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A. Yüksek Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden 
bazı kanun, nizarnname ve talimatnameler 

I. Tef}kilatı Esasiye Kanunu 



491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Tekrar 
Meriyete Konulması hakkında Kanun 

(Resmi Gazete il• ilanı : 31 . X II . 195! - Sayı : 8U7) 

No. 
5997 

Kaıbul tarihi 
24 . XII . 1952 

MADDE 1. - 20 Nisan 1340 taı-ih ve 491 
sayılı Te~kilatı Esasiye Kanunu 4695 sayılı Ka
nunun kabul tarihine kadar yürürlükte bulunan 
tadilleriyle birlikte tekrar meriyete konulmuş 
ve bu kanuıı yerine ikame edilmiş olan 10 . I . 
1945 tarihli ve 4695 sayılı Anayasa meriyetteıı 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. - Bu kanun ne.şri tarihinden 
itibaren m er 'idir. 

26 Aralık 1952 
., 



TEŞKlLATI ESASIYE 
KANUNU 

{Resmi Geride ile neısir ve iliint : !4 Mayıs 1!1,0 ·No. Tl) 

BİRİNCİ FASIL 

Abkaını esaııiye 

MADDE 1. - Türkiye Devleti lıir ı·uıııhıı

ı · iyı•ttiı· [1] 

MADDE 2. - (Muaddel : 9 Nisan 1928 v~ 
5 ~ubat 1937 No. 1222, 3115) -Türkiye Devleti. 
cuınhu ı·iyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve 
iııkılfıpçıdıı· . H csnıi tlili Türk ,edi ı· [2]. Mııkıını 
Anka 1'a şehridir. 

MADDE 3. - Hakimiyet biliikaydüşxrt ınil

lrtindir. 

MADDE 4. -Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
ıııillrtin yegane ,.e hakiki mümessili olup millet 
ıı:ıınıııa hakkı h iı kinıi~·e ti istimal edeı· [3]. 

MADDE 5. - Teşri salahiyeti ve icra kud
ı· e ti R[iyük Millet Melisinde tecelli ve temerkür. 
eder. 

MADDE 6. - Meclis , teşri sıılahiyetini bir.
mt istimııl eder. 

MADDE 7.- Meclis, icra salahiyetitıi, kendi 
tarafından ınüntehap Reisicumhur \ ' C onun tii
yiıı Pdcccği hir lcm V<!killeri Heyeti marifetiyle 
istim al edeı·. 

Mecl is, Hiilkürneti her vakit muralkalbe ve 
ı .~knt edebilir. 

MADDE 8. - Hakkı kaza, rnillııt namına , 
u ulü ,.c kanunu dairesinıle nıüstakil mt>hakim 
t :ırnfınılıııı istinıııl olunur. 

İKİNCİ FASIL 

Varuei teşriiye 

a1 

MADDE 9. - Türkiye Büyük Millet Hec-

K81bul tarihi 
20.IV . 1340 

lrsi kanunu mahsusuna [4] tevfikan millet ta
rafıııllaıı müııtehııp m6lıuslaı·daıı [5] müteşek

kildir. 

MADDE 10. - (Muaddel : 5 Kfınunuevvel 
1934 No. 2599) - Yirmi iki yaşını bitiren kadın, 

erkek her Türk mebns seçmek hıılclunı haizdiı· 

[6]. 

MADDE ll. - (Muaddel : ;; Kanunuevvel 
1934 No. 2599 ) - Otuz yaşını bitiren kadın, 

erkek h-eı· Türk ıııebus Se(;i l ebiliı· [7]. 

MADDE 12. - Eenebi hi~meti restniyesinde 
lıuluııaıılar [8], ıııücazatı terhithiyc veya sirkat, 
s<>htekilrlık, dola'lldırıcılık , emniyeti suiistimal, 
hileli .ifl!ıs eüı·ümleriııden biı-iyle ıııahkfım olan
lar, mahcuı·lar. talbiiyeti ecııebiye iddiasında 

buluııaıılar. hukuku nıedcııiyedcıı ıskat edilmiş 

olaıılaı·. Türkçe okuyup yazmak lıilnıiyeııle r 

nıebus iııtihap oluııanııız l ar [9]. 

MADDE 13. - Büyük Millet Meclisinin · 
iııtihabı dört senede bir kere icra olunur. 

Müddeti biten mebusların tekrar intihap 
<>ıli lmeleri caizdir. 

~ııbık Meclis liihik Meclisin içtimaına kadar 
d!'vam eder. 

Yeni intihabatın İcrasına imkan görilimediği 
takdirde içtinıa devresinin bir sene temdidi 
caizdir. 

Her mebus yalnız kendini intihap eden dai
renin değil, unıum nıilletin vekilidir. 

MADDE 14. - Büyük Millet Meclisi, her 
sene Teşriııisııni iptidasındıı [10] davetsiz top
lanır. 

Meclis, azasının memleket dahilinde devir, 
tetkik ve murakabc vazifelerinin ihzan ve te
neffüs ve istirahatleri için senede altı ayda• 
fazla tatili faaliyet edemez. 



MADDE 15. - Kanun teklif etmek hakkı 
Meclis fızasına ve İcra V ekiileri Ilcyeline aittir. 

MADDE 16. - (Muaddel : 9 Nisan 1928 
N o. 1222) - Mebuslar Meclise ittihak ettikl<'
rinde şu şekilde ta.hlif olunurlar [ll]: 

(Vatan ve ınillcliı.ı saadet ve selilmetine ve 
milletin bilfı.kaydüşart hfıkimiyetinc nıugayir bir 
gaye takip ctmiyeccğimc ve cumhuriyet csas
l arımı. sadakatten ayrılmıyacağıına nanııısum 

ü zerine söz veriı·im ]. 

MADDE 17. - Hiçhir rncLus Meclis elfılıi

l indeki rey Ye ınülaliiasuıdan ve beyanatından ve 
Meclisteki rey ve mütalaasının ve bcyanııtıııın 
Meclis haricinde ira i ve i zlıarıııdan dolayı mcsııl 

deği ldir [12]. Gerek intihahındıın ch·el ve ge
rek sonra aleyhine cüri.iın isnat olunan b.ir ınc

'busun roaznunen [13] isticvabı veya 1 cV'kifi (14] 
veyahut muhakemesinin icrıısı H eyet i Umıımi
yenin kararına m eııut1 nı·. Ciııa .i ciinııii nıcşlıııt 

.bundan müstesnııdır. Ancnk bu takdirele nınka
mı aicli Meclisi derhal hnberclar· c1nıcklc ıııii

kelleftir [15] . Bir mclbusnn intihrulııntlan eYYcl 
veya sonra ııleyhine sfıclır olmıı~ cezai bir hiik
mün infazı mebıısluk müddetinin Jı.itnıııınn ta
lik olunur [16]. l\lehusluk müdlleti esnasında 

müruru zaman cereyan etmez. 

MADDE 18. - 1\febusların senevi tahsisnt
l a rı kannnu mahsııs ile tfıyi n olmıııı· [17]. 

MADDE 19. - Tatil esnasında Reisicumhur 
veya lifeclis Reisi Eizum göriirse l\Ice lisi i~t inıııa 

davet edebileceği gibi fızadan beşte biri tnrafın
dan talep vukubulıırsa 1\feclis Reisi dalıJ l\Iecli~i 

içtimaa davet eder [18] . 

MADDE 20. - Meclis müzakeratı alcuiclir 
ve harfiyen neşrolunur. 

Fakat Nizamnamci Dahilicle münclcriç ~craito 
tevtikan 1\Ieclis hafi celsoler da.h i akt}cdebili r ve 
hafi celsclcr müzakcratınm neşri Meclisin kara
rına menuttur (19]. 

MADDE 21. - 1\Iccl is, müzal:eratım kendi 
izamnamei Dahilisi mueibince icra eder. 

MADDE 22. - Sual '~'O istizah ve Mccli~ 

tahkikatı Meclisin cümlci saliihiyetinden olup 
şekli tabbikı Nizauınanı ei Dahili ilc tayin olunur 
[20]. 

MADDE 23. - Mebusluk ilc IIükümet me
muriyeti bit· zat ulıdesinde içtima edemez [21]. 

MADDE 24. - Türkiye Biiyük Millet Mcr . 
!isi IIeycti Umumiyesi her Teşriııisani iptidasın

da bir sene için keııLlisinc b ir rcis ve üç reisvckili 
iııtihubedcr [22]. 

MADDE 25. - İn tihap devresinin hitamın
clan evvel Meclis adedi nı(irettcbinin ekscriyeti 
ı ııuthıkııs iylc in tilıalıat tccdit olunursa ye;ni içt! 
ma cclcn ){cclisin i"ntihap devresi ilk Teşrinisani

den başlar. 

Teşrinisaniden evvel vfı.kı olan içtima, Fev
kalfıde bir i<;tinıa addolunnr (23]. 

MADDE 26. - (l\fuaddcl : 9 Nisan 192H 
N'o. 122~) - Btiyi.ik 1\fillet Meclisi kavuninin 
vaz 'ı, J'arlili, tcfsir i, fcsilı ve ilgası, devletlerle mu
kavele, ıntıılllıede [24] ve sıılh akdi, haı'lı ilanı , 

nınvazcnei tıınunıiyci maliye ve Devletin uınurn 
hesabı kat! kıınunlarının 1etkik ve tasdikı, mes
kfıki'ıt clnrlıı, iııhisaı· ve mail taahhüuii muta

zamının ınııkavelfıt ve jmtiyazatın tasdik ve 
fcshi, nınıııııi ve hıısusi af ili'ı ı ıı , crzalann tat!ıfif 

Ye tahvili, tahkikat ve nıüeazatı kıınuııiycnin 

lecili, mnlık c·ım[c'rdeıı sfidır olup katiyct kes
lJetmiş olan idam lıi.ikiiınleriııin .in Fazı [25] gibi 
vczııifi bi7.za t kendi i ra eder. 

MADDE 27. - Bir mcbusun vatana biyan(;t 
ve nıPbııslıığn zamanında irtikilp töhmctleriııdcn 
biı·iyle miittehrnı o1duğıına 'l'ürkiyc Biiyük Mil
let :'ı[rı·lbi Heyeti "L'ınıııııiyesi :ızayi mevcudcsinin 
sü l lisanı ckscriycti i'ırfısiyle karar verilir vcyahut 
12 nC'i ınaLldeele ıııiiııılcric; ccr,ıiıııcleıı lıiı·iylc 

malıl<fırıı olur Ye mnlıkfıın i ye1 i kııziyc i nıııhkeıve 

halini alırsa mcbusluk sıfııtı ıfıil olur [26]. 

MADDE 28. - !stifa [27], cslıııbı mcşrua 
dolayısiyle mahcuriyct, lıilfı mezuniyet ve ma
zeret jki ay ~l ı> ı•lise ad eınide\'Uın [28] \'eyahut 
ınenınriyc-t kabnlü [29] hallerinde uwlıusluk 

sukıt olur. 

MADDE 29. - Yukıırdnki nıneldeler muci
bince nıcbıısluk sıfa1ı zail veya sakıtolan vcya
hııt Yefa eden-melıusun yerine bir diğeri inti
hap olunur [30] . , 

MADDE 30. - Biiyük lifillet Meclisi, kendi 
zabıtasını IW:isi ma.riiotiylo t.anz.iın ve ic:Uı.ı-.ı edor. 
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UÇ UNCU F ASIL 

Vazifei icraiye 

MADDE 31. - Tül'!dyc Reisi cunıhunı, Dü
yük Millet Meclisi Heyet i Uımınıiyrsi t<ırafııı

dan ve kendi iizası meyanıııd:ın bir intihap dev
r esi için intihap olunıır [31]. Vazifei ı ·iyasct 

yeni Heisicuınlıurun in tihahına katlaı· tlevaın 

etler. Tekrar iııtihap olunmak c:ıizdk 

MADDE 32.- Rei~icumhur, Devletin R eisi
dir. Bu sıfatl a nıerasirni malısusada liTrelise ve 
Jii zıım göı·diikçc f crn Vrkillrri Jiryrtiıı c riynset 
eder . Rcisicııınhııı·. Riyasct i C'unılıuı· makmııın

da bulıındukQa, lifeclis miinalwşat ve müz3kc
rnt ın ıı. İ s ti rak cll ~ıııe7. ve rey veremez. 

MADDE 33. - Reisicunıhu ı· hnstalık ve 
menıleket lınri eiııdc sey:ıhnt gibi bir sebl'p!e 
Ye?.a ifini ifn Nlcnırz Yeya Ycf:ıt, istifa ve ~~ir 
srhep dol:ı~·ıs iyle Cnııılını · iy' t ııiyascti ;ıılıi l :'ı l 

cclerse Diiyiik lifillet ll[rclisi Reisi vckf~lctcn 

Reisicumhur vezaifiııi ifa eder· [32]. 

MADDE 34. - Cıııııhııı· Riyasetinin inhil:l
li ıırle :ilfrrlis ınü~tcıni ise yeni Reisicumhuru 
eler ha 1 intihabeder. 

:Meclis müçtemi değilse Rcis tarafınd~n hl'mcn 
i~l iııın~ ıl ıl\·ct e<lilcı·rk Rcisicuıııhur intihalıcdi

lir [33]. )fcc\,i,in iııtihap dcnt·si bitanı hulmıış 

vey:ı iıılilı:ılwlııı tl'rıli,liııı' kaı·aı· Yeı·i lıni~ olıtr

sa J: pj,;icııııılııını ı:<"lccl'k l\[l'cli~ iııih:ıbe ,lc r. 

MADDE 35. - Rcisicıınılıuı·, ]\[eclis tnr::ı 

fıııdaıı kabul olnııan kanunlan on gün zarfında 
ilan eder [34]. 

Teşkililtı Esnsiy~ Kanunu ilc bi.itçe kanun
lan ıııüstesııa olııınk üzcr·c ili[nını nıuY::ıfık gör
ıneıliği kanunları hiı· dnha müzakere cdi!mck 
üzere eslıabı ıııncil.csiylc hiı·lil<te keza on gün 
zarfında llfcl·Ji~c iade eder [35]. 

1\feelis, ııwzki'ır kanunu bu defa da kalıul 

cdel'sc, onuıı ililııı Hcisicunılıur i~in ınccburiılir. 

MADDE 36. - Reisicumhur, her sene 'l'<'.ııri
ııisanicle Hükümetin geçen seneki faaliycti"!'lc ve 
o sene ittihaz edilmesi münıısip görülen tedbir
lere daiı· bir nntnk irat eder veyahut Daşvekile 
kıraa-t ettirir [36]. 

MADDE 37. - Reisicumhur, ecuebi devlet
lerin nezdino Türk Cumlıuriyetiı.Un siyasi mü-

messillerini tayin ve ecnebi devletlerin siyasi 
münıessillerin i kabul eder. 

MADDE 38. - (Muaclclcl 9 Nisan 1928 
No. 1222) - Reisicumhur, intihabı ıı kabinde ve 
1\Icclis huzurunda şu suretle yernin eder : 

[Rei~icnııılınr sıfatiyle Cumhuriyetin kanun
l :ıl'lna ve lı :ık inıi yeti mill iye esaslarına riayet ve 
hnıılıırı müclnfan, 'flirk milletinin saadetine sa
clık:ıııc ve lılitün kuvvetinı le sarfı mesa i, Türk 
Dr-vlrtiıl(' 1evcrciilı edecek her tehlikeyi kernali 
şitldelle ıncni, T ürkiye'nin §an YC şerefin i vikaye 
ve ilfı~·a ve denıhde ettiğim vazifenin icabatma 
lı~srı nefsetmekten ayrılmıyacağıma namusuro 
üzer.ine söz veririm] (37] . 

MADDE 39. - R eisicumhurun ısclar ede
ceği bilcümle ınukıırrerat Başvekil ile vekili fıidi 
taratından imza olunur [38]. 

MADDE 40. - Başkum aııdanlık Türkiye 
lliiylik Millet lifeclisinin şalısiyeti mfıneviyesin
rlc nıüncleıııiç olup Tieisicumhuı· tarafından tem
sil olııııur. 1\\ıvnyi hnrbiycnin e:rnir ve kumandası 
harnı·da knııunıı mahsıısuna tevfikart [39] Er
k>ıııı JT:ıı·lıiyei Uıııuıııiye Ri .vaseti ne ve seferele 
İcra Vekilier i Heyetinin inlıası üzerine R eisi
cuııılıııı· tarafından nasb cdilecek zata tC'Vdi olu
nur (40]. 

MADDE 41. - Reisiruınhur, hiyanetr vata
niye lıaliıHlc Büyük Millet Meclisine kar§ı mes
nlıHır. R e isit•unılıunın ısdar eclecPğl bilı:iirnl e 

ıınıkancrattıııı ınütcvellit ınesul iyet 39 ncu madde 
ıııurilıince rnezld'ir nıukarreratı imza eden Ba§ve
kil ile vekili aidine r acidir. 

Rcisic-ıııııhurun hususatı şahsiyesinden dolayı 

nırsııli~'eti laz ı mgeldikte işbu Teşkil ıtı E~asive 

Knmınııııun nıasnniycti teşriiyeye taalli'ık eden 
17 nci mandcsi muciblncc hareket edilir. 

MADDE 42. - R eisicumhur, Hükümetin 
iıılır.sı üzcı·ine daimi nıfılüliyet ~ eya seyhuhat ırilıi 
şahsi sebeplerelen dolayı munyyen efradm cezala
rını ıskat veya tah fif edebilir. 

Rrisicumlıur, Büyük M:illet Meclisi tarafın
dau itham edilerek mahkUm olan vek.iller hak
kında bu sali'ıhi yeti iııtimal edemez. 

MADDE 43. - Rcisicumhurun tahsisatı 

kanunu mahsus ilo tD.yin olunur [41] . 



-· MADDE 44. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 ve 
29 İkinciteşrin 1937 No. 3115 ve 3272) - Başve
kil , Reisicumhur canibinden ve Meclis azMı mil
yarundan tayin olunur. 

Sair vekiller Başvekil tarafından Meclis 1\zası 
arasındau inıtihap olunarak heyeti umuıniyeııi 

Reisicumhurtın tasdikiyle Meclise arz olunur 
[42). 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin 
i çtimaına t·nlik olunur [43] . 

Hükümet hattı hareket ve siyasi noktai: na
zarını azami bir hafta zarfında Meclise bilrlirir 
ve itim ııt talebeder [44). 

MADDE 45. - Veki11er, Başvekilin riyaseti 
altın da ( İcra Vekillıel'i Heyeti ) 11i t.eşkiıl eder 
[45). 

MADDE 46. - tcı·a V elciileri Heyeii Hükü
metin umumi siyasetinden ınüştereken mesuldür. 

Vekilierden her biri kendi saliihiyeti daire
sindeki icraatt.an ve ınaiyetinin ef'al ve muamela
tından ve siyasetinin umumi istikametinden 
münfedden mesıı l dür [46). 

MADDE 47. - (Muaddel : 5 Şubat 19::!7 ve 
29 İki:ı.citeşrin 1937 - No. 3115 ve 3272) - Vekil
lerin vazife ve mesuliyetleri mahsus kanunla 
tayin 'O iunuı· [47]. 

MADDE 48. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 ve 
29 !kinciteşrin 1937- No. 3115 ve 3272) - Veka
letleııin teşkjJi tnrz ı . mahsus kanuna t MıKl i r 

[48). 

MADDE 49. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 ve 
29 İkinciteşrin 1937 -No. 3115 ve 3272) - Mezun 
ve her hangi bir sebeple mazur olan bir vekile 
!cra Vekilieri Heyeti fizasından bir diğeri mu
vakkaten ıı.iyabet eder. Ancak bir vekil bir ve
killetten fa7ıla.sına niyaıbet edemez [ 49). 

MADDE 50. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 vt 
29 İkinciteşrin 1937 - No. 3115 ve 3272) - İcra 
Vekillerinden birinin Divanı Aliye sevkına dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen karar 
vokaJetten sukutu dahi mutazammındır. 

MADDE 51. - İdari dava ve ihtilafları 
rüyet ve hal , Hükümetçe ilızar ve tevru olunl\cak 
kanun layilialan ve imtiyaz mukavele ve şartna
meleri ü:ıerine beyanı mütaJb, gerek kendi ka
nunu mahsusn ve gerek kavanini saire ile muay-

yen vezaifi lfa etmek üzere bir Surayi Devlet t~
kil edilecektir. Şurayi Devletin 'l'Üesa ve 1\zası 

vez(lifi mühimmede bulunmuş ilim, ihtı.sas ve 
tecrubeleri ile mütemeyyiz zevat meyanından 

Büyük Millet Meclisi·nce inti1hap o]u.nur [50). 

MADDE 52. - İcra Vekilieri Heyeti, ka
nunların suveri tatbikıyesini irae veyahut ka
nunun emrettiği lı.ıı.susatı tesbit için nhkamı 

cedideyi muhtevi olmamak ve Şurayi Devletin 
nazarı tetkikından geçirilmek şartiyle nizıımna
meler tedvin eder. 

Nizaınnameler Reisicumhurun imza VI' i] fı. 

niyle mamulünbih olur. 

Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia 
olundukta bunun mercii hıılli' Türkiye Büyülr 
Millet Meclisidir. 

DÖRDUNCU FASIL 

Kuvvei ka.za.iye 

MADDE 53. - Maıhkemeleriıı teşki l ilit.ı, va
zife ve sa!Mıiyetleri kanunla ıııuayyendiı· [51]. 

MADDE 54. - Hakimler bilcümJe davala
ı· ın muhakemesinde ve hükmünde müstakil ve 
her türlü mliidahıı!Mtan iizade olup ancak kanu
nun hükmüne tabidirler. 

Mahkemelerin mukarreratını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve İcra V e'killeri Heyeti hiç
bir veçhile tebdil ve tnğyir ve tehir ve infazı 

ahkiimınıı ınümanaat edemez [52]. 

MADDE 55. - Hakimler kammen muny
yen olan usul ve alıvni haricinde azlolunamazlar. 

MADDE 56. - Ilakimlerin evsafı , hukuku, 
vezaifi, maaş ve ınıııhassa.sa;tları ve sureti nasp ve 
~T.illeri kanunu mahsus ile tı1yin olumu· [53]. 

MADDE 57. - Hakimler kanunen muay
yen vezaid!ten bajlka umumi ve hususi hiçbir 
v:ızife deı·u'hde edemezler [54] . 

MADDE 58. - Mahkemelerde muhak~mat 
ıılenidir . 

Yalnız Usulü Mu'hakemat Kanunu [55] nıu

cibince bir muhakeınell'in ha.fiy!'n ceı·eyanınn 

mııihkeme karar verebilir. 

MADDE !)9. - Herkes, ma~keme huzurunda 



hukukunu müdafaa için lüzum gördüğü meşru 

vesaiti :istimalde serbesttir. 

MADDE 60. - Hiçbir mahkeme, vazife ve 
salahiyeti dahilinde olan davaları rüyetten im
tina edemez. Vazife ve salahiyet haricinde olan 
davalar ancak bir karar ile ı-eddolunur. 

DitJOM Ali 

MADDE 61. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 n 
29 İkinciteşrin 1937 • No. 3115, 3272) - Vazi
felerinden münbais hususatta !cra Vekilleri ile 
Şô.rayi Devlet ve Temyiz Mahkemesi rüesa ve 
azasını ve Cumhuriyet Başmüddeiumumisini 

muhakeme etmek üıere bir (DivMı Ali) teşkil 
olunur [56]. 

MADDE 62. - Divaııı Ali azalığı için oı. 

biri Mahkemei Tenıyiz, onu Şurayi Devlet rüea& 
ve uzası meyımından ve kendi heyeti umumiye
leri tarafından Iedeliktiza reyi hafi ile yirmi hir 
zat intihap olunur. 

Bu zevat reyi hafi ve ekseriycti mutlaka ile 
içlerinden birini rei~ ve birini reisvekili intihr:p 
ederler. 

MADDE 68. - Divanı Ali bir reis ve on 
dört aza ile teşekkül ve ekseriyeti mutlaka ile 
karar ittihaz eder. 

Mütebaki altı r.at ledelicap heyetin nokıııı 

nını ikmııl için ihtiyat aza vıı.ziyetindedir. 
!şbu ihtiyat iıı-.a üçü Mahkemei Temyiz, iic;ü 

Şiirayi Devletten müntahap aza ıırasından olmak 
ür-ere kur'a ile tefrik olunurlar. 

H.eisliğe ve reisvekilliğine intihap olnn~nlıır 
hn kur'aya dahil olmazlar. 

MADDE 64. - Divanı Alinin müddeiumu
ıni1iği Başmüddeiumumilik taraf.ından ifa.olunur. 

MADDE 65. - Divanı Alinin kararları 
katidir. 

MADDE 66. - Divanı Ali mevzu kauunlarıı. 
tevfikan muhakeme icra 've hüküm ita eder. 

MADDE 67. - Divanı Ali görülen lüzum 
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi karariyle 
teşkil olunur [57]. 
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BEŞtNCt FASIL 

Türklerin hukuku i.mm11i 

MADDE 68. - Her Türk hür doğar, hür 
yaşar. 

Hürriyet, başkasına muzır olmıyacak her 
türlü tasarrufatta bulunma.ktır. 

Hukuku tabüyeden olan hürriyetin herkes 
için hududu başkalarının hududu hürriyetidir. 
Bu hudut ancak kanun marifetiyle tesbit ve ta
yin edilir. 

MADDE 69. - Türkler kanun nazarınd& 

müsavi ve bilaistisna kanuna ria.yetle mükellef
tirler. Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imti
yazları mülga ve mcnınudur. 

MADDE 70. - Şahsi mıuıuniyet, vicdan, 
tdekkür, kelam, neşir, seyahat, akit, sayiiamel, 
temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şirket hak 
ve hürriyetleri Türklerin tabii hukukundandır. 

MADDE 71. - Can, mal , ırz, mesken her 
türlü taarruzdan mıuıundur. 

MADDE 72. - Kanunen mu&yyen olan ah
va! ve eşkalden başka bir suretle hiçbir kimM 
derdest ve tevkif edilemez. 

MADDE 73. - İşkence, eziyet, müsadere n 
angarya ınenınudur. 

MADDE 74. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 
No. 3115) - Umumi ınenfaatler için lüzumn, 
usulüne göre anlaşıJmadıkça ve mahsus kanun. 
ları mucibince değer pahası peşin verilmedikçe 
hiçbir kimsenin malı istimvni ve mülkü istimilik 
olunamaz [58]. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ~e ormanları 
Devlet tarafından idare etmek için istimilik olu
nacak arazi ve ormanların istimliık bedelleri 
Te bu bedcilerin tediyesi sureti, mahsus kanun
larla tayin olunur [59]. 

Fevkaliide hallerde kanuna göre tahmil olu
nacak para ve mal ve çalışmaya dair mükellefi
yetler müstesna olmak üzere hiçbir kimse aiçbir 
fedakarlık yapmaya 7A>rlanamaz [60] . 

MADDE 75. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 · 
No. 3115) - Hiçbir kimse mensup olduğu fel
sefi içtihat, din ve mezhepten dolayı muaheze 
edilemez. Asayiş ve umumi muaşeret adabına ve 



k anunlar hükümlerine aykırı bulunmamak ii zere 
her türlü dini iiyinler yapılması serbesttir. 

MADDE 76. - Kanun ile munyyen olan 
usul ve alıvni haricinde kimsenin ıncskeni:ıe gi
rileıiıez [61] ve üzeı·i taharri edilemez. 

MADDE 77. - Matbuat, kanun flu irı>sin-

• de serbesttir ve ncşredilıncden evvel teftiş ve mu
ayencye tabi değildir [62]. 

MA.DDE 78. - Sefcrbcrlil<te ve idaı·ıü örfiye 
halinde veyahut müstevli emı·nzdnn dolayı lm
nunen ınüttelıaz tcdabir i cabatından olarak v~z'e
dilecck takyidat ıniistesıın olmak üzere se.v:ıhat 
hiçbir suretle takyidata tfıbi tutulaınıız. 

MADDE 79. - Ukudun, si1yünmelin, tı>mel
lük ve tasarruf-un, içtiınnatııı, ecmiyetl~rin ve 
şirketl erin hududu hürriyeti lmnuıılar ile mu
sarrahtır. 

MADDE 80. - IIükiiınctiıı nczaret ve nın
rakabesi altında ve kanun daiı·esinde her türiLi 
tedrisat scrbesttir. 

MADDE 81. - Postnl:ım V<'rilen evrak, 
mektuplar ve her nevi emanetler salühiycttar müs
taııtık ve m:ı lıkenıc knnn· ı otıııadıi"'a nr:ıl:ınıazvB 

telg-rııf ve telefon il e viıkı olan muhaberııtın 

mahrenıiyeti ihlül olunamaz [63] . 

MADDE 82. - Türkler, gerek şahısiarına 

gerek amıneye mütanllik olarak knvanin ve ni
zamata mtılı:ılif gördükleri lınsusııtta nıcrciiııe 

ve Türldye Düyük Mill et Meclisine münfnid<'n 
veya müçtemian ihbar ve şiktıyette bulunabilir
ler [64]. Şahsa ait olarak vukubulan mürnca
atın neticesi müstediye tabriren tebliğ olunmak 
meaburidir. 

MADDE 83. - IIiç kimse knııunen tiilıi 

olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye celp 
ve sevkolunamaz. 

MADDE 84. - Vergi, Devletin umumi ma
sarifine halkın iştiraki demektir. 

Du esasa nıugayir olarak hakiki veya hükmi 
şahıslar tarafından veya onlar nanıına rüsuın, 
aşar ve sair tekillif alınması memnudur. 

MADDE 85. - Vergiler ancak bir kanun ile 
tarh ve cibayet oluna bilir. 

Devlet, vilfıyet idarei hususiyeleri ve hı-ledi

y elerce teamülen cihayet edilmekte olan rüsum 
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ve t ekulifin kanunları tanzim edilineeye kadar 
k~makiin eibayetine devam olunabilir. 

MADDE 86. - Harb halinde veya lıarbi 

icabettirecek bit· vaziyet lıudusunda veya isyan 
zuhurunda veyalıut vatan ve Cı.ımhuriyet a ley
hinde ktıvYetli ve fiili te~cbbüsat vukuu:ıu mü
<'yyit kati cmarat görüldükle !cra Vekillt>ri 
H eyeti müddeli bir ayı tecavüz etmemek üzere 
umumi wya mevzi! idaı·ei örfiyc il i'ın edebilir Ye 
k eyfiyet hemen llft> cl isiıı tasdikına arzolunur 
Meclis i rlaı·e i öı·fiye müddetini , iııd elieap tczyit 
veya !t>nkis edebilir. Meclis müçtcmi d.eğil•e 

dcrhal içtimaa davet olunur. 

ltlarei örf i yeıı iıı fazla ternaclisi Meclisin ka
rarına miitevakkıftır. 

lclarci örfiye, şahıs ve ikametgah mıısuniyet
l eriıı in . ıııatlıtıat. nıiiı·ııseli\t. cerri y~t. şirk rt hür
riyetlerinin muvakkaten takyit veya talikı de

mektir. 

İclnı·ci örfiyc mıııtnkasiylc bu mıııtnka "'fıhi .. 
linde tatbik olu nacak alık:im VP mıınnıclfıtın su 
roti i crası ve lı arlı halinele dahi masuni:;et ve 
lıiinivct l erin tarıı tukyit ve talikı kaııunl;ı. tc~

bit olunur· [65]. 

MADDE 87. - lptidai tahsil lıiitiin Türk
ler i~in mecburi [66] ve Devlet mek tcpl erincle 
meccanicliı·. 

MADDE 88.- 1'ürkiye nhfl lisin<' din \C ırk 

far·kı olmaksızın vatanda§lık itibariyle (Türk) 
ıtl ak olnmır . 

Türkiye'de veya hnriı:te bir Tiirk babanın 
sulbümlen doğıın vı-yalıut Türkiye'de ıııü!eınek
kiıı bir ceıırlıi bıılıııııın sulhünden Türkiye'de 
doi:up da menıleket d5lıilindc ikamct ve siııni rüş
te nısulündc resmen 'l'ürkliiğü ihtiyaı· e•lc'l ve 
yahut Vntamlaşlık Knııunu mucibince Türl<lüğe 
kabul olunan herkes Türktür. 

Tüı·klük sıfatı Immmen muayyen olan :ıhval 

dc ızaa edilir. 

ALTINCI FASI.L 

Mevaddı rnüteferril!a 

Vı'layat 

MADDE 89. - Türkiye coğrafi vaziyct ve 



iktisadi müıınscbct noktai nazarından vil5yct
lere, vi l fıye11n kazıılur:ı, knzıılar nah iyr,lcro 
nıli:ıkasrmdiı· Ye nalıiycleı· de kasaba ve köyler
den tcrokkiihcdcr. 

MADDE !lO. - \'ilayctlcı- l c şehir, kasub:ı 

\' C köylPr lıükıııi ş:ılısiyct i Jwizılir. 

MADDE !ll. - Yilfiyetl r ııııımn tcYsii me
zuııiy('[ \'C tcfrikı \'czni.f esası üzerine itlare 
olunur. 

Mcııı!lrin 

MADDE !l2. - 1 fulwkıı siya~i.rry i h ni: lu· r 
~'iii'!; rhliyrt n istilık :ık ııı :ı ~.:iirl' Dı·YIP1 •ııl'ın tı

riyctlcriıırlc i~tih<lnm olııııııı:ık lı:ıldoııı lınizılir. 

MADDE !l3. - nilüıııııın ııwnıuılaı·ııı 1'\' 

safı. lııılnık11, \vz~ifi . ııın:ı~ Yı• ınıılı .1s~~.<::t ı \C 

suı·cti ııa.~p n• azillrri \'C trrfi \C tı·ı:ıkkilcı·i ka
nıııın ııı:ılısııs ilc [67) ııınayyı tlllir. 

1'/.fADDE !l4. - K:ıııııııa ıııı1lı:ılif cıl:ııı ı·•ıııır

dn aıııirc itııut nwmuı·u ını·sııliyl'ltcıı kurtaraııınz. 

F mllrn mo/iye 

MADDE !l5. - (~lıı:ıılcl"l : 10 T\DnıtııP<'V

vel ırı:ıı 1'\o. ıwı:-: ı- :\fıl\·:ıuııei l'ııııııııi~-,, K:ı

ııtıııı1 liıyilı:ısı YI' hıııı:ı h :ığ lı hiit~ı·lı•ı· 'c f'pt·;ı•llrr 
i lc ıııiilh:ık hiilı-ı·k r ;\lı ·ı·l isı· nıali yıl lı:ı~ıııcl:m 

en az ii~ ay enel lakdiııı oluııııı· [68). 

MADDE !l6. - Tli'Yi et <'lll\ nlinılcn nım•.t

zene haricinlle sarfi~·at caiz _ d<'ğiltlil'. 

MADDE !l7. - llfm· nzcııei Cııııınıi,,·c K:ı.

ı ııııııınuıı lıiiloııli lıiı· srııcyc nınlısustııı·. 

MADDE !lS. - Hrsııhı kati k:ııınnıı nıüt~

~llik olcluğıı srnP lıütr:esiııin ılc\'l'ı·i hPs'llıiyr~i 
znı · fııHl:ı istilısnl oluıınıı ynriclnt ilc yin<' o scııc 
vıılnıhulnn !Nliy:ıtııı h:ıkild ıııiktal'ıııı ıııüh".vyi;ı 
kanıııırlııı·. Jiıııııın şrldl H' tal<siıııntı ı\ltıY;ı;~cııri 

llnmıııiye Knıınnuııa t:ını:.ııniylc nıütenuzıı· ol:ı· 
cakt1r. 

MADDE 99. - Jfrsnhı k:ıti k:ınııııuııun liı 
yilıas1 nıiitnallik olılı1ğu senenin sıımıııdaıı itı
\ı nl'(:ıı ııihııyrt ikiııı·i scııı·niıı Tcşl'inisanisi.ıiıı irı
ticl:ı~ın:ı. knclnr nüviik l\Iillct "'ıfeclisine takelim 
<.ılıınıııak mreı,,,.;dir. 

· MADDE 100. - Biiyük lllillet ::lfecl isi ne 
mcrbnt ve DcYlctirı val'iuat ve masaı ifatıu ı kı.-
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nu nu mahsusuna tcYfikan murak abe ile mükellel · 
bi r Di1·anı ll1uhasııb:ıt [6!l] mü csscstir. 

MADDE 101. - D i vanı Mnh asebat, urııumi 
ıııut;ıhakat beyannnııırsiııi, t:ıal l uk e t t iği hesabı 

kntl lwııııııııııuıı :Maliyccc Büyük Millet .Mecli
siıw ı;ıkıliıııi laı ·ilıiı.dı•n it i hııl'en nihayet altı :ıy 
zarfında ::l fcclise t nl;diııı eder. 

'l'c~l.-ilcilı Esasiye Ii'anwııına ait zavabıt 

MADDE 102. - 1şlıu 'l'rşkilfıtı Esasiye K!
ıııunınuıı luılili :ışağıdald ~eraitc tiıb i d ir : 

'!'adil teklifi Meclis fızayi ııı ii rcttcbesi nin lii.
nk :ı llı i ı· siilii:ü tarnfıııclnn iıııza oluıı nı u k i~\:t tır . 

Tnd ililt, nnc~k ndeıl i mürcltebi n sülüsnnı 

cl;scriycti :in"ı ilc lqıhııl olıııınhilir [70]. 
ı ~ı.ıı bmııııııı §<•Idi Devletin unıhuriy~t ol

duğuna Llair· olun 1 nci mauLlcsin in tadil ve 
t,ığ'yiri lıiı;lıiı· ~ıırctlt- tcklif dah i edi lemez. 

MADDE 103. - 'J'e~kil;it ı Esasiye Kıınıı

ıııııııı1ı lıi ~ lıiı· ııı;ıdılı·si, lıir;lıiı· sebep ve bnhare 
ilc ilıınal v,·~·a tııt il olı ı nnııınz . 

ı liı;lıir k:ın1ııı Tcşkil i'tt1 Esasiye K anununa 
nıiiııafi ol:ınınz [711. 

MADDE 104. - 1~!)3 tnrilıl i Kımunu F.sn~i 
i lt• lıtl'l :tıldı ııııı:ıılrll'lesi ve 20 !Gınuıı ıı sa ni 13~7 

tnı·ilıli T<'~kil!ıtı Esasiye Kanunu ve ıniizeyyelat 
n· t:llliliitı ıııiilı:ıııuıı· . 

MADDE 105. - nu kanun tıı rihi ncşrioden 
itibaren mcriyülicr:ıdır. 

29 Nisan 13<1.0 

.q:; ıııımnralt Tr.ı l,ihilı f<:Rcısiye Knnımıı i le 364 
ı• ııııırımlı rlrrji~ik şrt.-lini ilıfiı •n eden T utanak 
li r ı·rtilrriııin dcı•rc, cill ve sayfa nıımaralaı-ı : 
1>. Cilt Sayfa 

I .J 17.? : 186 
5 1 .?1. 258 : 259, .'363 : 373, 386 : 

391, .fOO : 401, fJO : 418 
6 120 : 126, 127 : 137, 1·18 : 161, 

.161 : 161i, 2.58 : 219, 259 : 265, 

.'/37 : 3.'i1 . . %8 : 367. 36 : 376, 
41.? : 4.52, 1R1 : .f92, ·193 : 500 

7 21.9 : 2fi5, 292 : 305, 305 : 312, 
921 : 9.U, 3.15 : 939 
J'u/;ardaki sayfa numaraları Tuta
nrık Deı·gilcriııin T iirk harfleri ile 
basılmış olaıı ikinci baskı sayfa nu
maı·alm•ırlır. 

ll 3 98, 108 : 120 
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491 numaralı Te~kiltltı Esasiye Kanunu ile D. 

1222, 1893, 2599, 3115, 3272 11unıaralı kanunlar 
Ciıt S.ayfa 

ile yapılan deği§ikliklerin göriişnıelerini ihtiva 
eckn 7'utanak Deı·gilerinin devre, ciıt ve sayfa nıı
nıaraları: 

D. Citt Sayfa 

Tl 7 241 : 287, 290 : 291, 516 : 566, 
825 : 858, 859 : 862, 909 : 910 

8 103 : 139, 384 : 420, 430 : 438, 
465 : 466, 683 : 720, 1005 : 1042 

lll 3 104, 112, 125 : 126, 127 : 129 (2, 16, 
26, 38 nci maddeler) (Kanun- 1222) 

lV 4 26, 29 : 35 l (95 nci madde) 
5 33, 34, 37 : 39 5· (Kanun - 1893) 

25 80, 82 : 85, 85 : 86, 86 : 88 (10, 11 
nci maddeleı') (/(amın - 2599) 

V 16 2, 38, 58 : 75, 75, 81 : 84 (2, 44, 47, 
49, 50, 61, 74, 75 nci maddeler) 
(Kanıın- 3115) 

20 76, 78, 83 : 86, 86, 87 : 89 (44, 47, 
48, 49, 50, 61 nci nıaddelth'} 
(Kanun . 3272) 

Aııayascı: 
Vll 15 2, 24, 41 : 55, 55, 56 : 59 

491 ııuınamlı Teşkiliitı Esasiye Kanııuııuıt 
tekı-ar meı-iyete konulması hakkındaki 5997 numa
ralı Kanunun miizakereleriııi ihtiva eden Tutanak 
Deı·g ileriııiıı devı·c, cilt ve sayfa numaralaı'l: 

D. Ci lt Sayfa 

IX 13 185 
16 267 
18 129 : 164, 172, 201 : 202, 282 : 304, 

311, 354, 389 : 410, 410, 4'12, 424 : 
427 

NOTLAR 

[1] . 102 nci mad\ienin 4. frkr.-ası ile karşı
taştırımı ! 

(Madde - 1). 

[2] - Anayasanın 104 ncü moodesindekıi sa
rahat ka1'§1sında yıorumlanamıyacağı karar!aş
tırıLım§'tır. 

(12. VII. 1•950- T. D. Saıyf·a 584). 
(Madde . 2) . 

[3] . Seçim Kanununun biT maddesinin, 
Türk seçmenleı·inin genel oyuna arz edilmesi 
(ReferandllliD) hak•landa Eskişehir Milletv~ilıi 
lsma'ill Ha'kkı Çevik tarafındMı veriJen bir öner
ge, BaşkMılıkça, Anay·asaya klüoliiyen ay{k:ırı ol
duğu için oya daıhi sunutmamıştır. 

(3. VII .1948 - T. D. Oi'lt 12 ·Sayfa 703). 
(Madde- 4) . · 

[4] - Mıilletv-elcilleri Seçiımi Kanunu (5645, 
6272). 

(Ma~de - 9). 

[5) - 306 numaralı Kara•r : 

1. İ•ll'tıiıhap biltip de reylel"in en çoğuı}un bir 

zat ıthdesiu(le taayyün yaılıut müsavi ı-eylerde 
çeiHlecek ka'lluni kur'anm bir zat uılıdeshıde ta
karrü'r erttiği an, o zatın mılbusiuğuııun moo
deini te.~H eder. 

2. Bir mil'muriyetbe ilken mebus olanlar 
ha'kkında TeŞkvlilltı Esa·siye Kanununun yirmi 
üçüncü ve yirm'i sekiııinei maddeleri ahkihnı 15.
ıimüıttatfui'k (}la.bilmek yani memuriyet kalbulü 
vesi1esiyle melbusluğuın sukutuna hiikmolunaibil· 
rnek için mılbus olMJ bu memurun kıendi rintilia

•bına resmen ıttıla biisıl ettikten sonra mooıu
riyette devam etmek istediğ'ine diiiİr merciine 
sarilhan malumat arz etmiş olması laıımdır. 

3. Mıebus intillıalbe'diien 'bir wtın melbusluk 
taıhlıisa•tına ıi's'ti!lılkaıkı Meclise iltilhakı ille meşrut
tur. Y·almz Meeli'sin kararoyle mÜ€'JYet mazere
te miist·eni<leıı gelmem~ fiilen ilti'hak adtlolu
nur. Me'bus intillıaıbedildiğiıne resmen ıttıla ha
sıl eden memur v·azifede bulunsun, mezun ol
sun bu taıihten SO'Ilraki nıii'ddete ait memurıiyet 
mıwuıı ve talhsisatı fevka!OOeSinoi alamaz ve iş· 
ten el çeıktirilmiş, velM.let emrine a:lınınış, açık
ta kalllmış olsun, yine bu müddetıe ait maa§ ve 
taıhsiısatı fevkalll.deieri verilemez. 

26 Şdb-at ım 
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633 num.aı·alı MeclJis kararı ve ıbuna ilişkin 

teZkere : 

Bir zatın ınebuS'luğunun kalbul veya redeli 
sırf M-eclisi Aliye ait hukulk cüınloesindeıı 

olduğu 'lıaklkrnda 
Ahir·en yapılan irıtihapta Kütahya Vilayetin

de ınüsta·ki•~leıı namızetliklerini koyan Uşak Be
lediye Heisi Alaeltt.hı ve Siwa-v Belediye Reisi 
Halil Beyler melbu•s iqıtilhap edoilınıi.şleı· ve nıu
ınai•leylıimarıın belediye reisi huluıwı~ları ve ka
nunen intihap olunabilmek için iki ay evvel is
tifa etmeleıü lazımgel•irkeıı böyle bir muamele
nin vuku~mıLmamış olması dolayısiyle intiihap
lan ·keenlemy<ekfı.n addedilerıJk onlardan sonra 
en ~ok rey alan yani ıJkalliyette kalmış /bulunan 
Mustafa Baeak ve 'l'wfi'k Beyleı· mebus sıi1aıtiyle 
Meclisi .Aliye izaıın krlmmışlarsa da, bir zatın 
ıne'busluğunun kabul veya redeli sırf Meclis-i 
Awye a'it lmkuk cümlesinden alduğu 28. V. 1931 
tariiJıinde cereyaıı eden ınüzakerat neticesinde 
taıkarıiür eyleıniı,; bulunmasına hinaen Alaettin 
ve Halil Beyleriıı yerlednc Mustafa Baeak ve 
'l'evfik Beyleriın nıelbns in11iha:bedilnıeLel'i gay
dkanuni göı·ü lmüş ve bıiııaenaleyilı, Mustafa Ba
cak ve 'l'm•fi'k Beyleı·in ınaızbataları tasdik e lil
ınemekle lııınıber ev•vclce ek.·eriyetle intilıabe
clrLmiş olaııı Alfıettin ve Halil Beylerin intiiha.p 
ma<iba1alannııı berayi tetkik M·eclri5i .Aliye .gön
derilmesi ve ancaık mu'mailey!lıimarıın i•ntilhııpla
ı·ı r et olıınduğn takdirde yeniden intilıap icra
sına :ı.evessül oluna/bi l eceğinin Başveka!Me işarı 
mırvafık göı·ii•l ımüştüı·. 

2!'! M-ayıs 19~1 
Idare Heyeti Mu~ı'tereınesıinc 

H.iynsct Divamnm 23. XI. 19311 t:ırihinde 
va kı ikinci toplanışında : 

Kütruhya 1\f.elbusluğuna intiıhalbooilnıiş iken 
ınazbatası kalbul eel ilmiyen Mustafa Bacaik Be
yin aldığı t:ııhsisatım ldare Heyeti'nce rist.'ircla
clına teşebbü'S eclilcl iğiııden ve bunun i&e ıııuva
fık olamıyacağından biilhis isticlası kıraat ve 
miizakere ecliı~miş ve: 

Mustafa Bacak ıBey Kütalbya Mebusluğunll 
intiıJıabedilmiş ve {bu sıfoatla Meclis'i .A-lıiye ilti
Jıa ·k ecleı,ek ·mi.izekera.ta iştirilik etmiş ve IJıatta 
rey dE> \' ernıiş ıolcluğu ciilıe'tle nmına.ileylıe bar
cırallıtan n)aşka Meclise iltiıhak ettiği tarihten 
mazbatasıııın acl~ınıita:sdi·kı 1aıriihine !kaidıır geçen 
zamana ait talısisatıııın tegvjyesinin ta1ıii Ye z:ı
nui <>'lduğuna lkarar verilmiştir . 

Arz Medın efendim. 
Ka.t~bi Umumi 

V. Oeny:ı 

- Aşağıya yazrl&n 1508 sayılı karar, ıncs~

leyi bir lkat daıha ıvydınlatınıştır: 

21 Temmuz 1'!)4.6 'taniJııinde yapılan nıill e tvc-

kiJi seçiminde, Eli'kişehir ilinde oy ıkazananlMın 
adları ve kazandıkları oy miktarlarını gösteren 
ve 4918 saYJlı Kanunun 29 ncu maddesine ~öre 
ll Seçiım. Kurulunca tanzim eelilen tutanakta, 
Kemal Zeytinoğlu'nun (4J5 047) oy ve Yaıvuz 
A!badan 'ın (33 650) oy kazandı'kiarı 'beıUi edil
miştir. 

Bu tutanağa göı·e, en ço:k oy alanların sıra
laıınıasmıcla Kemal Zeytıinoğlu sıraıda dörclrüncü 
ve Y aıvnz Albadaın yed'inci iken Kemal Zeytinoğ
lu'nun as·ker1 •gÖrevde lbuılunduğuna dair -vukn
bulan itiraz üzerine ll Seçim Kurulu Başkanlığı 
tamfıııclan yapılan sol'Uya karşı Es·kişehir'de 
Askeri Mmtıı:ka Komutanhğıııdan gelen 24 Tem
muz 1946 tarih ve 22450 sayılı y!l!zıda, adı ge
çen Yüksek Müllı·end is iKemal Zeytinoğlu 'nun 90 
lira asli nıaaşlı sivil rneıııuT ollduğu, k~nd1sinin 
askeri memur sayılaınıyacağı ve görevinden 
19. Vi. 1946 taıüıbinde dilek çe ile istifasını ve
ı·er elk /bu kfığıclııı MiNi Saıvunma Ba:kanlığma su
nu! mu§ ol'dnğu ve görevinden ay.rıLn!l!klığmı is
tooiği 19. VI. 1946 tarih'li clrilekçesi ömeğinin 
göncleri1cliği ıbilclirilınesi~Je E's:klişelhir 11 Seçim 
Kurulu, 'hu olay kaı'§ısıııda ve 4918 sayı'lı 'Mil
letveki.Ueri Seçinııi Kanmıunun ll nci maddesi 
hüktmüne dayanaraJk I~euıoal ZeytiınoğLu'nun se
~iınin i yll!pıVmamış sayım.ış ve m\illetveki'li ooçe
cek olan Eskişehir 1-li:nde oy Ç'Oilrluğıı sırasiyoo 
7 nci sırada oy kazanmış olan Yaıvuz Alba\:lan'ın 
milletıvekili seçi leliğin e clai·r dıiiwn ·leneıı tutan<ak 
,\of ecfise ıgönderi lnıi~?ti ı· . 

Yil kı şikayet ve itiraz Ü7,erine iş ineelendikte: 
A) MHlelbvekiıJ:leri Seçiınıi hakkındaki 4918 

sayılı 'Kanunun 29 11CU maddesi, n Seçim Kurul
In ı ·ı yet'k'isiniın: 

l - 11 Seçiiim Kuru1ları tutanaildarına @'iire, 
seçimd-e oy alan'laı·ın aıdları ile 1k·azamc1Lkları oy
ları ıbir tutanakla 'belli ~ek, 

Il - Bunlardan en çok oy Billıniarın miUet
,·e'kili seçildiklerina diğer lbir tutana•kla tesbit 
~tmek, 

Şeklinele gösterildiği; 
B) Kanunun ll nci maıddesi scmunda (Ak

si takdirele ıbu seçimler yaıpılimaınış sayılıır) fık
ı·asıııııı, IJıadiseııin tabi olacağı hükmü Ibeyan ve 
ifadeden Thaı·et o·lup, bu hükmün hadiseye tat
bikı IJıususuncla karar -verın~k )"etkisini Seçim 
Kuruluna vermek gibi hir ma·hiyeti haiz olma
dığı; 

C) MiUetvekilliğiııe seçilenLer hakkıııda 
ger.ek .seçimin 'kanım yıoilunda cereyanı, gerek 
seçılen'iıı seçilme eiJıliyeti üreninde yapılacBtk iti
ı·azlaı· ha;kknıda kaı·a r verm~ yetkisinin Bü
yii:k Millet M-eclisin e ai't olduğu ; 

Sonucuna vanl.ml§ olın!l!kln Yıııvuz Albadan 'ııı 
seçim tutanağıııın redeline ve K emal Zeytinoğ
lu ıhakkında ıd.ü7Jelll lenecek tutıııwj{ın cetbine kıı
ı·aı· '~ril'ıniştıir. 

Ci. XII . l 94G 
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Neticede, Kemal Zeytinoğlu'nun tutnnnğı, 

Tutanakları lnce,leme J(()misyonunun ayrışık 
mütalaasına rağmen, 17 . II. 1947 de Kamutay
ca kabul edilmiştir. 

- Zon guldak Millelvelkiiliğine seçilen Se
lbati Ataınan 'ın se~inı ,tn tımağı 8. VII. 19:.>0 ta
rilrli 18 nci 13ürleşinıde redtleclilmiştir. 

(T. D. Sayfa- 445 :466). 
(Knı·aı·: 1697). 

- Kastanı onu Milletvc·killiğine se~ilrn T ah
sin Coşkan'm se~ im tutanağı 14. II .19::>1 tarih
li 43 ncü Dirleşinı,le retlclctlilıniştir. 

(T. D . Sayfa -1 24 :141,155). 
(Karar: 1711). 

- Ara sc~iınl~ı·iııcle ınohuslıığa seçilenlerle 
mıfuusluktnn nyı·ılaıılıırın tahsisatların ın hesabı 
(6027 nuınnı·alı Kanuna bakmız !) 

(Maclle - 9). 

[6] - Mille<t,·eki lleri Seçimi Kanunu (5545) 
- Madde 7, 8, 9. 

(Madde - 10). 

[7] - Milletve'killeri Seçimi Kanunu (5545) 
- Madde 33, 34. 

- Hk kadın mebuslar V. Dönemde seçilmi~-
lerdir. (Kanun numarası : 2598, 2599). 

(Madde - 11). 
rı" ·- · --

-. [Sf- Ya.bancı hi ı· . devletin hukuk miişavir
lıiğini veya umumi vek1ıletiııi yapmak meselesi 
hakkında. 15 .li .19+.7 tarihli Tutanak Dergisi
nin 15 : 17 nci sayfaların a bakınız 1 

(Madde - 12). 

[9] - Milletvekilleri Seçimi Kanunu - Mad
de 34. 

- Dahili Nizamnaıııcnin 180 nci maddesiy
le karşılaştırıuız! 

-Er olarak <Orduda vazife göı·mekte olanlar 
milletvekili ~ çil <bilirler. 

(T. D. S. 53-5. IV. 1943). 

Şimdiye 'kadar seçim tutanaklan retlenenler: 
- On gün zarfında askerlikten istifa etme

miş veya tekaütliiğiinü talebcylemonıiş oldu
ğundan, Bm-sa Milletvekili Nurettin (Paşa) nın 
tut&nağı 17. I. 1925 te; 

(Karar : 105). 
- Sahteci olduğu i~iıı, bir milletvekilinin 

tutanağı 30. VI. J 9-!3 tc; 
(Karar: 1349) . 

- Kamu 'hizınetlel'inin bir kısmından yasak
h ()]duğn i~in, bir ınilletvekilinin tutanağı 
6 .XII . 1946 da· 

(Karar : 1509). 
- Vaktiyle §Cref ve 'haysiye te aykm goru

len bir hareketi milletvekilliğinin miincvıi şart
larm& uygun bulunınadığmdan, !bir milletve.ki-

linin tutanağı keza 6 . XII. 1946 da; 
(Karar : 1510) . 

- Askerli'k g-ibi şerefli <bir vazifeden kaçan 
'hi ı· vatanda~ııı .Millet M~clis:nde iiye olarak bu
lnıınııısı milli Yicclanı rencide edeceğinden, bi r 
nıilletl• ckiliııin tutanağı 3.11.1947 de; 

(Karnı·: 15:W) . 
Kıı.nıutııyea retl c nıııi§tir. 

(;'ll athlc - 12) . 

[10) - 1 r:iiıır·ii Dönemin üçüııcii Topları.mı 
ilc Beşi nı·i ])öıı~nıiıı ilk inikat giinleri, o zaman 
III'H\' cı ·nı~ ıı:iiııii olan rıınıaya. \'C Beşinci Döne
tnin i'kiııci 'J'uplanııııı bir l'ıızara, Altıncı Döne
min ikinc·i 'l'opl:ınııııı Şı· k~ı· Bayranıının birinci 
gi.iııiiııe ,.,. ür;ün<·Ü Tnplanııııı Cıınıal'lesiye, dör
cHincii Toııl:ınıını hiı· Pazara, Sekizinci Dönc
min ikiııri 'l'onl>ıııınır C'ıımartc. iye, Dokuzuncu 
Den~ııiıı iiı:iiıırii 'l'oplnnı ım Cuınal'lesiyc ve 
döl'(liiııeii 'J'oplaıııını ise r nzara rntlaıuış Y·e 
l\Icclis yine toplanmıştır. 

(i\lııclde - 14). 

[ll] - Aııclir;nıek irin nıillrtvrkiliııiıı seçim 
tutanağ-ının !R~di k rtlilıııi~ tılınası l:izııngelıu z. 

('r. n. C' i lt 21. Sıı.da 9, 2.5. lX. 1930 ve 
11, 13. J5.TX.ilc 2 . X.l 9-l-l). 

- Dııhili Nizamnanıenin 2 nci ıııaddesiyle 
karşıla~ t ll'ı ıı :z ! 

(Madde - J6). 

[12] - Dahili i':izaınııamenin 188 nci madde
sinin 3 nnnıaralı fıkrası ilc kaı·şılaşlırımz! 

('Madde - 17). 

[13] - Hatta «teıwi ı· rnaksadiyle» ifadeleri 
dahi alınamaz. 

( '!' . D. 16. I . Hl-12. Sayfa 89). 
V. Döıırınılc B:ıslıakanlıktnn. nı illet l' ekill~

ı·iııden lıfızılanııııı i fac1rleı·iniıı alııwıasma dair 
gelen t~zkeı·eleı· Aııayasa Ye Aılalet komisyonla
rın lan kmıılan Kaı·ınn K()nıisyona lıavnle e-di l
miş \ ' C ·keyfiyet Kaınutayca karara ·bağlanmış
ı ll'. 

-Evi ve iistii aranalıilir : 

('r . D. 2. XII. 19-19 - Sayfa 7 :ll T. D. 
5. XIT. 1949. Sayfa 51 :56). 

(Madde - 17). 

[14] - 41 nci maddeye de bakıııız! 

- Dokuıınlıııazlığı ka ldınlan Ib ir nıillclve
'kili. ayrıca Kamutay kararı olmadan, mahke
mece tutuln b ili ı·. 

(Karar : 12 4). 

15 I 7 numaralı Karar: 
1. Tutanakl arnı onanma ından sonra ortaya 

c;ıkaenk olan şikayetler iizerine tutanak hakkın
da yenicl~n görüşme nçılıımaz. «Üzerine sc~iın
clen gerek önce, gerekse sonra suç atılmış olan 
bir ınilletvekiliuin, Ka.ıı:ıutayın kararı olın~ 
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d ı kça sorgu l aıı m ı yacağı..» hakkında1d Anayasa
nın ı i ııei nınelelesi nıiJJetvekilliği clokunulııı az
Jığınııı Karınıt ay karariyle kaldıı·ılınasını müm
kün J;ıldığı i~iıı, ücabında bu yoldan yüı·üııcre·k 
ve yiııe 1\ naya~aııııı 27 nci m~clde ·i lıiiküıııleı·i 
tıı t.hik olunarak, tutaıı;ıldaı· ın oııaıııııa~ına dair 
olıııı •karara di;ııülıııcııır.,i yüzlinden doğ~·bile
cck ııuılı.mr, ıııill etvcl<illiğiniıı kald ı; •ı!u ııısı usu
Jli ile önlenmiş olur. 

2. Du ıı;,nl ile önleıwmöyecek ·biizı ıualızur
ların eııdcr olnı·ak oı·tay11 çrknıa~ı ilıt i ıııal i tlü
şüuüleıbilir . J.'ıılcıt Inı nı;ılızuı · lar, lıir ıııilletvek i 
liııi ıı ı illetvckill iği sıl';ıtıııdan mahrum etmek 
giıb i ağır lıir ıııııaıııl'lcıı·ıı ıııiiıııkliıı, fakat ·giiç 
olması ve aneale kati. ıııııar.veıı 1 c ııırılıdut se
beplere dayaıı ıııası 7:ıruı·ı·t i ilc hi ı· n ;Hla mü
tal~a oluıınrsa, ııı tiet•, on;ııınıış ol:ııı tulaııak
laı·ın bir daha ıııiiıı ııka'a ıııı•vzıı u ı•: ııaıııası lft
zııııge l ercğ i yolııml:ıki ~·:;a,ııı mahl'ıı1. kalınası 
lehinde tect'lli etler. 

Anayasa ı ııız d;ı im gürlise uygıııı hükümleri 
i~inc almış bnluıımaktadıı·. 

[15] - A tatüı·k 'e sııib t sııçnnc1an 2i nıillet
vekil·i nin bu fıkra ııvaı·ınca snııık olarak tutnl 
clııklan hakkında ki ~\ıı knr;L J,ti k l fıl lll hkeııır i 
tezkereı-i 3. Xl. J!J:!t:i da Kauııı tııytl.ı okıın
muştn. 

-Keza. Zon ~ultlıık ~!illetvekili Herep Züh
tii Soyak (Bcı·aiJeı- ya~aılıi(ı hir l<.ıdını k nr~un
la öldümıckten sııı:lu i.li) ılıı tutıılııııış Ye l<ey
fiyet hemen :\lcdi~e IJildi :· ilıııi~ti. 

(T. D. 1l.lff.193.i Sayfa 38:39). 
(Madde- 17). 

[16] . 27 .X II .1910 t~ kalıni olunan , Te~ki
lfıtı Esa~iy e Endimeninin bi ı· nınhatıı~ııı<laıı: 

.1\'t,tire: hııat olıııı:ııı hir ımr:t:ırı clıılayı j ,fc
neıı tahkikatlll ol('ll't' o,ıııııııı:ı lıır:o:;·!ııı;ı, Jl; tl\! .. r·
lis Uıııumi Hı•Hti ıı<· ·· karaı· ll'ri ; ıııi.; o!:ı ıı hir 
mcthusıııı yeni ·drnede dııhi ıııt-iııı-: ~,:,.iJnıi'i ol
ması halrinde eneiee 1 rri!ıııi) o!:ııı ta lik kar~ r ı 
hükmünün elenınır inhul ·rei::iııe 1·e erHiki 
dene esna,'ııHla veri lm i< t:ılik k:ırııı la ıııııı rle\
re sonunda anr:ık r<·ı iciı·n ııı~ l ıııs ,,.,.;:ıııircııl~r 
hakkında l;rn <li lif:i.ııdvıı ()rl:ırlıırı kalkııra.lc ta
kvlıatın ha~Jaıııa" l i,z ırıı!! "!ıliğiıır ve şinırliye 
kadar ıl.m volda cerr\·aıı ı· lrn ıııu:ımeleııi n cle
ğıiı;tiı•ilnıcsiııe mıılıal · lııılıııııııııtlığıııu karaı· n
rildi. 

- ·H nci lllladdenin 2 illCi frkrası ile kar~ı
l~ştırımz! 

(~:Ia.tlcle - 17) . 

(17] -Ödenek kaııunlnrı: J613, 1757 2507. 
~050, 3135, ·1387, 4.·HO, •160:!, ·1603, 4803 4988, 
;ıl42, 6027 - K~rar : 696, 18.34. 

Yolluk kanııniarı · 313" 4440 5143 6212, 6245. . . v, . ' 

..- Geıç.iei bir ·bü1.9e yij.riirlü.kte ik ıı aleıı bir 

milletvekilinin ödeneği, aşağıdaki Başkanlık 
Di va nı kararı ıile, senelik olarak veri l miştir: 

"8 Ocak 1949 tarihinele vefat eden Muş Mil
letn:ıkili Bari Dedeoğlu 'nun, 3030 sayı lı Kanu
nun ikinci maddesi gereğince, 1949 yılı ödene
ğinin 1 e ri lınesine Başkan lık Divanının 31 Ocak 
19-HJ tal'ilüi topluutısıııda karar veril.nıişiir. 

(llla ılde - H!). 
[18] - l\f eclis : • 
J. ı Ekim 1340 tarihinde Musul meselesini 

görü~ııı ck üzere, 
22 Eylül l9il0 tarihinde milli para kıymeti

nin konırııııns r dolayısiy le, 
8 .X. t!l-n ta ıilıi nde, Hasan Saka Kalbinesi

nin pro gı·aıııı nı oknyamk l\1cclıis ten giiven oyu 
istemesi içi n, 

l'uııılıuı·lı;ışkaııı taı·afından; 

2. :!+ Eltim 19:J.l. tarihinele Yugoslavya Kı
ralı .\ lı•ks~ııdır'ıı ı öldliri i lınPsi mii nasebetiyle, 

;;o Teınııııız I!J:3li da ~loııtreux Sözleşmesini 
giiı·üşrnek için, 

ll 1\ ıısııu 1938 de Atatürk'ün ölümü dola
yısiyle, 

:!:) ~ubat Hqj le Alnıanya ve J aponya'ya 
har b ilfııı ri ııırk için, 

Mer· l'~ J:;ı< l;;ıı n t~r:ıfıııclan; 
3. :! . \ !i·ıı~tu.· HlH tarihinde Almanya ile 

rııiiııt~s~lıet lı• ı in kı·,iln ı csi ir: in, 
111 iııız;ılı iiııcrge üzel'ine yine l'ıieclis Baş

kanı taı·u fıııdun; 
Olağaııiio;ı il '1\ıplantıya çağJrı!rn ı §tır . 

Pladrle- l!l ). 

[19] - Dnlıill Nizaııınaıııenin 96 ncı madde
siyle !lS nı· i ıoı:l<lılı·.;iııiıı son fıkı·asıııa bakınız ! 

(.\l:ı d le - ~U ) . 

[20] - Dalıili ;'\ ;z:ıın namenin 149 : 177 n ci 
ına ~ l lt·,pı·:n ... 1, n·z ı 

(jlııdole- :2 .' . 

[21] - Dıı ııı:ıclıll'ııin görüşülme inde cDarül
fiiııiiıı nıiirlc• i,lık'~ı · lıııııol:ııı miistesnadır.:t 
nıc· •ı'itı<le l "1nl nıl ;ı.ıc•'• u s ıı ,\ Ji Hı z:ı 1·e S:ıruhan 
)f( IIIStl \' ;ı"f' [:ıı:ıı'ıııl:ııı lll.lt·ll takl'İrleı• Ka· 
nıııt :ıyra ı eılılcılilınhti . (n . J II .1:340 • Cilt 7, 
1:\a) Lı :-33 ·'l<llil. hııttft lzmiı· ~l elıusu ~eyit bu 
yiiz r!.· n ~e kil tn i~ snyılnıı~t ıı·. (1340- Cilt 11, Say
fa l9.:iJ . 

- 87 ııumııralı rıırtım: 
Ankara IJnkuk .\l ekt<'hinin iilıi bir meslek 

rııektebi o ldu,ii;ııııa 1·e nıı>ktı·hin derslerine maaş 
tlcğil. ücrı;li tukrir l' erilıliğiııe biıı ae u lııı mual
Jimliğin mobuslukla içtinınında hiçLıir mııJızu.r 
yoktur. 

15 Şubat 1926 

- lll numaralı vorıım: 
Rüyiik ;\fil let. M;elisi ıizasırıdan birine Hü

i<ÜJ..!Wt t..ara.ünda.ıı wvdi ı.'<lileıı uayyozı w mo. 
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vakkwt lbir iş Hülciimet memuriyetinden ll!ddo-
luuamıız. 

10 Şubat 1927 

- 18 num:aralı Karar: 
Büyük MiHet Meclıisi ılımsının ıher Uıaugi bir 

• ıuemuriy~ti u1ıdesinde cemedip etmemesi husu
sunun Heyeti İcraiyenin t1ıklif veya mütalnası 
üzerime :şüyülk Mlillet Meclisince ta'kaırrÜıT etti
riime-sine 'karar verildıi. 

«'l'eşkilntı Esasiye Kanuııunuıı 23. maddesi 
ile bu karaı· artvk .hü'kümsüz kalmıştır.» 

- 233 ııumaı·a lı Karaır: 
M•eclisi Milli azıısından diWa vekii'leti i•le işti

gal ,edenleı· varsa .derhal men 'ine ıkarar verildi. 
18 .II .1338 

«Bu karar 460 mınıaralı Kanunun 4 ncü 
ınll!ddes1ne gö11e, 25 Nisan 1340 tariıhıinden ıberi 
yürürlıü,kte değildir.» 

- 235 mınıaralı Karar : 
Meclisi Ali azaısının tınü•taıı!lıılıitlik yapmala

rı nın men 'ine 'karar veri'ldi. 
23. JI .1338 

- MiHetvekiılı~eri , nıaıha'lle 'iıhtiyar heyetıi 
üyıeliğ'ine seçilemezler. (K•anun No. 5046- Mad
de 3. 'S'Olı fıha) . 

6 numaralı nottaıki 306 sayılı Kaı·arın ikinci 
f~krıısına da ,ba'k ını z! 

(Ma'dde - 23) . 

[22] - T. B. M. M. Başkii nı Maıkam Öcleneği 
hakkında Kanun No. 5861. 

- B. M. M. Divanı Riya eti Azasınıı Taznıi
ııat !tasına claıiı· fKanun No. 756. 

(Mad'de - 24) . 

[23] - Daıhilt Nizamnamenin 12 nci madde
siyle kar§'llaştırınız! 

(Madde - 25). 

[24] - 'Daıhili Nizamnamenin 112 nci madde
siyle kaıışılaştırınız! 

(M·a.dde - 26) . 

[25] - Şeylh Sait ay,a;kl:anması münaseıbetiyle 
askıeri •hareketler ıbö'lıgesinde ve Aııkara'da. ku
rulııın !sti'klal Maıhlkeme-lerimden ·birincisi tara
fından ıvıeri •l'eeek ölüım eezal&rının Mecli'sÇe onan
madan yerine rg-etirilımeleııi ve Anıkara !stiklal 
Mııihkemesimıe verilecek 'bu ıtürlıü ceza•i'ann i e 
Meclise sunulması 4. XI .1341 ode rkaTar altına 
alınrruş (ıKai'ar : 1'17) ve ıölüm cezası verrnek 
yetkisi 20 . VI. 1341 de adı geçen maıl:ıkemeye 
de veriıınişti. 

(iKarM : 136). 

Aşağıda yazılı 595 numara v.e 31 Mar.t 1341 
tarihli Kanun i'le bu yetki Diıvaau Haııblere dahi 
verıi1mi~ti: 
- Mı:JaH ıha>'hiiA vlllhnt müseıl~aın V'e müçtemi-

an hıyan vu'kuunda saıbai harelffit ve isyandaki 
idarei öı·fiye nıınta:kalarında müteşekıkil bilı1-
muın divaııı lıaı'blerden sadır olan idaıın karar
ları, ordu veya kolordu veyalıut nıüstakil fırka 
veya ınevkii miÜstalhkem ,kumandanları tarafm
Llan badettasclik elerhal infaz olunur.» 

Bununla beralber, Menemen vakası dolayı
sıiyle ilD.ın 'Olunan Sıkıyönetim miiddoetlnce bu 
kanun uygulanınanı ış ve divaııı Oıarb tarafından 
hül<lmolunan olum cezaları Meclise sunulmu§tur. 

(Karar : 611). 

Sonradan lbu 'kanun 15 Mayıs 1940 tar~hJ.i 
Örfi İdaı·e ( 8832) Kaıııuııu ile kaldırılnı1ştır. 

- '288-± sayılı «'l'uneeli Vilayetinin İdaresi 
lııı!kkıncla Kamu n» un 33 'ncü maddesi : 

ld rum ıhiilküımlerinin vali ve kumaııdan tara
fından tecile Jüzuın göı'iilınediği taıkdürde infazı 
cıııı·oltınu ı·. 

4809 nu'ınaraıı Kanundan ·oııı·a •temdit yapıl
ımıdığı i ~i,n, 2884 numaralı Kanun 31 Aı,alık 
1946 dan itmHıreıı yürürlükten 1kaL'kmış oldu. 

(Madd e - 26). 

[26] - Dalıill rizaın namenin 180 nci ınaclcle 
siyle kar~ılaştırını z! 

- 15 numamlı notta ki 1517 sayılı Kara.ra 
bakınız! 

Atatürk 'ı~ su i ka ·t suçundarı Ankara lstik-
151 -M:alı'keıni:"Si 'karal'iyle tutulan 27 mille·tveki
ldnden: 

Erzunım Rüştü ( Paşa) 
Eski~ellıiı · Aı·if 
l staı~bul Isınail Canlholiıt 
lznıit ~Ü'krü 
Saruilıaıı Albidiıı 
Sivas Hal is 'l'uı,gut 

13 'l'enmıuz 1926 da adı geçen nıa.hkeıue ka
rariyle, asılclı•kları için, 

htaıılhırl Milletvekili Rauf Orbay, yine v 
ınalıkcın ece on sene sürgüın cezası ıgiyclirıildiği 

i~in r·ı 
::ı. XI . l 926 da milletvekilliği sıfatları kalk

mıştır. 

[•] Rauf OrbwıJ T1l. Dönemde tek1·a.1· millet
vekili seçilmi§ ue o zamımı C. H. P. Genel Başkan
vekilliğince yayınlanan bir beyannarnede şöyle 
deııilmişti: 

Rauf Orbaıj'·ııı hakkında evvelce !zmir lstik
lfıl Mahkemesi tarafından verilmiş olan nıahkıi
miyet kararının ref'i için, vakı müracaatı iizerine 
yapılmış olan hukuki tetkikte, araya girnıiş olaiıı 
mııumi af kamıııları, isnat olunan fiili bertaraf 
ettiği gilıi muhakemenin iadesini de gayrimiim
kiin /;ı/m·ış ve ınuhakeme iade edilebil.seydi, bera
efinin muhakkak olacağı lranaati11e varılm1ş ol, 
duğu· ' görirlmiiştiit·. 
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- Maraş Milletıveikili 'I'alhsin 'in, adam öldür

meye klJ1kırtmaktan, Anikara !sti'klii~ Mallılkeme
since on sene •kürek ce:liası lhü·kıınıü .giydirilnıdş 
olduğundan, 7 . IV. 1926 da ıınill~ekilliğ'i sıfatı 
kalkmıştır. 

- Bwhriye eski Bakanı ve Cebeliıbereket Mil
letvekili .lllisan Eryavuz 'un, ıhii/VUZ meselesinde 
vazifei memuriyıemni suiistimal ve YaNU'Z mese
lesinde fesat lkarııftırnı-a'ktan, 

Ertuğrul eSki IMilletıvekili Dr. ~kı-et'in, do
landıl'lcılık fiilinin faili oılduğu için, 

Yüce UJürvoılln ıkarariyle hüküıın giydiıkleri do
layısiyle, 

Milletvekilliği sıfatlal'l 21. IV .1928 de ·kalk
mı~tır. 

(Madde - 27). 

- K"amutaym 15. I. 1947 tarllili 31 nci Bir
l eışinıinrd•e kabul olunan ('58) sıra sayılı Anaıyıısa 
KQmisyonu raporundan lbil:zı mütala111l•ar: 

A·n·ayasamız, 27 nci maddesinde ın'illetvekil
lii;ri sı•fatının ka"ldırılmasım gere'klıi 1kıl"an !halleri 
açılk ·ohımk ve taliıciidi ıbir şelcild·e .'belirtmiŞtir. 

IBuracla ımiiıhim ~Lam nQikta, milletveik illiği sı
fatını •kruldıran ihall~rin, 12 nci maddede yazılı 
millebvekili seçdlmeye mani baller çevresinden 
clwha dar ·bir çerçeve içinde mütallia edi·lmi~ ol
ması ·keyfiyeticlir. Yani, milletvekiri seçilmeye 
miini 'hallerin lhep&i değil, ıbuntardan yalnız bir 
kısmı, ınilleLvekilliğini kaldırabilir. Nroruıa1 ola
rak, milletvekili 'Seçilmeye ımfuni hallerin hepsi
nin, millebve'k!illiği sırasında ortaya çıkinaları 
halinde, 'bu sıfatm kaldırılmasını gerekli !kılm1l!Sı 
lıizımgelircli. Ni'te1dm yalbancı mevzuatın bazı
la rı bu sistemi 'kalbul etımiştir. Anayasamızın 
bu lbahiste çok kıskanç daJVranmı.ş olması •key
fiyeti, m"iiLebvekiUiğ!i sıfaJtını •kaldırmak hacli
sesini son derece ağır saıymış ve ıona göre dar 
ve taliıci im s®epler lkO>yara:k !bu ·neıti:cey!İ ıÇQık n
him halleı·e hasır ve tahlHdet!ınek istem'iş oldu
ğu düşüncesiyle izaıh ıolunaıbi!ir . 

Se<;ıim Kanununun 29 ncu m1llddesi ve Yülk
sek M~clisin 306 nııımaralı 'karlllrı ıgereğince, mil
lebvekılliği sıfatı, seçim Ibitip de reylerin en ço
ğuınun /bir zat ürerinde toplandığı anda tanyyün 
e_cler. O andan itJibareıı, o zat, tu:tanağırun Mee
l~sç~ ~~~nıııası şaı•tiyle mukayyelt ıolara'k, ımlllet
vckilligıne mıılhsus !bütün kanuni 'halk ve saliihi
yetlere .~ahip olmuştur. Tutanağının oııanma
~ından ınıce andiçer 'bütün mrüzakere V'e karar
lara .i~tirak eder, ~Y verir, !hatta 'k·anun teklif 
ecleıb~lı~. <?ıcJeneğini de alır. TutJanağın Meclisçe 
reclcl_ı, 1ı:iii~ahı /bir şa~ın taJ!ıalkkuku maJhiye'tin
de lbır IJıadısc olup, bu !hadisenin vulkuuna 'karclar 
cleV'am ~leıı bu •geçici llıı~kuki dUJ"um, tutanağın 
on1a:ı:ııa ıy~e katileşil', istiıkrar lbuluır ve de-vam
lı b~ı -~~ıyet alır. Artık lbuından sonra mlllet
vek~lıgıının redd'i değil, rkaldmlnıııısı İ'lıtimali 
~ahJs n:evzu~ ola/bilir, ki bu kadar ağır •bir ne
tıce doguralbılme'k için de çok açık kanun ılıü-

·kümleriııin m~vcut olmasına kati ilhti<y.aç ·u 
zanıret vardır. 

[27] - 491 slllyılı T~ki'lilltı Esasiye :K:anunu
nun 'kaıbulünden (JI. Dönemden) lbeı-i, mC'!IIurluk 
•k:aıbulü ve seç!iın çevresi tercilhi 'halleri dışında, 
yalııız aışağıdn iSi'ınleri ya:~Jı!ı o laJI!Ilar milletve
killiğinden çekilmişlerdir. 

Dönem II. Dr. Adnan Adwar !stan'bul 

III. 
rv. 

VII. 
VIII. 
VIII. 

Gl. Refet Bele 
Nulh Naci 
Süreyya (Paşa) 
Hal'il Niıili 
Celal Bayaı· 
Y a.vuz A'baJ.aıı 
Behçet K. Çağlar 

IX. Kazım Tllı\lk ent 

» 
Kayseri 
!stalllbu'l 
Manisa 
!zmir 
E ki.şoe'lı~r 
Erzincan 
Manisa 

Çekilme öneııgeleri, daima, Kamutayın ka
bulüııe değil, ıbi1gisine suınılmuştur. 

( Mııdde - 28). 

[28] - l~ta111bul Mill etıvek'i li Haydar ve Mar
diın ıMi lletvek'i'li Mullı itti n IBiiııgım 'in bu sıfatları 
603 ve 124;5 sayılı 'k111rarlara göre rdiişrniiŞtür. 

(Madde - 28). 

[29] - Memurluk kalbul ·ebme ha.Hnde, miıl
teLV'e'kiıUiğinin düşmesine .g'idilın.ıektense ımillet
Y ekil~ bir öneııge ile <;·ekilımektecl'ir. !Bir milletvıe
kilinin memurluk •ka/bul ettiğini gösterip Resmi 
Gazetede yayınlooan 'kararname ile Q milletve
kilinin çekil'm·eSi arasında !bazan uzun ozamanlar 
geçme~ (IJC'(mya. - Ali Mu2'!1ffer Kiöker- 7 . VI . 
1944, 3. VIII. 1944) olduğu ,gilbi son zamanlar
da. Resmi G .ı,zetecle 'böyle !bir 'kararnaıınenin çı!k
ınış ıolmasma Q·ağlmen mil:lıetve'kli.linin çekilme
diği de ıgör!iHmüşıtür. (R. G. 6659 ve ~97) . 

- 5 numaralı nottaki 306 sayılı Kararın 2 
nci fıkrasma cl'a baıkmız! 

(Madde - 28). 

[SO] - Milletve'killeri rSeçİIIDi Kanunu (6545-
Mıad\iıe : 6). 

(M1l!dde - 29). 

[31] - Olağanüstü toplımtıda, seçi'm yenile
mr (IV. Dönem). 

(Madde - 31). 

[32] - İngiltere Kıralı Aıltıncı Gıeoııgıı 'un ce
ııaZie meralJiminde ıbulunmaık üzere Londra 'ya 
gidıen Cumlhur.baışkanı Cel'8.11Bayar'·a T. B. M. M. 
Başkanı Refi'k KQraltan vıekalet ·et:ın'iştir. (13. 
II. 1952). 

- Amerikan deniz filosunun manevrasına 
iştirak •hu usunda va'kı daveti kabul eden Reisi
cumhur Celal IBayar'a T . IB. M. M. RclBi Refik 
Koraltan vekalet etmiıftir. (1. XI. 1952) . 

- Yunan Kralı Biııinci Pol 'ün mimllekıeti-



mize yaptığ:ı ziyareti ıiade ve vakı davete icabet 
etmek üzere Atina'ya giden Uei ·icumlııır Ce
liil Bayar'a '1'. ll. lH. llL Reisi He.fik Koral tan 
vekalet etmiştir. (26. XI. 19:i2). 

- Reisicumhur Eisenhowcr tarafından vakı 
davete icabet etmek üzere Amerika'yı ziyaı·~te 
giden R eisicumhur Celal Bayar'a •r. B. M. llL 
Reis i H fik Koı·altnn vckfılet etmiş· t ,ir. (18. L. 
1~54). 

[33] - Atatür·k'ün ölümünde, Başkan llL A. 
R enda Meclis i ll. XI. 193.8 de toplantıya ~a
ğırmıştı. 

(lif ad de - 3-!). 

[34] - 3146 sayılı Kanunun llleclisçc kn lıul 
ta rihi 31 Maı·t, Cnınhlll'ba5kanlığınca ta~dik ta
r ihi 7 Nisan ve Resıni Gazete ile •iı.i. n tarihi 30 
Nisandır. 

[35] - D ahill Nizamnameniıı 232 nri mutlUc
s inin 3 ve .ı neü fıknıları ilc J;arşıla§tıı·ıııız! 

(Madde - 35) . 

[36] - Dahili Nizamnanıenin ll nci nıacl ,1c
siy le kıırşıln şt ırınız! 

- Bu söyle,·i, Cumhuı·başkam Atatürk 'ün 
rahatsızlığı dolayısiyle, ı. XT. 193 tarilıiııde 
(Dönem V. •roplaııtı 4) Başbakan Ccliil Bayar 
okumuştnı·. 

- Kütn.hya Milletvekili Ahmet 1'ahtakılıç 
v e ıiki ar'k adruıının , Cnmhtıl'ha<;:kaıııııın 1 l( a~ını 
1949 tarihinde. Türkiye B-üyük lliillrt .M ec· li si ıı
d e irat buyurdııldarı söyl.ev hakkında Başha
·k andan gensoru açılnınsına dair önergesi (T. D. 
ll . XT. 19-19. Sayfa 33 :35). (T. D. H. XI. 1 !J.J!J. 
S ayfa 64:66). 

(Madde - 36). 

[37) - Dalıill izamnamenin 8 nci madde-
aiyle karşılaş-tırıııız! 

(Madde - 3 ) . 

[38] - 4ı nci madde ile karşıla~tırıııız 1 
( llfadde - 39). 

[39] - 5398 numaralı Kanun. 
(Madde - 40). 

[40] - 4237 numaralı Kanunun 3, 7 ve 12 
nci maddeleri. 

- 499 nnmaralı Kanun. 
- Genelkurmay Başkanlığına tiiyin erldle-

c ekl erin Mnreşalliğe yükseltilmeleri hakkındaki 
bir teklif kabul edilmemiştir. (28 . XI.ı947). 

{Madde - 40). 

[41] - Reisicumhur talısisatı hakkıııd n ka
nıın 'o. 6167. 

(Madd&. ~). 
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(42] - Aııl<ara, ı6 a. a. - C.unıhıırlba§•kanlı

ğıııdaıı bildirilrıı i~t·: r: 

Fmunıi seı;inılcl'i n neticele ri ].J Mayıs Pıızar
te>i ~iinii akşama doğru çokluğun Demokrat 
Pa rt iye geçtiği nı- güstenncyc ııa şl ayıııca ll ükü
met ~ckilın k YC yerıııi Ekst•ı·iyet Part.j i üye
leriııdPn nıürrkhp !>ir l;ak:ııılar Kıınıluna ter
kctmek ıırzusuıııt i z lıaı· etıııi~)tir. Bunu nıüta
ak ı p Cunılıurba~k.ırıı J lc rııoluat Parti Da5kanı 
Ccl<il Dnyı11''ı ıl;ıl'et edı• ı·ek durumu kendisine 
ılıi illiı·nıiştiı·. nu:.:ün s::ıat u ele cevap getiı·en 
l>eıııokrat Pıır·ti Ba~kanı Biiyük Mrillet Mecli
sinin tııplaııııııısıııclıın öııt'l' 1 tlioldiınct kur·m ak 
i<;in \'aktin (]nı· olı1uğuııu siiyliye rek itizar et
mi~ ,·c Il ükiiııırtiıı ::llcclisin toplanmasına kadar 
i~ ·haşıııua kalınası tı>nırııııisiııdc bıılnnmuştm. 
J lıııınıı üzrrin • ('ıııııhırı·!,;ı~kaıı ı llükwm etiıı çc
k:lnıc al'Zusnııu kıı.hııl etrııiyerC'k yeni ~Icelisin 
ioplarıma giirıiinı· bdaı· Y:ızifc lıa ;ında buluıı
nıasırıı iste r11istir. ı.ıcrıılrkctirı lıer tarafında 
ift iha r crli!Per.k hiı· ı•nıııiycl ve asayiş hükiim 
siirıııektcdir. 

[43) - Başve-ldl l snıet !ıı öııil 20 Eylul ı937 
de Ht>i siı·uıııhuı· At a tüı · k'tı• ıı bir· buı;uk ay nıe
zuııiyrt alıııış ,.c I ktisat Vek·i ti Ccliil Bayar 
Ba~,·ekfılet Yrkilliğiıır t fiyin olıııın ıu ş tu. 

Sonraılan 1 niirıii. 23 Eki nı 1 !l:n de DaşYekil
liktl'n ~ekilnı<'kle yı•riııe g'l'ı;ı•n Crliıl Dayaı· Ka
lıiıırsiııiıı list ,j, 1 Kn sıııı ı!l :l7 de mittat toplan
tısını yaparı Biiyiik )J ct· lise, hcmeıı o gün snııul
ıııu ~tıı. 

- Ba~lıakan Heeeıı l'ckrr 9 Eylul ı !J.f? ıle 
görevind en çekiinı kle yNine Ilasan Saka tiıyi n 
<'dil uı is ve ::llc cli~ 30 Evlül J!J.ıi tarihinde Cuııı
lııırlıa ·;kaııı tnral'ıııdnn · 8 Ekim i ~in top l ant ı ya 
çağı·ılı~rak dııı ·ıı rn ııyııı tarihte Kumutayın bil
gisine suıınlııııı ~tıır . 

Ynııi, bir kahiıı ı• dc~işikJ,: ~i vukııunda. Mec
lis toplanık drğilse, toplaııt;ya c;ağrılır. 

()la d de - -!-!). 

[44] - Uükiimrt progı·nm ı ha<;tll'llarak cv
veldeıı pnrtilı•re uağıtılır. (lS. Yl .1948, 24.1. 
ı9-W, 29 . Y. 1 9:i0 ,.c 30 . 1 Ll. 19:i1) . 

(.Madde - ·U). 

(45] - Başbakan ve Daknıı Makam Ödenek
leri hakkında Kantın ~o. 5 37. 

(~Jaıldc - 45). 

[46] - Dahili ı iznmnamcnin ı69 ncıı mad
desiyle kar~ılaştmıııı! 

(Madde ·· 46) 

[47] - Bu kanun da.lıa tcdvin edilmemiştir. 
Kaınntayda bu mesele hnkkında tartışmalar 

yapılnıı~tır. (T. D. 9. IX .1946, ıs .ll. 1949 -
Suyfıı : 264 :2tiG). 

(Ma.dı.lo - 4.7). 



[48] - 4951 s:ıyıh Kanuna lbakınız ı 
(Madde - 4.8). 

[49] - Çe'kilnıiıj olan .bakana veki-Jlik dçiıı 
daJı.i bu hüküm tıı.tbik olunmaktad ır. 

- Bu maddenin tefsiri hakkındaiki takı-ir 
üzerine, Anayasa Komisyonunca •hazırlanan ra
pora ve bu hususta eereyan eden müza·kerelere 
bakınız 1 ( T. D. 2'6. Xl. 1952- Sayfa : 321 :330. 
Anayasa K~mis~mıu raporu- S. Sayısı : 231). 

(Madde- 49). 

[50] - 803 nurnaralı Karar : 
Devlet Şurasının Dearvi Dairesi, kazai vazdfe 

gören mililtiiikil mahkeme sıfat ve saliiılıiyetiyle 
mi.iceh!lıezd:ir. 

12 Nisan 1934 

- 'I'ürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka.
nununun 39 neu maddesinin (B) fıkrasıııın yo
ru:mlanmasına maıhal olmadığına dair olan 1728 
eayılı Karııra bakınız 1 

(Mııde - 51). 

[51] - Yangı'tay Kantın nuınıaraları: 

4, 371, 469, (1,8)' 485, 834, 1221, 1684, 2019, 
2020, 2314, 2769, 3006 (2) , 3032, 5458, 5859. 

Asl iye Ma'h'kem.eleri Kanunu nunıaralıırı: 
367, 1848 (19), 2544 
469,492, 834,981,3747,3748. 
Sulh Mahkemeleri Kanun numaraları : 
14 Nisan 1329 (1086 - 581) 
469 (G), 492, 981, 3748. 

(Madde - 53). 

[52] - 1186 sayılı !KaTar: 
Artvin Hudu t Ta!buru Dördümıü Bölü·k Ko

nıu tauı ilken 347 nuruaralı .Koanunun dördüncü 
maddesine tevfikan tekaüde sevkedilen Yüzbaşı. 
i\lehıııet IGınıi l Süsiın hakkında Arzu:lıal Encü
uıeni tarııfmdan evv.elce -mcnfi karar veriLmiş 
ve munıaileylh 1ıunun üzerine mu!Jıtelif merci ie
re müracaat etmiş ise de ·bu merciierden lehi
ne bir karar istilısal edemediği ve Son Te~kik 
Mercii 1-Jrıcüıneııinin aleyhinde verdiği karara 
itirazen teluar lll'Cclisi Aliye müracaat eylediği 
ve bu istidasınıu 3-llO sayılı Kanun mucibince 
Askeri Teınyiz M'llllıkcmesine devredildiği V'O 

mescleyi lıu suretle ele alan Ask'Cri Teıııyiz l\faılı
kemesinden lehine lbir 'karar sadır olarak bu 
·kararın katiiC'Şmiş olduğu anln.,ı lmıştır . 

• \ rzulınl Eııeünımııi knrarlıırrnm mwhiyıeLi, bir 
ay zarfınıltı Meclis fıııas ı tara.fın<l•an itiraz vn
ku:bulnıayıııca katiyet kesbederelk Meclis kara
rı h:ılini alacağı Dn.ltili Niazınım.menin 57 nci 
maddesiyle tası·ih ve tesbit edilmeilde beraber 
kaza merc·ilerinden sfi.dır olan ilii.mlann tebd!il 
ve tağyidne de imktın Q]madığı Teşkilıitı Esasi
ye Kanununun 54 neü maddesi sarilı fhiık'ınü ik
tızasından bıılUiıduğnndım sırf 'bu hiıd:iseye has 
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ve munilıasır olmak üzere mnbkenıe hükmiinün 
infazı lazım vE> zaruri lbultinduğuna kaNir veril
miştir. 

:JO M·ayıs 1940 

1187 sayılı Karar: 
Askeri kiıtiplıi'kten mü tekait lrfan Ak yü;, 'iin 

tekaüt maaşı ha'k'kındaki talalı'inin reddini na
tık Q!an Divan Heyeti Umumiye kararı, Birin
eikanun 1938 : Şubat 1939 ayiarına ait rapor 
üezrine M-eclisi Alice itıtıihaz lbuyurulan 1145 
numaralı K!ararın 3 ncü fıkrasiyle tasvip bu
yurulmuş ise de bu karardan Pvvel ınumai ley
hin Divanı Muhasobat kararı al eryıhine Askeri 
Teınyiz Mahkeoıe. ine d5Na açtığı ve neticede 
ıneııkiir nıah'kemeuen jddiasınııı vfırit olduğuna 
d aıir k·arar isttlısal cylcdiği a:ıılaşılmıştı r. Aynı 
nıe-sele hakkında daıha evvel sfıd ı r olan maUrke
me iliımının tehdit ve tağyir ve t9lıir eıdilmiye
ceği TeŞkilatı Esa.<ıiye Kanununun 54 ncü mııd
desinin sarabati ikitizasıııdan olduğundan İrfan 
Akyüz hakkındaki malıkcmc kara rının infazı 
i cabedeceğine kurar 'Verilm iştir. 

31 Mayıs 1940 
(MndJe - 54). 

[53] - Hf~kiınler Kanunu: !:':556, 3206, 3501, 
3(i!J3, 3885, 4169, 4439, 47!Jl, 5017, 5457. 

(Madde - 56 ). 

[54] - Bu madde hukmünün •as!<eri adli ha
ki'ınlerle Yargıtay sıwcı ve yardımcıJ.,rrna da şa
mil olup ohna.dığı 'ha'kkında.ki tbir yorum isteği
ni Hiilküınet 25. XII. 1942 de geri alm:ş tır. 

(Madd e - 57). 

[55] - Ce-za Muhakemeleri Usulü Ka:ıunu 
1412. 

Hukuk Mullıakemel eri Usulü Kanunu 108<:. 
(Afl!idde - 58). 

[56] - Biiyük Mill et Meclisinin kuruluşlll1-
dnırı 'beri Yüce Diva.n dört defa toptanmıştır: 

ı. Baıh:riye eski Bnknııı lhsan Eryavuz içiu 
(Karıır: 394), 

2. Ticaret ki Hakanı Ali Genani için (Kıı 
rar : 414), 

3. Baıhriye es'ki Bakanı Mahmut 'MıtM11r 
Katırcıoğlu jçin (Karar : 511), 

4. ,ümrük ''e Tekel eski 13akanı uad 
Hayri Ürgüblü i~n (Karar : 1567). 

4 2 nı.:ma.Talı Karar: 
İngiltere'de kii.iıı (Taymiiı tyron Workt;) fab

rikıalıı.rına ıriparil1 olurmn üç ad ed uskurlu vapur 
esmanm-a ;ma'l:ısuben eslınk Ba.hriye Nazırı Mııh
mut Mubtar Paşa ile Maliye Nll.lllrı ~~il Be,ı: ta: 
rıı.fından kefaletsiz olarak tıcdiye ettırılen yırmı 
oon lngilioz lirası L,eselesi, Seyrisefa~n. i daresinin 
1330 senesi bütc;esinin ıniilga Meclisı ?ıf busıın
da lıini müzakcresind t.etkik olunr.ııuş ve me-
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su'liyıeti tazminiyenin evvel'a Malbmuıt Mulhtar 
Paşaya ve mütaaki!beıp kefil sıfatiyle Haziıneye 
lıilixafe bonoya vaz'ı imza eden Maliye Nazırı 
meı·huın Nail Beyin te ı· elkes ine vazrulyed bulu
nan veresesin·e tevcccii!h etnıe>kte olduğıı anla
şılınasına binaen !-\cyl'isefain İdaresi nce !stan
bul Üçüncü Hukuk Daiı·es i •huzurunda 'Mahmut 
Mulhtıır P·aşıı aleyhine ikamei dilıva ediLmi ise 
de gerek zamanı hilllisede mer'i Kanunu E\ıaıri 
ve gerek '!' eŞk ilatı Esasiye Kanunu muci!bince ı 
H eyeti Vükeliı.nın meınuriyetlerinden hariç ve\ 
sı_rf . ı;atl~rına ait eleavinin mercü rüyeti ma.ha
·kı'm~ adlaye olup vezaifi memnrelerinden müte
vdLit deavinin rüyeti mahkemenin veı;aifinden 
hariç görülmesine 'binaen işıbu dava olunan hu
ııusattan dolayı makamı aidinc müracaatta ımuh
ttır olmwk üze ~e dav<ayı mu!lıakeınenin vazife 
ııo~tllllınd~n reddine kamr veııilnıiş ve Mahlke
ıueı Temyızce de kararı viikım tasdik edildil'i 
ve Seyı·isefain İdaresince tllshihi kara r hakkı~
da viıkı itirazat da reddedilerek Mahkeınei 'l'em
yizin evvelki noktai nazarınlla ısrar eylemekte 
bulunma,mıa nıızar8111 hukulku şahsiyei Devlet 
noktasından tabri'k edilecek bu kaıbil davaların 
:nıel'cii r üyeti mü.l ga Kanunu Esas inin 30 ve ':i 
nci ve 'IIeı:'kilatı Esasiye Kanununun 46 ve Da
hill Nizamnamenin 169 nru maddelerinde Dıiva
nı Ali olduğu tasr.ilh ve tesbit eıclH!rniş buiunma
sına b~ae~ tefsire mahal görülemediği JJeyeti 
U~umıyemn 'Otuz -a:ltıncı tnikıııdının birinci cel
eesmde 1akıırrür etmiştir. 16. n. 1929 

(M'tidde - 61). 

[57) - Dwhil! izamnamenin 176 ncı madde
siyle ka~ıla.ştırınız! 

(Madde - 67) . 

[58] -
929 - Dıwlet Demiryolları !stimla'k Kanu

nu 1607. 

. _1004 -: Devletl}e inşa edilecek li'manlar için 
'l.S~ımal eelılecek l!':ıyııi'ınenkulat voe m~atldı in
şaıye baikkında Kıanll'll. 

~710 - Belediye lsti'ınlıilk Kanunu 4'633 
4857. • 

3 7 - Milli Müil•fnıı ihtiyaçlan için yapı
lacak ı tiı"'l~'lcleT hıık'kmda Kanun. 

(Madde - 74). 

r59] - 'f1oprak 'Kanunu 4753, 4760, 5618, 
0rn1an Kanunu 3116 3444 4785 4914 ""53 

5658. ' ' ' ' "" ' 
(Mad de - 74). 

f60J -
<Ylağta,rıüstü haı11e'!' şutliardır : 
A) Umnmi vı-va 'lasmi sete~oT1i'k · 
'B) n~vl~tin bir 1Jıaı1be girmesi ihtimali; 
C) 'l'ürki-ve Cnmıhurivctini de alaka;lanılı-

ran vııhA'fH'ı ı'!pvletler arasındaki hl\ı'b hali (Kn-
'QUil o. ?7ŞO -ltf ııdde : ı) . · 

- 4276 sayılı Kımuna gıöre Olağaııüstii ilal
lerin :baışlangıcı ve sonu, Bakanlar KuruLun cu 
belirtilmeli ve ilan edilme!Miı·. 

(Madde- 74) . 

[61) - Kiracısını evinden çıkarmak waksa
djy'le eve girerek :içerdeki eşyayı çı'karıp yerleş
me fiilinin konut do·kuııulma:ı;lığına i l iŞ'mek de
ğil, kendiliğinden hak ·alma:k cürmünrü t~kil 
e-deceği lhak·kında bir Tevtbidi 1Gtihat Kararı, 23 
Teınuz 1947 tarilhli Room! Ga•ze.tede yııyınlıın-
mıştır . 

.. .ıı. -
(Madde - 76) . 

(62) - Basın Kanunu 5680. 
(Maditle - 77). 

[63) - 29 Kauuııusaaııi 193 tarih ve 3820 su
yılı Resmi Gazetede çıkan r>anıştay kararı : 

Teşkilatı Esasiye K•aiJlunıınun 81 nci m-adde
sinde malhı-ern iyeti ilıliıl olıınamıyacağı zikredi
len mwha.ber81t, fertlerin llıu~nılkuua ve muame
latııı:ı taallu:k eden uıevada ve şuna !buna ifşası 
caiz olmıyan şaihsi hususata mübııamk o'lma'k liı
zım.gclip yoksa asayi~ ve inzıbıı.ta mütaallıik ve 
Hii'klünı etin müdahalesini müstelziın fev'kalade 
alıvald-e dairai aidesinin keyfiyetten haıbe<Nlar 
edi>ı:nesi icalbedeceğine ve n.itekiın Oe~a Kanu
nunun 235 ııc.i maddesinde memurlardan bin 
vıı.zifoesini yaptığı sırada •me'muriyetine mütaal
Jik olarak takilbat İcrasını .miistelzim biT CÜI"UUe 
''akıf olup da ait olduğu daireyi haberdar etmek
!Aı ihmal verterabi eılerse bir sene müddetle memu
rjyetten maihrumiyııtle ·beraber ağır cereyi nak
di ile de cczalandırılacağı sarıı.haten nıezkı1r ol
masına ve telgraf mUı'halbere mEYmurları da alel
ıtlak memur sınıf ve idadıııa diihil bulunmaları
na göre !bunların böyle bir emri 'kanuni i1e mü
·keilefiyetılerinde şe'k ve şüphe olmadığını ve 'bu 
hap'tıclti (Dairei aidesini hıılberdar etmek) kay
dı hiQ'bir V·lllkit de tıelgraf muJhalberatımıı mah
remiyetini illılıll suretinde ıteliı'k.ki edilemiyece
ğinden bu na S! •kanuni To()j)kiliitı Esasiye Ka
nununa asla muha:lll' düşmiyeceği ci'hetle mu
habere memurları SUG delillerini hıwi o1duğuna 
kanll'at ettiideri te1grafuı8imeleri müddeiuınu
miliğe ıiıh.bar ile mükellef olmaları liızımgeleceği 
ve suç unsurlarının mevcndiyetinden şüphe 
oo.ilen 'tel~r111fnamele~ g lin ce; Ceııa Ka u unu
nun tallımil ettiği mükellefiyııt mu'haıberc me
murlarına teıv006Üih edeceği ve ait o•ldnğu mcr
cie ıha'ber verınelk şe'lclinde tıecelli ey'liyeooği ci
hetle mu'habere memurlarının lıiisıl edeceo'klel'V 
kanaate göre hareket etmeleri zaruri bulunduğu 
6. I. 1 q38 tarihinde ekseriyetle •kaıbul edildi. 

(Madde • 81). 
~n-.~ -

_164] - 1165 sayılı ~arar: . . 
D111lıili Nizamnamenm 57 neı m-add ınde 

~H~ır me'bus cot~lin dağltıldığı .g'iinden bnşlıya.-
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ı·ak bir ay i~.inde Arznihai Eııcüıneıri.ıriıı verd:i
ği kararın Hey·eti Uın uruiye de te tki k v.e ın üzs
·keresi ııi istiyelbilir. Bu halde encümen o arzu
·hal i~in nıazbat.a tanzim ve takdimine mecbur
dun d8'111lmekte olmasına göre her hangi bir 
husus hakkwda Arzuhal Eııciim·roıinin bir maz
bata taıızim eylemesi diğer ent~üıuenıterdeki mm
Ir tiibi olınayııp ancak cetvel h!lilinde ıneobus ve 
,-,•'k ill Pı ·r tlağ ıtılaıı kararlara bir mebus tara:fın
daıı it irıız ed ilmesine bağb bir keyfiyettir. Bi
ııaeııaleylı, kaııuni müddet zarfwda yapılan IJ:ıu 
itiraza karşı nıazbata tanzimi lazını ve zaruri
dir. iBir devrenin bitanımda veya int.ihabın 
tecdidi halin tic satlccc kanuıı teklif ve layiiha
lannın hükümsii•z kalacağı hakkırıda'ki D ruhili 
Nizaınnameııin 8!1 ncu 1nailesinde şaılısi huku
ka dair· sanruhat bulunmaınıası ıbu ın&ddenin mef
hurııu mulhaıJifindeıı doğ!llll ve Büyülk Mill<Yt 
Mrelisin.iıı yirmi senelilk 1Jcamülü ile k~tileşen 
bir kaide olmasıııa göre bu nevi mazbataların 
_veni devre iı;inde uıüzll!kere ediLmesi lazLUJ.gelir. 

'!'eşkilatı Esasiye Kanununun 82 nci uıad
dcsiııe göı·e vatandaşiann gerek şa'lıısları.na V<(l 

ı{eı·ek funrııeye rııütaallik ohm ·kal'an in ve niza
malu mnhaliİ görd ükleri htısuslarda iBüyük 
lHillet Mecliwıne müracaat ve şikayette bulun
uıaları 'l'üddcrin iimme hukukun a taalluk eden 
1ı·ıklıırından buluııınıalkla sırf şahsi hukuka ınü
taalli·k olaı·a.k tanzim kılınan bu rııazıbatalaıı 
bukünıden ıskat et ıniyen teamüliin Tc~kilfıtı 
Esasiy~nin ı-uh ve prensi'lıine de Lamamiyle uy
ırun olduğu meydandnr1ır. Şu hale göre Aırzu
lıa l Eııriinıeni karnrına rııeJhuslar tarıı.fınd·an yıı
pılan iti.·az anca'k mazıbaLanın tanzimine sai'k 
olup lbu ınazbata tanzim olunduktan sonr.ı. He
yeti Umu nıiyenin mıılı olacağı cilıetle itiraz 
eden m"busun bu intihap devresinde me1bus oluo 
olmııması ve müzaker<ede hazır bulunup buhuı
ııııımasıııın muzbatanın H eyeti Umumiyede mü
za:keresinc hiçlbir su retle mani teşkil etı:ıllyece
ğine kıı rar verilıni.5ti ı·. 

- Dahili Nizanıııamenin 50 ve 55 nci ınad
deleriyle karşılaştırıııırt! 

(Madrle - 82). 

[65] - Örfi İdare K!llllunu Mı. 3832. 
(Madde - 86). 

[66] · Ştfuir ve kasaba ilkokulianna devam 
Y3f$ı. Kanun N'O. 5!)55. 

- Köy illwkullarına de1ram y~ı. Kanun 
No. 5956. 

(Madde - 87). 

[67] - ME'murin Koounu No. 788. 
Türkiye Cumllıuriyeti Eme'kıli Sandığı Ka

nunu No. 5434. 
Devlet Moemurları Aylı'klarılll'll Tevlhit Ye 

Tendülüne dair IKnnun o. 3656, 4698. 

- 1'ür.kiye Cumllıuriyeti Emekli Saud:ığı Ka
muıııııun 39 ncu maddesinin (J3) fııkra.sının yo
rıHı11aıımasına ma'lral ·olmadığına dair Karar N'O. 
1728. 

(Madde - 93). 

[68] - 6419 sayılı Kanunun ı ve 2 ı.ıo.i 'llıad
ılelı>ı·i: 

Birinci ~nadde - 26 Mayıs ı927 taıill'll v~ 
1050 sayılı Mnhasebei Umuınıiye Kanununun 
4698 sayllı Kanunla değişi·k 5 nci maddesi ~'8.
ğ rclaki şe'küde değiştirilm.iştir: 

Tiü~e yılı Mart ayının ı nci günÜ!Ilden Şu
bııt ayııun sonuncu gününe k<~tdar olan 12 aylık 
sü r·eclir. 

1k1Pci · ıuadde - Aynı ·ka ııuııuıı değişik 34 
ncü maJd eı.-1 aşağıd·a'ki şelölld~ değiştirilmiştir : 

Bıı.'ka1llıklardaın her biri k<mdi bütçesini ha
zırlıyıırak Ağustos ayı ~'Oııuııa kadar Maliy~ Ba
kanlığına göndeTir. Maliye Bakanı da lk.oodi 
Ba·kanlığıııın ıı-ider ·b'Ütçesiyle gelir bütçesini 
iıazırl.ı.yıp ötekilerle birleştirerek Devletin bdr 
yıllı·k genP.l bü~e tasarrsını meydana getirir. 
Bu tasan Bak!lllllar Kurulunca incelenip onan
dıktan soma en geç Arnlık ayı ba.~ında Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

(Madde - 95). 

f691 - Divanı Mulıasehat Kanunu 2514. !1999. 
Divıını Muhasehat 'l'c:- kilat Kanunu 3397. 

~92 nnl" , aralı Kıırar : 
Di .. anr 1\fuhasPhntın. lii~umun da. hir l{~ıııı

""" tef.so'r;"; 1\ferPq Rivaset:nnen talı•hetmek 
haklkına malik olduğu Heyeti Umurr.;yenin yir
-ni iki'llci i çtimaının birinci celsesiııd~ takarrür 
•trniştir. 

6 Kanunwıani 1927 

1206 numaralı Karar: 
D:ivanı Muhasehatm üç aylık r.ıporlan ür-e

rine M:ecliıı çe verilebilecek kararlar, .muayyen 
hiidiRelerde rnesuliyet tayinine ve yo.Jsuzlukla
ı·ın izalesiıı e mütedair olmaktan başka bir ma
hiyet arz e'demiyeceğinden, bu hlidiseJ.eNı mak
sur kalmak taıbii.di.r. Şayet, DiV'Ilnın ·te§ril mu
ra'kabeyi temin ve teshil vazifesi haricindeki 
hale ve saHl.hiyetleri bududunn h~r hangi ibir 
içtihatla aşa~alk 'bu raporlar da diğer gftn-a ma
ruzatı olmnş da bunlar hakkında Meclisçe ka
rarlar attiıhaz edil'ıniş ise, bmıların masiııllıat 
üzerine müttehaz olması hasebiyle, Ş'iimulünün 
zati meseleye munhasır kalması zaruri olduğu
na karar verilmiştir. 

3 Sonkôınun 1941 
[l]- T. D. 29. XI .1939 S. 44:45 

1 . XII. 1939 S. 3: 9. 
(Madd-e - 1 00). 

[70] . Değiş:i•kli'k Wklifi kQJnisyon tara.fuı-
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dan reddo'lunmuş 'ise, maz'batanın oya lronulma
sında saltÇQkluk yeter . 

.Aınayasa moodelerinin yorumu istelkl~rine 
gelince, .bunun Iiçin, değişikJiık yapma·kta.:ki usul
iere uym·ak gerekmez. 

Nitekim lll numaralı yorum Hlüküm~tin v~ 
117 :numaraıln yorum da Sayışta.y Başkanlığının 
tezker-el-eri üzerine çıkarıldıklan gibi 5. XI. 
1340, 27. XI . 1930, 27. XII .1940, 16. III. 1942, 
22 . VI. 1950 ve 9 . IV . 1952 tarihlerinde millei
'V'ekilleri taralından verilen tek imzalı takrirler 
ile de Anayasanın yorumlaınması istenıilıııiştir. 
(13 Ma.yıtı 1942 d~ Kütaıhya MiUe'tvelkil.i Recep 

Peıker'in demooi ve Rize Milletvekili Fuad Sir
men tarafından verilen Ön'el1g~nin reddi...) 

- 1284 sayılı ~arara d~ lbalkımz 1 
-Dahili Nizamııamenin 146 ncı maddesiyle 

karşılaııtırın ı z! 

- Müza kere nısa'bın:ia üçte ikıi ıekseriyete 
lüzum olmadığı hakkındaki görüşmelere ba
kıııız! (T. D. 17.XII.1952. Sayfa-294:299). 

(Madde - 102) . 

[71] - Dahili Njzamnanıenin 37 nci madde
siyle kar~ıl a~ tırıııı z ! 

( Madd~ . 103). 



2. Milletvekilleri Seçimi Kanunu ( "'" ) 

Kan.uıı N(): 551!i 

BIRINCI KISI.Iıt 

Fısaslar 
- 1 t : ... ; "' ~ 'ft f 'i 

Seçim Ub"Ulünüıı preMpleri 

MADDE 1. - Milletvekili seçimi tek dere
celielir ve ekseriyet usulüne göre geneleşit, gizli 
oyla yapılır. Oy serbest ve şahsidir. Oylarm 
sayılması ve ayrılması açıktır. 

Seçim çevrssi 

MADDE 2. - Milletvekili seçiminde her il 
bir seçim çevresidir. 

Seçim bölgesi 

MADDE 3. - Milletvekili seçiminde nüfusu 
150 den yukarı olan her köy, kasaba ve şehir
lerde her mahalle birer seçim bölgesidir. Her 
seçim bölgesinde en az bir sandık bulundurulur. 

Nüfusu 150 ve daha aşağı olan köylerle 
(Muhtarlıklar) sair meskiin yerler kendilerine 
yol ve gidip gelme balnmıİıdan en yakın ve en 
kolay olan seçim 'bölgesinin sandık alanına 
hağlanır. Bu mesafe 4 kilometreden fazla ola
maz. 

Seçim.de nüfus ölçüsü. 

MADDE 4. - Türkiye Cumhuriyeti vatan-

K abul taNlı4: 1JJ • 1 . 1g5~ 
Y 4'11'"' tariM: 21 . .i • 1fJ50 

dıışlarında.n her 40 000 kişi için bir milletTekili 
seçilir. 

Nüfusu 40 000 den yı.l'karı olan seçim çevre
leri için aşağıda gösteı•ilen işleın y&pılır : 

55 000 e kadar 1, 55 001 ~len 95 000 e kadar 
2, 95 001 den 135 000 e 'kaıdar 3 milletıvekilıi se
ı;ilir. Nüfus miktarı yülkseluikçe mille'tV.('1kili 8'8-

yısı lıu yollda artırılır. 

Milletvekili srıyısıııııı tesbiti 

MADDE 5. - Seçilecek milleıtvekili sayısı

nın teı.'bitindc son genel nüfus sayımı neticesi eıwa 
tntll'lur. 

iBuna göre her seçiru çevresınden çıkacak 

ımilı.etvekili sayı:sı Bakanlar Kuruluıma bi'l' ka
rarname ile t esbit olunur. ve ·keyfiyet Resmi 
Gazetede vıe her seçim çevl'esin.de S'llzete'lerle 
ve olmıyan yerlerde miltat vasrta larl·a y'aym.~a

ıın:. 

Seçiın başlangicı 

MADDE 6.- eçim döneınüı.in ııoıı toplantı 
yılının 23 Temmuz günü, ıkçimin ibaşlangı:ç 

ta~ihi.dir. Ara seçimleri de, Türkiye Büyük 
Mill'et Meclisi a:ksine kıa.rar vıeımıedlkçe, her yıl 
yine 23 Temmuzda başlar ve her iki ha~<de Eylul • 
ayının 3 ııc:ü Pazarına raslryan gün oy verilir. 

Dön·em biıtmezden önce Türkiye Büyülk Mil
Let Meclisince S'e<,:iınin yenilenrueırine ·ka'l'ar ve· 

(•) Milletvekilleri Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Deği~tirilmeııine ve Bbı Maddeler Ekleıım•Yı• 
• dair Kanun 

Kanun No: 6272 
(Resmt Gazete ile ilAnı : 23. Il. 1954 No. 8641) 

Kabul tarihi : 17 . 2 . 1964 

N e eri tarihi : 23 . 2 . 1954. 
MADDE 1. - 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun HI, 19, !7, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126 ve 

126 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu kanuna tiç muvakkat madde ilave edilmiştir. 
Not : Değiştirilen ve ilAve edilen bu maddeler, kanundaki yerlerine konulmuştur. 
MADDE 2. - Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 
MADDE 3r - Bu kanunun icraaına lcra Vekilieri Heyeti memurdu·r. 
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ı·ilmiş Qlınası halinde 'keyfiyet Hükiinıet~c d.e ı·

hnl ihi'ıı •ıluıını· . Ycnileınıe kal'lınııııı veı·ildiği 

gündea sonra g-elen kırk 1) ~i ıı<'i ~üııü ta'ki'hıNl r ıı 

ilk P~~~r ıri:inii oy 1·eriliı· , 

!KİNCİ KlSlM 

'eçme hakkı 

Bölüm : ı 

Seçme ye teı·liği 

Seçmen 

MADDE 7. - Milletvekili seçi·ıııind<' 2:ı ,rn
ını 'l'Yitiı·e11 her vRtnıırln~ se~nırendir . 

Seçmen olamıyanlaı· 

MADDE 8. - Aşağıdaki kimseler seçıııcıı 

olamazlar: 
1. KL~ıtlı olanlar; 

· 2. Yııboncı Devlet ııyrukluğuıın ileri siir<'ıı
l e ı ·; 

:~. Kamu hizmetinden ynsaklılar. 

Oy veremiyecek seÇmenler 

MADDE 9. - Aşağıda yazılı seı:meıü~ r oy 
veremezler: 

1. Emniyet müdürleri, emniyet ii.nıirleri, 

komiser ve komiser muavinleri ve polisleı·; 
2. Subaylar, gE>d ikli subaylar V'c gedikli er

başlar; 

'3. Askeri memurlar ve a.skeri adli yargıç
lar; 

~. Askeri öğrenciler ; 

5. Silah altında bulunan orat. 

Bölüm : 2 

Seçmen kiitüklıri 

ı. Esula.r 

Stçmen kütüğü 

MADDE ıo. -Her seçim bölgesiniıı bir '
çim küHiğü varrlw. Ru kütük daiınidir. 

Kimlerin krıydoltuııauğı 

MADDE 11. - e~me yeterliğiııe sııhip olan 

her vatandaş ikaınetgahııun veya en az Üç ay
dan beri otu nııakta hıılunduğu yerin kütüğiinc 
kaydolunur. 

DeYlet, il , özel idare ve belediye kadrolanıı
da ve İktisadi Devlet Teşckkül ve MüesseselP
rinde d·.:ı vamlı vazifeli olanlar (Muvakkat ve 
münavebeli işçiler hariç) ve bunlarla bil'lik1(,' 
oturanlar, müddet kaydı amnma.ksızın, Yn zife 
~ördiikleri yerin seçmen kütüğüne y:ızılırlar. 

Yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlar 
talepleri üzeııi.ne, til.yin ettikleri seçim bölgesi
ne Y<"yn son ikametgahlan kütüğü•ıe ynzılırlnr. 

Kütük kaydına göı·e. oy verileceği 

MADDE ı2. - Her seçmen; kütüğünde ka· 
kayıtlı bultınduğu seçim bölgesinde oy veriı·. 

Birrden ziyade seçmen kütüğüne kaydolun 
mak caiz değildir. Bir seçimele birclı>n ziyade 
scç<im bölgesinde oy vermek yasaktır . 

Oy verme için ktiitiiğe kayıt esas1 

MADDE ı3. - , ·e~ıncn lik s ıfatının t fıyi nill 

<le esas seçmen kütülderidiı·. Kütü;~e kayıt lı he ı · 

seçmen oy V'Ct'ebilir. 
Seçmen kütüğünde kaydı olmıyanların oy 

vermelerine müsaade olunmaz. Ancak zamanın
na yapılmış hir müracaat. üzerine k ,ıydının i ~raxı 

Jazınıgel e~t>ğiıı e daiı· ın:ılıkcnıedE>n ilfını ,.[nnlaı· 

oy hakkım kullanabilirler. Oy verme gününe 
kadar seçme yeterliğini kaybettiğine dair vet
kili merciden resmi belge gelnıiş bulunanlıır l>Ü

tükte knyıtJı olsıı.lar bile oy veremezleı·. 

2. Begim kü'tüklerinin düzenlenmesi 

K iitiiğiin t eı·tiplenme esa~ı 

MADDE ı4. - Seçmen kütükleri seçim böl
gesinde seçmenin oturduğu sokağına ve kapı 
nmııare.sına göre terti'plenir. İlce seçim kurul
larının 84 ncü madde gereğince düzcnliyecE>ği 2 
nüslıa listeden başka se~m~nlerin soyadlarını.n 

alfaoo sırasma göre bir de yardımcı ectvel düıen
Jenir. Nu~arası olmıyan insan oturan yerlere Is
tatistik Genel Müdürlüğünün Numerotnj yönet
melikleri esaslarına göre numara verilir: 

Seçim muamelelerinde sokAk ve kapı numarası 
tızerine tertiplenen liste esastır. 

Kütük v.e IristeleNi ıCi11. az se.ç.rıren.in öz ve 
. oyarlr, hnhaıııının a<h, doğum <tıariıM ve do~m 
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y.eri gösterilir wı dıeğişi!k.J:i'kıLeni .lca.yııt j,ç~n .ıruı.h

sus süıturwl.ıır bı1lwııuı•. 

Uöre1• ve yetkilei· 

MADDE 15. - Seçmeııı. lkütüık]eriın:iını di.iııeıı

heıune.<ri işi va.ltiler voı ka.ymaıkıa.m:J•ar •tıama.fıın.doıı1ı 

sıığıla.nı.r. 

Vn.li ve kayrnmk•rumlıa.r ıkütük:l!er.iın dürenılen• 

mesi ve ge.rokli değişiılcl:i:kı~eriıı. rkwtiiıklıeı.ıe iş1en·

mesi işiı~de ma'ha.lLe v.e köy rrnuMar vıe iıhitiy.ın 

heyet vre meclis1eriınl gÖ·l1evleııı.dirirleor. 

IBu işleri'l1. va.kt.inde yıaJ>la.biılmre:~i içim D.e-v
J.e<t, il, -özıel id~ro vre lhellıedi,ry~ teŞkilatıınııı. dahll 
(Yaırgıçlall' V'e .1\Sk•eri şarhısLar hlll!'iç) fbütün me
m ll'nlraTı va;ziilroııdirebil<ıcelkl-eri gibi Jıa<riçten d-e 
lüzumlu göndii'kıJıeı-i kimseleri çalı~tl'r·a;bil.i:rl.er. 

Bu işlerd-e ça.lışmra saraıtleri içiqıd~ veyıaı dışınıd·a 

~·lıştı rrı.l •acaık memıxnlıa.r.aı za.ruır!i IJILiiSraıfl •aırı ıkar

şırlrğı ve haıri~bım a.lııruacak kinısel.erin güııde

lilüeı-i, 1aşı.ma ve ·kırta.siyıe gibi y.a.pıılaoak ·bııŞk•a 

he. ı· çeşi ·t giılnl.eı· her yıl İçişloeri Bakıanrlığl 
11ütç.e. ·in(kıki öz,e!. ·böliime .komılıaKl!l·k ödeınekıt.eın 

t~işloeri ıBaıkınnlığmon lı'elintiıl ·e~ !'!'la.~ v·e ımıilk
tal'l.ıı nıı. göııe v.e.riılir. 

Düzcnlemedr yaı·dımcılnı· 

MADDE 16. - (MuıaıddeJ 17 .II. 1954 - No. 
6272) - Mahalle ve kö.v muhtar ve ihtiyar heyet 
ve .nı.ecHsl ·eı-i vn:li v~ .koaynııruk~ın v~.zıifl!':1e.n

dineoeği ·kimsteloerd<eill de fa.yclallıanıaınaık lke.ndi 
ı>eçiım hölg.eler1ııde otııl"ll.ıı. bütüru se.çmeınrJ.e;ı-ii so
ık ·a:k v.c .k.a.pı numara ·~na gör-e ve ll ıı:ci: ıın:ııoclde
de •beJ . i, rıtiıleırı •esasLar daiıresiındıe .k.a.ydeder1eır. 

<Kayıt işinde '11-iifııs :kıaynt.lanndıaın fa.yd-ıııJaııııırılar. 

Listıelıeriill d~e.nl.ı-nme.s'inde İstatistik Ge:ıw~ IM<ü
oclürlüğünün sa,Yl•lll işl-eri•nde ikuLla.'lltdığı nuıme

rotaj cetv-elleri esas tuıtnlıLr. 
'Kiiıtüklıerin tarız$m vıe tashlhiııe mütaalliık, 

ihtiyar hey('ot ve meclisl·eriıım y~a.cağıı, .büıtiiın 

i.şl.eınlerde o bölgıede ıtcşlciJ.ilıh obuıluın'!m pa.rtil'ffi' 
h'in r OO.ııısilci <bUıluın.duroab:iılirhır. l~Mrleır:in yıa

pı·lnıasıııd.ım ilkr güJı önoo temsilci göndeııın~ 
ri partil~ııe- bil-cliriür. 

lGi t iiıkl,eı-in y.earidren ta.nziııni ·gerekıtiğmde 
vey·:ı yQıkLa.nııı sıır.aııında, ihtiyaT heyıet vıe ınııec
rHsl~ inhilaJ etmiş 'bulllıTlur ve y-ed.eik üyıele.l'i:n 

iştir.a.kiyıl•e de teşeJkıl-:iil OO.emoeııse vıey.a. ıköy ve 
rnıaha11'iooıin yeni .ooşkiJ ıedi.lıniş O'.hııası •bıısebi.yJ 

h{'nüz ihtiyıar ·MY' t vıe •moolisi ~Lmelıniş bu-

1 unıui"SSa., yernileri seçijljli!ııoeyıe ıkıa.daır ıbuuılıa.ra., ıbiı 

kanun ı.a verilm:iş olaıtl! v-ııız,rne ve sa.Iilıhiıyıeotler va!li 
ve ·kıayn~aıkam-la.r ıta.Mifımdaın .tıeşkil oedi!l-k· ıbir 

hey.e•toe .gö,ıırl.ürülül'. 

Yeterlik tesbiti e.çası 

MADDE 17. - Kayda müessir ola.eak olan 
se~me yeterliği, ikamet müddeti, menıuriyet 

hali gibi sebepterin tesbitinde resmi belgeler esas 
tutulur ve ınııhtar ve ihtiyar heyet ve meclisleri
nin şahsi bilgilerinden faydalanılır. 

'Kayıt harici bırakıUıcakUır 

MADDE 18. - Kendisinin başka bir seçim 
bölgesinde esas kaydı bulunduğunu ve oy hak
kını orada kullanacağını beyan eden ve kayıt ha
rici tututmasını istiyen seçmenler de kaydolun
maz. 

A!kt 

MADDE 19. - (Muaddel 17. XI. 1954 -No: 
6272) - Kütük listeleri okunaklı bir şekilde tan
zim edildikten sonra, tasdikli birer sureti o seçim 
bölgesinde teşkilatı bulunan siyıısi partilere mak
buz mukabilinde verilir ve bunu mütaakıp liste
ler ait olduğu köylerde, kasaba ve şehirlerde hal
kın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere, btm
ları tanzim eden ihtiyar heyet ve meclisleri tara
Cından asılır ve keyfiyet miltat va.sıtalarla ilan 
olunur. 

Kütük listelerinin hangi tarihte ve nereye 
asıldığı ve iliının yapıldığı heyetçe ve meclisçe 
bir tutanakla tesbit olunur. 

Bunların asılı kaldığı müddetçe korunmasın
dan muhtarlar ve a.lelıimum zabıta amiı· ve me
murlan sorumlurlur. 

1 tiraz ve mücld~t 

MADDE 20. - Her sec:im ıbölgesiniıı kütük 
listeleri y.cdi gün müddetle asılı kalır. Bu müıl
det zarfında o se<;im bölgesi içinde oturan ilgili 
her şahıs veya siyasi partilerin ocak, bucak ve il
ce başkanları liste kayıtianna itiraz edebilirler. 

ltiraz §ekli IJB karaı· 

MADDE 21.- İtiraz, muhtar vasitıısiyle ih
tiyar heyet ve meclislerine sözlü veya yazı ile 
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yapılabilir. Yapılan itirazlar mahsus defterine 
kaydolunur. Sözlü itirazlar, itirazı yapana im
za cttirilir. Okuma yazma bilmiycnlere parmak 
bastırılır. 

ltirazı yapanlaı·a, itiraz tarihini taşıyan biı· 
makbuz verilir. 

İlıtiyar heyet ,.c meclisleri i ti ı· azı te tki k 
eder ve itiraz tarihinelen itibaren en çok iki 
gün içinde işi bir karara bağl ar. 

M a.hlrenıey e Ba§vtırtna 

MADDE 22. - !tiraza iki giin içinde cevap 
verilmeınişse veya. cevap verilip de itirazın ye
rinde .olmadığı bildirilmi~se, muteriz, seçim böl
gesinin bağlı bulunduğu sulh yargıçlığına beş 

gün içinde başvurabilir. Sulh yargıcı, itiraz hak
kırıda üç gün içinde kesin karar verir. 

K ütükleriıı adedi ve muhaf(tzası 

MADDE 23. - Seçmen kütükleri dört nüs
ha olarak tanzim olunur ve sahifeleri il veya 
ilce veya bulunduğu takdirde bucak merkezin
deki sulh hukuk yargıcına mühürletilir ve son 
sahifeye kütüğün kaç sahifeden ibaret oldıığu 
ve kaç seçmen bulunduğu şerh edilir. 

Bu suretle kesinleşen kütüklerden iki ııüs
hası, ilce seçim kurulu başkanlarırun emrine 
hazır bulundurtılmak ve bir nüshası da kenui
lerinde kalmak üzere üç niishası il ve ilce nü
fus müdür ve memurluklarma ve dördüncü nüs
hası da köylerde muhtarlara ve belediye teşki

latı olan yerlerde belediye başkanlarına verilir. 
Bunlar kendilerine verilen kütükleı·in muhafa
zasından sorum luduı.Jar. 

Kütükler milletvekili seçimlerinde mutebı·r

dir. 25 nci maddede tasrih edilen yoklama zıt

roanına kadar bir mahkeme ilaını olınadık<:ıı, 

bunlar üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Bu 
cihetten nüfus müdür ve memurları sorumlu
durlar. 

Muafiyet 

MADDE 24. - İtiraz işlerine dair her türlü 
evrak; resim, harc ve ücr.etlerden muaftır . 

Yoklama 

MADDE 25. - Bu kımunun yürürlüğe gir
diği yılı takibeden yıldan başlamak üzere her 

yıl Nisan ayının 23 ünde başlıyarak Mayıs ayı. 
nın sonuna kadar seçim kütükleri gözden geçi
rilir . ve bu kanun hükümlerine göre gerekli de
ğişiklikler yapılır . 

!{ ütiiklere girecek v~ girenıiyccekler 

MA.DDE 26. - I - Mahalle ve köy muhtar 
ve ihtiyar heyet ve meclisleri kendi seçim böl- _ 
gelerine ait seçim kütüklerinde : 

A ) Öl enlerin ; 
B) Kanunun 8 nci maddesinde belirtilen 

seçmen yeterliğini kaybcdcnlerle 9 ncu madde 
gereğince oy veremiyecek olanların; 

C) Evvelce haksız yere listeye geçenlerin ; 
D) Başka yere nakil suretiyle ayrılanların ; 

E) Başka bir kütüğe kayıt talebinde bulu
nanlaı·ın ; 

İsimlerini kütükten silmek suretiyle kütüğü 
tashih ededer. (D ve E) benılerinde yazılan 

hallerde seçmenierin yeni kaydoluııacağı kütü
ğe kaydolurııııaları için o ımıhal ımıhtarlığına 
da keyfiyeti bildirirler. 

II - Muhtar ve ihtiyar heyetleri ve meclisle
ri yoklama zıııııanında : 

A) 22 yaş11u dolduranları; 
B) Yerleşmek suı·etiyl e seçim bölgelerini 

nakledenleri; 
C) Memuriyete tayin olunmak suretiyle 

seçim bölgeler inde oturanl arı; 

D) Yabancı memleketlerde bulunup kaydı
nı talep edenleri; 

E) Evvelce bu kanunda yazılı sebeplerden 
dolayı kaybolan seçmenlik yeterliğini yeniden 
ilttisabedenleri; 

F ) Haksız y!'re seçmen kütüklerine girme
miş oluları; 

Kütüklere kaydederler. 

Deği,<ıiklik yapılan kiitükler 

MADDE 27. - (Muaddclll . ll . 1954- No. 
6272) - Yukarıki madde gereğince değişiklik ya
pılan kütüklerin, yalnız bu dcği~ikliği ihtiva eden 
k:ısunlarınııı tasdikli birer sureti o seçim bölgesin
de tcşk ilfıtı bulunan siyasi partilere makbuz mu
kabilinde Yerildilttcn sonra kiitiik l'istclerinin ta
mamı, bu kanunun 19 ncu maddesine göre asılır. 

Bunlar hakkında da bu kanunun 20 ve 21 nci 
maddelerine göre itiraz olunabilir ve 22 nci mad
desine göre mahkemeye başvurabilir. 
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Sonraann te§ekkül eden siyasi partilere talep

leri vukuunda deği§'iklik ile birlikte kütüğün ta
mamının tasdikti bir sureti verilir. 

Değişiklik yapılan kütüklerin muJıafazas, 

MADDE 28. - Bu · müddetlerden sonra 23 
ncü madde gereğince yargıç tarafından mülıür

lenerek kesinle§en kütükler, yine aynı madde 
hükmü dairesinde muhafaza edilmek üzere il ve 
ilce nüfus müdür ve mcmurluklarına ve birer 
nüslıası da köylerde muhtarlara ve belediye teş
kilatı olan yerlerde beleeliye başkanlarına veri
lir. 

Seçmen kütükleri ve listeleri 

MADDE 29. - Seçmen kütük ve listelerinin 
tertip şekli ile bunların muhafazasına ait esas
lar İçişleri Bakanlığınca tesbit olunur. 

S. Seçmen ka.rtlıı.rı 

Seçmen kartı 

MADDE SO. - Seçmen kütüğünde kayıtlı 

her seçmen vatandaşa bir seçmen kartı verilir. 
Seçmen kartı seçmenin kimliğini ispata ya

rar. ITer hangi bir sebeple kartın salıibi oldu
ğundan şüphe eelilenlerden hüviyet cüzdanı ib
raz etmeleri istenebilir. 

Seçmenin kimliğini kurul kendisince maruf 
iki seçmen marifetiyle de tesbit ettirebilir. 

Kartın muhtevas-ı 

MADDE Sl. - Seçmen kartında seçmenin 
hangi seçim bölgesinde, hangi sandıkta oy ve
receği ve kütükteki sıra numarası gösterilir. 

Bundan başka seçmen kartmda seçmenin 
soyadı , öz adı, işi ve oturduğu yer gösterilir. 

Kartların dağıtılmas-ı 

MADDE S2. - Seçmen kütükleri listelerinin 
yargıç tarafından tasdikıru takibeden sekiz gün 
içinde vali ve kaymakamlar tarafından hazır
lanacak seçmen kartları seçmeniere dağıtılmak 
üzere muhtarlara verilir. Kartların hazırlanma
sında vali ve kaymakamlar 15 nci maddedeki 
yetkiyi kullana bilirler. 

Sahipleıi bulunmadığı iç in dc.ğıtılmıyan 

karblar 'köy odasında veyıa muhtarl~lardıa ıl&~ 

hipleri em rinde tutulur. Seçim gününe kadar 
·alınmamış olan kartlar seçim ·g-ününde sa:hipleri 
tarafından iS'teııild i ği 1:akdirdıe verilmellı: ü:oore, 
sa·ndık seçim 'kuruUarı lbaş'kanların:a. teslim olu
nur. 

ttÇttNOtt KISIM 

Seçi!lme ha:kkı 

Bölüm : 1 

Seç.ilııuı yeterliği 

Seçilebilme 

MADDE SS. - Otuz yaşını ·bit/iren ·her 'Va
tı~nd~ş milletvekili s~lıebilir. 

Milletvckilliğine seçileıııiyecek ol(l!lılM 

MADDE 34. - Aşağıda yazılı o~anlar mil-
Jetvekili seçilemezler : 

1. Kısıtlılar; 

2. Türkçe o-kuyup yazma hilmiyenler; 
3. Y ll!bancı Dll'Vlet uyrukluğunu ileri s'ii

!"enler; 
4. Yabancı Devlet resmi hizınetinde !bulu

nanlar; 
5. Müe'bbet veyıa muV'akkat ağır hap'is, •befl 

seneden f·.ızla hapis veya müe'bbet sürgün ceza
larından ·biri ile hü'kü1m g'iynıiş olanlar; 

6. Hırsızlı:k, sahtecilik, dolandırıcılık, inan
cı 'kötüye IJru.llanma ve d<ılanlı iflas suçlarından 
biri ile hüküm giymiş olanlar; 

7. Kamu h'izınetleı•inıden yasaklılar. 

Bölüm : 2 

Adaylık 

Adaylık koyma 
·~ ....... -.- ~ 

MADDE S5. - Seçilme yeterliğine sahip 
her vatandaş ınilletvekilliğine adaylığını koya. 
bilir. 

Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet
kili organları bu partilerin teşkilatı bulunan se
çim çevreleri için, o çevrelerin seçebileceği mil
letvekili sayısını geçmemek üzere aday göste
rebilirler. Mensup olduğu siyasi partinin aday 
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llstesine girmiş bulunan kimse, yazılı ınuvıı.fa
kati olmadıkça diğer bir siyasi parti tarafından 
başka bir seçim çevresi için aday gösterilemez. 
Hiçbir siyasi partiye intisabı elmıyan kimsenin 
her hangi bir siyasi parti tarafından aday gös
terilmesi de aynı surette kendisinin yazılı mu
vafakatine bağlıdır. 

Elli seçmenin ,oturduklı,rı yer muhtarlığm
ca tasdikti imzalarını taşıyan yazılı müracaat-

. ları ile bir kimsenin aday gösterilmesi mümkün
dür. Bu takdirde aday göst:!rilen kimsenin de 
bu hususta yazılı ve noterden tasdildi olarak 
muvafakatini bildirmesi şarttır. 

tlce ve il seçim kurulu başkanı ola.ıı yargıç
l~rla Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelikle
rine seçilen Yargıtay ve Daıuştay mensupları 
yurdun hiçbir seçim çevresinden adayiıkiarını 

koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemez
ler. 

Yukarıki fıkrada yazılı görevlerden ancak 
adaylığıru koyacak olanlar istinklıf edebilirler. 
Adaylığı tercih edenler aşağıdaki fıkrada me
murlar hakkında konulan kayıtlara ti\,bi olur
lar. Ancak bu tercilı hakkı, görevi kahniden 
sonra kullanılamaz. 

1lce ve il seçim kurullarında görev kabul 
eden yargıçların bu seçim çevrelerinde ve Yük
sek Seçim Kurulunda görev kabul eden Yargı
tay ve Danıştay mensuplarının bütün seçim 
çevrelerinde ikinci dereceye kadar (bu derece 
dahil) kan ve sıhri hısımları adaylıklarılll koy
dukları veya aday gösterilclikleri takdirde, bun
lar seçim kurullarındaki vazifelerinden istinkiı
fa ve keyfiyeti derhal Adı>Jct B,ıkanlığına bil
rlirmeye mecburdurlar. 

!llerin genel idare teşkilatında milli irade 
ile tayin olunan memurlar ve belediye bruıkan
Iarı genel veya ara seçinllerin başlangıcından 

iki ay önce; seçimin yenilenmesine veya ara se
çimlerin vaktinden evvel yapılmasına karar 
verilmesi halinde ise yenilenmenin ve kararın 

iliınından başlıyarak yedi gün içinde istifa et. 
mcdikçe göı•evli bıılnnc1ukları seçim çevresin
den adaylıklarını koyamazlar, aday gösterile
ınezler ve seçilemezler. 

Heı· sııuftıın muvazzaf subaylarla o.skeri 
I]J!'ınur, askeri .adli yargıç VIJ gedikli subay ''e 
gedikli arbeşlerdan '()rdudan ayrılma hakkını 

kazanıınş bnlunanlırr : 
Genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki 

ay önce, seçimin yenilenmesine veya. ara. seçim
lerin vaktinden evvel yapılmasına karar veril
ıııe.si halinde yenilenmenin veya kararın ilanın
dan ba§lıyarak yedi gün içinde ayrılma iste
ğiııde bulunmadıkça görevli oldukları veya 
emirleri altındaki askeri birlik ve müesseseleri
rün 'bulunduğu seçim çevrelerinden; ve oy verme 
gününden en az bir ay önce ayrılma isteğinde 
hulunıuadıkça yurdnn hiçbir seçim çevresinden 
afln.ylıklarını koya.mazlar, aday gösterilemezler 
ve seçilemezler. 

Ayı·ılma isteği en yakın amire verilecek bir 
dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahlbic 
ne ait olduğu amir tarafından tasdik edilir ve 
derhal dogruca Bakanlığa gönderilir. Dilekçe 
sahibine dilekçeniıı alındığına dair bir makbuz 
ve mertebeler silsilesi yoliyle amirlere de bilgi 
verilir. Aynı esaslar dairesinde telgrafla da mü
ı·acaat c.aizdir. 

Dilekçelerin Bakanlığa geldiği tariliten iti
baren ııihayet on gün içinde ayrılma isteğinin 

kabul edilip edilmediği dilekçiyc ve fımirlerine 

tebliğ olunm. 

Ordudan aynlma lı;ıkkmı kazaıımamış oldnk
larmdan dolayı ayrılma istekleri reddedilmiş 

bulunanlar aday listesine giremezler. Ayrılma 

istekleri kabul edilenler sonradan milletvekili se
çilmemiş olsalar dahi ayrılma isteginden feragat 
edemezler. Bu istek mutlaka yerine getirilir. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler dahi vazüe
leri başında bulundukları müddetçe propaganda 
mahiyetinde hiçbir harekette bulunamazlar. Res
mi elbise ile propaganda yapmak yasaktır. 

Adaylık için müracaat varakaları puldan 
ınuaitı:. 

MADDE 36. - Biı· ki'ınsenıin en çok iki se
çim çevresinde adaylığını koyması veya aday 
gösterilmesi mümkündür. Aksi halde adaylığı 
buhınan tekmil ç.evrelerde aldığı oylar hi.ikiimsüz 
sayılır. 

Seçilmiş olma halinde o kimse yrone seçiındc 
milletvekili olmamış bnılunanlaı·daın Pn qok oy al
ın ış olan kimse ın illetvekili ol ur. 

Bir aday aynı zamanda iki seçim çevresinden 
milletvekili seçilirse, Türkiye Büyü.- Millet Mcc
li.<ıi Başkanı , adaydan tercih ettiği seçim çcvr'I;Sini 
·orar. Aday, tercih ettiği seçim çevresinin mil
letvekili olur. Diğer se!:im çavresinde yeniden 
seçim yapılır. 



Miiracacıt miiddeti 

MADDE 37. - Milletvekilliği arlaylı ğ ı için 
oy verın<' gününelen önceki yirminr·i giin sıı?t 17 
.V<' kııclııı· rrıüı·ııcııat erl il ehilir. 

. 1/iimcruıt ıc.mliinde ada;ylığa itiraz 

MADDE 38. - Adaylık ıiçin oıiiı-acaat, aJıı

yın milletvekili S('çilııı<'k istediği ~eçim çev resi 
il seçim kıınılu hıışk;ınlığına yaz ılı olarak y:ı

pılır. 

Şu kada.ı· ki, :siyasi patiiler muhtelif seçiııı 

<;cnel'eı ·iıı e ait aday listelerini muayyeıı müdJet 
içim](' Viiksek Seçim Kuruluna da verebilirler. 
Yüktiek SN:im Kunılu lnı nları ilfın ~eler v~ ('n 
kısa hiı · ıniirlrlet ic;iııde se()iııı çeVI"elerine hil
<liri ı·. 

Kurul başkanlığı, ınüracaatııı ynpıldığınn rlııir 
lıi" r ıııakhıı7. verir ve ınüı-acaatı ili'ın eder. 

Sr~inı Ku nı lu , ııtlıı.l'lığın 3!> V<' :{6 nrı ıııadrlr
lrnlr yazılı ~a rtJara sıit noksanl a ı· ı lmlııııduğıınu 

ıı:ö rürse t·ınıııınlanınnsıııı ilandan it ibar('n il<i e:iiıı 

i~inde ıniiı·aNıatı .vıı pa nlaı·a hildiı·iı·. 

::lfürar:ııı1 lardan lırr birinin ili"ıııındıın itilınrc• n 

iki gün ir:indc 35. 36 ve 37 nri ınaddelerrlc ~-ıızılı 

~aı·tl:ırı lı rı i 7. nhnadıjhnrlan doh:vı ada;.nlığa ya7.ı 

ilc itiı ·;ız ol'ımahilir. Bu itiı•az dilek~esine gerrkli 
vr.~ikrul·ıınıı bağlanmış olması şa.rttıı•. 

İl se~i'm kurulu oy verme gününden ön~eki 
15 nci gün a.kşaınına kadar tekmil adaylık müra. 
caatlarını ve yapılmışsa itirazları inceliyerek, 
sarlece adnylı ğı kabul \'eya rrddettiğiııi iiRilil('
rc tebliğ ve aynı zamanda ilfm eder. 

Bu ilan tarihinden itibar<'n iki gün içinde 
Yüksek Sc~im Kuruluna müracııat olunabili r. 

Yüksek Seçim Kurulu bu müracaatları iiç 
gün içind~ kPsin karara baği nı·. 

A daylaı· listesi 

MADDE 39. - Arlaylık koyma müddeli hi
tince il srçiın kurulu lıaşkanı ~eçim çevresinde
ki tekmil seçim bö~gel crin<ı partilerin adaylım 
ve rnüstııkil adaylar ayrı ayrı olmak Ü7.('ı·c, soy
adı aliabc sıra ına göre tanzim edilm iş, bütün 
adayların ad ve soyarliarını ihth·a eden ııdın·-
Jar listesini bildirir. · 

Bir veya birkaç aday hakkında Yüksek 'e
çim Kuruluna mürncMt edilmiş ve bu milrnrn-

f't-
atlar henüz kesin karara bağlanınnmışsai bıı 
aJaylar listesi geçici olm·. 

Yüksek Seçim Kurulunıut karıırma göı·e 

adaylığı kabul edilmiyen kimsenin ndı , il SI'· 

çim kurulu başkam tarafından adaylıw listesin
den çıkaı·ıl arak kesin adaylur listesi. sec:inı böl
gelerine gönderilir. 

Geçici adaylar listrsi oy vel"ll ı e gününden 
önceki 9 ucu gün saat 17 de her hald e kc.>ndili
ğinden kesin liste haline gelir. 

Bölüm : 3 

Seçinı propagandası 

Serbe.çtıiJ..; 

MADDE 40. · - Seçim propa~aııda.~ ı Inı kıı 
ıınıı hükümlc.>ri daiı·esincle seı·b pı:ıtti ı ·. 

Yasak yerleı· 

MADDE 41. - Seçim zaın;:ın ııı da grııel yol
lur üzerinde, miibetlerdc, kııınu hizmeti gö ı·iil<'ıı 

kamu bina ve tesislerinele ve belediyel l'ı'cc ıcös

terilcceklerden gayrı mcydanJarda toplu olıı ı ·ıık 

sözlü propaganda yapı lm as ı yasaktır. 

Belediyelcr, münnkal eyi lıo;ımıya<·ıık ve pa 
zarJ arın knı:ulııınsıııa engel olmıyııcak ııu ı•.ıuc 

toplantıların mfttat olarak yapıldığı ve elektri k 
varsa cereyan tesisatı olan yerleri tercih etmek 
suretiyle hangi meydanlarda toplu olarak sözlü 
propaganda yapılabilee·eğini seçim kurullarma 
bildirirler. 

Siyasi partilerin toplu olarak söziii prop~

ganda yapmak için müracaııtları üzerine top
lantı meydan, sıra, gün ve saatlerini seçim ku
rulu kur'a çekerek belli eder ve ilgi!Here tehliğ 
eder. 

Bağımsız adaylar için haftada bir gün, yu
karıki suretlerle ayrılır. 

Zaman haddi 

MADDE 42. - Yuknı-ıki maddede yazılı açı,k 
yerlerde güneş battıktan doğuncaya karl.ar top
lu olarak sözlü propaganda yapılamn?.. 

Kapalı yeı· toplantılan 

MADDE 43. - Sözlü propaganda maksn
diyle tartibedilen kapalı yer toplantılarına an-



cak milletvekilleri, partilerinin belgesini taşıyan 
ve sayısı 5 i geçmiyen temsilcileri, o S'eçim çev
resi seçmenleri ve milletvekili adayları ile bun
ların vekfı.letnamesini haiz t'enısilcileri katıla

bilirler. 

Toplantı heyeti 

MADDE 44.- Kapalı yer toplantılarını ter
tibedeııler toplantıdan evvel üç kiJıilik bir hey
et kurarlar ve 'en yakın zabıta fıınir ve memuı·
larına haber. verirler. 

Bu heyetin görevleri toplantının intizamını 

sağlamak, kanunlara karşı hareketleri önlemek, 
kamu düzenine V'e edep töreıılerine aykırı veya 
suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz, nu
tuk ve hareketleri menetmeye Çnlışmaktır. 

Heyet m·~nsupları yukanki fıkraya muhalif 
bir hal hüdusunda bunlar~ menetmeye çalışma
maktan ve menedemezlerse zabıtayı dfıvet etme
mekt'en sorıımludurlar. Zabıta, heyet mensupla
rının görevlerini yapmaları hususunda gerekli 
tedbirleri alır. Heyet kurulınıyan toplantıların 
yapılması yıaı;.aıkıtvr. Bu h·ey•et, .toplranıtıd& oozıırr 

•buıl'Uılll8.nlıard a.n söz .rul!a.eaJk ·Oilıam.Jaır] .til.yin ve ta.b
d iıdeıdıeb.ilıiır. 

Radyo ile propaganda 

MADDE 45. - Raıdy.oJiıııNira. propag~ra., h er 
sİymsi parti 7çiiı:r .g-ümdıe oo da.'kikaYi ·ıı.şam:atı. 

IFm. az ~ seçim Çıevrıesindıe- aday göslıeıı1ın& 

oniş O'llliii siyasi pa.ııtilıe.r, yıı/kıa.rııki ~ lhüik
a:nüoıı.doen :f.aydaı1runo8illlla'2llar. 

•Y:iınııı.iden lla2ıl•a ~ Ç(lV11et!'inde ooay gös
OOrmıiş o.Laını siıyasi pa:rıtıillıer, hliriınci fıkrad& yıa

Zl!!ı y-eıtıkiden .gii.nıde iki dlem isti.üı.de edıeb:iliırloe.r. 

Müracaat 

MADDE 46. iıyasi pal'tilıer genel mer-
bzlieri Nlldyol.aır.da propa·g~d·a yra.pmıaJk iste. 
diılcl.erin'i oy vıerme gü.nündoo önceık!i 21 n-ci giiı:ıı 

sabahm-a .kadar Basm - Y raıym vıe 'l'ııırilmn Genıel• 

IMüdüruüğüne ya-zılı ol.ruıaık hildirill'lıer. 

Yayın devresi 

MADDE 47. - Rnıdyolırurda propaıganda, oy 
v~ıe günümd-mı öneeki on.uıncu günı sabıııhınd8ill 
üçttn.eü ıgiiırıı saıb.a:hi!Illll ıkıad:all' d.evra.m. -eıdıer. 

Yayııı eaınanııı.ın t&sbiti 

MADDE 48. - Basm - Y.ayın vıe- •ı\ıci.ıını Ge
n-eb Müdüı,lüğü, MdyoJ.a:Nlıa propa.g.aınıda 'için 
ımü!"a.ca•att ede:n siyaı<ıi pal"tilıeır ıarıasi!Illda, parti
•D riın bir.er beımısoiJcisi huzul'n iJoe kur '.a çıelkıweik 

.konuışı:ıııa S]fa ve zama.nl~rJIJM tayiın oooer. Kul''.a
nnıı ·oy veTIIOO gÜ!n üınden ~n ·az on. ıbeş ·giin önce 
çekilımiı;ı alnı.a.sı Jıa.zıımdıı· . 

ıKur'ın.ya itiııaz oetıınıek istiyen si)'!Mi pami, 
i4 sa.ıut bÇinde iı l seçjım llmru!Ql 'başk•IIJ!ıırı.a mü
lf.acaıa.t ıede\riıl'ir. 

ll seçim kunıltt lba~kıam r, iüııruz;ı ık ·oo:im ıolıaıı\lllk 
•hıaıtledeır. 

fJ o pa rlörle yayı rı 

MADDE 49. - Hopar1örle p ropa.ga.nd'a, ıhal 

•km huzıw v•e .raha.tı:m lbozm®ma.k v~ 42 ll'ci ma.d
·de~ uyma.k şa.ı-t.iyJ .e seırbesttiı-. 

Şehir ve kasabalarda belediye başkanlarının , 

köylerde mulıtarların teklifi üzerine il seçim ku
rulları başkanları yukarıki fıkraya göre yapılacak 
propagandanın yasak edilmesine karar verebilir
ler. 

Dıwaı- ı'lanları 

MADDE 150. - Oy veırme gününden önceki 
üç gün içerisinde propaganda için duvar ilanı 
asmak veya yapıştırmak yasaktır. 

Yasaklar 

MADDE 51. - Propaganda için duvar ilfm
ları üzerinde Türk Bayrağı, dini ibareler, Arap 
harfleri ve her türlü resim bulundı:ırrulması ya
saktır. 

Mııafiyel 

MADDE IS2. - Propaganda için duvar ilim
ları ile el ilanı mahiyetindeki matbualar seçim 
zamanma mahsus olmak üzre her türlü harc ve 
resimden muaftır. 

Ila" yerleri 

MADDE IS3. - Propaganda için duvar ilan
ları seçim zamanında ancak şehir ve kasabalarda 
belediyelerce, köylerde köy ihtiyar heyetlerince, 
tayin olunacak yerlerde asılabilirler. 

Bu yerlerde her siyasi partiye ve her bağım. 
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sız adaya aynı ölçüde saha verilir ve kendileriıı.) 

verilen yerler, yekd iğerinden kalın boyalı çizgi
lerle veya çıtalarla aynlır. 

Sahaların tahsisinde esas, belediye veya köy 
ihtiyar heyetine müracaat sırasıdır. Müracaat, oy 
venne gününılen önceki sekizinci gün akşaınına 
kadar yapılmış olmalıdır. Aynı znmaıırla yapılan 

müracaatların sırasını tayin için kur'a çekilir. 
Kendisine ayrılan ilan yerini boş bırakan si

yasi parti veya aday, belediyeye veya köye, yer 
ayniması için yapm ı ş olrluğıı masrafları ödemek
le mükelleftir. 

Sair yerlere asma ya-sağı. 

MADDE 54. - Yul<arıki maddede gösterilen 
yerleı·den nyı·ı her hangi bir yerde iUin asıl

ması, yapıştll'llması veya teşhiri yasaktır. Bun
lar seçim kurulu ka rariyle imha edilir. 

Matbucı dağıtımı 

MADDE 55. - Seçim zanıan ındıı propagnn
<ln i<;in rlnğıtılncnk cl ilaııı mahiyetindcki mat
bualar cla 51 nci madde hükümlerine tfıbidir. 

nunları dağıtarak olan kimselerin seçme ye
terliğini haiz olmaları şarttır. 

M:emurlaı· ve hizınetlilt'r ilan dağıt ıı ıııazlar. 

Yasak hükmü 

MADDE 56. - Oy verme gününden iki gün 
öncesinden itibar<>n il.ln, beyanname, tamUı.ı 
açık mrktup gibi htr çeşit matbuanın dağıtıl-' 

nınsı ve yap ı şt ırılm nsı ~ · asaktır. 

DÖRDUNCU KlSlM 

Seçim işleri 

Bölüm : 1 

S eçim hazırlıklan 

1. Beçim i§lerini yürütmekle görevli teşkilat 

S eçim kurulları 

MADDE 57. - Seçim işleri, seçim kurulla
rınca yürütülür, 

Çe§itleri 

MADDE 58. - Ankara 'da bir Yüksek Se
ı,;im Kuı11lu , her seçim !:evresinde bir il seı:im 
kurulu, her ilcede bir ilce seçim kurulu ve se
çim bölgelerinde yerleştirilecek her sandık ba· 
şımla bir sandık kurulu bulunur. 

Kendisine doğrudan doğruya bağlı bucak 
veya köy veya mahalle bulunan il merkezlerin· 
de, bu yerler için ayrıca bir ilce seçim kurulu 
bulunur. 

Y a.rgıç nezaret ve murakab~8i 

MADDE 59. - Bu kurullar, tekmil işlerinin 
görülmesinde yargıç nezaret ve murakabesine 
tabidir ler. 

Kurullarda vazife alamıyacak olanlar 

MADDE 60. - İdare amirleri, zabı ta amir 
ve ıııemurları, Askeri Ceza Kanununun 3 ncü 
marldrsiııde yazılı askeri şahıslar, milletvekil
leri lnınıllarda v milletvekilliği adayları, aday 
bulunduklaı·ı seçim çevresindeki kurullarda va· 
zife a lıımazlar. 

Toplantı yeri ve zamanı 

MADDE 61. - n ve ilce seçim kurulları ge
nel ve arn seçimlerin başlangıcından önceki on 
gün ve Türkiye Büyük Millet Meclisince veri
lecek yenileme ve ara seçim karariyle yapılan 
eçimlerde bu kararlımn Bükümetçe ilanından 

itibaren yedi gün içinde Adalet dairelerinde ve 
müsait değilse belediye ve okul gibi miiııasip 

yerlerde vazifeye başl a.rla.r. 

Kurul asli ve yedek üyelerine başkan tara
fından, ilk toplantırı-tn en a.z iki giiıı önce ve 
günü ve saati belirtilerek birlikte davetiye gön
derilir. 

Gelmiyen asli üyelerin yerine yedekleri alı· 

nır. Bu suretle de yeter sayı bulunarnazsa mev
cutl~rla iktifa edilir. Kararlar çnklukla verilir. 

Andiçme 

MADDE 62. - n ve ilce eçim kurullan 
başkan, üye ve yedekleri görevlerine başlama
dan önce, kurul huzurunda birer birer şöyle 
andiçerler : 

(Tiic:bir tesir nltınrla knlmıyarıık, hiç kim-
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seden korknuyarak vazifenıi kanuna göre dos
doğru yapacağıma, namusnın, vicdanım ve tek
mil muknddesatıın üzerine yemin ederim.) 

Sandık kurulları başkan ve üyl\leri oy verme 
günü vazifcye başlamazdan önce sandık başların
un hazır bulunanlar önünde yukurıki .fıkrada ya
ırlı şeküde andiçerler. 

Bu kanun hükümleri dairesinde kurul üyele
ri" tamanılandığı takdirde, çağırılan üyeler de 
g-Ön',·e başlarken yukarıki §ekilde und'içcrler. 

lı seçiın kuru/!ıı 

MADDE 63. - İl seçim kur-ulu, il ıneı·kezin
deki en yüksek dereceli yargıcın başkanlığı altın
da on üyeden meydana gelir. 

İl merkezinde a)',ll derecede birkaç yargıç bu
lunduğu takdirde en kıdeııılisi, kıdemde de eşit
l ik halinde en yaşlısı seçim kuru 1 una başkanlık 

eder. 

İl veya 67 nci maddeye göre ilce seı,;im kurulu 
başkanlığını yapacak olan yargıç her hangi bir 
se_beple bu görev'i yapamaz ve o yerde bu görevi 
yapabilecek başka bir yargıç da bulunmazsa o 
yerin bağlı bulunduğu ağır ceza mahkemesinin 
yargı ~:evresi içinde bultman Vl' mensup olduğu 
Adalet Komisyommea ayrılmasında mahzur gö
rülmiyen bir ya':"gıç Adalet Bakanlığınca seçim 
işlerini idare etmek yetkisi ile o yere gönderil'ir. 

Ağır ceza çevresi içindeki yargıçlardan biri
nin gönderilmesine iınkii.n bulunınıyan hallerde 
bu ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza mah
keme in'in yargı çevresi içindeki yargıçlardan bi
ri yukanki usule tevi'ikan Adalet Bakanlığınca 
:vctki verilerek gönderilir. 

· Bu suretle kendisine yetki ,·erileıı yargıcın 

gelip görevine başlamasına kadar seçim kurulu 
başkanlığını, kurulun kendi arasında gizli oyla 
eçeceği bir üye yapar. 
· Bu madde gereğince kendilerine yetki verile

()ek _yargıçlara 2544 sayılı Kanun hükümleri da
iresinde maaş tertibindeki kadro tasarrııfatından 
gönderildikleri yargıçlığa ınuhassas kadro aylığı 
tutannın yarısı ruspetinde yetld ödeneği verilir. .......... ~ ....... -. ., .- . .., -~ 

tı seçinı kurulu ii.yelikleri 

MADDE 64. - İl seçim kur-ulu üyeleri a~ıı
ğıdak.i şekilde belli olur : 

·n eçim kurulu başkaııı , kendi tüzüklerine 

göre ilk genel toplaııtılarllll yapmı~ olup, o yeı' 
seçim ~evresiyle birlikte en az yirmi seçim çev
resinde altı ayuan beri teşkiliit kurmuş bulu
nan tekmil siyasi partiler arasında bit· ku ı· 'a çe
ker ve kur'nda isimleri çıkan yedi partiye bi
rer üye isıni bildirmelerini tebliğ eder. Bu isiın
leri siyasi partiler beş güıı içinde bildirmeye 
mceburdud~r. Bu üyelerden kur'a ile beşi il 
seçim kurıılu asli üyesi, diğer ikisi yedek üyc
leı·dir. 

Bundan ha~ka, keza kııı·'a sırasi:fle belediye 
ırıeclisleı·inden be~ ve il genel meclislerinden üç 
ki~i ayrılır. Belediye meclislerinden ayrılanlar
uan, kııı·'a sırasına gö re üçü asli diğer ikisi ye
dek, il genel meclislerinden ayrılanlardfln ise il k 
ikisi asli, diğer biri yedek üyedir. 

!kinci fıkra gereğince kendilerind eıı il sc
çim ku nıluna üye istenecek siyasi partilerin ~a
yısı üç ise her birinden iki~er asli ve birer ye
dek; iki ise üçer asli ve birer yedek üye ismi 
isteniı ·. Siyasi parti bir ise istenilecek üye sa
yısı üçteıı fazla olamaz. Siyasi partiler keza beş 
gün içinde bu isimleri bildirmeye mecburdudar. 
Bundan başlm kur'a ile belediye ve il genel 
meclislerinden ikişı>r asli ve birer yedek üye 
ayrılır. 

Müşterek aday listesi veı·en sivasi pn ı·tilcı·. o 
seçim çevresinde bir parti savılırlaı·. Rir parti 
olarak kur 'aya girer ve üye ismi verirler. Sef;i
me katılınıyan veya katıldıktan sonra seçimden 
~ekil en siyasi partiler, seçim kurullarında üye 
ve müşahit bulunduramazlar. Açılan üyelikler 
bu ve mütaııkıp maddeler gereğince doldunıhır. 
Hu fıkralar hükümleri ilce seçim kurullariyle 
sandık kurullarında da uygulanır. 

Kur'nların çekileceği gün, saat ve yer gaze
teler, olmıyan yerlerde miltat vasıtalfirla ilfin 
edilir ve kur'nlar aleni olarak kurul başkanı ta
rafından çekilir. 

Siya.si. partııer üy&ıikleı-i 

MADDE 65.-64 ncü madde gereğince yar
gıcın alenen çekeceği kuı·'a için daldurulması 

gereken üyelik sayısı kadar siyasi part i bulun
ınazsa veya kendilerine tebliğ taıih;nden itibaren 
beş gün içinde cevap vermezlerse eksik kıılan yer
ler mevcut partiılerdeıı üye sayısı eşitlik üzcrG ve 
bu mümkün olamı~·oı'SU kur'.a yolivlc tamanılan 
mak suretiyle ve hiçbir p.art.i ıııev(.'"llt deği-lse lm-
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rul baııkaııı taı•afından, okur yazar olan ve o yer 
seçmcrdcrlndeıı bulunan kinıselcrdcıı doldurulur. 

Bu madde hükmü iloo seı;iın 1.-urull a rı ile >an
dık kurulları teşkiliııde de uygulanır. 

lt •ıçiın kıınıluııun yörev !'t yılkilui 

MADDE 66. - lı se,iın kunılnııun ba9lıca 
gör·ev ve yeti<Jileı-i şunhll"(lıı· : 

1. 11 scı;iın ~evıoesi i~inde seçiıııin intizaıu lu 
cı•ı·ı•yıını ııı temin iÇin g!.' ı·eken tedlıiı-ler i ıılmak 
''ı• seçim işle ı·ini kontı·ol ıetıuek; 

2. llce seçiın kuı·nllaı·ma oy sııııdıklarını vı· 
lııı kııııuıııl ıı ynı! ı diğ<'r sı·~inı a ı·açlııı·ını göııdeı·

n ı <'k: 

;ı. ll ec scçiın kuı1ıL!arıııın tcşekkülüııe, iş
lenıleı·iııe ve kaı·arlarıııa karşı vfıkı it il'lızlaı·ı in
celiy<'ı'<'k kcı.in karam lıağlaınak; 

4. llcc seçim kurullan lıaşkanlıklarmca 
se~;iııı işleı·iııin yüı·ütülnı('si hakkı nda sonılııcak 

hususlan derhal cevaplandıı11ıak; 

5. Auay beyaıınameleı·ini alınıık ve ilan l' l 

ıııek, bunlar hakkında viikı olabilecek itirazları 
ineelenıek Ye bu lıeyaıınıımclerden lmmınen mu
tı•h<'ı' olmıyanlar hakkında karaı· veı·mek , geı;ici 
ve k<'sin ~ılııy listotel'ini yeı·lerine göndermek 
vı• il iin etmek; 

6. Seçim kumiları nt'zuiııde partiler ve ba
ğımsız adaylar adıııa bulundurulması istenecek 
müşah itler,, bu sıfatiarım gösterir vesil(n wr
mtok; 

7. ll'e bıığlı ilce seçim lmı11llarından gelen 
tutanakları biı·leştirer<'k il S('Çim ı:evresıi i<:ind<•. 
kiınl('ı-in kııc; oy alılıklnrmı belirten ve bu , u
retlı• oy kazananiann öz adlannı, •;oyııdlarını ve 
kazandıklan oy sayısını gösteı·en bir tutanak 
tanzim etmek; 

R Milletveldli se<:ildikleri anla~ılanlara tu
tııııakhırıııı vermek veya gönderm<'k ve iki şer 
nüshasıııı Raşbııkanlığa göndermek; 

9. Bu kanunla kendisin·e verile'1 sruir gö:ev
leri yapmak. 

MADDE 67. - İlee se\inı kurulu ilcedeki en 
yüi.:Sck dereceli yal'gıeın başkmılığı altmda al
tı uyeıdcn meydan ıı g<'lir. 

• l! ce-d_e aynı dereeedre birkaç yaı<gıı; buluııdu
~tı tnkihrde en kıdemlisi, kıdeınde de eşitlik ha
hııtle en yaşlı ı seçim kuruluna başıkauJık edcı·. 

ll .merkezlerinde kurulacak ilce s~m kurul 
larına. il seçim kıırullıırınn lbnşkıınh'k eılec<'k 

yaı1grç'tan sonra gelen en yıiiksek dereceli yar
ıı- ı ı; , kıd eın \ ' <' ~·aş sıı·asııın göre ba~kaıılı'k tkl eı·. 

l tce seçim kııı·ulıı ii.yelikleı·i 

MADDE 68. - llce trei(İılll ıkııı·uln üyelcı ·i 

ıııııığL<lııık i şekilde be-lli oll11': 
ılioe nıerkeziııde-kıi kıırul ·ba.şkaııı , kendi tü

ziiklcriııe göı·-c ilk geue·J toplıınt ı lnı· ıııı yapnıı ş 

olup, o ye-ı· seı;iın ~e<vrcs'i ile biriilctre en az yiı·
ıni S<'<1iın çevresinde altı aydıuıı bcı·i teşkiliıt 

•kuı·ıııuş bulunan te'kıııil siyasi pa ı'tıi leı· anı~ıınclıı 

aleni bir kur'ıı çeker ve kur'nda isi1nıleri çıkaıı 

al·tı ııiyıısi paı·t'iye •biroı· üye ismi l.xil'diı·ınıeleriııD 

tıih li ğ eder. lB u isimleri partil eı· he· ır-ii n i<,ıin 

de IIJillliı-ıııe-ye ıneebuıX!tu·laı·. 

Jlu üy~lerden, kur'ıı sıras.iyle, ılörl<lü ilcr se
ı;iın ku rulu asli ü-yesi. ıliğeı· ikisi yı<.'<lek li-ye
dirler. 

ıBundaıı 'başka, ikiısi belediye ve ikisi il l(e

ııı•l ımeelisinden olınu'k ii2ere keza kuı·'a ile döı't 

ki'Şi seçer. Bunlanlan kur'a sırası il e ilki asli, 
dıiğcri yıedek üyoedıir. O ilce -genel meclis üyesi 
il se<:inı kuruluna ayrıl•mış veya csaııerı kafi jl'c!

memı>kte buhınınuş ise -m~veut olan genel mee
lis üyesi kur'ası~ asli iiyeliğc alımı· ve yıedek 

iiye ve hiç nıeveut değilse asl'i ve yooek ~ 
kur'a ile be-1ediıye meel'isindıen ayrılır. 

Kur'anııı ı;ekHeceği gün, saat ve yer ga.zıo

telerle, Q]mıyan yerlerde muti!Jt vası'tala.rla ilan 
edilir ve kur'a al~·ııi olarak kuı-ul bıufkaıu tara
fınlclan <;ekilir. 

ll ct' se çi ın Imm/ ıınıw görev ı•c yel kileri 

MADDE 69. - !Ice sec:.i!ın kurullarııun baş
lıca göı·ev ve yoetlti1eri ljunlard ır: 

1. !Ice dahilim.de ı.-eçimin intizamla cereya
nım t~nin içıin gereken teclJbjrleri almak ve se
çim işlerini kQn'tnol etım~k; 

2. rtlecdeki sandık kurullarına oy ııandı.k 
larını ve bu kanunda yazı1ı diğer s~jm ara~

larını göndernnek; 

3. San\:lı'k kuı·ullnrı teşek:külüne, işlemle

ı·ine ve kararlarına karşı vilkı itira~lnrı iınccli 

yerek ikesin karara bağln.nıak; 

4. and ık kurullan başkanlı'kJa1'1lıca se-
çıim işlerinin yürütüJın i hakkınıla sorulaca'k 
hu~mıları de11lıal ce-vapla ndırmak; 

5. 'anldık ıkumlları nezdin.ıll' partiler ""' 
bağımsız adayl~r adına btıluııdurul'nııısı iS1cnc-
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eek müş.aıhitlere bu sıfatlarmı göısterir vesi'ka 
vermek; 

6. · 11~ dahi1indeki sandık kurullarından 
gelen tutanilikları birleştirerek adayların kaç·ar 
oy aldııkiarını lbeliıı-ten a.yn bir tu'tana:k tanzim 
etmek ve bu tutanağı seç:i1ın işl·erinıe ait diğer 
evrak ile bi1·lik'te il seç'im kuruluna göndermek; 

7. !Bu kanunla 'kendisine '"erilen sair gö
re-rteri yapmak. 

Sandık kurulu 

MADDE 70. - Sandık kuTUlu bıir başkan 

ve dört üyed~n meydana ge'ldiJ'. 

B a.şkan 

MADDE 71. - 1lcıe seç'lm kurulu topllaııa

ra.'k seçi'lD böltgesindeki veıya dışındıı:ki seçm~

ler araıımdan i~ şöhret sa.hifbi olmakla tanın
mış, dkur yazar Jcimseler'den kunıla bağlı se
çim bö~gele·rindeki sandvklard81JJ her 'biri i~'!i n 

.ikişer ıkiışiden mü·rekkep 'bir listıe teı•tibeder. 
Kurul, bunlardan b'irini aleni kur'a He sa.ıı

dık 'baıjkanlığma seçer. 
Sanld~k 'kurulu baŞkanının vMıife'Si başıııa 

ge1m'e'lll-esi halinde, yerine kurul üyelerinden en 
yaşiısı ba.şikanlık eder. 

Sam,dık kurulu iiyelikUri 

MADDE 72. - Sandık kurulu üyel~ri aşa

ğıdıı:kd şekil<le belli olur: 
67 nci ma\:Moede gösterllen yMgı~;; ık endi tü

züıklerine göre iVk genel toplantılarını yapıı:nış 

olup, o yer seçim çevresiyle \birlikte en az yirmi 
seçim çev ı•esinde altı ayda rı beri ·teşkil dt 'kur
muş •bulunan tekmil s iyasi partiler arasmda ale
m b'ir kuı·'a çeker ve kur'nda isimleı·i çı.kaıı beş 
partiye birter üye ismi hildinıuelerini tebliğ eder. 
Bu isiacleri siyasi partiler •beş gün ~çinde !bildir· 
meye mecburdurlar. 

Bu üyelerden kur'<a sırasiyle üçü sandık ku
rulu asli üyooi, diğer ikisi de yedek üyedirler. 

Bundan •bıı.~ka, sandığın btılunduğu köy ve 
ma1:ıalle ihtiyar heyebi üyelerinin eçın'Cillıi'k r
fatını haiz olanları a1·asmdoo, 'keza kur'a ile iki 
kişi seçer. Buırlardan, 'kur'a sıı•asma göre ilki 
asli, diğeııi yedek üyedir . 

Kur'anm çekilece~ gün, aat ve yer gazete
lerle, (l)mıyan yer~r le ın u tat ı•asrtalarla ililn 

•edi•lir ve o saatte kur'a alımi olar<Vk başkan ta
rafından çe'k!ilir 1\nr'·anın çekileceğ i günüıı ili'uı 

cdilcliği ve kur'ooııı aleni olaralk çekildiği, bir 
tutanakla tesbit olunur. 

Görev siireo~i 

MADDE 73. - Sandık kuru1ları oy vıerme 
gününden 48 saat önce göreve bnşl·arlar ve seçim 
işleri ·bitinceye kadoaı· ça!r.5mııya devam eıderler. 

Görev ve yetkiler 

MADDE 74. - :::iaııd ı k kumilarını·n !başlıca 

görev ve yetkibeı•i şuııln~dır: 

1. ı::;andık alanı içinde seçiınıin iııt.izamla cc
reyaırunı temin i !:iıı gerok~ tedbirleri almak ve 
oy V'Eiıınıo1\ işlerini idare ve kon Wol etmek; 

2. Sandık alanında sandığa konu'lacağı yeri 
tayin vıe so'ka:k başlarında •bu yeri ırözo çarpacak 
suı·cttıe gösterecek i şa ı·etlori 'kıoynıak veya mfıtat 
vasrlalar ile duyurmak ; 

3. Bu .kanundaki esaslar dairesiııd t• sandık 

alanına ait oyları saymak ve bu hususıı tutanağa 
geçirmek; 

4. Oy verme i§lıoı•i hak'lı uıda ileri süıiilecek 
itira zları tet.k ik etmek ve bir karara bağlamak; 

5. Bu •k ararlardan itimza u ğrıyan ları i lee 
~iım kuruluna görııdeıınek. 

Adaiıjlar ve ınii§ahitleri 

MADDE 75.- Saıııdı•kbaşı ınuaımelıeleriıri ·t<a
kibetmek üzere siyasi parti ve bağımsız aday
lar birer müşahit gönderebilirler. 

Bağımsız adaylarla müşahitleri ve siyasi par
.ti aıdayl•an iıle ımıiiş-ahitleıri &ılll.dı'wbaş~ mu-aım.elıe

ılJerinj tıılcibedeı'biiooek ıdUırumd·a bi.itü.n ınu~mc

lelerde hazır bulunabilirler. 
Hazır bulunan bağımsız ada~' ınüşahitleri üç

ten fazla olursa, bunlarııı arasında kur'a çekilir. 
lik ismi çıkan üç müşahit sandık başında bırakı
lır, diğerl eri andık yer inde kalabilirler. 

Çoğunlıığım sağ/mıması 

MADDE 76. - andık başında. oy vernıe b~
lamar.dan önce veya ı:ıy verme sırasında siyasi 
parti üyelerinden biri veya birka!:ı vazifesini yap
mazsa, ceza hükümleri mn.hfuz kalmak üzere, 
yerin<> . · i'y:ı i parti yedek üyelerinden biri geti-
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riliı·. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri 
üçten aşağ ı dü~cı·se bu cihet tutanağa geçirilir 
ve eksikler o sandık alamuda seçme yeterliğini 
haiz, başkanın seçeceği kimselerden doldurulur. 

l ntizamm sağlaımıası ve sandık yeri 

MADDE 77. - Sandık yerinde intiza.mın 

sağ l anıııııs ı sııııd ık Inırulu başka nına aittir. 
Bu kanuna göre smıdık yeri; sandığın, ka

palı oy verme yeı·iıı.in ve sandık kurluntın yer
leştiği mahallin 100 metre mesafesi içinde ka
lan çrvrl' par~nsıd ıı·. 

Ba§kana ait yetkilor 

M;ADDE 78. - Sandık yel'inde eçmenin 
oyuını taın bir serlı<'stlikle ve gizl i şekilde 

kuJiannı ıısııın l'~~·a sandık kurulunun görevini 
yapıııas ına rııg-el olıııuya kalkışanlara, yahutta 
oy vernıc işiniıı yolunda gitıııesinj flksatanlarla 
sımdık ha şı ıııuıımcl e l eriııin inJizaının ı 1:oznıaya 

.'·r lt cnc ııl c ı·e hnşkun ihtarcla bulunur. İlıtarı din
l e ıniycıı l rr i sandık yerinden dışarı çıkarahi li r. 

Bu kimse üye i.~e ancak kurul karariyle çıka
nlabilir. 

Bu i ş lerde zabıta kuvwtleri ıııunhasıran baş
kanı n emrine göre hareketle mükellcftirler. 

Sııç işlenmesi 

MADDE 79. - Sandık yerinde bir suç işlen
ınesi halinde sand ık kuı·ulu keyfiyeti tutanağa 
ıt~~iı· i r ve san ığı zabıtaya teslim ede ı·. 

lnzıbot tedbirleri 

MADDE 80. - Sandık yel'lerinde kut'Ul üye
lerinden ve bu kanunla kendilerine yetki veril
miş olanlardnıı ve seı:ıncnlerden gayrı hiç kimse 
bul u namaz. 

Sandık ycriıırl ancak sa ndık kurulu başka
ııının lü?.umuıHlıı da\'et cdecı•ğ i s il iih lı kuvvetler 
lıuluııubilir. Kurn! ba kanının i ·tiycb ileceği iıızı
bati tedbirler se<;ıııeıı leriıı eçim jşleı·ini takjbet
melerine miini olucak mahiyette olamaz. 

Yukurıki fıkrada yuzılı siHlblı kuvvetl'~r dı
ıı ııH.lu kalan zabıta il.ııllr ve memurlar ı ile bil
ıiıınım rcsnıl üııifornıa giymiş kiıııselcr ve her 
hangi biı· sııı·etle silüh taşıyanlar sandık y rine 
girenıczler. 

Znbıta nıııkaın \'(' m<'nsnplarının icabında 

alacaklal'l ~dbirler, seçmenin sandık yerine ser
bestçe girmesine ın[uıi veya güçleştirici olamaz; 
·eı: meuiu sandık yerine serbeı;.tçe girnıesjne ma
ni olucu veya güçleştirici her tüı·lü haı•.ıketlel'i 

öıılerler. 

Sandığın konulacağı yer 

MADDE 81. -Sandığın konulacağı unnınıi 

mahalli ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi 
için gerekli tedbirleri sandık kurulu tesbit eder. 
Sandığın konulacağı yerin belirtilmesinde seç
menin en az kül fet ve zahmetle oyunu serbestçe 
ve gizli şekilde verebilmesi düşünülür. 

Sandık; okul av lı veya salonları, nıabetlerin 
münasip kı sımlım gibi gcniş umumi yerler ko
nur. Açık yerlerde sa~ağı , ahanlığı , sundurma 
s ı bulunan yerler tercih edilir. Hükümet konak
l arına ve parti binalarma sandık konulamaz. 

Ayıu yerde dörtten faz la ~a udık bulundu
rulamaz. 

, eçıneıı listesinin asılması 

MADDE 82. - Sandık kumlu oy verme işi
ne başlamazdan önce kendi sand ığında oy kul
lanacak seı:menlere ait ve 84 ncü madde muci
binee ilce seçim kurulları tarafından kendile
rine gönde ı·il en iki listedı>ıı bir tanesini anelık 

başında seçmcn1erin yığılmasına miiııi olacak 
münasip ve kolaylıkla görülüp tetkik edilir bir 
~~ne asaı'. Bu liste oy verme sona e l'iııceye ka
dar asılı kalır. 

2. - Sandık alanlannın tesbiti 

Sandık alaııı 

MADDE 83. - , eçnıen sayısı 300 ü geçmi
yen her seçim bölgesi hiı· aııd ık alanıd ır . 

300 den yukarı . eçıneni ihtiva eden seçim 
bölgeleri, her· biri 500 den yııkaı·ı seçmeni ihti
va etıııiyecek şekilele gereği kadar sand ık alan
larına bölüni.ir. 

Bir köy veya malıall nin bütün nüfusu o se
çim çevre i içinde biı· yayiaya gittiği takelirde 
andık yaylaya konultıt'. Köy v ya mahalle nü

fusun un 150 den faz la ı yııkarıki surette yaylıı
ya gi tiği ve muhtar da oy v rme günütıden en 
az 10 gün evvel yaylaya gidenlerin adlarını ha
yi listeyi il<'e se<;jm knl'Ulunıı bildircliği takd ir-
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de listeler ona göre ayrılarak ayrı ayı·ı sandık 

konulur. 
Dört kilometre dahilinde bağlanabileceği 

sandık alanı bulunınıyan muhtıwlıklar ve sail' 
meskün mahaller icabmda bil'leştirilerek ayı·ı 

bir sandık alanı kurulur. 
!lee seçim kurulları kendilerine bağlı seçim 

bölgelerinin ilıtiva edecekleri sandık alnrunın 

miktarını tesbit ederler. 
nce seçim kurulları bir seçim bölgesinin san

dık alanlarını köy veya ma.hallelerin sokakların ın 

durumuna gör e tesbit ederler. Bu yeı·ler oy 

verme gününden en az bi ı· hafta önceden ba~
lamak üzere mahalli gazetel.erle, gazete olmıyan 
yerlerde mutat vasıtalarla il ~ ıı ediliı·. 

Bu suretle tesbit edilen sandık a lanlaı·ındn 

dört sene müddetle değişik]jk yııpılamaz . Bu 
müddetten sonra değişiklik yapılınıısı hakkında

ki istekler kurulca incelenerek gerektirdiği tak
dirde yııkarıki esaslar dairesinde deği~iklik ya
pılarak ilan olunur. 

Listelerin sandık alanlamı,a göııde1'ilmesi 

MADDE 84. - Bir seçim bölgesi mütaaddit 
sandık alanlaı·ına ayrıldığı takdird e ilce seçim 
kurulları kendilerine 23 ncü maddeye göre nü
fus müdür ve memnrlal'l tarafındau verilecek 
seçim bölgesinin . eçim kütüğü nden. o bölge
nin ayrıldığı sa ndık a1anlarınrla kayıtlı bulunan 
seçmenierin kayJtlarmı çıkaraı·ak, he ı· sandık 

için ayrı ayrı ikişer liste tanzim eder. Bu liste
lerin kütüğe mutabakatını kmul mülırü il<' 
tasdik ederek ilgili sandık Inırulu başknıuııa 

gönderir. 
Bu listelerin tanzimi için ger·ekli matbu ki\

ğıtlar sandık alanları miktarına göre vali 1•e 
kaymakamlar tarafından ilce seı;im kunıhı lıa~

kanlanna yollanır. 

S. - Oy verme araçlan 

T eslimıi g&rekli e§ya 

MADDE 85. - .Adalet Bakanlığı; il , i lee ve 
andık. seçim kurullan mühürlerini ve seçim iş

leri için mahallerinde temini mümkün olınıyıın 
lüzumlu her türlü ktrtasiye ve levazımı zama
nında il v ilce seçim kurulları başkanlıklarımı 
gönderir. 

lı seçim kurulu başkanları oy verme günün
den en az on gün evvel ilce seçim kurulları baş
kanlıklarma ve bunlar da oy verme günündeu 
en a~ iki gün önce aşağıda yazılı eşyanın san
dık kurullarına teslimini sağlarlat· : 

J. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı 
mühüriii bir kese içine konulmuş numaralı bir 
mühür (Ilangi sandığa hangi numaralı ınüh

rün verildiği tutanağa geçirilir.) ; 

2. Samlıklar ile her birinde bulunacak ka
palı oy verme yerleri sayısı mecmuunıı musavi 
miktarda çev re adaylarının tasdikti listesi il e 
92 nci maddede yazılı levha ; 

3. Ll·oo se'Ç'iıın Jmımılru müıhrü ille ınıühürJicın

miş ve oy pusıJ•aılıaırım.ıu1 konUılmıasma mıa.hsus 

:.~a.rj]Laı·~ haYi lıiiır paık~t ; 

4. Oy S8!Jırlllkılaı·ı ; 
5. Saındnk sa Jlsırnca ıstanı p:ı ; 

6. rS>aındıık sayu;ınıca öıızı.eğinre uygım tuıba-

n·ııık clıe'fureri ; _ 
7. IÖı·n~ğine uygııın m~ı>tbu ı»> ~um c.etv>ehlıeri; 

Oı'n~ğrlne uygmı rm<aıtbıı ıtuıtaın.aık rk:ilğırt-

]ra:rı; 

9. a.ndLk SrıJ.yısm.ca bo~ to.ııbıı ; 
10. Mii.nasi,p ı ıniıkrtıaıı·da Jwpyıa ik~eıni; 

11. lGierekli mikıtr!IJl·dra kıapalı oy v~mıe ye.ri 
iın§<ası için ın~·lz•mııe; 

12. J<;a.pahr oy v~emne yer·iınıe ·konulıınıalk ve oy 
puısllasi oJ~ Ntrk ık111l!lruulmaık üııeııe ıbeyaz bo.~ ıka

ğıt paJkıe.tri ve gerı-ekli sallir etıya . 

· Tutanak defteı·i 

MADDE 86. - Kmılllılıa.rda :ı.aıyfıü.arıı ııtuııua

Nttlı v-e mııhıırhl!in en yülkseık dtmooeli yr8ll·groı tıa

ıl'afında ıl tasdiıkıli ·bir tuıtJMı.aık dıefti!!ri buhınur. 

fşlemlıer vre ka.r.a.rl!aır 'bu deDte:ııe yıa:z:ıılır vıe ~

·klin ve üyel ı· •tıaı·.afmıdatı im7JII ol unur. 

A.1·ayumn sağlanınası 

MADDE 87. - eçim icı.iın gıereıcl:i .!JekımiJ 

m.ax:l.di V(l ınnrJI v•asııtntlra-rı serç:iını -kuruılu başk.ıı.rıı

tl-ıtn :o~aıl1'1k'1Jıında ve ıınuırııtıa.zrun .lık su,ootıte sağlra

rınıll!k ' '>e yerl.eriJnre göııcl rınıfiklıe miilk!El'l~e:fitıiır. 

ıBu husUBla.rıd•a 1kurruıl. lbaŞk,aııııLıı.nmn ıemiı·lıe'

ı-i iiooriıııt- z.&b.ıta fıınü• v~ lllleııııl.llrloa1"11, be.lıeıddye

~ vı ıınıu 'h tmılııkLaır ~~rokıti :y.a tıdııııııl.tıııa ıbuLuın 

mıayB m!C{lbuırd\Jil'J.a.r. 



Oy puslası 

MADDE 88. - Sandılk kurulılarJ:Ild.a ıkapıı~ı 

oy v•eıımıe yewiıııe ,Jroııuı.aık üı,e.rıe ıboş ve beyaz 
'kağııtlıau• 'b ulmıdıwUıluır. 'Siy.aM pllll"'ilıea-1-e ba~ım

-~ vz ·ada.yıl:ıı ı·ın sıeıç.menJıe,ııe dıağııtaıcwk.lıa rı ımJaıtJbu 

oy pusl.aJıa.ı·ı ııe-nıkıl:i dıaıbiJ:iır ve .bulllll~a. ö1.eil işa
· ı-et ıbuıJ undm·m.ıııJ.ı~ın müıınıkü'IIKliir . 

!Bu işa.ııeoWiertiııı 2596 sayulıı Kıamm h i~kÜım!kııri
ıı~ göııe ·knı·ll~~nı.lm.asıı Hi.zınıd.ı.r. 

Biı· siyasi partiniıı tüzüğü gereğince kabul 
l'dilen özel işaret ve benzerleri diğer siyasi par
t.ilcr ve bağımsız adaylar tııı·afındaJı kullanıla

ıııaz. 

J>artil e ı· ve bağımsız adayla rın oy pus.lalanıı
ıla kullanacakları renk ve özel işaı·etlel'i ada~· 
~östcrnıc ıııiiddctiııiıı bitmesinden en ~ok üç f,riin 
i~'iııde Yüksek Seçim Ku ruluna bildirmeleri la
zııııd ır . Bıı ıııüdclet i~inde bildirıııiyenl•ı· renkli 
o,v Ims i ası ve özel iııaret kullanamazlar. 

Renk ve öıwl işaretler birbiı·iııe bcnzcrsc önce 
hildirilen kabul VL' diğeri ı·eddoluııuı·. Ret iki gün 
i~'inde ilgili siyasi parti \'eya adaya bildirilir. 

B un la ı· ii~ ~ün i~indc yenisini vermezler ' 'eya 
n~rdikleri renk ve özel işaı·et ~· ine kendisinden 
l'\'Yel '' eı·ilıniş diğer renk ve işarete beıızersc ar
lık o part'i ve bağımsız ııday işaret kullaııaınaz. 

~iyasi partilerl e bağımsız adaylarm oy verme 
.V!'rlerine koıııılnı asııı ı isti:verekleri matbu oy pus
la ları o.'' veı·m • gününden bir gün önce sandık 
kıll'lılları başkanlarına teslim olunur. 

. ' 
Pıısla doldıırnw seı·bestisi 

MADDE 89. - 'cçıııeıı, dilediği adayları ya-
7.<1l'ak o.v ınısiası doldurmakta SHbest olduğu gi
bi ınathu o.'' ııuslasında .razılı iRiınierden diledi-
1\'iııi silchil'ir ,.c yerlerine başka adayların isim
lrı·iııi .vauıhi lir . 

Zaı'f 

MADDE 90. - 'eçııııoniıı içerisinde oy pus
la~ı koyup kapatacağı zarflar tt>k biçim ve rrnk-
1<' ,.e iç'indrki o:v pusla · ı fark c·rllieıııiverek suret-
I<' lliikümctçe hazırlatılıı·. . 

H er seçim Çl'vresine, çevr dı~ ki se~ men sarı
~mııı onda biri fazlası miktarında zarf göııd~ri
lır . ~u~.laı·, Ü?.criııde içindi'ki zarf sayısı i aretli, 
ınülıurlu pak tler halinde eçim bölgeleriyll' Ran
dık kurullarına R,vnı nispl'te gör dağıtılı r, 

Zarf paketleri kunıl huzurunda açılır, sayılır 

vtı netice tutanağa geçi r ilir. 

Kapalı oy verme yeı'i 

MADDE 91. - Oy puslasmın kapalı oy veı·

ı.ne yerinde zarfa konulup kapatılması mecbu
ridir. Bu maksatin sandık kurulu, seçmenin 
matbu bir oy ınısiasında dilediği adayları tes
bit ederek veya yeni bir oy puslası yazarak 
zarflaması, yahut da öneeden hazırlıyacağı oy 
puslasım zarfa koyması için oy serbesttiğini ve 
gizliliği ni sağiıyııcak lüzumu kadaı· kapalı oy 
verme yeri hazırlnr. 

Vasıfları 

MADDE 92. - Kapıılı oy verme yeri, ·eçim 
bölgesinin icaplarına göre sabit olsun, takma 
olsun içerisi dışardan gözetleneıniyecek ve oy 
puslasıııı seçmenin dilediği gibi hazırlayıp zarf
hyabileceği şekil ve vasıfta olur. Aday listesiyle 
bu kanunun oy verme serbestliğine ve gizliliği
ne dair olan hükümleı·iııin levha hal inde basıl 

mış metıti kapalı oy verme yerinde asılı durur. 
Kapalı oy verme yerinde masa ve hücre ci

darı üzerine yerden bir metre yüksekliğe tes
bit edilmiş ve ayakta yazı yazmıya elverişli bir 
sabit ralıle ve kalem bulunması mecburidir . 

Bölüm : 2 

andıkbarı işleri 

1. Oy verme gününe mahsus tedbirler 

Içki yasağı 

MADDE 93. - Oy verme guııu, oy verme 
müddetince umumi içkili yerlerle umumi ma
hallerde her ~eşit ispirtolu içki verilmesi, satıl
ması ve içilmesi ve her hangi bir suretle ispir
tolu içki satılması yasaktır. 

Oy verme günü, oy verme ınü<ldetince, tek
nıil umumi eğlence yerleri kapalı kalır. Eğlen

ce yeri vasfını haiz lokant.alarda bu müddet 
iı;inde yalnız yemek verilebilir. 

Oy verme günü, oy verme müddetince ordu 
ve zabıta mensuplarından başka. hiç kimse Türk 
Ceza Kanunu ınenetmeıııi§ olsa bil!' köy. kasa
ba ve şehirlerd illl.h taşıyamaz. 



2. Oy verme 

Oy ııenne rııiiddeti 

MADDE 94. - y verme güııii, snnt R ılı' n 
17 ye kndnr ge~ec<•k zaınnn oy nı·nıe ınüütldi
Hr. Saat 17 ye geldiği halde sandık bn;ınua oy
l arını vel'll ı k üzcı·e lıekliyeıı ~eı;ıııenler de oy
larını knlla ııı l'lıı ı·. 

Oy ı•cı·ıncdc sım 

MADDE 95. - Oy I 'C I'ln giinü sııııdık ba
şına gelecek s!'~ıııeııler, sı,:ıılık i-ııl'l11n öniiıır 

başknn tnrnl'ıııdnıı sıı·ıı ile birer birer ıılınırlnı·. 
Oebeler, hastalnr. 1·e sakııtlıır hekletilemczln. 
Ynşlıln r öne!' ıılınııbi l il'leı·. 

Oy vcrıııcdoı önceki işleı· 

MADDE 96. - Sanılık kurulu öııiiıw alııınn 
kimse seçmen ka ı · tuıı hn~kıı na veı·ir. Flaşknn 

seçmenin kütiU' listı• siııde a ılını lııılur n ıııasn 

üzerinde clurnıı zııl'flııl'llıın hir tnn!' l' ı •ı·eı· k. 
Sflnılıl< yeı·indc lıinJeıı zi,I'Jil l' l<:ıp;ı }ı or \ '('J IIH' 

ye ı· i 1·ar~ıı. lı;ıngi kııpalı oy Yeı·mr yeı·iıııle oy 
1'\'r ceğiıı i siiyleı· ve ny pusl as ıııı zarfa koyup 
güzelce lmpamadan ~ ıkmamasım t enhih cclcı·. 

Zorfı ıılaıı sc~ nwıı dnğnıen kııpn lı oy ''r•ı·ıı ı r. 

yerine gideı· w o.vuıııı kıtllaıım aıla ıı başka yere 
giueııı~z. Knpalı oy ,.,, ı·me y<>riııe giı·m iyen ve
ya zıırf ı alıp oy veı·m iycn se~ıııenrlcn znrf geri 
a lınır. 

Kopal ı oy ı·ernıc yerinde ku/ma 

MADDE 97. - Bir SI.'Çıne ıı kapıılı o.v veı·nıc 
yerinden d ı ş:ırı çılmıııdıkı;n lıiı; kimse oraya ı<i

renıez. u kndaı· ki. oy verme ınıslıısmı h ıı zıl'lıı

yıp Zat'I1Jıımak i~ in 1-(\'l ~k li !Wl:, ·ıl JllÜ ldı 1 rn 

fazla 'kapalı o,,- \'Ct•ıııt• ,n·ı·inde l; ıı la n >cı;nıe•ı, 

bıışkııl\ Nırafmılıın uyıııılır: çıkma m:ıktn dt>l'ııııı 

eder;c çrknrılır. 

Zarfnı tılılnw .~ı ı ·c imza 

MADDE 98.- 1\ııpalı oy '' eı·nw .I'Pı·ind e di
lediği oy puslıısmı r.arl'a koy·np kuınıılı k ıuıı ,. ıt

ra, eçmeıı I unısını te ı kl.'tler "~' za rfııı ı ~a ıı ılıga 

bizıı.AIIt atar. 
Körler, nıefl(ı~lııı· 1·eyn lııı gibi lıı ·dcııl ıııiiliı 

liyetJcri aı;ık~a lıl'lli olıııılur, hu st'ı;iın ~.,.ı ı•si 

~<'~m<'ni (l)an akı·nbıılıll'lnd ıı ıı hiriniıı \'1.' ııkrıılııısı 
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.n •:·sıı ıl iil;~ ı· Jı p ı· lınng-i lıiı· s ~ın<>ııin ~·ardımı ile 
"·' laı·ııı ı :a ı ı:aııalıili ı c ı ·. Hi ı M' <;llı< ıı lıiı·ılı' ll 
ı·. I ı,;, ı .. ,.r.ıt; .ı lı·d .. mı'z. 

, ı ı 1 1! ::cı ııı 11 .nııın "'ii!llılığn ;ıt :ın ~c<:ınrıa· 

:··, (,ı··. z:u ~· tı'· 'ıı ı· 1 iı·in h('flı l i.~':ııc J ,ıı·HI< ıl

''1'; ,Jı.ı ;•nnı('l1 kaı · trıı!lı mcılı~th ,\ TI.IIİ ıniilıüt'lcr 

'' .ü iik J',it"iı··k ki i-. ııı i lıhıs ııı ı ı inıza~ıııı n 11 ıl'

dıktnn ...:onı,t :ç .ıı·t ı kcı ıırli "i ııt · :1.ı• ı·i n.• ı · iı·. 

f ı111a ;ı: n :l\\ 1111 lıi'ı ni.\"l1 11 n·.nı ;inz}ı ~( hc hiyiP 
i:ıı"ı ·ılı·•·ı·'; ılıı nıı ı ı h ln ıl nıııııı.'ıt ll ,,.~ııı~n. sol 

r l iniı ı hn~prtl"l11(lğ'lll l hn ~aı·. nu pnı ·ı ı ı;ı ğ· ı nhnırnn 

"it'f~ııı<·nin lı:ın:.ri pnı ·ııı:1 ~hı11 hasıın ş f)ldnğn ~"tl· 

ııııı:ı ,l' ~lılıı·. ıı ;r: p :ırıııa~ı olııı ı,l':ıll srı:ııır ııiıı rlu
nıııın . i< ıııi ,,·,·ı· ine i:·arl' t t•diliı·. 

Srnı r/ı/, /uı~nıt /ırk 

MADDE 90.- ll iı·lıir ,,., :ıı11 ·ııı "ıııılık lıa~ııı

dıı ıııiu l nlı lı·. 1l'lk'ıı IP ,I;ı 1ı ll· ,:, .,. ıll· lıuluııulıı

ıııaz 1·r lıislıir '<'111111'11 o.' ıııı ı ı •kı ı ll: ıııtlıkı :ııı xoıı

ı.ı ,aıı.lık lı:l':ııtdıı k:ıla ıııaz . 

K ıu·ıı l 1ı11 "" ti'l"nıı uı OJ/ ,., nııı.-1 

MADDE 100. - S:ıııd ı k kı, ul ıı ha~k:ııı ,·t· 
ilyı•!r ·i . h.ın i '•'•:iHı hHI~t·,j n:.\ il -,lı ll d ıl\ li st <·· 
~-:ıı ı, .cı~ ı ı lurl:ıı· .. a ,ıJ..;ııııl.-:ı· v.ı;.;r · ~iiı lük· 

j ...::ııı;lı~ ... t·ı ~~~ ,. ·ri ı h·ı ·. 1) •.q 1' • . ll \ \'rt."·,~ııd(' tl,\" 

\ ı li.Yt' y1·f ·ili ul;ııı \ t' -""l't:mt•n i<al'tını g-östet1en 
ıı. I ·ı .'' . ır,.,, ıııii~:: lıi1 ll'ı' ıli' lıııl ııııd ukl:ıı· ı ~:ındıktıı 

ııy " ' rPiıili rl,., .. 

Bıııııın i~iıı saıırlık lııı~ııHlıı O,\' \'l'l'lllt'k üzere 
h<>kli~·e ıı ~c~ııı~nl<>d ıı ıırka~ı ııl ııııııı ~ olınıısı liıwn

rlır. 

. 'aıırlık kıınılıı tın ·k ıııı \ '1' ü.n• l<• ı·i,,· lp aday I' C 

nıfu]ııiUtle riHin o saııdıktıı o~· wrılikleri tutaıııığ'ı 

geı: irilir. 

Bunlar i~iııı ve lıüviy<'tl erini o sandık se<:nıcn 
li~ tesine ka,,-rlederek isim leri lıiw,ınıı in mı lıı 1'

lar. 

3. Oyların sayımı 

Scıyıın tedbirleri 

MADDE 101.- Sn.rıııı alcııirliı·. Or veııue ye
rinde hazır bulnıııınlar sayıını tAkibedel:iilirlt•r. 
Kurul faaliyetinin seliınıel ve iııti zıınn bıtkırum

dan sayım ma mn ct ı·ııfıııdo hoş k alnıası ~eı·cken 

kıHnıı, kıır·ııl, hir karııı· il tayin ed<•r YI' bn kı

ı;uıı ~tmfııırla ip gel'llıek ı:cihi hnw· hulıınıınl.ı· 
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rın sayıını takilıetıııeler ine engel olını.nıcıık tf'rl
lıirler alabiliı·. 

Oy veı-enleı· srıyı.mı.ın lwııtrolıı 

MADDE 102. - Oy vcrını> işi hitinrc kuı·ııl 

haşkaııı bunu :rüks k ·sesle ilAn eder .• \ [n~a ÜZP· 

rinck ~nııdılüaıı g-ayı·ı ne Ynrsa kalclırılıı·. O~· n•ı·

ıneniıı lıittiği saat. tutunağ-u ır<· ~iı·iliı· . 

Bu ııtlıııı konı·a l;ü1iik li · trsiııclc yazılı olııp ll:J 
oy wrıniş cıl a ıılanıı sıı.n s ı. j,iıı ı l r ı·i hi za ~ ınd ıı ~d 

im za ye ya pıı ı-ın ak izleı · i ~a~· ılara k t ntnıııı jhı gı ·~ i

rilir YC ııctirc ytiksek sesle iliiıı t•ıliliı · . 

J(ııl/mıılmıynıı zarflar 

MADDE 103. - 0.1· zad'larımlan knllamlırı ı 

~·aıılaı· s11.nlır n• oylarını 1· crcıı xP~HH'ıı sa ~· ı~ııı ·ı 

Pldcncrek kurulıı tı•:liııı r ılil cn zııl'f ~-rklı ı ııu ıa 

u_,·gu ı ı olup olmaılığ-ı tutmıağ-a g-eçirilir. Knll n ıııl 

ııııyaıı zarflar biı· pakel lıaliı"lc ıııühül'l c ııiı· YC 

üzerine sa~· ısı kayde<lilcrck keza tutıııııı~ıı ıre~i l'i 

lir. 
Dalıa ~onra okuııup lw~·ı.le clilcl' c l; 0.1· puslıdnı·ı 

ııııı konması na ıııalı ·us lol'iıaııııı I JO~ olılııihı tesbit 
edilerek kcyfi~ ·ct ıuıııııağa g-e~iri l ic. 

.<;aııdığııı açıl-llıct8ı ı·e zaı'flrırııı Mayııııı 

MADDE 104. - Yııkıı ı-ı.ki ınııdıl e u e- yaz ı-lı 

ııııı a ııı t> li· u e ıı soıını sM ı d ı k. oy 1·eı·ih' n yc ı .l c 1·e 
lı nzı r lıu l uıı n ıılnnıı g-özü önündl' tJt; ılıı· . lr:iıı 
rlt•ki z ııı · f ~:ıı·. a ~ı l ıııa tlıın sıı.rıhr vP oy l nı · ı >ııı ·kul
la ıı ıııış o lım s'ı•ı :ıı ll• ıı s ny ı ~ :.nA. uyg-un olup olm·:ı
dı ib lutaııa ib ı ge~ il'İ !ôr. 

l-'ıız l ıı r.ıı ı·f ~ı ktı ğ ı >blkilirde, tekmil z.ııı · fl a ı· 
Y<· ııiden snn rl ı;in kvnuı·. Kıınıl hrı~kıı·ııı s ııı ı
<lıkt aı:ı, f;ızh sa yı ra 1·1'k.nlıii.l ·c•ı1en ıniktal'ıla zaJ'
fı ge li;igiizel nl w. Huı::ııı · n~ılııı n c'taıı yıtkı>lıı· ve 
keyfiyel tutaııağıı geçiı·iı! iı·. 

lluııtlan ~uıım ~ıııı ı lıkt ıı ki z.ııı · flaı· ı.eıkrıın· ~a
yılıı· 1·<' oy 1·e ı·e ıı·'·e r sa.nsıııa lek<11 hül ettiği .gö
rüliiı·M> m n ''e ı ·il ıııc k<:<iz in sar ı•ıwa haşlaııır . 

-"ayıın ın siirc ldiliği 

MADDE 105. - Sııyıııı i~i aıralukı:ıı >z d vam 
-edeı·. 

Zarfların uçılıııa.sı 

MADDE 106. - Sayıma lııışl ııma7-ıllln ön<.'t' 

.kuıu l lı a~ kuııı ıkuru.l üye ·i tMıı is.e birisi mu
h .ı iPf<' l tl<ıı Pl ı ı ıak ü r.Pıı · n yıı ayrı ı;iyıısi.parıti

h·ı (\ mcıııxııp i•k i iiyr ,v i r r tvı-1 knyutc;ı. ı ~l ·ıı .ra .k 

\'e. >iyasi p :ı r t i ııı•cqısıul ıu ii,1· l l• nleıı hiı·iııi arıı

ıhk t;ı n zııı i"ııı·ı <:ıka ıı p kc· ı : tlisiıı r Yeıımıek, di
ğ- , · ı ·i ıı i tl ~ i;•: ,•ıı ı ı· l'k uy ıııı.lııl ıınıı ı torhaya tk()y
ııı ııkla ijr!, rt ı• ııd irir. !" a r ı·:ı ı rr lv•ı·"<'r i ııin bo~ ve 
ya zı , ız ol ıluğ nnıı h az ı r lııılıl>l ı.ıın hıra göst eırk. 

Yaz: r, .. t· ii ,\'1' ' :ııı d ık::nıı oy z,a ı· fınıı te1,eı· -t·e
k,·ı· ı'ııı:ık lı;•~k.nna \'(ıi ı · . ll ıı.,luı.ıı zaı·fııı üze
ı i ı, lı• • :ıtı :ı•ıııı ~~·ı·Jtıı· ı. : lırll i l'l l tl' t:k iıııvı, ıııü

lı iiı· '"."lt · ... ,, t lıııl u ıı Üp lı uluııı nıa J ı ğıııa lrak
t :kl:ı ı ı ' ' ıı ıı · ıı z :ı rfi ıı ı;a ı · . ıı y ıı· ıı · v vkuıı-. 

O o'· ull ukc: ıı t ·ı•tl'l' l luı ~·ıtı;ıs ı iki iiycdeıı her 
lı iı i ii ıı ü ıı !ek i c· c• t1 rl ılt • ismi ııknıı ıııı ııduymı hi
zo:ı-; ,ıı: ı n 1 dı~ı ıı .1· ~a .l">.~ıı kayd ~d ı· ı·. Röyleee 
ukııı,aıı n' ~a .l'ı m t·~ı 1· liııeı kaytledi•t'r r, puslıı.

l:ııı lı :ı:k-ıı ı d ii/,t•ı· 1·:ızifeli iiy~ye veı-iı· o da ·bu
ıııı ıtnl'lıay:ı ııt :ı ı · . 

Oy pıı S<!:ılaıııı ı i.<t r l'! e r~e kunıhııı d'iğ.eı· üye
l ıtı i H' p.ıı ti ı ıı i iı ıı lı i t l~ ı · i ~iiı· hiliı·. Aday ve 
p:ı ı·t i ıııü ;:ı hit!H iııt• sııyını masası başmda ye~ 

l't•ıiliı·. 

.\ı ~t • ıı k. J)n \'1i ıııli ;a lı itle ı· i iit;t.e n fuzJ,a ise ba
ztı· lııı 'ııııa.ıı·t ıır a t'fı;; ı nd a lıaş,kaıı ıa:ı•a:fııudıa.n ıku

nı l huzunı.ıı rl:ı kur'a ~ e knı ~>k sıı•~etiyle saındık 

n ıa ~ıı, dıı k.ı l.ıra k li~ p ıı ı· ti ıııüşalıidi .~esbit ıeıdilıir. 

Dij!t•r ıııü ~n lı itle l'! e b ağ ı ıııs ı:~. aday müşa lı itlıeri 

it; i ıı s a r ım i~lt· ın i ııi ya .Jaııtlaıı fa,ki'bed~bil~ceık:le

ı i h i' ı )'l' l' ııyı· ılıı·. 

Oy Jııı .,-/olıırı i/ı a ç ılaıı zrırflar sayı.mıın koııtrotıı 

MADDE 107. - Oy ayıJm hiünce, tor.bay>l 
:ıtı!m:i <~laıı oy pııs l a lııl'lmn sıvnılıkıta.n çıllmn 

Z'l•l f S ıl,\"ı>llla tıyg'\lllhlğU koııl.t'1J'~ OOiliı· v,e •kıey

fi_vet tut'a ı ıı a ğ:ı ge~h-iJir . 

Oy puslusına yazılacuk isinı 

MADDE 108. - Oy ınısln unaı .adıayNl ÖL vıo 

~oru rlıııın yazı lması liızımdır. .,u ıka.dar .ıd, 

s:ıdece iir. V{'yıa soyııdıııdan ıııdayııı :k1·m ()lduğu 

teı·e.ddii.tsüı a;nlaşılmılltk!'aı ise. •keaıd.isi<ne veıri

Jrn oy ıımt her ohw. 

Jllutcbcı· olnııymı oy 1Juslalart 

MADDE 109. - Aşağıda ya.zılv oy puslıı~·&ı-ı • 

~nure<ber ıılıe~riıldiı· : 
1. ı ıırlık kul'lı<luııca voeı·i1100 teık ıbiç;lm ve 



-SS 
ı~nıkıte bir· ~wftan gay.ru hiır ır-ııırm ıkQ'JVUılanu.ş bu

ılun.a:n pııslaılıal' ; 

2. lım'?Ja ı l ır voeyıa mühüı·lü v~yıa. se~'!lnıeUıriın lk:i.nı 
ı0lıduğuınu ·be·l Ltı!ıE'ın' h(>(r.· ihamgi ıbiır iş.aıret. ~aş1ıyıa.n 

puslıııılıa.r; 

3. Hangi ı:ıeçmoo taıııa.fı.nıdaın aıtııldıığı bıell i 
ol:ıı.cıaık şi>tlci.kl~ irını11a , rnühüı· V'eyıa işaııet 'liafPLY'aıı:ı 

·:mıırftıaın çıık·aoolk oy puslaılıa, rı; 

4. thtiwı elbt~kıleri isimıl~·dıeiıı lıiçbiıri swıı
dık ıkur.uılunca ·olkuruaımıyan ay pusl.a ılıawı. 

[·Hı· 113 ı-Jittı.n, m wlııool'if i.siımilıeri ımuıMıe viı ve 
ilJ'i.ı1d~n :!iaııl•a. oy ]Jlıslı&Ları ç:ılktığR ıtııılkıd!iiıxlıe ıbu 

ı>usllaJIJ8irdaın h içibiri •m urtıebıer oJ.ınıa ız. Aynı isiını

ılıeri ılllllhtıe-vi pusllaıdaını lliıılmç tanlle çuk,mıaın h·a
ıl~ınırl~ •huın •l ıa. ı· te.k puslıaı sa yılı· ı·. 

Hesaba katılan ·ve ka.tılııııyon 01J pıı.slalan 

!MADDE 110. - !Bıeılıliı ad~.y sayısmıd!llllı daha 
ı111z &aıyıdıa isim i/Mi .vo~~ .eıd~ <J'Y pu!l!'ll!l ıaırıı oılıduğu 

gi'hi ıkıaıbul• e:diliır. 

Puslada yazılı isimlerden kurulca okunamı
yan isimler hesaba katılmaz. 

Aynı isim birkaç defa ynzılmışsa tek o()y 
sayılır. 

Puslada, seçilecek aday sayısından fazla 
isim bulunduğu takdirde, sondan başlananak 

f.azla ııdlaı· hesaba katılmaz. 

4. Sandıkbaşı ~ lerine itiraz 

ltiraz_ın incelenmesi ve sonucu 

MADDE 111. - Sıındıkıbaşı işlıeı'in.tlen do
Layı sandık kurullarına ilgili seqmen veya. si
yasi partiı tarafından yapı1g,ca.k itiraz ve şika
yetler üzerine, sandık kurulu derhal itiraz ve 
şikayeti tetkik ve bir k>a.rara bağ1~ya.ra.k ilgi
liye seçim yerinde teflıim eder. Aynı zamanda, 
bu karara karşı itira.zı olup olmadığını şorıi.r. 
İtiırazı vıarsa kararla. 'beraber bunu da tutanağa 
geçirir . 

İlgili seçmen veya siyasi partiler, tutanağa 
geçirilen bu karara k·arŞı yapacaklvı itiraz 
için ilee seçim kurulu başkanına miiraca.at ede
bilirler. Başkanın kararı, va.ziyeti tashih ve 
sandık kurulu kararını iptal eder ma.hlyette ise 
derhal sandık kuruluna bildirilir. Kurul bu 
karara uyar. 

Şikayet ve itiı·azıamı §ekil, müddet !ve tesiri 

MADDE 112. - Şikayet ve itirazlarda şika
yet ve itiraz edenin adınm, soyadının ve adre
sinin a<;ı kça bildirİlınesi şarttır. Böyle olmıyan 
şikayet ve itirzlar tetkik edilmez. 

Sandık kurullaruıa en geç tutanağın tan
"im edilmesine kadar şikayet olunabilir. 

Sandık kurullarının kararları ve tutanakla
ı·uı tanzim işlemleri aleyhine ilce seçim kurulla
ı·ıııa y.apıla.cak itirazlar s!liildık tutanağımıı tan
zimine kadar sözle veya yazı ile sandık ku
I'Uliarı vasıtasiyle veya oy verme gününün er
tesi günü saat 17 ye kadar doğrudan doğruya 
ilce seçim kurullarına yazı ile yapılabilir·. Ilc~ 
seçim kurulları , oy verme gününü tnkilıedı>ıı 
ikinci gün saat 17 ye kadar kaı·al'laı·ını verirler. 

nce SeÇim kurullarının işlem V.(' kaı•arlnı·ııın 
karşı aikAyetler bu kurulların tutanaklarını 
tanzim etmelerine kadar ve bu kuı ·ullaı·m ka 
ı·arları ve tutanaklaı·ının tanzim işlemleri a ley
hine il seçim kurullarına yapılacak itirazlar· 
ilce tutanaklarının-tanzimine kadar lıu kurul 
lar vıısıtasiyle v.eya ilce tutanaklarının tanzinıi 
gilnünün ertesi günü saat 17 ye kadaı· cloğnıdnıı 
doğruya il seçim kurullııı·ına yazı ile ynpılııhi 

lir. 
ll seçim kurnilan tutanaklarını tanzim gü

nünü takibeden üçüncü gün snııt 17 ye kadar· 
.,ikiiyet vi' itirazlar hakkında. knı·Hı-lııı·ıııı v e ı·ir 

lel'. 

tlce ve il seçim km·ullar·ına şiki\ .ve t ve itirıı r.
da bulunanlar hazır .iseler karar kendileı ·iıır 

tefhim edilir. Hazır değillerse şikayet ve itira z
larında Reçim kurulunun bulunduğu kasahıı vr

ya şehirde ıuuayyen lıiı· yer gösterilmiş olmııs ı 

halinde karar bu yere tebliğ olunur. 

Kurul kararlarına kaı·şı yapıla<•Ak ~ik i\y!' t 

ve itirazlar oy vermeye ve her türlü se ı: inı iş l t> 

rinin devamına engel olmaz. 

Bölüm : 3 

Oy ııerıne netice/ eri 

1. - Sayım neticelerinin toplanması 

, 'ayıtımı il.iinı ve neticelerinin tııtaııa,ğo k11ydı 

MADDE 113. - Oyların sayımı V<' sayım 

cetvellerine neticelerin geçirilmesi hitt>ı· hitnı ez 
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sandık kurulu başkanı bu neticeyi yüksek sı>sle 
iliın eder. Bundan sonra : 

ı. Oy vermenin yapıldığı tarih ve gün; 

2. Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve 
seçim yerinde hazıı· bulunanlar huzurunda ıılr

nen açıldığı saat ve dakikn, şayet sandık saat 
17 den sonra açılmışsa, bunun sebebi; 

3. Seçim alanındaki seçmen listesinde yazı
lı olan seçmenierin sayısı ; 

4. Oy kullanan seçmenierin sayısı; 
5. Sandıktan çıkan zarf sayısı; bunlal'llt oy 

vermiş olan seçmen sayısını belirten tutanaklaı·
la karşılaştırılmasırun sonucu ve fazla çıkmışsa. 

bu fazlanın kaç tane olduğu ve yakıldı ğı; 

6. Makbul ve muteber tutulan oy puslalıı

rının sayısı ; 
7. Oy puslalarından kaç tanrsiııin hangi 

sebepten ötürii ınuteber tutulınamı~ olduğu; 
8. İtiraz edilmiş ve ih tilaflı göı·ülnıüş faknt 

ınuteber addolunmuş oy puslalarının sayısı; 
9. Soyadı alfabe sn·asına g-öı·e adııy l aı·ın ka 

çar oy aldıkları ( ı-akıımla ve yazı ile ); 
10. Sayım neticesinin başkan tarafından 

orada hazır bulunanlara ilan edildiği ; 
ll. Oy vermeele kanuna aykmlık bulunduğu 

haber verilmiş veya şikayette buluııulmuşsa 

bunların nelerden ibaret olduğu ve kurulca ha
ber veya şikayet üzerine veı·ileıı karaı·laı·ııı ne
den ibaret bulunduğu; 

Matbu tutanak kağıdına kaydedilir vr alt ı 

b~kan ve üyelerce imzalanır. 

Tutanağın asıınıası 

MADDE 114. - Adayların isimleriyle ka
zandıkları oy sayısını gösteren ve bundan önce
ki maddenin 9 numaralı bendinele göstel'ile ıı 
neticenin sandık kuı·ul başkan ve üyeleriııcE' 
iınzalı bir cetveli bir hafta müddet! c san dı k 
(le,rı·esi dfıhilinde asılı kalır. 

Bu cetvelierin tasdikli birer örneği siya ·i 
partiler ve isterlerse bağımsız adaylıır mü~a
hitlerine veriliı·. 

ayıma dai1· Mırak w ·vesikalarııı teslimi 

MADDE 115. -Hesaba katılan oy puslala
rı, sandık kurulunca düzenlenen tutanaklar, 
tasnifte kullanılıp altı ku.rulea imza erlilen sa

yım cetvelleri, hesaba katılınıyan veya itiraza 
uğrıyan oy puslaları, ttıtanak • defteri, kurulca 

rııriilhü·rlü ve vmza!ı ayrı ayn palketler aıalindc 
kul'ulun nıiillırii ilc mülıüdeıımiş ve ba§lk·an ve 
üyeler taı·afıııdan iıııza:lanmış lbir toubay.a ko
nulaı·a k kurulun bağ'lı olduğu ölce seçıiım 'kuru
luna saıı{Jık kurulu <başkan ı v.e istiyen 'kurul 
üyeleı·i tarafındam götüwlüp tıesl'im o·lunur. 

llcc seçim kunılu hu boı·bayı sandığı gıeti
ren iiyeleı· huzurunda açaraık muhteviryatı hak
k ında müfr·eda:tlı tutanak tanzim eder ve artı 

hrr i•ki kurulun başkan ve üyeleı·i tJ~raifından 

iınr.a rdileı•ek il seçim kuı'lı:luna gönld-erilıecek 

PVl'aka bağJamr. J3unun 001' . Ul'etıi de sandı/k 

kurulu !başkanına veri li r. 

N etieelerin biı·lcştirilıııesi 

MADDE 116. - llce seç'im kurullan bu su
retle bir tnmftruıı sand ı'k kurulundan gelen ev
ı·akı peyderpey alnıa:kla beraber ara!Sız çalışıı· 

l' e ~andrk tntanaıklar ı nıı hü·l>eştir•meye de'Vam 
('(Jeı·. En ·on sandık ttı'tanağı ge'ldrkten sonra. 
ilce dll.lıi'lindeki bütün ~andık tu'tanaklarıııın 

biı·lCI!ttiriJiınesini d'k'mal He 'bunun n~tiC'esilfl~ 

ııdayların soyadlaı·ı alfııJI:xe sıı·asına gö ı·e tanzim 
r'Ci i hruiş umumi . bir tutanakla tesbit eder ve 
ııdaylaı·ın aJ!rlıkları oylardan itiraz ooilme.k i
zin mıı.klbul ve mute>ber tutu'lan oylai·la itiraz 
edil'nıiş ik€n ıııu't'C!beı· add'olunan oylarm sayı>

sını ayrı ayrı 1·e bll!lllaı·ı yekün eıdeı·~'k her bi
ı·i·nin ka~ar 'OY alclııkla1·ını gösteı'iı·. llce seçim 
kurullarıııkla Jıazırlanaea'k bu tutanakl·aı· 'lı9111en 
il b-e~ıiırı kumiuna ·göndel'ilir. 

ı1lce .se<:i'm kururUarının • yapaeak'Jaı·ı tasnit 
işleınieni sırasında siya!Si paı·tiler aday ve mü
şalıiileri vıe bağımsız adaıy ve müşahi'tleı-i i te
drkll'r i takdir'de bulunurlar. Hazır bulunan ba
ğımsız aday ve nıü.,a!lıi'tlem beŞ'ten fazla olursa 
kuı·'a çekile.rek ilk ismi çı'kanllardan 'beşi bu
luııtd urulur. Btınlaı·a O)irleŞtıinnc i 1e'lll1 ı-ini ya

'knı'dıın taikip E'<'hfuileceıkleri bir yeı· ııynla'bilir 

1·-e tasnH 1ıu suretle al'Gni <>lara!k yapılır. 

Müfredatlı olara'k her sandık tutanağında 

adayların al'dııklıı.rı oy nu.ktarını gi).qtel'en tu't.a
ııağın biı>E>r suret'i tasdildi olara'k siyasi paı'ti
lrr ve .i'sıtel"'er'!le bağnn ız adaylar tJem!ii'lcil ı·iııe 

veı-ilir·. 

Hirl~~iı:ınw netieeırini gö teren tutanağın 

ınündeı'ec.a1 ı , lıazll' bulunanlara iliıın edilir ve 
•h iı· suret i ilee eçim kuı·uhı kapı ına üç .gün. 
ınii'ddeıtle asılır. 
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78, 79, ve 80 nci maddeler !{ereğJnc:e sandık 

kurulu ba knnlarınııı saııdı•k yerinde lıair. olduk
ları yetkileri, ilcc seçim ikuruhı ba,kanları dtı 

rtasnif yerinde haizdir'ler. 

2. Milletvekilliği tutanaklan 

llfilletı•ekilliği t~btanakları 

MADDE 117. - (Muatlı.lel 17. ll 1934-
No. 6'272) 1.1 seçim kmullnrı nıer•kez Hcesi de dıl
·hil olmak ür.ere ilce seçim kmullnnııdun gelen 
tutanakları yukal'lki maddede belirtilen şekilde 
'biı-1-eştiı•nıt:k suretiyle o.'' kazanarıla rı n adla ı· ı ııı 
ve ayadl~ri.de lkı<ızandıkları 'OY ·ayısım bir tut
nııı.klıı belıi edr.r. Ada~· lardaıı en çok oy alııniarın 

milletvekili seçildiklerini diğoe ı· 'lıir lutıNıakla tes
bit eder. 

Bn uz oy ulanın oy sayısıııa eşit sayıda oy al
nıış başka bir ada~· varsa kurul öııünıle araala
ı-ındıı kuı·'ıı ·çekiliı·. Kuı·'adıı adı çıkana tııtanak 

verilir. Bu tutanağın Yü·k~.·k S eı; inı J<ı.ıı·ıılıııı<• ıı 
iptali ha!linde kıır'arla kaylıede•ıı ·~ tutıınak veri 
lir. 

Biitün bu işler y'!lpılıı·ken .nıkaııki maddede 
:vaznlı olduğu şekiltle adAy ve müşahitl 'er 'hazır 

bL\lundnruhır 1' <' ııleni.vet 'lıığqanııı· . 
lı s çiın kni'Uhı -nıil•letl"ekilliğine f~~ ilenl e ı·i 

göstereı\ tutanıtğın bir ·uretiui .·eç iııı ~cvr sinde 
hC'lneıı ilim edilııı•ek iize ı·e o yel'in en •biiyiik miil
kiye linıirine tevcli eder ve diğer bir suretini de 
n~-rıca ii~ giin nıiiddetle okıwııl kııpısın:ıı n~ar. 

Yukaı•ı'd ınııdrleıı .lıı son fıkra ·ı gt•r ğ•; urc ilc-c 
sC>~im ·Jmnıhı bıı !;:ıııılarınm haiz olduğu ,,- t.kiyi 
il se<;iın kumlltırı ha karıları da ha•izdir. 

~fillcbvckili 'e<:ileııleı·e il seçim kurulu tııı·ıı

irndaıı nıiHotvekili st·~ildikleı·iıW dair rbüN· tuta
nak verrlir. B,uıılum a.vnca biı~ı· ·uı·eti Tür· 
k'iye Bii~·iik l\l'illet. :\lıwliJi J«ıi.sliğine l"crilmek 
iizcre Başv kalete göııd rilir. 

Seçim deUllerinin saklaıımas~ 

MADDE 119. - (M:uaddel 17 . II . 1954 -
To. 6272) - Hesaba katılan veya kutılrıııyıııı 

ve itiraza uğramış olan oy puslııları, sayım c•.ıt

velleri ''e milletvekilliğine seçilme tutanakları 

ile diğer seçim evrakı milletvekilliği tutantıkları 
kesinleşinceyç kadar mahalli asliye mahkemele
rinde ve bulunmadığı takdirde sıılh mahkeme
lerinde muhafaza edilir ve bunlar Yüksek Seçim 

Kurulu veya mahkeme kararı olmadı kça hiçbir 
yeı'e gönderilemez veya tevdi olnnamaz. 

Bölüm : 4 

Seçiıııin neticeleı"i 

Yiiksek .Seçiın Jüırulu 

MADDE 120. - (Munddel 17 . IT . 1954 -
o. 6272) - Yüksek Seçim Kurulu bir başkan 

ve on üyeden teşekkül eder. 
'l'eıuyiz Mahl<emesi Birinci Reisi Kurulun 

Başkauıclır . ·ı \ .. ııdisiııin bulunmadığı hnllerd ~, 

kurulda ınel"cut daire ı·eislerinclen , yoksa iiye
l enleıı cıı kıdcnılisi ba~knna vckfılet eder. 

Kurul üyeleri Tcınyiz Mahkeıııesi ve Devlet 
Şı1rası Reis ve azaları arasından kendi umumi 
heyetlerince beşer asıl ve üçer yedek olmak üze
re kur'u i le tesıbit olunıırlar. 

Y elle k üye! e ı· kuı·ula lo dem sıı·asıııa göre 
alıuırlar . 

Kur·ulda boşalan ycrleı·in y deklcl'ie ikmali 
kabil olmazsa yeniden kur'a çekilir. 

. t r ye seçimi zaıncmı 

MADDE 121. - Yüksek Srçiııı Kurulu i~in 
üye seçimi, her dört :vıhla bir yapılır. 

MADDE 122. - (Muuddcl J7 . ll . 1954 -
No. G:172 ) - Yüksek Se~iııı lüırııl uııun; lıu kn
nıınnıı 123 ncü maddesinin 3, 4 ve 5 ııci beııt

terindeki itirazları tctkik cclen>k kaı·aı·a bağlı

yabilmesi i~in adeeli ıniiı·e ttebi olan Jl kişi ile 
toplauınası §arttır. 

Diğcı· lıususlaı·ı.la kurul, adedi ıııürettebiıı 

ekseriyeti~·le de toplanııbiliı: ,-e her iki halde de 
ıııntlak eksel"iyetiyle karaı · v riı·. 

Oylnnıı eşit li ği hıılind e başkanın bulunduğu 

taraf tercih olunur. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 1'23. - (Muadclel 17 . ll . 1954 -
' o. 6272) -Yüksek eçim Kunıluııun gö ı·cv 

ve yetkileri şnnlardıı·: 
1. Oy verme .gününden önce il se~inı ku

rullarının teşekküllcrinc, işlemlerine ve karar
larına kar§ı yapılan itirazları, 

2. 3 nci maddeye göre adaylık ıçın yapL
Ian müracaat veya itirazlar hakkında il seçim 
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kurullaı·ınca ittihaz olunan kararlara vakı iti
razları, 

::ı. 11 seçim kurullannın te§ekkülleriııe, iş
lemlerine ve kararlarına karşı yapılmış olup da 
za manında kesin karara bağlanmamış olan iti
rnzların neticeye müessir olup olmadıklarını, 

4. Milletvekilliğine şer;ildiğiııe dair tutıı

ııak vel'ilen bir kimsenin, seçilmemesini mucip 
olacak vakııılaı· hakkındaki itirazları, 

:>. Milletvekili ser;ildiğine dair tutanak ve
rilen hiı· kimsenin ser;ilme yeterliğini haiz ol
mmlığıııa dair yapılan itirazları, 

Tetkik e(lcrek karara bağlamak. 

1( urulcı ıniirocaat 

MADDE 124. - (.Muaddel 17 . Il . 1954 -
No. : 627::! ) - J :l3 ncü nıaddcıtin l , 3 ve 4 ncü 
bcntlcriııde yaz ılı hnllcnlen dolayı teşekkül, iş

lem ve olaylaı·ın vukuundaıı ve kararların itti
hazınelan itilını·eıı ür; gün ve 2 nci benelinde ya
zılı halden dolayı 3 nci maddedeki müddet 
ir;inde Yük~ck Ser;iın Kuruluna yazılı bir dilek
çe ilc müı·acaa 1 oluna bi li ı·. Şu kadar ki, millet
vekili se~ilen §alısııı, ser;ilınc yeterliğine taalli'ik 
eden ihbar ve itirazlar yukarıki fıkradaki müd
cletler geçtikten sonra yapılmış olsa dahi Yük
sek Seçim Ktıl'lllunca keyfiyet tetkik ve tahkik 
olunanık karara bağlanır. 

Dilckçedc, dil ckçinjn adı, soyadı ve açık ad
resinin yaz ılınn sı, ihbar Ye id Ha olıııı an vııkı

alarııı mahiyeti ve ınucip seheplerinin beyaııı, 

müsbit deli l ve vesikalarııı dilekçeye bağlan

ması ve 1edal'ikiııe inıki'ııı bulunamadığı taktiir
de sebepleri ve nereden, ne suretle temin olu
ııabileceğinin gösteı·ilınesi l azımcllr. 

Bu şartları haiz olmıyan clilekçeler reddo
l.unur. 

4 ncü bentte yazılı hallerin Yüksek Seçim 
Kurulunca tetkik eelilebilme i için bu şikayet 
Ye itirazlarm ilgili üst kurullara derece derece 
ve ınüdcleti içinde yapılmış olması şarttır. 

Dilekçeler doğrudan doğruya Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığına veya il seçim kurulu baş
kanlığına verilir. Yüksek ve il seçim kurulu 
haşkanları kendilerine verilen dilekçelerin sa
lıiplerine birer makbuz verirler ve dilekr;e altı

na gün ve saatini yazarlar. 

n seçim kurulları başkanları kenclilerine ve-

rilen dilekçeyi ve gerekli diğer evrakı ekliye
rek Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler. 

Tetkik ve tahkik usulü 

MADDE 12!>. - (Munddel 17 . II . 1954 . 
No. : 6272) - Yüksek Seçim Kumlu evrak 
üzerinde incelemeler yapar. Ayrıca lüzum gör
düğü bilcümle tahkik muamelelerini de icra 
eder. l caheelcn ınC'rcileı·den her türlü bilgi ve 
belgeleri ister. Bu ınerciiH en kısa bir zaman
da ve eıı geç bir hafta içinde ist~ııilen bilgi ve 
belgeyi veı·nıek mecburiyetirıdedider. Kuntl 
başkanı lüzunı ve ihtiynca göı·e bu işlerele çalı§· 

nıak üzeı·e Teınyiz Mahkeme ·i ve Devlet Şurası 
menıurlaı·ını vazifelendirelıilir. 

İtiraznamenin bir sureti tutanağına itiraz 
edilen kimseye tebliğ olunuı·. Yüksek e~im Ku
mlunca keyfiyet nihai karara bağlanınazdan 

önce bu kiıııse kurulda kencliııi bizzat müdafaa 
edebil eceği gibi tayin edeceği vekil marifetiyle 
de ettirebilir. 

Kurul yapılan itira z ve ihlıarlan, k~nclisine 

intikalden itibaren en geç üç ay i çeri~incle kara
ra bağlar. 

Kurulıın kararları kati ve nihaidir. 

MADDE 126. - (Muaddel 17 . II . 1954 · 
No. : 6272) - Yüksek eçim Kurulunca bir 
milletvekili tutanağıııın iptaline karar verilince 
o milletvekilliği için bu kıınıınun 6 ncı madde-
sine göre yenielen seçim yapılır. · 

BEŞlNCl KISIM 

Ceza lıiikümleri 

Bölüm : 1 

S1ıçlar ve cezalar 

Kiınlik vesikal.arı iizerincleki sııc1ar 

MADDE 127. - Oy hakkının kullanılmasına 
nıaııi olmak maksadiyle seçmenierin kimlikleri
ni ispata yarıyan her hangi bir vesikayı tah·ı·i( 

veya imha veya tahrip eden veya çalan. veya 
saklıyan kimse üç aydnıı bir yıla kadar hapis 
cezası ilc cezalandırılır. 



Sandık ba§ıtı!latı ı;ekilnıiyımlel' 

MADDE 128. - Oyunu kullandıktan sonrıı 
ihtaı·a. ı·ağmeıı sandıık. başındnn ayMimıyan ve
ya. her hangi bir müdahale, tel.kıin veya tavsiye
de bulunımya kalkışan ki.ı;nse bir aydaıı bir .vılıı 

kada; hapis cezasiyle cezalandırılır. 

'K anıttıd(ı yazılı hı.tsıısum yaınnıyan ,çeçınenleı· 

MADDE 129. - Sandık başında bu kanuna 
göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş 

olan mükelleliyetleri ihtara rağmen ifa etmiyeıı 
seçmenler 100 liraya kadar hafif para ce?.asiyle 
eezalandınlırlar. 

AdayT-ık la ve oy vennekl e ilgili suçlar 

MADDE 130. - Her kiın kendisinin veya baş
·kınsının adaylığı için adaylık beyannarnesini inı 

za etmesi veya etmemesi yahut kendisine veya 
başkasına oy verilmesi veya verilmemesi için bir 
veya birkaç seçmene para, menbat ve sair kıy
metler teklif ve vadeder veya verir yahut resmi, 

umwııi vazifeler veya hususi hizmet ve menfaat
l e ı · vait veya temin ederse üç ydan iki yıla ka
dar hapis cezasiyle cezalandırılır. Verilen veyı6. 
vait yahut temin edilen menfaatler seçmenin 
·eyalıat, yemek, içki ve nakil Vll.'lıtaları mll.'l
rafları veya hü:ıııetlerinin ınuk.ıı.bm olarak gös
teritse dahi hüküm aynıdır. 

Y ukarki fıkralarda yazılı para, menfıı.at, 

vait veyıı taahhüdünü teklif veya bunları kabul 
ede;ı seçmen dııhi birinci ükradıı. gösterilen ce
za ile cezalandırılır. 

MADDE 131. - Yukarkİ maddede yazılı 

fiilleri, tehdit ;veya cebir ve şiddet kullanrak 
işiiyenler .altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz 
liradan bin diraya kadar ağu· para cezasi·yle 
eııalandırılıl'lar. 

130 ncu ııuıld de yazılı nııı..ksatlaı· ve yukar
daki yazılı ruretlerle seçmenleri toplıyanlar ve 
hir köy ve bir mahalle ve meskUn mahalden 
sandık yerine gelmelerini menedenler hakkında 
hirinci fıkrada yazılı cezalar hükmolunıır. 

Bu fiiller memuriyet nüfuzunu veya resmi 
sıfatı itibariyle o kimse üzerinde haiz olduğu 
saliHuyeti suüstimaU suretiyle işlendiği takdirde 
hükmedilecek ceza. üçte bir miktar artırıltr. 

Toplanh heyetıerine karşı mçlar . 

MADDE 132. - Bu kanunun 44 ncu madde
sinde yazılı heyeti kurınıyan veya haber vermi
yen toplantı tertipçileri ve mezkı1r maddede ya
zdı görevleri yapınıyan heyet üyeleri on beş 
günden üç aya kadar hapis cezasİyle ce:z.alan
dırılırlar. 

41 nci maddede yazılı hükümlere e.ykın 

olarak yapılan toplaııt,ı1ar zabıtaca menedilmek
le beraber toplantıyı tertip ve idare edenlerle 
nutuk söyliyenler de yııkanki fıkrada yazılı ce
za ile cezıı.lıındınlırl.a.r. 

Propaganda toplantılarıtıeı dair suçuit· 

MADDE 133. - Her kim 44 ncü maddede 
g-österilen ·heyetin knnılmamış olduğu bir top
lantıcin söz .alır ve söyler veya her hangi bir 
vasıta ilt> bir seçim propagandası toplantısınıı 

ıniini olur veya devamma imk an ver-ıniyect-k 

tertipleı·le onıı ihlal ederst> hir uydan altı ayn 
kaclıır hıı.pis ve elli liradan heşyü r. lirayıı kııclnr 

n ğır pıı ı·a Reeasiy ll' rezıı lanrlll'llır . 

Sel(inı diizeniııP veyrı oy serhe.çtisitır ilişkin pro
ı>rıganda suçları 

MADDE 134. - Oy verme gününden ·Öil<'l'ki 
iiç gün içinde ve o,v verme gününde umuın'i ve~·ıı 

nınuma açık yerlerde se<;inı propagandası i~iıı 

toplantı veya propaganda yapanlar ve~·a bu 
nıaksatla ya~,nlarda bulıınanlar veya her ne sıı
ı·etle olursa olsun se~iınin dü?.t>nini hozabileeek 
veya oy vermenin 1am bir serbestlikle yapılına
sına tesir edebilecek mahiyette söz veya yazı ilr 
pı·opa~anda ~'apanlar ve asılsız şayialar çıkaran
lar altı aya kadar hııpis veya beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasİyle cezıılandmlırlar. 

Propaganda. hiikiiınlerine aykm hareketler 

MADDE 135. - Ru kanunun 35 nci madde
. ind yazılı ıııııvnzzaf subaylarla askeri memur, 
ask ri adli yargıç, ged'ikli subay ve gedikli erbaş
lardan ayrılma istekleri kabtti · dilnıiycnlerle ay
ı·ılma talebi kabul olunanlardan vazifesi başın 

dan ayl"'lmamış bulunanlarm propaganda yapa
ınıyacakları hakkındaki yasağına ve re mi elbi e 
ile propaganda ınemnuiyetiıll' aykırı hareket 
edeni rden eUi liradan beş yii:r. liraya kadar ağır 
para eeza ı alınır. -
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ı :33 ,.c 134 ncü rııaudelerdeki haller dışında 

sc<:im pı·opagandasına dair hu kanunda yazılı 

sair hükümlere aykırı harekette bulunanlar Türk 
C'eır.a Kanununun 52f) ncı maddesin'in biı·inri fık 

ı ·aRıııda .vıızılı rezalarl a cezalandırılırlar . 

J(unıllara karşı suçl!ı?' 

MADDE 136. - Hileli faaliy<'t leı·le ,·eya lıl'l' 

lııuıgi ~ckildı• vı• surette cebir veyıı ~iddct kulla
narak !ın kanunda yaır.ılı kurulların toplanınala

ı · ına veya görevlerinin ifasına ınfuıi o laııl ar bir 
yı ldan aşağı olmamak üzere hapis \'e elli liradan 
beş yüz liraya kadar ağır para eeza ·iylc rczalaıı
rlırılıl'lar . 

MADDE 137. - HıııHlaıı <' \'VPiki ıııadıh·d<' .'·ıı 

z ılı tiillı•ı· ~il :ih il <' i şlı• niı·sp Ü<: .vıldaıı a·~ağı ol
ımı.ıııak Üzpı·r '' "he~ ki~id t"n zi,vml!' sil:i lılı k i·ıı ı 

sı•lrr l ıll'l ıl'ıııılan ittil'nk f'ılilrı 1,-• k \ 'l' .\'11 itt il'aks ı ~. 

.. ı.~a ılııhi 10 l<işid r n l'ıızlıı siliıhlı kiınsı>lrr t ııı · n

·l' ın dan ,vapılıı·sn lı P~ y ıl dan ll'ia/ı ı nlıııaımık ÜZP
ı ·(• ıığ'ır hapis l'ezıı .,ı hükmolunur. 

T r d/J ir/1 n riii!JPisizl>ik 

MADDE 138. - H eı· kim sı>~inı işlerinin ce
ı · ı·y;ın ı sn·asında kıınıllıır lıa~k<ınlarıııııı se~iııı 

yeı· l eı-inin cliizı ııin• i sağlaıııa~ ııı .aksadi,vlr :ılıl ı k

lıll'l trılhirlı•ı · r ihtııı•ıı ı ·ağnwn l' i ııyrt etıne;r;s.e ü ~ 

g-i iıı ı l en hiı · aya lmrlal' lt>ıfif lı:qYis Y(' yüz liı ·a.vn 

loıd:ıı· hnfif p:ıı·;ı r·ezıı.~iylıt <'eza laııdı r ılı r. 

H1 .'>wi nıokrım hi/ dil'i/i ri111 1'1 JIIO /Ifl {fOI!da 

ıno llııaılllr ııı" doir 

MADDE 139. - llı•ı· kinı seı;inı ı ııuHıııt>lek

ı·iıw a•it ,l ıı ıak iizrrı• r eıvıııi ıııakamlnı· t:ıı·:ıl'ııı<l .ı ıı 

,vay ııı laııan hı>yHıınııııııı• ,.r tPhliı{!ı•ı·iıı iliııı \ ' 1' 

as ıl ıııasııııı ı n ıini .. lu ı· 1 ~,\'11 hnıılııı·ı Uıı lıl'ihf'tlcrsr 

hiı· a,,•daıı altı a.''a kacla ı· hapi-ı rezıı;ri.''lc r·t·za 
lrnıd ıt·1 1ıı·. 

!'il'Qinı pmpaganda ıııarhualal'llıın .'·ayııı ,· c~·:t 

il ·iını \'c~ııı asıl'lllas ııva nıfıni olan ve~·u bunla rı tıılı 

l'ihed~ıı kiııısr (•Il i l· iı·ııılıııı h~ ,viiz liı•ııyıı k n rl ııı· 
ağ-ır paı~ı re--t.ıuıi .v1c !'ezalaııdırılır. 

_ J sı / ı lulflllllklltı·o rloir W('ll/r 

MADDE 140. - 1\u rullııl'ra tıy nrııı!' ' ,' ~r-

r; i ı,ı ııet ir· PI(•I'in i ı:ı;östHrıı tut:ıııak•lal'ııı ıısılı su
n•l.l<'l'i ıı i .vıı t.ııı, hıızan, kıı ldıran ki111se halkkHhhı 
t.•iı · H,\'dıın hi ı · ,\'ı lıı kıııla · ı hapis l'l'1 ıt~ı hü<kıı ıolıı 

ııııı· . 

MADDE 141. - S<\ı ıır y e t e ı·li ğli hulnııııı.ı.lı 

ğ-ı lııılılı • kr ııı~isiııi \'eya hu ye•t el'l iği haiz olıııı 

_nı ıı lri ı· haşknsııı ı hileli ıııuııııı l' l e \ '·e h•uı-e k:e tl<'ı· 

le sı•<:ıne ıı •kütiik \'l'.Y•a l istı. lt>ı·iıw kayd ı> ttrı'€11 vt•
,va Inı ~<>k ilde knyıleılilmiş o l a ııhıl'11ı tiilinıııesiııe 

ıııiıı ıi olan ,· e .v ıı s e<; ın r ,v<>tel'li.ğ i huluııaıı hi ı · iııin 

n,vııı fiil veya hııreketl~rle kütük ve,va listeden 
silinmesine sebPp ohm kimse Ü<; ayılan ü<: yı la 

kndRı· hapis ce7.nı;iy l e Cl'zalııml ıı · ılıı ·. 

1-i rçıııe ıı olmıyon kiııı sc ıtrı-irıc nıt ı• eı·m r 

MADDE 142.- lfer kinı oy verme sıı·as ııır..l ıı 

s(•<:nH' ,roterl i ği olıııadığıııı bildiği lıalrle veya b~ 
ka~ ınııı ismini tıışı,vaı·ak bir sandıktıı. oy verıneye 
te~eblıüs ederse ve.'"'l verirse biı· ıt,Vılmı bir yı la 
l<ııılıı ı · hapis ve beş yüz Jirayn kadar ağır pa ı·ıı 

ı·('zasi .v l !' rezal11nclınlıı·. 

Biı· sa ııdıktıı oy verd ikten sonra başka sand ık

la nlıı da o~· \'ernıe,ve teşehhiis eden l ı> ı' ve,vıı ve ı·en

lı,ı· hakkında dn aynı f'('Za u.v~ııl a ııır. 

Bu l' iilleı· 127 nci maddede yazılı ~ekilde işle
ııir~~ c!'zıı ii<:te hlr nispetinde -artır ı lıı· . · 

Oy smıdığı iizr1-iııdeki suçlaı· 

MADDE 143. - Yet,kiı;i olmadığı halde veya 
usu lüne a.vkırı olarak her ne sebep ve nıaksatla 
ol uı'l'ıa olsun oy sandığtnın yeıini değiştiren veya 
bulunduğu ~·erden kaldıran ; açan, ı:.alan veya talı 

ı·iijıeden veya i<:indcki oy zaı·fl ıırını alan, ça lan 
,·e.va değiştiren kimse bin- yıldan beş ,n la kadar 
hııpis ve 100 liradan 1 000 Hı·a_va kldar ağır para 
1' nısi .v l e cezalandııılır. 

Içki !JitWğıııo aykın hnreke tleı· 

MADDE 144.- Oy verm güııü o~· verıııc 

nıiiddeti-ııce unıunıa a<:ık yerlerde, ııımuni ıııalıal 

l<>rdo ilıpiııtolu iç~i veı·enıler veya iç nler veya her 
ha ngi bir suı'Ctlo açık vo,va kapalı 'Jişolerde L<ıpir

tolu i<:ki Hatan'lar '' E'.YII ahııı l ar <>Ili lirııd11 n beş y üz 
lir·aya kadar· ağıı· para cewsi.d<' r!'~.alundırılırlaı ·. 

!13 nrii madded ~·azılı •ilıilı tıışını ,~ nı ınnu~vc-
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tine aykırı hareket edenler hakkında da aynı ceza 
verilir. 

Kötü niyetl-e şfkayet ve itiraz 

MADDE 145. - y vermenin yolundıı ce ı·e

yanını veya seçim kurtı ll~rının vazifeleriıli se lii 
metle görm esini yahut sayım net icelel'inin te~bi

tini geciktirmek gihi kötü niye tle .ı ik iiyet ve iti
razda bulunanlar hiı· aya kadar hapis veya yir
mi liradan yüz liraya kadar hafif pıır cczsiyle 
cezlandırılırlar. 

J(iitiik nakli işlemlerini yaımııyaıılaı· 

MADDE 146. - Kayıtlı !)ll)unduğu seçmen 
kütüğüne işıll'ct verilerek kendisini kaydettire
ceği se~ınen kütüğü ınuhtıırlığına karşı vesika 
istiyen seçmeniere k encUtel'ind n istenen belge
yi verıııiyen veya kaydı yapınıyan ve bu deği
şikliği kütüklerin muhafaza edildiği nüfus mü
dür ve meınUI'luklarına bildirmiyen ınııhtarlar 
10 liı·adan yüz liraya kildar hafif paı·a cezasiyle 
cezalan dı rılırlar . 

Kiitiiklere ve yoklanıaya dair suçlar 

MADDE 147. - Bu kanunla görevlendiril
miş oldukları halde belli müddet içinde ve şe
killerine u:v.gun olıuak seçmen kütük veya lis
telerini tanzim etmjy<!n, seçmen yoklamasın ı 

yapmıyan, seçmen kütük listeleriıli a nııyan Ye
ya buııl:mı mütnallik evrak \ 'C vesikalııı· ı gE'ı· -
ği gibi mulıa faza etm iyıml!'r üç ayda n iki yıla 
kad ın· hapis cezasiyle cet . ı l nndl!'l!ırlıır. 

Bu fiiller knyıtsızlıı( veya gereken elikka t 
ve itinanın gösterilıııeıııesi sonucu husuiE' ge1-
miş~e altı aya kadıll' hapis cezası verilir·. 

Kii.tiiklel'i tııtmaHa görevli kiııı elerce işlenen 

suçlar 

MADDE 148. - e~men kütük v listelerine 
yazılmak hakkı olmıyan biı· .-e ~ıneııi yazan ve
ya yazılm;ık hakkı bulunan bir se<:ınPni yazmı
yan v ya lmul ııı·n yazılnıı, olup da silinmesi 
gereken e~nıen adıııı silmiyen veya silinmeme
si gerektiği halde silenler bunla ı·ı bilerek yap
tıkları takdjrde bir yıldan aşağı olmamak üze-
re hapis ceza iyle cezalandırılırlar. • 

Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gere-

keıı dikkat ve itinamu gösterilnıeınesinden ileri 
gelnıişse altı aya kadaı · hapis cezıısı hükmohı

ııur . 

Kiitiiğe ili§kin suçlar 

MADDE 149. - 'l'ıııııuıı ı en v!'yn kı men salı
ll' SI'Çnıen kütük veya listesi tnııziın eden veya 
lıuııla ı·da tahriflrı · yapan veyıı hozıı ıı , ı;:ıı laıı ve
ya yok ed!' n kimse üı:: yıltlaıı aşağ ı olmamak 
üz ı·<> ağır hnpi~ rrznsiyiP rPzııl :ıııılı r ıl ıı· . 

Re~men kütük YP li strlc ı·in P nıütaallik ve i
krıları <:alan. lıozıın, y(lk Pdcıı vı:ya t· alıl'if cıl<>n 

kirnseyp d aynı ecza ,·e riliı·. 

' cçıneıı kal'lı ii zcri11deki ~ uçla ı· 

MADDE 150. - ~ahte se~ııı<>ıı kııı·t ı tanzim 
e<le ııleı·. buıılaı· ı lnıllnıı ıınlaı·. istrtlikl<>ı · i halıle 

sN:nıl'n kartl ar ını xAhipleı·in!' ve ı ·ın i yenl er veya 
hııkkı o lmad ığ ı hald e kendini snlıibi ~östererek 

v:ızi fr li kiıııse ! ('l'd !' ıı n l ııııl nr·, öl ı' n veya lııışkn 

biı · yeı·de huluıııınl n rın k artlıır ını lnıllaııau lar, 

c:ıılnn l ııı·. t n hı·if ı>ıleı·ek ku lhın ıınhıı· ve hu lıare
ketl E' ı·e t eşe lıbüs edC'nleı· ııltı aydaıı ıışağ ı olmn
mak üze ı·e hapis ve yüz liradan he~ yÜ7. li raya 
kadııı· ağır para cezasiyle eeza l andırılı r l nr. 

Kıwııllaı· m ens-ııplan.nın vazifeyr gelmemesi 

MADDE 151. - Kunıllarn se~ildiği halde 
h~klı bir sebep olmaksızın ' 'a zifcsi ba~ıııa git
ıuiycııler, yüz uradan beş yüz liraya katlar ağıı· 

para cezasiyl e eeza l andınlı~lar. 

Se~im hıışladıktıııı soııı·a kunıllnl'(laki görev
lcı ·iııi haklı biı· sebep olıuııksızııı trrhrknlu 
bir ayclaıı a ltı ııyıı k adıır h ııpis ve ~·üz li rııdıın 

beş yiiz lirııyıı kacl ıll' ağı ı · pnı·a cezııs iyl e cezalıııı 

dırılrrlar. 

Kıırııl men ııbtı kiınselrrin seçinı işlcı·iııi bozması 

MADDE 152. - e~iın kuru ll an başkan ve 
üyelerinden her hangi biri kanuna ııykırı ha
reketleriyle se~im nıuaıuelcleriııiıı yapılma ın ı 

veya oy verilme · iıu kısmen Yeya tıııııaııı eıı iııı

kiınsız kılar yahut sec:iml!'ı'in bııtlıııııııa bilerek 
sebebiyet veı·iı· yahut eçim nE'ticPle!'iıu ilan 
etm kten iıntina ederse bir yıldau ü~ yıla ka
dar hapis, üç yüz liradan bin liraya kadar ağı r 

para cezasiyle cezolandırılırlar. 
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Seçim vasıtalannııı göııderilnıenıesi 

MADDE 153. - ~e~im kurullaı·ı haşknıı \'C 

üyelerinden her hang-i hiri ,·e .nı lıtı kanunda ~·az ı 

l ı işlerden lıil'i,l'le ırörc\'lcndirileıı kimseler se~

nı e n kiitlildı•ı·iııi, nrlıı~· listelı•riııi. sl'~inıc ait kfı

ğıt \'(' pakl'th•ri n· o.'' pmlalaı·ııı ı , o~· sa n cl ı k l a ı · ı n ı 

ve o~- zarflurını ,·p~·ıı. ınarlıl i, ııııı l i wısıtıı l ıır ı za
manında ~·r rlı· ı·inp ı.ıöııılel'llırzlrr ~·eya ı,ıönclcri l 

ıııesiııl' ıııiıııi olııl'lıırsa lıir .nldnn ıı~nğı olııııııııak 

iizcrı• lııqıi' vı• yiiz liı·ııdıııı lıl'ş yüz liı·a~· a kaıl aı· 

n~ıı· p:ıı·a <'l1 Z:tsi~· J ... ('ll7.alandıı·lltl'laı·. 

Bıı t'iillrı·i ıriin•vlilei'Cleıı h:ı*kalan .'·npıırsa ec
za Ü<; ıı,,· ılıııı lıiı· .nla kaılııı · lıapistiı·. 

~iy;ı<.;i ıuı ı ·1 il(' ri ı ı H 1 .\"H. lıağ1ınsız ad:ıylu n n o:; 
pusl<ılaı ·ıııı \' 1',\' ,ı wı;iıııe ıııütaallik lırr türlü ('\'
rnkını zıılııt ,· ı•.nı iııılııı eden ,·eya hozan ,·ı· ~·a o,,. 
vernıl' .\'l'rinr ı,:ötiiı·iilııırlı•ı·ine nıi\ni olanlar alt ı 

ıı.nlıııı ii<; .nla karlar lı a pi~ eezasi~·h• eeuılaııdı n 

lıl'lıır. 

Bu fiillı · ı· resıııi sıfatı haiz olaııla ı · ,·e~·ıı silalı

lı kiııı"•J,·ı· ta ra l"ınılıııı ,·ı·.nıhııt mrsl<!'ıı~ ,·ı•.nı si
~ ;ıs i JHııı i hiıuı ltıı ·ııı;ı !.!irııı<'k ~un"t i,,· le işleniı·se 

lııı ıııarlılı•dı• .'·a zı! ı rr•zala ı · hi ı· ıııi,Ji u ı tırılır. 

Oy rerııır ııclif'Csiııı fcsiı· edecek [ii/ler 

MADDE 154. - H ı•ı· kinı .·andık başında se~

ııı('nl<>rin iııızalarını ko.nlukl aı· ı kütük li~tl'sin·~ 

f(l•lnıiy~ıılcı· arlıııa sahiP inızıı atnııık , ıııülıiiı· koy
mak \'t•.nı p<ırnıııl< lıa'lııak gihi hil el i lıir lııırckctle 
~tiııdı~a oy H1aı· \'l',\·a attıl'ıt' veya la•l' 1ıuııgi hi•· 
ŞPl<ilılı• s<'~ iıııiıı ııl'ti~c•iııi tıığ,,· ir crlı·r '' e,nı l'tti ı · iı · 
n·,,·a st·~iııı tııtamıkiHı · ıııı tnnııınıcıı Y!',\'ıt kısıne . ı 

s:ılıtP olaı·al< tııııziın ,.e.vıı tahı·ir edeı· ve l'ttir·irs~ 

ür: ~·ıldaıı .'·ı· cli ,\'Ila kıırluı· ağır lıııpi~ rezı!'i~· l ·' 
rezalaııclırılır. 

1tirrızlan lıılmıağrı geçirıııcıııck 

MADDE 155.- ll ı.ıil ileriıı ~ikiı~· ı:t ''e itiı·:ız
lııı ·ı ııı tut:ıııa ğ:ı grı:inııryi redtleıll'ıı kunıl' ,lııı~

kıın veyıı iiy ı•ll'ı·i lıiı · yılıı lo1<lar hııpi~ \ 'C heş ,v"iiz 
lirııya knclııı· ıığır ıııım eezasiyle ceznlandırı lı r

hıı·. 

Kurulların işleınierine ,-e milletvekili yelerli
ğine, makbul bir sebep olmaksızın kötü nirctle 
itirazdıı hııluıı ıııılıır ıla n,vrıı şekildE' eezıılanrlırı
lırlar, 

K unıl kararlarına riayetsizlik 

MADDE 156. - Bu kıııııın la yazılı kurul 
laı·ın çok lukin ,·e ı·ıııiş olılukları h eı· çe~it kııı·ar

lam riayet cimiyen kuru l ıııeıısuplaı·ı hıi ı · ay
dan hi· ı· yıla kııdıır hapi" cezıı · iylc l'eı~alandll'l

Iı ı·Jar. 

(i i1 rel'i saı•saııw ı·e köt iiye kullanma 

MADDE 157. - Bıı luıııuııla J.(Öı·evleııılir i leıı 

kiııı·wleı· vllzil"l'lel"iııi her hııng i bir şekild·e av
aılıklnn ,·~ya ıkö'l üye lnıllııı ılclıkları takdirde, 

qlu kanıında nyrı t·rza tılyıiıı edilıııemişse. Türk 
Ceza Knnuııuııun hu sıı(:lnrn ail cezalnı·ı altıda 

hir artırılnıak stll'e!.iyll' hükıııolunuı·. 

.llemur sıfatını haiz olanlar 

MADDE 158. - ll ıı k ı sııırdu yıızılı suçlaT, 
hakiıli'ında saı•a'lıaot. lıuluıın ı ıt'll ığı halleı-tie, Ce
za Kan un u tat'hikııtıııılıı ıııe<nı u ı· sa,vılan kinıs·e

Jpı· tarııfıııdıııı işleıııni~· ,e veı·ilecrk reza yarı ı 

ııispe1inde aı·tll'llıı· ,. ayrıca k>amu hizmellerin
ıl~n yıısaklılık cezasıııa ıla hükmolumır. 

Bölüm : 2 

Kaı·ııştıu·ıııa ıısul l'e şekilleri 

f(oı•ıışlıınııa ı:e sonışlıınııa zaııwııı 

MADDE 159. - SP~ iııı işlel'iyle gÖl'eYlencl~

lı•nlel'iıı oy \'Ct'nıe giiııii ile huııdıın önceki 24 

sıııı' t ~çinde i~le diıldNi q1 u kııııuncla yazılı ~~inı 
sııı:lal'lnılıııı ötüı·ü hıığlı lıuluııtluklar ı kunıllar

ea rlüzrıı!Mune·i geı·ekeıı seçim tutauaklarıııın 

tan zim <"ılillcliğinin ıe ı,tesi günü 'kovuştıırma ve 
o ı u~ı urma yapılı ı·. 

Bu ın liklde içinde ağır cezayı gerek'lıiren 

~ıı~lııı·lıı infazı nıuk1azi hükümler ve nıerciıi.n

den siıdıı· obıınş 1!.'\'kif knı·ııdnn Ye 3005 sayıl ı 

Kamııı lıüküıııleri ı.:ereğiııcc asliye ıııaılıkemele

ııiııiıı ıröı·e,'ine ı.dı·en ve dclilledn kııyholıııası gi
bi ·~beplcrle KCci·kıue. inıle nıaznn:ıt umulan 
cüı·üııılcı<deıı başka hi~1ı ir· sebeptpn dolaıyı bir 
sN:ınen hakık ı ndu kO\' li')1UI'Il13 \ '!' . orıı,hıı-ınıı 

ynpılnınaz ve oy nrııı!' ~ünü ile oıı'daıı önceki 
ii~ gün içeri indı: ·~~ıııen iıı hiiı·riyetiııi ,-e oy 
wı·mc iıııkiııııııı kairlıı·acak ''t'YD talıdicl deeek 
idaı·i ,.e mali hiçbir tedbir alınamaz. 

Bunıı nykll'l Jıareketlerd<' huhınaıılıır hak-
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kında altı aydan eksik olmamıık üzere hapis 
cezası hükmolunur. 

Sanıklaı· bakımından genel lıiikiimle-rin 1tygu

lanması 

MADDE 160. - Bu kanunda yazılı suçlaı·
dan birini işHyenler sıfat ve meınuriyetled ne 
olııı·sa olsun haklarında umumi hükümler· daiı·c
sinde kovuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki kovuşturma ve hnzıı·lık 

soruşturması Cumhuriyet Baışsavcısı, gerekli 
görüldüğü halde ilk soruşturma Yaı·gıtay Ili
rinci Başkanının görevlendirdiği Yargıtay ÜY<'
si ve yargılama, Yargıtayın yetkili ceza dairesi 
tarafındau umumi hükümlere göre yapılır. 

Hazırlık soruşturmasını başsavcı kendi yııı·

dııncılarına da yaptıı-abilir. Ancak, kamu dil
vasını a~mak ve kovuşturınaya m aha 1 olmadığı
na karar v.erıuek başsavcıya aittir. 

Hazırlık soruştuı·rn11s ı sınısıııda bıışsnvcı lıı

ı.·ııfındaıı istenilen, tevkif, tahliye, zıı bıt ve ara
maya ilk soruşturmaya yetkili Y111·gıtay üyesi 
tarafından karar veril ir·. 

Başsavcı ta rafında n kovu~tuı·ınaya ıııa hııl 

olmadığına doir verilen karaı· ile yukardııki 

fıkralar gereğince Yargıtay üyesi taı·afıııdıın 

hazırlık ve ilk soruşturmalar sırasında v ril<'
cek kararlara karşı vukııbulan itiı·az. Yaı·gıtııy 
Birinci Başkanı taı·afından görevlendiı·ilen biı· 

daire başkanı tarafından te tki k olunanı k kanı 
ra bağlanır. 

İlk sorı:ışturma sırasında Yargıtııy iiye~i !a
rafından verilecek kararlardan unnııııi hüküm 
lere gör tasdik ile tekemmül etmesi ic ııbedeıı

leriu tasdik mercii Yargıtay Daiı·e Bnşknıııdıı ·. 

Yargıtay Daire Başkıımnın lasdikı ile t~

kemmül eden kaTarlııra k81'şı yapılacak itinız 

lar Yargıtay Birinci Başknnı tflı·afındRn tetkik 
edilerek karara bağlarur . 

Kııyınakaınlar hakkında lıazıTiık soruştumııı

sıuın yapılınası ve kamu di\v.ası ~ılınası v oıı 

sonıştımııa. a~ılınasına karar veı;ımesi o il '<' l"'ı 

yakın il ıııerkeıindeki vıızilel i cıunlıuriy t savcıısı 
ve sorgu yargıc ı ve yargılanıaları o verd ki f!'Ö
ı \'li mahkenıclcr tarafından yapılır. 

liiikiınlcr Kanunu htikünıleri ın&hfuzduı·. 

tlgili kimseler ve siyasi p'B.I'tiler eza Mnlıa
kcnı leri sulü Kanunu gereğince ikiiyatnam 

vermek suretiyle kamu davasım tııJırik edebi!ir
ler. 

i:ieçim zmnanmda cevap lwkk·ı 

MADDE 161. - ::>eçim zaııı.aııında zikir veya 
telnıih suretiyle haklarında ııcşriyat yapiilan özel ve 
1 üwl kişii'Cr rcvnp vcı-ecekleı·i yazıııın yayınlandığı 
gazete ,·eya ınecıııua ile cevap ve tashihlerini ne
re<le buluııu.vol'laısa o yerin sul h ceza yargıcına 
V<!rirler, Yargı~ müraraatın yapıldığı gün cevap 
ve t-ashiilıi tetkik edeı-ek vıırsıı suç lc~kil edeeek 
it'adelcri ~ıkardıktıın sonra cevap ve tashilıin al
tına neşri lüzunıuııa dalı· yazacağı şerhle derhal 
gazete ve~·a ıııecnıuanın idarehanesine bildirir. Ce
vap veren ücretini ödcı'Se metni tclgrafla tebliğ 
eder. Gazete veya mC<'ınua işbu eevap ve tashilıi 

aldığı günün cı·~esi .günü (•evap verenin koyduğu 
bu~'lıkla aynı ı;ahlfenin ayııı sütununda ~yın pun 
lo haı·fleı·lc a,,·ıı('ıı . nc.oıı-etıııeye nıe<'buı·rlur. Aksi 
lıaJde o-ar.etc veya ıııecnıııa soruıııluları, cev:ıb ı 

eıııreuen nıalıkcnıeeı> bir aya kadar hap iş <'C7.asi'y lc 
rczu lamlı rılıı·. 

.\latbuat Kanununun bu maddeye aykırı ol
ıııı.nın hükümleri mahl'uzdur. 

K ovuştunnn ıısul ii 

MADDE 162. - Ağıı• rezayı ~CI'elrtiren tü
ı·iiıııleı-den gııynsında 15!l ncu nıaddede yazılı 

ıııüddet. l ere riayet edilmok şartiyle bu kanunda 
.var.ıl ı suçlardan dolayı 3005 sayılı Kanun hüki.iııı
leri clairesindc kovuştuıına yapı~ır. 

MADDE 163. - ll ve il·e se~inı kurulu ba~
kıııılığını yapan yargı<)l.ar kendi ı;evreleri içinde 
vııkua gelC<'Ck seçim suçlaı·ınıt nıüt11allik dô.valara 
lıakaıııazlar. 

.\,,·n ı ıııahaldc bu davaJan görecek başka yaıL 
gı lıır bıılunmıınıası ve~·ıı mahkemenin tc.oıekkül 

ed<'nıeıne~; halinde ııı zkur davalam bu mahalle 
en ~·alwı .va1·gı ~e,rı-esind bulunan aynı derere
d k'i nıalıkeıııe ve,va vazif li yarını; tarafından 

bakılır., 

7'ıılo ıwlrlomı delil kıyınrli 

MADDE 164. - Bu ka ııundıı yıızılı suçlaı·

dnıı ağır cezayı gerektirenierin gayı·ısında kurul 
laı-ca tanzim edilen tııtııııaklar sahtelikleri sahit 
olııncaya ka.daı· muteberdir. 



MADDE 165. - Seçim suçlarmdan doğa rı 

kıınıu davası seçimin bittiği tar·ihteıı başlryarıı.k 
ü·.; ay içinde açılmadığı takdıiı·de kovuşturma. ya
pılamaz. Ancak takibi karaı· veya izin alınma 

sııra bağlı ha l ıterde bu mehil karar vey-a iznin 
alındığı tarihten itibaren yürürlüğe ba§lar. 

ALTINCI KlSlM 

\,)eşitli hükümler 

1. Seçim giderleri 

Giderlerin öd nmesi 

MADDE 166. - Seçim gi'derleıi UC'nel Büt
~ıeıleıı ödenir. Bunun için gerekir ödt'rıek Adalet 
Bakanlığı Bütçesi'ndeki özel böliline konur. 

Seçim kurull.aı·ı ba§kan ve üyeleriyle seçim iş

leri için bu kanun gereğince görovleııdirilcceklerc 
ve bu i~leı·de mesai saatleri içinde veya dışındıt 
<;alıştırılacak memur ve lüzmetlilere verilecek üc
ı·ctl e r vo haı·i~1:en alınarak ç.alıştırtlacakla.rın gün
dt>li lclcri Bakanlar Kuı1llunca belirtilC(·ek e,<;as ve 
miktarlara göre ödenir. 

Ru luııduğıı yeriıı haricinde bi ı· mahalle gön
derileeekl e ı·in yol ınası·afları 1 [arcirah Kaı·aı·

ııarnrsi lıükiiııılı· ı·inı• göre nyrıcn verilir. 

Adalet Bakanlığı bu ıııaddc hükiimleriııc 

gör·t' huı·caııacak ~c<;irıı gidel'lcı·i ödeııeğinden 

yett'ı' ıııiktHrıııı il ve ilce seçim kurullaı·ı baş

kıııılaı·ı emrine göııderiı·. 

Sc~inı işleri için ınııhııllerindc yapılması lfı

zııngelen her türlü masrafların itıı aıııit·i il ve 
ilce ~·<'c.;iııı kıır·ulları hHşkaııları olup tahakkuk 
işlenıleri l'nıııhuı·i,vet Sııvcılığı tarafından ya
pılır. 

MADDE 167. - Bu l<anuıı gcreğiıı ·e yapı
lacak işler ic.;in lüzuınlu her türlü levazun ve 
irııııl Pttil'iJE'rck <'şya ve t<rşııııa giderleri miktarı 
n'cY<' hnliğ olur·sa olsun 2490 sayılı Kanunun 
+6 ncı ıııa<ld!'siııirı ( A) fıkrası hükümleri daire
sinde paıal'lıkln yapılır. lları mecburi değildir·. 

Her çeşit seçim giderleri i~iıı il ve ilce ada
Ir! daireleri nıntenıelhH·in<' il ,.e ilce eçim ku
rullııl'l başkanlarının tıısvibi ilc ayrıca üç bin 
lirnya kadar avans verilir. 

~T-

Ru had içinde kalmak üzere mahsup edi len 
miktanı kııdııı · yeniden avans verilebilir. 

MADDE 168. - ll , ilce ve ~andık kurulları
na ait mühürlreı·. se~im işlemlerine taallfik eden 
tutanaklar, matbu defteı·ler veya sair evrak il, 
il ce ııdnlet daireleri emanet memurluklarında 

ve oy sandıklnriyle kapıılı oy verme yerlerinin 
·eşya ve malzemesi köylcı·de muhtarlı klarca ve 
kıı~aba ve şehirler·de belediyeleı·ce muhafaza 

olunur·. 

2. Geçici hükümler 

.Y.iik~ek ~e~·iın Kıındıı ii-ıJelerinin seçilmesi 

MUVAKKAT MADDE 1.- (Muaddel 17 
ll . 195+ - No. 6272 ) - 5545 sayılı 'Millletve
killcri Heçirrıi Kanununun ::!5 ııci maddesine gö
re gözden geçiı·i lerek tashilıi icabeden milletve
killeı·i seçimine a it seçmen kütükleri; bu ka
nunun nıeriyete girdiği tarihte hükünısüz ndde
dilerek , lıuııiHı· ı n yeı·int' mezkfir kanunun kü
tüklere nıütaıı.llik hüküml'<!ri dnj.resinde yeniden 
sl'çmeıi kütükleı·inin tanzimine başlamr. ve en 
geç otuz gün. içinde ilanal olunarak askıya çı

karılır. 

Şayet mücbir sebepler tahtında bazı S()çiın 

bölgeleı·inde kütüHerin. seçim lerden önce ye
niden tanzimi mümkün görülmcdiği t;ıkdirde 

keyfiyet sebepleriyle birlikte ilgili valilikçe İç
işleri Vekilietine arz oluntıp mezki'ır Vekaletiıı 
tasvibiyle eski kütükleı·, bu kanunun seçmen 
kiitüklernin gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi 
hakkındaki hükümleri dairesind'.ı hemen tıı.shih 

olunarak bunlaı·a nıiisteniderı seçim yapılı r· ve 
biliıhııra kiitüklerin yeniden tıınziıni işiıie ·de
v n m olunur·. 

'l'iirkıiye Biiyiik Millet Meclisinin 8 nci Dönetııinile 
ternıril edilen partilıw lıakkıııdq hiikiiııı 

MUVAKKAT MADDE 2.- r Muadclel 
17 . U . 1954- - No. 6272) Vili~yet umumi ıne<ı lisi 
lıe~diy<' meclisi , köy muhtar ve ilıtiyıır meclisi 
vr mahalle ihtiyar· h ycti seçimlerine ait 8eçıııen 
kütükleriırin yeniden tanzimine J954 yılı flllzi 
ı·aıı ayının ilk Jınftasındıı. bıuılamı·. Bu se im
lcre mütıı.ıı.llik eski çmen kütükloıi bu kı:ınuııuıı 
25 ''e mütıtalop maddelerine göre yoklama ynpıl-
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maksızın yeni kütüklerin kesinleştiği tarihe ka
daı: muteberdir. 

MUVAKKAT MADDE 3. - ( l\1uad.Jel 
17. 11. 1954 - No. 6272) 1954 genel sc·çiminde se
çilecek mil letvekili sayısının tE'shitint!e 1950 gel 
nel nüfus sayımı esastır. Ancak, bu esasa göre 
her seçim çevresi için tesbit _edilecek milletvekili 
sayısı 1950 s çiminde bu çevreler için tesb it edil
miş bıılunaıı milletveltili sayısından aşağı ola
maz. 

Şu kadar lti , villıyetlere bölünen veya kü~ül
tülen se~iın çevı·e l eri bu hükümden faydalnna
mazlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Her sandık için ını 

maı·alı mühür ve ıstampa maddi imkan8ızlıklar 

dolayısiyle zıııııanıııda gönderilemczse sandık 

kurullan vazife gördükleri mahalle veya köy ih
tiyar heyetine ait mühür~ ıstanıpayı kullanıı·

lar. 

GEÇİCİ MADDE 5. - !stanbul İli il seçim 
kurulu ile 68 nci maddede yazılı ilce seçim kurul
ları için seçilecek üyeler, !stanbul Birleşik l\falıalli 
İdareler Gencl111:eclisi üye'leri arasından alınır . 

GEÇİCİ MADDE 6.- Seçmen kütüklerinin 
tanzimine, bu kanun yürürlüğe giı·eı· grrıııez he-

men başlarur ve en geç kırk gün zarfında kayıt 

işi neticelentliı·il eı•ek listcl c ı· 19 ncu madde g<> re
ğiııce askıya çıkarılır ve lıu lıanunuıı kütüklere 
dııiı· hükümleı·i dalİresinde işl eme <.lc' vıını oluııu ı·. 

GEÇİCİ MADDE 7. - Bu kanun yi.ir·üı-lüğe 
ı.(iı'l!ı· giı·mez ilce se~im kurulları un beş gün 
içinde toplanarak bu kanunun 3 VIJ 8:3 ncü mad
deleri gereğince sandık nhııılaı·ınııı tesbiti için 
gc ı·ekeıı işlenıleri yapııı-lar. 

3. Son maddeler 

/( (ıld ın la-n. kanııni m· 

MADDE 169. - 491R l' r 5258 oııyılı kanun
la r yürürlükten kalclırılın ı şt ıı•. 

Yiiriiı•/iik 

MADDE 170. - Bu kanun yaynııı tal"ihinde 
yürüı-li.iğe girer. 

Yii·riirlükle göreı•l.i malctJ"lı 

MADDE 171.- Bu kanun hüküııılel'ini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

20. u . 1950 

Resmi 
Gazete 

o. Baş lı ğı sayı 

1 - özü geçen kanunlar : 
765 Türk eza Kanunu 

1412 Ceza Mulıakemeleri sulü Kanunu 
1881 Matbuat Kanunu 
24!>0 Artırma, Eksiitme ve İlıale Kanunu 
2544 · Mu,•.ııkkat Biızı Salii.hiyetlerle Başka Yerlere Gönderilerek Hii.kiınlere Ve-

ri1ecek1'ah isat Kanunu 
2556 Iffıkimler Kanunu 
2506 Bazı Ki vclerin Giyilemiyooeğine dair Kanun 
30(•5 1\l"eşlıud Suc;ların Muhıı.keıne Usulü Kanun~ı 

2 - Kaldırılan kanunlar : 
4!>1 Millet\"eki!leri eçimi Knnunıı 
525 11Jilletvckillerr • eçimi Kanununun Bazı Maddı•lcrinin Değiştirilmesine ve· 

Bu Kurnma Bazı Maddeler Eklımmcsin dair Konuıı 
3 - 'J'a~li!l eden kanım : 

6272 l\Jilletvckilleri . eçimi Kanununun Bnzı Maddelwinin Değiştirilmesine 

Ye Biizı faddel r Elclenınesine dair Kanun 

13/3 11!)26 3:.!0 
24/ .ı / 1929 ]]7:! 

8/R / 1031 ı 67 
10/ 6 / 1fl3-! 2723 

1/ 7 / lfl34 274~ 

17/ 7 j Hl3-! 2751 
13/ 12/ 193-! 2 7!) 
13/ 6 .'1936 332') 

6/6 ; 19-!6 6326 

14/ 7 / 1948 6957 

864 1 
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Milletvekilleri Seçimi Kanununa 6272 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 3 ncü maddenin son fık

raamın tefsirine mahal olmadığına dair 

No. 
1839 

Milletvekilleri Seçimi Kanununa 6272 sayılı Kanunla eklenen muvııkkat 3 ncü maddenin son 
fıkrasının tefsirine mahal olmadığı hakkında Mu vakkat Encümence hazırlanan aşağıdaki mazbata 
Umumi Heyetin 3. III . 1954 tarihli inikadında kabul edilmiştir. 

3 Mart 1954 

Yüksek Reisliğe 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi J(anununun 
6272 say ılı Kanunla tadiliıJe dair Kanunun ınu
vakkat 3 ncü maddesinin tefsiri hakkında Oü
ınüşane mebusları Halis 1'okdeınir, Halit Zar
bun, Ahmet Kemal Varıııca 'ııın vii kı teklifleri 
Yüksek Reislikçe koıııisyonumuza havııle kılııı

ınış olmakla 25 .ll . 1954 gününde toplanan ku
misyonumuz teldif sahiplerinin de izahatını din
l eeliklerı sonra aşağ ıd a yazılı neticeye varm ış 

hulunrııııktııdır: 

5545 ~ayı lı Kanunla milletvekilleri se~imi; 
her viiiiyelin bir seçim çevresi ve bu kanunda 
gösterilerı nüfus aded ve nispetlerine göre ıııe

bus ı:ıkarahilınek esasını kabul etmiş bulun
maktadır. 

6272 sayılı !\anun; 5545 sayılı Milletvek.il 
lni Srçiıni Kanununun bazı maddelerinin tadi
line ınütednir hir kanun olup nynea 3 muvak
kat maddeyi de ihtiva etmektedir. 

Adı geçen 6272 sayılı Kanunun nıuvakkat 3 
ncü matldesi ile ; 

n) 1954 grnel seçiminde s~eçilecek milletve
kili sayısıııııı 1<'shitind<> 1950 genel nüfus sa) ı 

nııııırı <'Sas olacağını ; 

b) Bu esasa göre her seçim çevresi için tes
bit edilecek milletv!'kili sayısının 1950 seçimin
de o <:evre için (yani değişmeden evvelki seçim 
c;en·esi için ) te bit edilmi§ bulunan milletvekili 

sayısından aşağı sayıda ola ın ıyacağını ; 
Kabul etmiş bulunmaktadır. 
Ancak bu muvakkat madde ile maruz esas

lar tesbit edildikten sonra ikinci fıkrası ile de; 
a) Viliiyetlere bölünen, 
b) Veya küçü ltülen; 

eçim çevreleri bu hükümucu fııydalıınamaz
l ıır; hükmünü vaz 'etmiştir. 

1'efsil"i i~tenilen bu ikinci fıkmnın, birinci 
fıkra serahati karşısında mütezat bir ifade taşı
dığı zehabı görülmekte ise de; intihabııı rıüCuıs 

adedine dayanması, bu nüfus adedine halel gel
medik~e bölünen veya küçültülen seçim çevresi
nin eski mebus adedince ıncbııs çıknrabileceğini 
ve kiiçiiltülen seı;iın çevTelerinden maksat en az 
bir mebusa tekabül edecek miktarda nüfusun 
ayrılmış olması haline malısus olabileceğini , esa
sen 3 ncü ınuvnkkııt maddenin birinci fıkrası 

açık bir saraha tl e belirtilmiş olmasuıdnn; mül
ki teşk ilatta değişiklik olmasiyle bir vilayetten 
diğer viıayete bağlanan birkaç mülki birlik do
layısiyle kendisinden mülki birlik alman vilii
yetlerin nüfusunda en az bir mebusa tekabül 
eden miktarda eksilrııe olmadıkça 1954 seçim
lerinde dahi 1950 seçinılerinde çıkardığı mebus 
adedi kadar mebus çıkaııııcağıııa; dair kanunun 
açık sarahati karşısında tefsire mabal olmadı 

ğına karar verilmiştir . 



3. Dahili Nizarnname 

2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dahili Nizamnamesiııin tekrar meriyete 
konulmasına ve mezkfu nizamn111menin 22, 23, 

24 ve 85 nci maddelerinin ta.diline dair 
Nizarnname 

MADDE 1. - 22, 23, 24 vo 85 nci madde
leri hariç olmak üzere 2 MayJs 1927 tarihli • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamua
rnesi ll Nisan 1945 tarihine kadar yapılan ta
dilleri ile birlikte tekrar meriyete konulıuuştm. 

MADDE 2. - 'fekrar meriyete konmadığı 
birinci maddede zikredilen 22, 23, 24 ve 85 nci 
maddeleri yerine aşağıdaki maddeler ikame ed il
miştir : 

(Not : Bu maddeler Dahili Nizommmıedeki 
y~1·lerine konulmuştur.) 

MADDE 3. - Bu nizarnname kabulü tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. - Bu Nizarnname Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

12 Şubat 1954 

- : 
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DAHILI NIZAMNAME 

BtRtNCl BAP 

Meclisin teşekkülü 

MADDE 1. - lnt~hap devresiınİn ilk i çtıi

ıııaının birinci inikadmın ilk celsesinde, daiıni 
r eis ıi ntih ı~p -ed i1inceye kadar , azllinııı en yıuılısı 

muvak'katen l.leyet i Uınuıııi·yeye l'iyaset ede r 
veyııJnıt bir· ınu vakkat reis in tihap olunur. 

En genç dört azıı muv~kkaten katiplik ma
kamında bulunurlar. 

Hangi :ıı ebıısun en ya~lı ve hangilerinin en 
Ken~ olduklamıııı evvelden tetkikı Jıususu , vazi
feleri yeni Riyaset Divanının intihabına kadar 
devam edecek olan, İdaı·e Amirlerine aittir. 

Devre. ~ecd idiıı c karar verilmediği halde, 
dört seneden ibar et olan intihap ınüddetidir . 

l çtima , her '1\!şrinisani iptidasından gelecek 
Tcşrinicvvel nih.ayetine kadar devam eden Mec
lis senesıidir. 

Inikat, Heyeti liınumiyenin muayyen gün
lerde vrukı toplanışlarıdır . 

Celse, her inikadın teneffüs tatil iyle inkıtaa 
uğ ı·ı yan kısımlarından her biridir. 

MADDE 2. - Muvıı.kkat Riyaset Divanının 
teşekkülünden suura 'l'.ışkilatı Esasiye Kanu
nunun 16 ncı maddesi ıuueibince mebnslar inti
hap dairelerinin hecc harfleri ~ırr.siyle tablif 
olunur lar. 

Tahlif, Teşkilatı Esasiye Kanunundaki ye
ınin metoini kürsii üzerinde yükırek sesle oku
ınaktır. 

Sonradan Meclise iltihak eden mebuslar da 
ilk celsede lbu ı ·asimeyi i.fa ederler [1]. 

MADDE 3. - 'l'ıı.hlif ın'.ırasimini mütaakıp 
Daimi Riyaset Divant intihabı icra edilir. 

MADDE 4. - Riyaset Divanının vazifesi biı· 
1 ç tiına. senesi için<lir. 

MADDE 5. (!vlunddel : 27 Nisan 1933)-
Riyaset Djvanı : 

1. Reis [2] ; 
2. Üç Reisvekili ; 
3. En az ikisi miinave'lıe ile H eyeti Umu

miyede bulunınıılk üzere altı Kiiltip ; 
4. 'Cç İdare Amirinden ·mürekkeptir [3] . 

MADDE 6. - Hiyııset Divam, giz li rey ve 
ıııutlak ek el'iyetle inti·h~ilir. 

Mutlak ekseı~yet hasl'! olmadığı ta:kdird() 
aynı usule tevfikan ikinci defa iutihap icra 
edi li ı · . 

Bunda. d.a mutlak ekseriyet hiisli c~azsa en 
ziyade izafi ekseriyet ka.<ıanaiılardan. istenilen 
adedin iki misli nyrıl a.rak bunlar hakkında 

üçüncü defa reye müracaat olunur. 
Bunda iza.f i ekseriyet kafidir. 

Reylerde tesavi o'lursa. kur 'aya müracaat 
ed ilir [4] . 

MADDE 7. - ( ~luaddel : 13 Mart 1935)
Heis, Reisveki'lleri , Kiilt4pler, !dare Amil'leri için 
ayrı ayı·ı reyc müracaaıt olunur. 

R Py vara.kalarına Rei için bir, Rei vekilieri 
için üç, Kii.tipler iQin altı, İdare Anırrleri jçin 
üç isim yazılır. 

MADDE 8. - Daimi Riyaset Divanının iı;ı

tihııbı a.kabinde R 2isicumhurun intjhabına baş
lan ır . 

Rei icuınhut· gizli rey ve ınntlak ekıreriyetle 

intihabedilir. 

Bu intihapta reylerin tasnifi için kuı· 'a ile 
dokuz ınebus t cfrik ve reyler Heyeti Uruuroiye 
salonunda açıkça tasnif olunur. 

1ntihabın neticesini Meclis Reisi Heyeti Umu
ıniycye bildirdikten sonra Reisicumhur intihap 
oluna n zatı hazır ise riyaset kürsüsünü işgale 
davet eder , 
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RciEicumhur, Riyaset Kürsüsi.;ne çıkıp Teş

kl!iltı Esasiye Kanununun 38 nci maddesi mn
cibince yüksek sesl.: yemin e<itl'. 

Ondan onra kürsüyü :ıfeclis Rl"i.>ine bırakıı·. 
O rla inikada ilerhnl rırbayct verir [5). 

MADDE 9. - Jııtilıabı esnasında ncisicum-
hur hazır değilse , M~cli Rei. i irıtilıabın neticesini 
Heyete ve inii h ıq~ lılıın an za t ;ı. bilrlii·ir. 

Heisicumhur geldikte yukarda zikrcdildiği 

veçhile yemin eder. 

MADDE 10. - 1 fer icytima senesi iptldasın
da Daimi Reris i'lllihap rd iliııceye kadar aynı 
iç.timnın sabık Reisvekiilerin lcn en ya !ısı ımı

nıkkı:ıLen Heyeti Uınumiyeye riyaset eder. 
Bu takdirde sab;k kiıtiplı:r, katiplik n~aka

nıında rr.twakkaten bulur.urlar. Mnvı:ıkkat Reis, 
yoklama yapar. 

Nısaı;. varsa ve Reisicuuılıur o gün nutlnıııu 
irat eıdecckse küı'!lüyü işgal ile celscyi a~nr \'C 

sene baş ı nutkunu irat eder. 
Ondan sonra riyaset kiiı·süsünü muvakkııt 

reise bırakır . 

Bunu mütaalnp daimi Riyaset Divam intihıı 

batına başlanır. 

MADDE 11.- Reisicumhunm mı tirunu Teş
kilatı Esasiye Kantınunun 36 ncı maddesinin son 
nkrası mucihim•e Başvckil okuyacak ise hita!ıet 
·kürsüsünd en kıraat eder lô]. 

MADDE 12. - Merasiıni mnhsnsa her lçti
maın lıidayetinde v1ı Teşltilatı Esasiye Kanunu
nun 25 nci maddesi mucibince intihabatın tec
didine karar verilmesi üzerine Teşrinisaninin 
ilk gününden evvel Vtıkubulan fevkaliide içti
malarm bidayetinde icra olunur. 

:t:KtNCl BAP 

İntihap mazbatalan 

[Bu bab 'a ait olan 13 : 21 nci maddeler, Umu
mi Heyetin ll . m. 1954 tarihli 64 ncü İnika.

dında. kabul olunıuı Nizaınname teklifi ile 
meriyetten kaldırılmıştır.] 

UÇUNCU BAP 

Encümenler ve Pıut.i gruplan 

MADDE 22.- (Muaddel: : 7 Nisan 1927, 10 
Sooteşrin 1932, 13 Mart 1935, 16 Temmuz 1943, 
15 Mayıs 1946, 18 Haziran 1947 ' ve 12 Şubat 
1954) - Her lçtimaın başlangıcında, vazifeleri 
erle i İçtimaa kadar devam etmek ve ıizası 
Umumıi .Heyotçe izafi reyle intihap olunmak 
üzere, 20 eııcüm eıı kurıılur . 

Siyasi partilerin, yalnıı. mcbuslarından ku
rulan ve Büyük Millet M·eelisi içinde onun ça
lışmaları ile aliı.kı.lı faaliyette bulunan Meclis 
grııpları vard ır. 

' 21Iec1is vallifeleri ile mü tenazır encümenler: 

J . Arzuhal Encüm eni (25 aza, i·ki muıv·az

zaf kiıtip) ; 
2. Diva.nı Mulıaseba.t Encfuneni (20 aza, 

bir muvazzaf ıkiVtip ); 

3. Meclis Hetıaplarının Tetıkilci Encümeni 
( 10 aza, bir mu vazzaf ka tip) ; 

4. Meclis Kütüphanesi Encümeni (6 ıUa, 
bunlar-dan birini Riyaset Divıanı, İdare Amir
leri arasından ayınr. Bu encüm;me Kü·tüpha
nc Müdürü kıltiplik eder); 

5. Teşk·iliıtı Esasiye Eıncümeni (20 aza, 
bir ll1U\'UZZ8f kii.tip); 

Dah~li Nizarnname işleri bu encümene ha
vnle olunur. 

Bütün Hükümet hizmetleri ile mütenaı:ır 

en cü men: 

6. Blil~e Eııcümeni (35 fı:.oıa, liir k>aılem. mü
dürü ile muavini, bir başkat'ip, muavini ve bir 
memur) 

Bu encümen kendine bir de Reisvekili inti
habede:o. 

Umumi bütçe mazbatasının yazılması ve mü· 
dafaası ile mükellef bi r llı:ızbaıa muharririn
dcn başka im encünıen bir veya muhtelif daire
lerin bütçe mazbatıısım y!lzmak ve müdafaa et
mek! nıtikeilef huııusi ı nazbata muharrirleri 
ciahi intiha:bedebilir. 

Vekfıletlerle mütenazır encümenler : (Aifabe 

ıra iyle) : 
7. Aı1liye Encümeni (25 aza, bir muvazaf 

kiıtip) j 
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8. Çalıısma Encümen.i (15 aza, bir ınuvazzai 

kiıtip); 

9. Dahiliye Encüıneni (30 aza, b iı · muvaz
zaf katip); 

Bu encümen lüzum görüldükçc bir reisvekili 
in tihalbeder. 

10. Gümrük ve lnhiııarlar Enoümeni (20 
aza, oor muvazzaf ıkatip) i 

ll. Hariciye Encümeni (20 aza, bir ınuvaz
zaf katip); 

12. İktisat Bnoümeni (30 aza, bir muvaz
znf katip ); 

13. Maarif .Eincümruıi (20 iiza, bir ınuvaz
ıa! katip ); 

14. Maliv~ Eıı cüıneni (20 aza, bi ı· rnm·az
z&f kiltip ) ; · 

15. :\1illi Müdafaa Enc üın e ni (25 aza , bir 
muvazznf kiıtip ) ; 

16. Münakaliıt Encüıneni (20 aza. hiı

muvnzza f katip ); 

17. Nııfıa Encümeni (20 aza, bi r ıııuvazzaf 
kiıtip ) ; 

18. Sıhha.t ve İç tiın ai Mu a 1·c ıı ct Eııcünı~ııi 
(20 aza, bir muvnzzaf katip); 

19. Ticaret Bncümeni (20 iıza, biı- nıu,·az

ıı.f kiıtir ) ; 

~0. Ziraat Encümeni (25 iızn, biı· muvazznf 
kiitip ). 

fcahında encümenlcrin azıısı Umumi Hey<·!
~e daha çok veya daha az adedde seçi li r [7). 

Yukardaki encümenlerle karşılanmıyan dai
relerle alakah lilyiha ve teklifler, mali i ş l e rd en 
iseler, Bütçe ve Maliye encüınenlerindc, bundan 
başka bütün layiha ve teklifler, Dahiliye Eııcü-
meninde görüşülür. · 

MADDE 23. - (Muaddel : 15 Ağus!0s 1945, 
18 Haziran 1947 v'e 12 Şubat 1954) . Devrenin 
ilk içtinınında encümen in tihapları na yardıııı ı 

olmak üzere, mcbvsların, h3il tercümesi kii
ğıtlarınd-an anlaşılaıı., ihtisas ve me lekle ı·i

ni gösterir bir cetvr,l Riyaset~ tsıbettirilip aza
ya dağıtılır ve ilan tahtasma asılır. 

Encümenlere namzet gösterme iş i , partil e
rin Meclis gruplarınca yapılır. H11zırlıınan 
namzet cetvelleri her grupun !dare Heyeti Reis
liğince M:eclis Riyıısetine r.unulur. 

Müstakil mebuslar kendi namzetliklerini ko
yabilirler. 

Namzetleri gösteren cetveller, Meclis Riya-

setince lıirleştirilerel tııbettirilip azaya dağıtı

lır Ye ilan tahtası::a ası lı r. 

Umumi Heyette eucümen intihapları, bu 
cetvelierin dağıt,ılıınasındnn ancak dört gün 
sonra başlar . 

Encümeuler, devrenin diğer içtimaları ba
şında içtimaların birinci inikadından sonra ge
len ilk inikadın yapıldığı gün intihap edilir. 

MADDE 24. - (.;\1 unddel : 1.8 Haııiı:an 1947 
ve 12 Şubat 193!) . Bir eııcümcııde gizli celae 
akdiııi ailfııkalı vckiJ. yahut eııciiıuen azıısının 

üçte h iri isı iyebiJi ı-. 
Gizli celsede encümen azıısından ve vekilier

den başkası bulunamaz. 
Gizli celse akdi müzakerenin sır olarak mu

hafazasına söz verilmek demektir. 
Parti gruplarının gizli celselerinde de bu 

hüküm tatbik olunur. 

MADDE 25. - Heyeti IJıılllın iye lüzuın gö'
rüı-sP eııcüınen iızaları:ıın adedini ınuvakıkateu 

artHg'J:ıilir [8] n ınuıhtclit vey:ıhu t ınuvıı.kkat 

<'nriinıeıılrı- teşlkil eıler [9]. 
Bıı kabil cııcüm<'nler !;endi! riııc ınuhavvel 

işin intıı<'ııı.ı kadar r ıı zifelcrıinc devanı ederler 
[10] . 

:\-hıht !it Enciinıeıılere ıınıııara sırasında nıu
kaddenı ola rı en<-ünıen in reisi riyasct ve ınazba ta 
ıııuharriri ıııazlıata ını.ıJıarrirliğ-i rder. 

MADDE 26. - l ler eııcümen, kendine gizli 
rcy le bir rei , bir mazpata ıııııharriri I'C bir ka
tip iııtilıııbed ı-. 

Bir cnciiıneııde muayycu bir madde için, lü
zuın görülürse. hu~usi biı· ınıızlıata muharriri iıı

tilıııp olunur. 

Mu,·azzaf kıltipler hirdeıı ziyade eııcüıneııe kii· 
tiplik edebilirler. 

Kı-yfiy<•lin ınktliri Meclis lliynsetine aittir. 
Encünıen r isinin ma1.erct vcyahut gaybubc

tindc ııııı.zbata muharriri ona vekiılet eder vPya
hut ayrıca bir reisvekili intihap olunu:7. 

MADDE 27. - Bir ncüınen, kendisiae mu
havvel lilyiha veya tPkl ifin di~e:- bir enciimenu 
ait olduğu mütaliiıısııırla bulunursa, esbabı muci
be serdederek o cncümcııe havalc ini talebetmek 
hakkını haizdir. 

MADDE 28. - Rir encüm n k ndisine mu
lıavvel Hiyilın V<'Y'.l teklif veya hu; alelıtlak bir 
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ınesele hakkında mazbatası sonra yine kendi ta
rafıl:ı'dan yazılmak ü~ere iptida diğer bir' encü
menin mütalaasını almaya lüzum görürse layi
ha veya teklifin o encümene hıı.vaıesini İstiyebi
lir [11] . 

Kezalik bir encümen diğer bir encümenc ınu
havvel bir iayibıı. veya teklif veyıı.hut alelıtl ak 

bir mesele hakkında mütaliiıı.sını beyan etmek 
üzere o layiha veya teklifin kendisine havale.~ i 

ni istiyebili'r. [12]. 

Bu gibi ahvalde alakadar olan her iki encü
men müttefik iseler Meclis Reisi icabını icra 
ederek ertesi celsede bundan Heyeti ~;numiyeye 
malı1mat verir. 

Şayet iki encüınen arasında ihtilaf çıkarsa 
keyfiyet Reis tarafından Heyeti Umumiyeye teb
liğ olunarak ınesele oı·adıı nıüzıııkeı·e ile halle
clilir. 

Mütalfıası sorulan encümen mazi:Ya.tıı.sı, diğer 

İnazbMalnr gibi basılır ve azıı.ya dağıtılır. 

MADDE 29. - Encümenler kendiledne uıu
Jıavvel işlerin tetkikı-ndan başka hiçbiı· işle 

meşgul olamazlar [13] . 

MADDE 30. - Enciiımenler Meclis binala
rında v-e kendiJel'ine tııhsis edilen odalarda 
toplanırlaı·. 

MADDE 31. - .Encünıeıı ı·uznameleri encü
rnenler taı"a.fın<ian tanmm ve bir gün evvel bü
tün veılcille~e ve mebuslııra ili'in olunuı· . 

Buuunlıı heraber müstacel bir iş çıkarsa 

Meclis Reisi veyııbut encümen ı·eisi aztıyı hu u
si vıı.sıtalarla da toplıyaıbi.Jh·ler. 

MADDE 32. - Azadan en az üçte biri ha
zıı· bulunnıadıkçıı encümenler inikat edemez 
ve reye müracaat olunama.z. 

·-~ .-. ·- -
MADDE 33. - 1\'lüstacelıiy.eti Heyeti Umu-

miyede kararlaştırılan maddelerden 'tiaşka mu
havvel işlerin müzakeresiı::e ancak kırk s·ekiz 
saat sonı·a haşlaıiır. 

Heyeti Umumiyede müzakP.rıı o\ıman bir ka· 
nıınun eııcümene iade oluıınııt.~ bir v-eyaJıut da
ha ziyade maddesi-rıi:ı. nıiizakeres:i bundan müs
tesnadır. 

Muıhavvel evraık encümen fızasından be i ta· 
rafıudan isten<Hği takdörde veyahut rei in ten· 
sibi iiv.-e ı·inr ~ncünıence bıı.stırılır. 

MADDE 34. - Her eneiiroeniıı m~zruker-ele

I'İ bulasaten zapte'dillir. 
Şu kadar ki. ·enciiıınen · karar veı-irse harfi

yen zabıt da tutulıılhiliı·. 

Azanın isimleri zıt1lıt cei"'idesinde tasrıih olu
nur·. Bu :ıapt: aza imzalar. 

Eincümım mazbatalarını reis, ınazbata ıııu

harr·irı ve J..Mipten ınaa:dtı nıüzakerede hazır 

huluıı·muş aza da imzalar. 
~}ncümenler mazbatalarını Meclis Riyaseti

ne verirler. 
Riyaset Inı maıfuataları derhal hastıı·ıp ~za

ya clağıt'tırır. 

Bu suretle basılıp dağıtılınıyan mazbatalar 
Heyeti Ulmumiyede müzakere olunamaz [14] .' 

Heyeti Unıumiye, ınazbatalarm, Resmi Ga
zete ilc ne§l'ine ele karar verebilir. 

F.ncümen maY.bataları Riyasete verildikçe re'
sen zabıt ceridesine ve ruznama.ye geçer ve lev
haya t.alik olunur. 

Bu bapta aza tnrafından it.ir.az vukubulursa 
bunun sair müzakere edilecek maddelere tercihan 
Heyeti Umumiyede halli Jil.zımdır. 

Kendisinin muhalif kaldığı, mazbatada mu
sarrah hulunmadık~a, tarafı'lelan imzalıınmış bir 
ınazbat ~~ aleyhinde en cü men fizasından biri söz 
sö,,·Ji~·emez \'C mar.hata nıııhaı·ririnclen istiznlıatta 

bulunamaz. 

MADDE 35. - Bir Hi.v:iha veya teklifi, 
Ileye1i Umnmiyecle, başlıca ait olduğu encümen 
müdafan eder. 

D1ğer bir veya daha ziyade l'ncümende aynı 
layiha veya teklif hakkında müzakere geçmiş ve 
ın ıızlıata tanzim 'kılınıııış ise o encümenler 
yalnız kendilerine ait olan maddı> Yeya lnsımlan 
ıııiidafaa ederler. 

MADDE 36. - Encüınenle re muhavvel bir 
lfıyiha veya teklif, havalesi gününden nihayet 
bir buçuk ay içinde Heyeti Umumiyeye gönderil
mek li\zımgelir. 

Eğer enciiıneıı bu müddette müzakereyi ne-' 
tirelrııdi-ı·emezse eslıRhı nnıcihesini Heyeti Umn~ 

miyeye bi!clirir. 

Ahi takdirde mezkfir layihn \'eya teklifin_ 
doğrudan doğruya ruznaıııeyıı alınmasını Hükü
met. [15] veya ~ııllıipler.i istemılk hak'kmı hai?.
dıl'ler [16]. 

Biı· encümen 1arafından iliğerine nwhııvvel 
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meSeile, oo gün zarfında ıbaşa.rılima!k ve .kaıbiıl olıı

ınat.sn esba'bı mucilbesi bi'ldiri•lmek mnktazidir 
[17]. 

MADDE 37. - Eneümeııler, kendilerine mu
iı.a.vvel lnyi'ha veya teklifierin ilk önce Teşkilatı 
Esasiye. Kanununun metin ve ruhuna mugayir 
olup olmRdığuu teıtkıfık etmelde mükelleftiTlet· 
[18] . 

Bir layilıa veya teklifi Teşkilatı Esasiye Ka
nununa mugayir gördükleri takdirde esbabı mu
eibe~ini tasrih ile maddelerin müzakerel!line geç
meyip r eddederler. 

MADDE 38. - Encümenler, bütün vekalet
lerle doğrudan doğruya muhabere edebilirler. 

MADDE 39. - Bir mebus ikiden ziyade 
Daimi Rneiinıene fıza olamaz. 

13iit~r En~iiıMııine mensup olanlar diğcı· hir 
enciimene int'iıJııııh edilemozl er [19). 

Divanı H.iyaset fızas ı enCJiiıuenlere intihabe
dileıuezler. 

MADDE 40.- ~:n cüm enle ı· , vekıilleri ve mu- · 
t~hassısları davet etmek saliıhiyetin i haizdirler 
[20). 

Davet. e~lilen ve kil bulıınamıyacnğı . takdirde 
narnma söz söyliyecek ınemuı·in rüesasından bi
rini bulundurur. 

Bir kanun teklifinjn ' sahiple ı·i tekliflerinin 
tetkikıııa nıeınıır· olan encüınende hazır bulu
nurlar ve fikirlerini heyaıı etmek isterlerse nıü
talilalarınm dinlenmesi zaruridir. 

'l'eklif sahibi mevcut değilse cb vet e<lilir. 

Oelınediği takdird e eııcüıncn i~i iııtııçia. ri.ey
fiyeti ınazbatasına deı·eeder. 

MADDE 41 . - I [er mebus mensup ol madı

ğı bir eııcünıenin vE'.saikınn ıttıla kesp ve celse 
gizli değil ·e müzakerelerine iştirak edebilir. 

._)u kııdar ki orada r.ey veremez. 
13iı· cncümen, fizasından olmıyan ınebusların 

mütalaasına müracaat edebilir. 

MADDE 42. - Bir inühap d.&Yresi içind~ 

~ııJbık oor encümenin tMJ?.im ettiği ınazbata.yı , 

tek·abbül eden yeni enoüınen ınüdafaa eıder. 

MADD'E 43. - Encüıncnler Meclisin tatili 
esnasında Heyeti Umunıiye kııraı·iy lc ıııuayycıı 

il}lerin uıüzakeresi için toplıınabilirieı-. 

MADDE 44. - Mazbatası müzakere olunan 
bir cncümeoiu azası veyahut eucüıneıı naınuıa 

ınüdafaaya salahiyettar ınazbata muharriri ve
ya b.ir azıı enci.imenlere tahsis olunan masarun 
başında bulunurlar. 

Nısap bulunmadığı takdirde, encüınen namı
na söz söyliyen zat yalnız maddenin el}cümene 
iadesini teklif edebilir. 

MADDE 45. - Mazeretsiz v.eya haber ver
ıneden ınütevali dört inikatta hazır bulunmı

yan encümen ilzası encüınence istifa etmiş ad
clolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihabeclilınek üzere 
keyfiyet Meclis Riyasetinc oo~dirilir [21, 22] . 

MADDE 46. - Bir C'lıc.Ümeııde söz keeilir, 
şahsiyatla uğrııışılır ve intizamı bozacak nüma
yişlerde bulunutursa encümen reısı icabında 

celseyi tatil eder ve keyfiyeti :Meclis Riyaaeti
ne bildirir. 

Meclis Reisi bu gibi intizamı bozan ' hareket
lerinden dolayı hakkında ~ikil yet vukubulım 

mebusa ihtar cezası verir. 

MADDE 47. - Encümeıılerin gördükleri i~

ler . hakkında senede en az iki defa Katibi 
Umumilik tarafından bir rapor tanzim ve Mec
lis Riyasetinc t akdim olunur. 

Riyasetçe bu raporlar bastırılarak mebusla-
1'8 dağıtılır ve Resmi Gazete ile de neşrolu

nur. 

MADDE 48. - Encüıneıılerin enak ve ve
saikiyıle zalntıları ait oLdırlda.rı layıi.ha ve telk
lifler Heyeti Umumiyenin karanna iktiran et
tikten sonra Mecliııin Evrak Hazinesinde ıMı.k
l.&nır. 

M.A.DDE 49. - Dinnı Muhasebat Encüıne

ni, Muhasebei Katiye Kanunu lilyihasiyle · da
irelerin sarfiyat ve taahhüdatı hakkında her 
üq aydıı bir Divanı :Muhasebat tara.fından tan
zim olunacak raporlaTı tetılcik eder [23) . 

'l'e~.kikatının netice im göstere1ı maııbM& ba
sılarak mebuslara dağıtılır. 

Bu mazbatalar Heyeti Umumiyece roliM
kere ile karar& ra-ptedi'lıir [:U]. 

MADDE 50. - Meelis Reisi, Teokilatı Esa
siye Kanununun 82 nci maddesi mucibinee 
Türklerin gerek ~ahıslarma, gerek immeye 
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aı.ütaallik olarak kanunlara ve nizamuamelere 
muhalif gördükleri husustarla bir hakkın ih
kak ·edilmemesi veyahut ihmal edilmesi üzeri
ne gönderilen arzuhalleri ve bu mahiyette tel
ıra!nameleri üzerlerine bir numara koydurup 
Jıumsi bir deftere kaydettirdikten sonra ge
ciktirmeksizin Arzuhal Encümenine havale 
eder. • 

Bununla beraber diğer bir encümende tet
kik olurımakta bulunan bir teklife mütıı.allik 

arzuballer Reis tarafından doğrudan doğruya 

o encüracne havale olunur. 

.Ar.ı:ııhal Encümeni de böyle bir havaleyi 
iera edebilir . .Arzuhr.l sahibine bir il.mühaber 
,. erilir [25). 

MADDE 51. - Meclise Yerilecek arzuhaller 
lahibinin imzasİyle mümza olmak, şöhretiyle 

oturduğu yer gösterilmek ve birkaç imzayı · 
muhtsvi i eler içlerinden en az birhııin <Joturdu
fu yer tasrih edilmek icabeder. 

MADDE 52. - Arzuhallerin bir mebus va
l tlasiyle takdimi de caizdir. 

Bu takdirde o mebus kendi vasıtasiyle veril
diğini şerh ile arzuhalin altına imzasını kor. 

MADDE 53. - Encümcn : 

1. Bidayeten Hükümete, Şiirayı Devlete, 
[26] mahkemelere ve Di1•anı MU!ıasebata veril
meleri iktiza eden arzuhalleri 81it olduğu ma
kamlara tevdi [27]; 

2. Gerek re 'sen i cranın son kararına itiraıı: 

Te ~ikayeti nıutazammın evı:akı ve gerek ait ol
duğu makamlardan verilen cevapları ruznam.e
ırin..e ibha'l [28] ; 

3. Arzuhalin bir encüınene havalesi l:izı~ 
geldikte bu muameleyi üa; 

( . 'I'ayini muameleye mahal olmıyan arzu
halleri intaceder [29] . 

MADDE 54, - Ai veya müoazatın tabfifi 
müstediyatı mahkfıınlar veyahut bunların akra
ba veya ehibbası tara.fından takdim oltmabilir. 

Bunl~rın müzakeresinde Adiiye Vekilinin 
veyahut göndereceği devair rüesasından birinin 
lıuıuru şarttır . 

Müstediyat naz:ıra şayan görülürse arzubal 
bir inhıı 'kararına meı-bu'tan Adliye Encümenine 
ıönd.erilir. 

Bu encümen icabederse bir kanun teklifi ile 
'keyfiyma Heyeti Umumiyeye arz eder [110). 

MADDE 55. - Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun 82 nci maddesinin son fıkrası mucibince, 
~ab&a ta·a.llfıık eden hususlarrda her arzuballin 
neticesi hakkında sahibine tahriri ceva,P veril
mesi mecburidir. 

MADDE 56. - Meclise takdim edilen arzu
haller hakkında her hafta ımcüruencc arzuhal
lerin numarasını, sahip veya sahiplerinin isim, 
şöhret, oturdukları yer ve arzuballerinin bula
sasını ve bu lıapta ittihaz olunan karar ile es
babı mucibeb:ni mübeyyin bir cetvel tanzim olu
narak basılır ve bütün vekiliere ve mebuslara 
dağıtılır. 

MADDE 57. - Her ınebus cetvelin dağıtıl
ması gününden başlıyarak bir ay içinde Arzu
hal Encümeniniıı bir arzuhal hakkında verdiği 
karar ne olursa olsun bunun Heyeti Uınumiye
c.le teLiı:ik ve müzakeresini istiyeihilir [31). 

Bu halde encüınen, o arzuhal için bir ın.az. 

hata tanzim ve takdimine mecburdur [32). 
Bu müddet geçtikten sonra encümen kal'6r

ları ·katiyet kesbeder [33). 

MADDE 58. - Heyeti Uınumıiyeniın müza
keresine arzolunan arzuhall er hakkınd,o. icabe
derse ait olduğu vekil veya göndereceği memur 
dinlendikten sonra reye müracaat olunur [S4). 

MADDE 59. - V ekiller kendilerine gönderi
len arzuballerle arzuhaller üzerine encümence 
ittihaz olunup tebliğ edilen mukarrerat hakkın
da icra ettikleri takibatı ve kendilerince müt
tehaz kararları , nihayet iki ayda encümene bil
dirirler. 

MADDE 60. - Meclis Hesaplarının Tetkikı 
Encümeni, Heyeti Umumiyece kabul edilen 
Meclis Bütçesiyle merbutu olan bütçeterin tat
bikatına nezaret eder. 

Encümen tetkikatıııın neticesiui Heyeti Umu
miyeye !bildirir [35] . 

MADDE 61. - Bütün ita emirleri encümen 
canibinden murakıp intihabedilen bir aza tara
fından sarftan evvel vize edilir; edil.medikçe 
muhasebe hiçbir gfuıa f;ediyatta bulunamaz. 

MADDE 62. - İdare amirleri tarafından 
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tutulan eşya ve mevcut defterleri encümene an: 
olunur. 

Encümen, mevcut eşyayı bizzat teftiş n def
terleri tetk.ik ederek raporunu Heyeti Uınumi
yeye venir [36]. 

MADDE 68. - Encümen, her senenin sonun
da geçen ı.ne bütçesinin kati hesabını Heyeti 
Umuıniyeye arz eder t37]. 

MADDE 64. - Meclis inikat halinde iken 
encümen heyeti mecmuasiyle, değil iken mura
kıp intilıabolunan aza, gününü ve saatini bil
dirmeden mulıasebe ve vezneyi teftiş eder. 

Teftişin neticesi filhal bir zabıt varakasiyle 
tesbit olunur. 

Bu teftiş senede altı defadan az olamaz. 
Bu sırada bütün muamelat durdurulur. 
!cabında neticeden Heyeti Umumiyeye haber 

nrilir. 

MADDE 65. - Encüınen S.zasınd&n mura,kıp 

olan zat tatil zamanlarında Devlet makarnnda 
bulwıur [38]. 

DÖRDUNCU B.A.P 

:Kanun liyihalan ve teklifleri, esbabı 
mucibe mazbatalan 

MADDE 66. - Hükümet tarafından Mecli
se takdim olunan kanun layihaları bütün ve
killerin imzalarını mulıtevi olmak lazımdır. 

Her kanun liıyihası kanunun İcrasına memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
veya mütaaddit esbabı mucibe mazbatasiyle bir
likte Meclis Riyasetine gönderilir veya verilir. 

Bu mazbatada iptida liıyihanın heyeti umu
miyesi, sonra maddeleri hakkında malumat ve
rilir. 

Esl?abı mucibe mazbatasmda ilga veya ilA
vesi istenilen alıkamın nelerden ibaret olduğu 
ve neden değiştirilmelerine veya ilavelerine lü
zum görüldüğü tasr!h edilmek meşruttur. 

Muzbatalar sarih ve müdellel vesikaları, ic._ 
'bmda ihsai ır.alumastı ihtiva ııtmek lazımdır . 

Bu şekilde olmıyan maibatalar iıkmalleri zım

runda ait olduğu encümen taralından gösteri
leeele lüzum üzerıine Riyaset c~i/bidoo Hükü
mete iade olunur. 

Re1s, gelen layi-haları ait oldukları encümeıı
lere re 'sen hıvvale ve keyfiyeti _zabıt ceridesine 
ve levihaya dereeder [39]. 

Bu havaleye bir mebus itiraz etmek isterıte 
celae başmda söz alır. 

MADDE 67. - Mebuslar tarafından verilen 
kanun' teklifleri bir ve;ra daha ziyade imzayı 
ihti-va edeıbill!ir [40] . 

Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede 
tarif edildiği vecih üzere yazılmış bir esbabı 
mucibe mazbatasiyle birlikte Riyasete gönderi
lir veya verilir. 

Şeraitini cami olmıyan teklifleri, ait olduk
ları encümenler, sahiplerine ikmal ettirmek 
hakkını haizdirler. 

Kanun teklifleri dahi kanun layihal,m gibi 
Reia tarafından encümenlere re'sen havale 
edilir. 

Bu havalelere vukubulacak itirazlar da di
ter madde alıkarnı vecih üzere dermeyan edil
mek liızıındır . 

MADDE 68. - (Muaddel : 21 Mayıs 1932) 
- Hükümet veya teklif sahibi verilen kanun 
liıyiha ve tekliflerini ru2lllameye allnmadMı eT

ve! Heyeti Umumiyeye malllınat vermek ,ar
tiyle geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu liıyiha veya kanun teklif
lerini diğer bir mebus veyahut ait olduğu en
cümen üzerlerine alırlarsa müzakereye devam 
olunur [.ı]. · 

Bu liıyiha veya teklifler ruznameye slın

mışlarsa geri alınmaları için Heyeti Umumiye
nin k'arar nrmesi lazımdlr. 

MADDE 69. - Gerek iııtihabatın tecdidine 
karar verilmesi, gerek İniihap devrrsinin sonu
na gelmesi eebebiyl-e Meclisin yeniden intihabı 
halinde s~rk Meclis tarafından henüz lkaıbul 

edilmemiş veyahut yalnız bininci müzakere6i ıic

ra edi'lmiş dlan veya reye konup da ekseriyete 
iktiran etmediği için ikinci defa re;re konması 
lazımgelen bütün kanun layiha ve tekliileri 
yeni Meclis için hükümsüzdür [42] . 

Bu gibi vesaik Hükümetin, yeni encümen
lerin veyahut on mebusun talebi üzerine Riyıı
set tarafından encümenlere verilir. 

Encümenler bu vesaikı aynen veya tadil<:n 
bbu! ed~bilirler. 



· BEŞİNCİ BAP 

Müste.celiyet ve t akdim.en müza.kere 

MADDE 70. - Bir kanun li\yihası veya tek
lifi hakkmda ya takdim edilirken, yahut biriB
ei müzakeresinden evvel Höikümet, tekili sahi
bi veya ait oldu~u encün1en müstaceliyet ka
rarı İstiyebilir. 

Bir layiha veya teklifin yalnız bir defa mü
zakeresiyle iktifa edilmesi için Meclisin kabul 
edeceği esaslı bir sebep olmadıkça müstaceliyet 
kararı verilmez. 

Müstacel·i•yet ıkar-arım istiyeu!er icabında; o 
karann geri alınmasını talebedebilirler. 

MADDE 71. - Müstaceliyet karann.ın ta
lebi yukarıdaki maddede münderiç ~artları 

muhtevi ve tahriri olmak lazımdır. 

Müstaceliyet teklüi reis tarafından reye ko
narak müzakeresiz işari reyle kabul veyahut 
reddediliı. 

MADDE 72. - Müstaceliyetine karar veri
len lfıyiha veya teklifler yalnız bir defa müza
kere olunur. 

MADDE 73. - Müstaceliyet kararın.ın itti
hazını mütaakıp Hükümet veya encümen t ara
fından tahriren vukubulau bir talep üzerine 
Meclis, isterse o lfıyiha vey:ı teklüin sair işlere 
takdimen müzakeresine karar verebilir. 

MADDE 74. - Bir kanun layihaaı veya tek
lifinin ruznamede btrlunam saıir maddelere ta.k
dirnen müza k resi istendikıte bmıun eı;ba.hı mu
cibesi dermeyan edilmek 19-zımdır. 

- Takdimen müzakereyi y:ılnız Hükümet veya. 
bir encümen talebedebilir. 

Bu talep, tahriri olmak şarttir. 

MADDE 75. - Bir kanun layihıısı veya tek
lifinin yalnız hemen veyahut takCimen müzake
resi hakkıııda ittihaz olunan karor, müstaceliyet 
karım sayılmaz; binaenaleyh iki defa müzake
re olunmak icabeder . 

MADDE 76. - Bir kanun layiliası veya tek
lifinin beş günden OV'Viel jljci;nci defa. uıüzakere 
edilme ini esbabı mucibe serdiyle ancak Hükü
met veyahut ait olduğu encümen ta.hriren teklif 
edebilir [ 43]. .. 

MADDE 77. - Heyeti Umunıiyece rcddolu-
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rian layiha n teklifler aynı içtima ilenesinde 
bir daha Medlise ta-kdim alurnamaz. 

ALTINCI BAP 

Ruzname 

• MADDE 78. - Ruznaınc şu suretle taıu:inı 

~ılunur : 
l. litiya'Sel. Divnn.ının Heyeti Umıımiycye 

manızatı ; 

2. Sualleı· ve istihzahlar; 
3. Tercihan müzakeresi kaı·arlaşan madde

ler ; 
4. Haklarında müstaceliyet kararı verilen 

maddeler; 
5. İki defa müzakereye ıfıbi olan maddP.Ier. 

· 3, 4 ve 5 nci fıkrnlardaki madcleleı· encümeıı
lerden Riyasete gelmeleı·i SH9siyle müzakereye 
konur. 

Şu kadar ld, Meclis bu bapta ayrıca hiı- ka
rar da ittihaz edebilir. 

Huznam e, bir gün evvel Başvekiliete ve bü
tün vekaletlere tebliğ olunur. 

MADDE 79. - Tebrik, teşekkür, takdir, te
ınenni gibi hususları muhtevi. arİzalar ve tel
grafnameler levhaya talik ve ha'rfiyen veyalıut 
hulilsa;teıı v•ey(L sadece zikr.ediluıek tinı·eıiyle 

z~thıt: ceridcsiııe geç·e ı·. 

Bunlaııa Riya et Divam müııaeip gör·ürse 
Meclis namına cevıap verir. 

Heıis, bu c>v rak:taıı MecHse nrzını ~ıısihet

tikleriııi inikndın başında kiltiplerden birine 
okultur. 

Y:BDİNCİ BAP 

İnİkatlar 

MADDE 80. - Hilitfma. Meclisin karan ol
mad ıkça, ya.hut re 'sen veya Hükümet canibin
den yine Riyaset vasıtıısiyle davet vukubulma
dı·kça Heyeti Umumi'Ye, tatile mü adi.f olmadığı 
halde Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 
inikadeder. (•) 

(•) 2739 sayılı Tatil Kanunıma uymak için, 
i1ı ikat giitıleri Pazal'le!i, Çar§anıba ve Cumayrı 

ı:• ·vnlmi§lir. (SO Jf~" 199~) 
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MADDE 81. - Rei11, SIIJ8Jtinde Meclisi aı;:ır 

ve müza'kerele'l~n sonunda kapa.:· [44) . 
Miiı,e'ttep -ol,nn 11ı:amıı y~rısıııdan lbir ZJ.iya

üesi lıaw· •lnılunmadıkça ıııiizakeı·eyr ba~lanrı

maı. 

Nısap hususunda Riyaset Uivanınca tered
düt hasıl O'hıı·, yahut il:ıadaıı beŞi şıifu'heıı v€yıı 

ta.hriren nısap ·bulunnmul ı ğıııı beyan ederlerse 
yoklama yapılır. 

Nısap yoıksa Rei~ı ınüzıı:keroye lıaşlamıınıya

c·ağını söyliyerek veya hiılillh•ara ıusnp hiisıl ola
cağı ınwht.eıııel ise inikadı biı· snnt sonrayn ta
lik edercik Meclisi •kapar. 

Mecli8 Q g<iin açrlaıma.dığı talkdinie, ~rteai ini
kat içıin muayyen oılan _günde yine o ruzname 
ile toplamr. 

MADDE 82. - Y ok.Jıama , Divan katipleriu
elen biı·iniın e&'l>ıni de:tlteriııi yülksek sıesle oku
ması ve a)!anın ( hurndıı) demeleri sureüyle 
icra. olunur. 

MADDE 83. - Bir mıJ!ıusun ruzname hani
cinde bir i fa cl esi ()1ursa keylliy'Eiti Reis ta'kclir 
edere!k ona söz verir [45]. 

MADDE 86. - Bi ı · ınebus ~ldı ğı söz sır"i11ll 
h i ı· arkadaşına verebilir. 

Sözünü arkadaşına bırakan mebus, onun nö
betinde SÖ7. söylenır!k hakkını haizclir. 

MADDE 87. - · l [(' r müzakerenin başından 

sonuna kaclaı · lliikiimct ııamına mütalaa beyan 
ct me k iizeı·e Hnı:ıvekil vey®lnıt o nama ınütal&at 
se rdine mezun biı· vekil veya birinci sınıf devair 
rüesa;;ından biri bulunur. 

Bundan başka bir vekalete ait bir layiha 
· veya teklifin nıüzakeresi sırasında o vekilin ve

yahut. o nama gelen b.irinci sıuıf devair rüesa
sı ııcl an bi ı~ niıı Mecliste huzuı·u n ı e~ruttuı· (47). 

Rnlıınnınzlaı·sa müzakere bil· defa.ya mahsus 
olmak üzere gelecek inikada tn.lik olunur. 

Vekiller veyahut Hükümet ıııınıı;ıa gönd•eri
lcn biııinci derece devair ı•üesı:sı [48) eıı cü:rnen 

reis ve mazlbata mullıa•rrJrleri'llclen (Yv~l ve s ı 

raya tilibi ol maksızın söz istiye!:)ii irler. 

MADDE 88. - Tahı·iri bir nutkun kürsü 
üzeri nd en okunınnsı ve.vahut katibe okutturııl
ınası eaizdir. 

Fakat ok\ımn müddcti yi rmi dakikayı geçe
mez. 

MADDE 84. - Hiçbir mebuıs ismini kıaydet-
ti ı·nı eden , yahut inikat esnasrn.da Rromen mü- MADDE 89. - Müzııkereye ınahal olmadığı, 
sa.ade a1mı:u:lan söz söyliyemez. ruznaıneye veyahut bu nizamnaıııe ahkanpna 

Söz, kürsüclen söylenir ve H eyeti Umunıiyıe- ı·iııyete dnvet , takd im ve tehir teklifhıri asıl 
ye hitabedilıir. meseleye takaddüm eder. 

Hir mehusun pak kısa bir millahazası olur- Böyle Jıir teklif vtıkubnlursa ancak lehte 
l!a Reis on11 huhmduğu ye<rden söz söylenıey~ Ye a-!eyMe ilkişer mıJ!ıus - on beşer da.kikadan 
izin veriı·. • fazla sürnı enıl'k ~ere · söz öyliyebilirler. 

Bu takdir'de, o mıJ!ıus Reise hltabeder. Neticede reye müracaat lilzımge lirse mesel·~ 
Ruznnmede bulunınıyan maCieleler hakkında işari reyle halledilir. 

katiple ı· söz kaydeclemeıı:ler. 

MADDE 85. -- (M1\aclde:l : 18 Hazira.n 1947 
Te 12 Şub!llt 1954) · öz, talep voe kaıyıt sırası

na göre verilir. 
Heyet i&tcrse, müzakere olunan meselelerin 

lehinde, aleyhinde. hakkında, münavebe ile söz 
söylemek takarrür >eder. 

Reis söz alanların isimlerini sırıtaı ile Heyete 
bildirir. 

Eııcümen veya parti grupu namına söz i.ste
diklerinde, encümen reisi veya mazbata mu
hıı.rrirleri ile grup Nlisi nya sözcüleri aıra7a 

bağlı değildirlet. 

Son söz mebUlJlarııııdlr [4.6]. 

MADDE 90. - Reis, mese!.eler müzakere edi
lir ve reye konurken leh ve aleyhte asla reyini 
izhar etmez. 

\" aln ı z meseleler ı·eye kondukta reyiııi ve

rir. 
Bir nıüzakereye karışmak L terse reislik mev

kiini diğer bir reise bırakarak hitabet kürsüsüne 
iner ve ancak müzakereele bulunan madde veya 
mesele reye ilrtiraıı ettikten onra tekrar mev

kiine oıkar. 

Fakat bu nizamnaıııcııin tathikı dolayı iyle 
söz söylerse yukardaki fıkra ahkfı nı ı cereyan et
meı:. 

Söz istiyen k6tipler de bu usule ti\bidil'icı·. 



IU.DDE 91. - Heyeti Umumiyede söz ket· 
mek, şahsiyatla uğraşmak ve intizamı bor.ac.ak 
nüıhayişlcrde bulunmak katiyen yasaktır. 

MADDE 92. - Söz söyliyen mebusun ııözü 
ancak kendisini bu nizamnameye riayete ve sa
dede davet eden Reis tarafından kesilebilir. 

lki defa sadede davetten sonra yine ondan 
hariç söz söylemeye devam ederse kendisinin 
o madde hakkında aynı inikatta söz söylemekten 
memnuiyeti Reis tarafından Heyete teklif olu
nur. 

Heyet, müzakeresiz işari reyle karar verir 
[49]. 

MADDE 93. - Bir mebus Heyeti Umumiye
de galiz ve müstehcen sözler istimal ederse Reia 
derhal o mebusu ]isan nezahatine davet eder. 

Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri 
Riyaııet Makamına verirse Reis o takriri tashilı 

edilmek üzere iade eder. 

MADDE 94. - Heyeti Umunıiye müzakere
leri gürültüyü mucip olup da Reis bunu yatış
tırmaya muvaffak olamazsa ayağa kalkar. 

Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil 
edeceğini söyler. 

Yine intizamın iadesi ka:bil olamazsa bir saat 
müddetle umumi müzakerey'i tatil eder [50]. 

Bir saat geçince eelseyi açar. 

Fakat gürültü yeniden başlarsa celseye hi
tam ..-erip inikadı başka bir güne bırakır. 

MA.DDZ 95. - Zatı hakkında taarruı: vakı 

olan veya,}ıut ileriye sürdüğü mütalaa h.ilafında 
kendisine bir fikir isnat olunan mebus her zaman 
ııöz isternek hakkını haizdir. 

Bu halde o mebwı ne münasebetle söz söyle
meye meoburiyet hi ettiğini beyam ve 'keıyfiyeti 
Reis takdir ede'r [51]. 

Reis buna mahal olmadığını bildirip mebus da 
bunda israr ederse heyet müzakeresiz ipri reyle 
bu bapta bir karar verir. 

MADDE 96. - Teşilatı Esasiye K&nununuu 
20 nci maddesinin ikinci iıkrası mueibinee mü
him bir maddeden dolayı Meclis müzakerelerinin 
gizli tutolmasını vekiller veyahut on beş mebua 
tahriren teklif edebilirler. 

Böyle bir teklif vukuunda içtiına salonu sa
milerden ve icabında İnemur ve müstahdemlerden 

tabliye olunarak gizli eelse tekli! eden Yey& 
edenlerin esbabı mucibeleri dinledikten sonra 
teklifin kabul veya reddi için müzakeresiz işari 

reye müracaat olunur. 

Gizli müzaJcere icrasıııı istiyenlerin isimleri 
zabıt ceridesinde ve icabında Reeml Gazetede tas
rih olunur. 

Müzakerenin gizli İcrasına lüzum gösteren 
mesele hal olundukt&ll sonra açık müzakereye 
geçilmesi Reis tarafından heyete teklif olunup 
bir karar ittihaz edilir. 

MADDE 97. - Gizli eelsenin zaptını divan 
katipleri tutarlar. 

Fakıı.t Meclis karar verirse muvazzaf katip
ler de tahlif olunduktan sonra bu vnzifeyi göre
bilirler. 

.!za bu zabıtları görmek hakkını haizdirler. 

MADDE 98. - Bu zabıtların tevhidind.eıı 

ııonra gizli bir celae akdedilerek snbık zabıt 

hulfısası okunur. Zabıt hulasasınm okunınaRını 

mütankıp bu hulasa ve zabıt eeridesi bir zarfa 
konarak Mı>cliste hazır bulunan Itei~ ve Divan · 
Kiltipleri tarafından filhal mumla mühiirlenerek 
:Meclis Evrak Hazinesine tevdi olunur. 

Gizli zahıtlar en az on sene geçmeden nya 
Meclis karar ı olmadan ·ne~redilenıl'z [52]. 

DK.lztNCl BAP 

Kanunlaruı müza.keresi [53] 

MADDE 99. - Kanun layiha veya teklif
leri ancak ik! müzakereden sonra kati sıırı-tte 

k&hul et.lilm iıı olur [M]. 

MADDE 100. - lki. defa müzakere hakkın
daki şerait Varidat Te Masarifat Bütçesiyle 
Heeafh Kati Kanununa, nıunznm ve fe~aliıde 

t&htıisat ve bütçe fasıllarında münakaıle ta:lep
l&rini •:ııwht<&vi kanun layihaaarına şami•l değil

dir. 

BunlaT hakkJndıı bir müza·kere kmc1ir [55]. 

MADDE 101. - Hilfıfına Heyeti Umumiye
nin kararı olmadıkça hiçbir kanun layihası ve
ya tekiili bashnlıp ıWııya dağıtıklıktan en az 
kırk sekiz saat geçmeden müzakere edilemer. 
[56]. 
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MADDE 102. - Bir kanunun müzakeresine 
~aş'landıkta Reis, eel>aibı mucibe m.azb~alariyle 
maddeler heyeti umumiyesinin okunmasına lü-
ııum olup olmadığını Heyete sorar. 

Buna liizum görüldiikte aynen okunur. 

MADDE l OS. - Layiha veya teklifin müza
Jı:ereye basılanmasında Relıı, heyeti umumiye 
hakkında mütalaa beyan etmek i~tiyenlere söT. 

"ferir. 
M.evzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hak

kında söz İstiyenlerden en az ikişer mebus iradı 
lı:eliı.m etmeden müzakerenin lı:ifayeti reye ko
namaz. 

MADDE 104. - Müzakerenin kifayeti aley
hinde söz iatiyenler bulunursa içlerinden yalnız 
'birine rııhsat ..-erilir. 

Ondan sonra işari reye mürac11at olıınur 

[67]. 

MADDE 106. - Heyeti Umumiye müzake
resi bittikten sonra maddelere geçilmesi reye 
konur [58]. 

Reye iktiran etmeı.se layiha nya teklilin 
reddedilmıiş olduğunu Reis tebliğ eder [69]. 

MADDE 106. - tkinci müzakere birinci mü
zakereden ancak beş gün geçtikten sonra ru:ı:
nıımeye alınır [60]. 

MADDE 107. - İkinci müzakerede layih& 
Te t eklifin heyeti umumiyesi hakkında müzah
r e cerPyan etmez. 

Bu nıüznk e rede ancak tadil teklifleri üzerin
dt ınü 1.aıke re cereyan eder [61]. 

MADDE 108. - :Mfillakere edilen bir madde 
mütaaddit meeele veya fıkralardan mürekkep 
ise bunların birbirinden tetrikiyle ayn ayn re
ye konmaları teklif olundukta muktıu:aaı ifa 
olunur. 

MADDE 109. - L&yiha veya teklifin kati
yen kabulü reye korunadan evvel, ibare n us
lup, yahut tertip ve ten.ııik itibariyle noksan n 
ya iltibas olduğu aza veya encümen tarafındau 
derıurya.n olunursa metin, ait olduğu eııcümene 
gider. 

Edilen tuhihleriıı reye ilı:.tiı'~m etıueııi ll
ııımdır . 

JıU.DDB 110. - Layihıı. nya teklifin mad
deleri üzerinde müzakere bittikten sonra heye
ti umumiyesi hakkında lehte n aleyhte söz söy
lemek İstiyenlerden yalnız birer mebusa ruhsat 
Terilir [62). 

JıU.DDE 111. - Bir kanunun veya bütçenin 
müzakeresi sırasında her mebuıı Hükümete ve
yahut mazbata muharririne istediği sualleri so
rabilir. 

Sualler, sözler bittikten sonra, sıra ile so
rulıu· [63). 

MADDE 112. - Te~kiliıtı Esasiye Kanunu
nun 26 ncı maddesi mucibince tasdikleri :Mee· 
lisin müsaadeııine mütevaklof bulunan Devlet
lerle münakit muahede ve mukavelelerin t asdi
kı talebini mutazammın kanun layihnları Mec
lise takdim odiMiklte o muahe<le ve mukavelenin 
ihtiva ettiği maddeler reye konamaz ve metin
leri hakkında tndilat teklif edilemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler hak
kında vukubulacak itiraz layiharun encümene 
iadesini İstemek suretinde olur. 

Bu itiraz, müzakereden sonra nazarı müta
laaya alındığı ta.kdirde enoiimene hava-le olu
mn. 

Eueümen, tetkilı: edilmek. için kendisine mu
hane! teklifierin heyeti mecmuası hakkında 

bir mazbata tanzim eder. 
Bu mazbata ba.ııtırılıp azaya dağıtılır. 

· Eneümen, mazbatasında layibanın kabul, u
bir veya reddine karar verir. 

Telı.ir ık.aı-arı , şu esıba'bı mucibeyi ihtiva eder : 
.-Meclis, mnahede (veya mukavele) nin filaa 

ve filan maddeleri · (Tehiri mueip maddeler ta
mamiyle. yazılmalıdır) hakkında Hükümetin na
zarı dikkatıru eelbederek tasdikı için muiı:tazi 
müsaadesini tehir eden. 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müs
taccliyet karan verilmiş ise encümen, tadil tektif
lerine ·dair olan mazbat.asını i tiraza uğramıyan 
maddelerin müzakereili akabinde Heyeti Umu
miyeye takdim eder. 

JıU.DDE 113. - Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin klllbırlüne muallMı: olarak Hükıii'metçe ak
dedilen mukavelelerle bunların tıısdikı talebini 
mutazamının kanun l&yihalan hakkında dahi 
ce.c; n maddedeki umle ri&yet olunur. 



- 62· -
~DDE ıı•. - Te§kil1tı Es&siye Kanunu

nun '35 nci maddesinin akin ci fı:kra. ı nıuci'bince 
Reisicumhurun ilarum munfık görmeyip esba
bı mucibesiyle birlikte bir daha müzakere edil
mek üzere on gün zarfında Meclise iade ettiği 
bir kanun, Rcyeti Umumiyeye haber verildikt en 
10nra, ait olduğu encümene havale olunur. 

Encümen, Reisicumhurun iade esbabı muoi
besini de mütalaa ettikten sonra o kanunun mü
ııakeresini iade ve neticesinde ınazbatasını He
yeti Umumiycye takdim eder. 

İade olunan bir kanun, reye iktiran etmeı:nij 
laalettayin bir kanun layiliası veya teklifi gibi 
Heyeti Umumiyede y~niden müzakere ve intaç
edilfr. 

Hakkında vaktiy le gere-k ınü:stace!iyet karaı•ı 
verilmiş olsun ve.va olmasın iade olunan bir k&
nun yalnız bir defa müzakere edilir. 

MADDE 115. - Bir nutkım talik ve iJMıı te«
liti ancaK onun zabıt eeride:.ıivle ne§rinden n o 
nutkun taalluk ettiği madde kabule iktiı·an et
tikten onra reye l«>na•b'ilir [64]. 

DOKUZUlfCU BAP 

Tadilnameler 

MADDE 116. - Bir encüm!'ne mulıa-nel 

kanım Hi.yhlı.a v-eya teklli:fi ha'k'kında bir ny·& 

birltaç ıncbus tadilat teklif etmek isterlerse bil' 
tadilnaıne lanr.im eder~k R.ei e takdim ederler 
[65]. 

Tadilnamelerdc bunların kanunun hangi 
maddesin veyahut bütçenin Jıangi faslma ait 
bıılund•ığn tasrih edilmelidir. · 

Bu tadilnaıneler encümen mazbata~ınuı zey. 
linde sahipleriniıL esbo.bı mucibeyi havi muMıra
ları ilc birlikte hastırılıırak hakların•la encü
mence ittihaz edilen kararlar ile esbabı beyan 
edilir. 

Layilıanın Ileyeti muuıiyed~ müzak.eresi es
na ında o tadiliitm sırası geldikte sahibi esbıı.bı 
ınueibesini tai il dip mevcut auıdan teı·viç ve 
teyideden huluııur. a müzakere ye komır. 

Aksi takdirde müzakere inden vazgeçilir. 

MADDE 117. - Kanun layiliası veya tekli
finin birinci mi.lzakeresi b'ittikten onra arz olu
nan y ni tadiluameler o 15.yihanıu tetkjkına me
mur en ·iimene nrilmek luımdır. 

MADDE 118. - Birinci ve ikinci müı:&kere

niu cercyımı sırasmdıı. takdim olunan tıı.dilna
melerin ait olduğu eucümene havaleeini mıı.zbata 
muharr.iri talebederse bu hııvale mecbnridir. 

MADDE 119. - Birinci ve ikinci müzakere
nin cereyanı sırasında takdim olıınan taiilnımı.e
lerin en cüınene havalesi encümen tarafından is
tenmediği halde tadil&tın esbabı mucibeıri sahip
leri tarafından ınü('.melen beyan olunur. 

ikinci müzakere sırasında bıınıı yalnır. encü
men cevap vere'b'ilıir [66] . 

Bunun üzerine tadilnaı11~nin nazarı ınüta

lfıaya alı nıp ııhnnıamasuıa Heyetçe karar verilir. 
Nazıırı mütalaaya alınırs:ı encümene hııvale 

olunur [67]. 
T<lncUnıeıı isl e rse :ffiillı al kalbul 1"tler. 

MADDE 120. - Tadilat teklif edenl er, tıı

dilnanıeler.in havnle olunduğn encüınende fikir
lerini beyan etmek isterlerse mütalaalarının 

dinlenmesi zaruridir. 

MADDE 121. - İkinci müzakereele encii
nıene iade olun!IJl maddeler hakkında sa.ir m~
bnslaı· ·tarafından da encümemı tad1'l t-eklifleri 
veı·ilebilir. 

MADDE 1~. - 'l'adilnaıneler asıl madde
den e.vvel reye konur. 

M.A.DDJ!: 128. - Muıızaın maddeler teklifi 
için de tadilnaıneler hakkındaki tuıul tatbik 
oluııur. 

ONUlfCU BAP 

Kanunlaırın tefsiri [68] 

MADDE 124. - Blr kanunun tefsiri l azım 

gelcln"kte, tefsir tıalebini hıı.vi esba·bı ınuci•bel~ 

teıJkere veyahut taılu-iT o 'kanunu biday-eton 
müzak ı·e etmiş olan cıı<"üıneıı voeya enciiuıeoıı 

lere havale oluııur [69]. 

aye't o kanunu, husınıi bh· encüıneıı tetlkik 
etmiş ise vekale'tlerle ınii'tenazır encüınenler

deıı aza alınnıa'k sureltiyle on beş ıkişiiden mü
rekkep •ınuiVlll!klkoaıt lbk eneünıen t~l olrmuır. 

EııcÜmen .ınaıbatası B-eyeti Uımuıniyeye aı•z 

edilım~k tefsiri mu tazaımıın fıkra .tnüzakere 

odıilir. 

.Asıl k amın nu kabulü i ç:in n e gibi \$\l'l ve 



ek"1!eriyet nısabı lfız]m ise te:flsir fıkrMı da ıııynı 

usul ve nısaba tfılb'idir [70] . 
Tefsir<i muta;21aımmın fı •kNIIlar yalnız bi·r d~

ra ı·eye kıonma'lda ilktifa ediilir. 

MADDE 125. - Tefııiri mutaz!llllllllın talep
leı· ve mazbatalar eııcümen ve Heyetıi Umumi
yece tercihııın ıınüzaıkere olunur. 

ON BlRİNCİ BAP 

Bütçe miUakeratı [71] 

MADDE 126. - Bütçe Encümeninin te'tkik 
eeleceği işler şunlardır: 

1. Meclis ve me~buJtatı lbütçesiy'l.e mun!l!anı 

tahsisatı hakkındakıi kanun lAyih·ll!ları ; 
2. Muvazenei ınumiıye Kanrnıu; 

3. Munzıum ta1ıBisat, :llevkıalii.de tahılisat ve 
fasıllar arasında miiıııaka1e talebini lıavıi !kanun 
layihaları ; 

4. Devlet val'idatın}n veya.hut ııııa.sarifatıııııı 
a.rtıl'llıııasını veya e'ksiltilmesiıni intacedecek 
her nwi kanun lı1yi1ıa ve tekl!ifleci; 

5. MU\'Bze"nei Uımnm~ye kanuniarına ve 4 
ncü fıkı·adaki 1kaııunlaı•a müttıa!liJk 'bütün tefslir 
tatevlerinin tetl<ikı [72]. 

MADDE 127. :...._ Muıvazenei Umıımiye Ka
ııuıııına taal'luk edip masaı,ifi.n aı•tmlıııasını ve
yıı varidatı-n eksiltıilmesini mucip oıl•acak tadü
naıııc veya munzam maıddel·er 'anca'k aHi.k>adar 
bütçeye ait mazbatanın dağ~tılmasım U~;kıibe
den ye<li gün [73] za.rfınua te•kHf edilebilk 

Gııınmi ve zati maaşlar, tahsisıııt, gündeliık 
ve harcıraılılann aı·tırrlmasına, ımemuriyet ihda
sına veya bunlarlll nıer'i •kanunılarla mua,yyen 
olan hudutları hal'icıiude tevsiine dair mebus
lar tarafından tadilnanıe veya bi.i!tçeye rnuuzaın 
ınad'de tekiii edilemez [74] . 

Her iki fıkradaki hü'küıın1er biliıvaısıta ve·r
giler 'kaııunlarına, talh isaıt Hasını tazammun 
t"Clen 'kammlaı-n da şiıımildir. 

Bu maddede mündeıliç fakyidat Hükümet 
veya Dütçe Eneünıenıi tarafından ikalbul edilen 
' 'eya ell i immıyı ha.vi olan teklifi-ere şiimil de
ğildiı·. Bu te'kli:fler 'Bütçe Encümeııine lıavate 

olunur [75]. 

MADDE 128. - Muvıızwe'i Umuın.iye Kanu
ııiyle biJS.v-asıt& vel'g'iler roaııunJ.ıırrua 'VIı tlllhsi-

sat itasını .lktiza attıiren •kanun.Jııra, varida.t 
veya ma.arire 'taa.lltık etmiyen hükümler der-
ceıdilemez. 

Bu kanuniann mü71a.kereı:ıi sırasında vukn
bu.laoa'k tek!lifler anellik mevcut ımaddeleı·e doğ
ı·u•dan doğruya taalluk et:nek şar<tiyle reye •ko
n&bilir. 

MADDE 129. - Mu'la:~enei Umııımiye Ka
nununa •merbut cetveller ıh!likkl'llda Maliıye Ve
kiliyle ait olduğu vckil veya göndereceği ılıirin
ci sımf devair rüeı:ıasmdan biri •hazır <Ylduğu 

hrolde, fa ı'l fasıl müza!kel'e ve rey istıih al <Ylu
nur. 

MADDE 130. - Muva~enei Uıııuıniy Ka
nununa veyahut merhutatı.ııa hük.nıü bir sene
den fazla za111ı ana şiimil olan maddeler dercedi
lemez. 

ON İK.İNCİ BAP 

liteylerin istihaali 

MADDE 131. - Müzalı:ereye arzolunan me
seleler hakkında Mecliste üç suretle rey verilir: 

1. !şari rey (El kaldırmal5 veyalnıt aıyağa 

kalkma'ktır) ; 

2. Açık rey (Üzerinde mebuslarin isimleri 
yazılı varakalarm kutuya atılması veyahut, ta
lrp vukunnda kabul, ret, istinkaf kelimelerinin 

telaffıız edilmesielir) ; 

3. Gizli rey (İşaretsiz yuvarlaklarm kutu
ya atılmasıdır). 

MADDE 132. - Müzakere sırasında bu ni
zıınınanıe ahkfumıııa tevfikı harekete daveti. 
mutazammm meselelerle mebuslardan pirinin 
söz öylemekten men'ine, takbihine veyahut mu
vakkaten Meclisten çıkarıl!nasma dair husus
larda işari reye müracaat olunur. 

'Bu nizarnname ınucibince açık veyahut gizli 
reye müracaat zaruri olnuy,ın bütün hususlarda 
işari rey istimal olun.ur. 

lşari ı>ey istimali !halinde evveHi lehte, son
ra aleyhte bulunanların reyine müracaat edilir. 
Ondan sonra netice Reis tarafından Heyete bil
dirilir. 

MADDZ 183. - !er& V ekillerinden biri 
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hakkında şiki.yete ve mebwılardan birinin it
hiınuna ait teklifierin kabulü mevcut azanın 
üç.te iki eksenyetinin husulüne mütevakkıftır. 

:MADDE 1M. - l~ari rayleri Reisle kitipler 
müttefikan saymak ve takdir etmekle mükel
leftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretirle rey i!
tihsalinin neticesinde ittifak edemezler verahut 
ekseriyetin husulünde tüpheye dii§erler n,.a 
iizadan beşi ayağa kallop bunu ister.lım;e [76) 
ayağa kal.kmak usulüne müracaat eidilıir . 

Bunda da ittifak edemezler nrahııt yine 
tüpheleri baki kalıraa açık rere müracaat olu
nur. 

Hiçbir mebus rey i!tihaal olunurken söz aör
liyemez. 

MADDE 135. - Murvazenei Unıuırııiye ka
nunu layihasiyle vergi ihdas veya ilgaaına 

veya•hut vergilerin artırılmasına veya eksiltil
me&ine ve mu•ahed~ vo mu·kavelelerin tasdikına 
mütaalli'k kanun lii.yihalan ha·kkında dıoğrudan 

doğn(ya açık reye müracaat obnur [77] . 

MADDE 136. - lşari reye müracaat za.ruri 
olmıyıan sair hususlarda açık r~y verilmesi ta
lebe müte'Vxkkıftır. .Açık rey bir meselenin 
ilk re~ •konmasın.da on b~ ml'lbuıı tarafınıdan 
tahnren talep olunaibitir [78] . 

•Mese'le reye konUırken Reiıı ve k8ıtiplerce 

ııüphe Irasıl olursa yairu-z 'beş mebus şüaben açık 
rey ta'lep edeıbilirler. 

Açık rey istiyenle!'lin isimleri Resmi Gaııete 
ile ilan olunur [79) . · 

MADDE 137. - Açık rey şu suretle istihsal 
olunur : 

İptida, mebusl.arı:ı :lavetine mıWısus çrngırak 
iiç daki-ka müddetle çalınır. 

Her -nı'ebusun üzerinde, iBm.i yuılı beyaz, 
kıı-mızı ve y~ü renkH, rey va.r'aika.lan bulunur. 

Beyaı varaka kabulü, kırmızı reddi, yaıil 

istinkafı mutaz·amnundıT [80). 
Reye başlanmadan evvef ~is, reylerin neyi 

tazammun edeceğini !kısaca öyliyebilir. 1 

Reye müracaattan evvel mobuslar reylerinin 
gayet veciz bir suretle esbaıbı mudbeleTini kür
eüde.n söy~emek i terlel"6e, Rei lehte ve ııleyhte 
yalnız bireT zata. TUıhsıı.t verebilir. 

Sonra kiltiplerden biri mebuslann intihap 

dahıele.rıine göre hooe harfJet'li tertibi üzere 
isimlerini okumaya 'ba~lar. 

Hangi harften başlanacağı Reis tarafından 
çekilen ık ur 'a ile 1/a.ayyün eder. 

İsmi okunan me-bus hi'tıı.bet kürsüsü üzerine 
·konmuş kutuya rey varakasını bizzat atar. 

iBiiıtün isimlerio okunmasım mütaa'kıp kıraat 
esnasında rey verımemiş Qlanl·ann isimleri bir 
daha okunur. 

•Bu sırada Meclise goelmiıj olanlar varsa rey 
vermeye da.rvet edilirler. 

YaiJıut : 

İsmi Qkunan mebuslar ayağa k•al ıkarak ('Ka
bul ), (Ret), (lstinkaf) kelimel erinden birini 
telaffuz ile r.eylerini bildirirler. 

Bu r&y kitipler tara.fından kıı.ydedilir ve 
zapta geçer. 

Reyler toplanınca Reis muamelenin bittiğini 
söyler. 

Bundan S()nra iey verilemez. 

Rey kutularını katipl& açıp herbirinin için
de bulunan varaka.ları sııyarlar. 

Müstenkiflerm adedi rey üzerinde tesir icra 
etmez. 

Kaorar, y~lnı2 · lehte ve aleyhte bulunanların 
miktarına göre taayyün eder. 

Müstenkiflcrin varakalan sadece nısaba 

dahil olur. 

Katipierin istihsal ettikleri nıetice her halde 
o celsede ta!silatiyle (Yani mevcut azanın ade
di, nısap olup olmadığı, lehte, aleyhte bulunan
larla. müstenkif lerin miktarı ve iptal edilmiş v~
rakalar varı;a bwıla.rın adediyle iptali'tırinin se
bebi tasrih olunmak suretiyle) Reis tarafından 
Meclise bildirilir. 

İptal olunmuş varakalar, müstenkif reyi ade 
dedilerek, ancak nısaba ithal edilir. 

M~DDE 188. - .A~ık rerin tatbik oluna.bile
ceği hususlarda azadan on beşi gizli rey usulü
nün tatbikını isi'erlerse bunun icrası Heyetçe 
müzakeresiz ekaeriyetle karara mütevakkıftır. 

Gizli rey istiyenlerin i!imleri zabıt ceridesi 
ve icabederııe ~mi Gazeie ile ilan olunur. 

K.U>D• 181. - <Mzli rey, aoık rey gibi is
tihııal olunur. 

Yalnu; bu tıkta mebuslar, Reisin solundaki 
kitipten biri beyazı öteki kırmızı iki ruvarlak 
aln·lar. 



- 86 
Bunla.ı'Cia.n beyar.ı kabul, kırmızısı da reddc 

işarettir. 

Mebuslııı·, bunlardan birini arzularına göre 
kürsü üZ'erinLleki rey kutusuna. ötekini de tat
bik kutuswıa atarlaı·. 

Her iki yuvarlak tatbik :rutusun.a atılmış ise 
istinknf manasını ifade eder. 

Kat.ipler, rey kutusunda bulum11n yuvaı•lıı·k

l ıı.r ı bir tepsiye döküp beyazlaı-la kıı·mızıları 

ayırırlar ve açık ~a sayarlar. 
Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da murıı

kabe için sayılır . 

Ondan sonra Reis neticeyi Heyete bildirir. 
'f i ·fi -:· ~· 

MADDE 140. - Birkaç madde, layilıa ve-
ya teklif hakkında açık rey istihsali taaddüde
cleı· ·e v81'akalıırın muhtelif kutulara aynı zaman
da atılınıısı suretiyle icnı olunabilir. 

MADDE 141. - l tiraz vukubulmudığı tak
dirde, haderne tarafından kutulımn dolaştırıl

ması suretiyle de ıı~ık ı·ey istihsal olunabilir. 

MADDE 142. - Bir maddenin açık reye 
•kontı1nıası celsc sonuna bır!l!kı labilir. 

MADDE 143. - Heyeti Umumiye ve encü
ınenlerde icra edilecek intihaplar şu şekilde 

olur : 
Kürsüye, reye mahsus olmak üzere bir ku

tu konur. 
Her mebus hece harfleri sırasiyle ismi okun

dukça kürsüye gelerek tensibettiği zat veya 
zatların isimlerini havi varakayı kutuya atar. 

Reisin çekeceği kur'a ile taayyiin eden 
iiç ınebuR tarafından bu rey varakaları tasnif 
olunur. 

;\llısa.nniflerin tanzim edecekleri muin sal 
(Yani azanın ııLiktaruıı , ııısap olup olmadığını 
[81). Hl'J" vaı·akalanııın a<ledini, ıııli ·teııkifle-ı·i, 

ip ta 1 olunmuş varakaları ve ounların niçin ip
tal edildiklerini ve rey alan zıı.tları;n isimleriy
le aldıkları reyler ıniktannı gösterir) mazbata 
Reis tarafından okunnıak su~etiyle intihabın 
nct.icesi Heyete bildiı-ilir [82). 

MADDE 144. - Bütün müzakereler, üçte 
iki ksı>riyet meşrut olmıyan hususlarda, ha
zıt· buluı:ıan fizanın mutlak ekseriyetiyle karar
la~ır. 

Reylerde tesavi olul'!la. Reisinki iki sıı.yılıı·. 

Huzuru mııktazi azanın mevcudiyetini Reis 
ve kiltipler müşahede ederler. 

Bir mesele reye konurken mevcut azamn 
adedini lalıkik hususuııda Reis ve kiLtipler il
tihadedemezlerse yoklama yapılır. 

Nısap bulunmadığından rey istihsali müm
kün olnnıaz.sa müzakere ooilen madden~n ka.ral'l 
ertesi celseye bırakılarak ikinci defa reye mü
racaat ol11nacağı ruznameye geçirilir. 

tkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa 
olsun netice muteberdir. 

MADDE 145. - Heyeti Umumiyede her 
madde kabul veyahut reddolundukça kararın 

neticesi Reis tarafından yalnız «Kabul olun
du:. veyahut «Reddedildi » diye Heyete bildi
rilınek liizımgelir. 

MADDE 146. - Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun 102 nci maddesi mucibince nıezkUr kanu
nun tııdili icahettikte teklifin Meclis mürettep 
iiıasının en az üçte biri tarafından imza edil
mesi meşruttur. 

'l'adilfit. miire-ttep iiza ııdedinin üçte iki ek
sl't·i.vetiyle ka hu 1 olunııı· [83). 

ON UÇttNCtt BAP 

Zabıtlar [84] 

MADDE 147. - Mecliste iki zabıt tutulur 
1. Harfiyen zabıt- Bu zabıt, zabıt ceı-idesiyle 

ve icabında Hesmi <iazele ile i1an olunur [85]. 

Bu zııptın, itiraz vulruwıda, mutcrizin ilk 
celsPdc söz alnıası veya Riya.sete göndereceği 

bir varakıının ıı:elecek zabıt ccridesinin somına 
aynen derci suretiyle tashihi lazundır. 

2. Zabıt hulôsası - Bu hulôsa , gelecek inikat 
günü znhıt ceı-irlesine derç ve lcvhaya talik oln
unr. 

Bu ıa bıt lıuliisasına aza tarafından itiraz va
ı-it olursa haı-fiyen zapta ınüracaatla. tashih ve 
o suretle bir daha neşir ve talik olunur. 

Zabıt hulnsasım Rıeis ve inikatta bulunmn§ 
olan iki kiıtip imzalaı·. 

MADDE 148. - Bir içtiınıtın son inikadının 
z:ıbıt lnılfisası kiltipler tarafından :filhal tanzim 
ile o inikadın sonunda okunur. 

Tashihi, kıraati mütaalop olmak lazungelir . 
.'on iııilcaJın haniyen zaptının tasbihi me-
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buslar tarafından verilecek varnkanın ilk inti
şnr <:dccck Resmi Gazete ile ilanı suretiyle olur. 

ON DÖRDUNCU BAP 

Sual 

MADDE 149. - Her mebus Hükümet namı
na Ba.,vekile [86] veyahut vekiliere şifa:hi ve
ya tllJhriri sua.Her sorllJbilir. 

MADDE 150. - Sual, sarili ve muayyen 
maddeler hakkında malfunat isternekten ibaret
tir [87]. 

MADDE 15.1. - Cevabı gerek tahrirtın , ge
rek Ş'iiaıhen istt>nilsin sual murtılaka ta-hriı~ıı vu
kubulur. 

Sua.l takrirleri, Riyasete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir verilmez zıı.bıt ce

ridesine geçirir ve bir tezkere ile ait olduğu ve
kile bildirir. 

MADDE 152. - Suale tahriri cevap isten
miş ise, gelecek cevap, sunlle birlikte, aynen 
zabıt ceridcsinin sonuna dercedilir. 

Suale şifahi cevap istenmiş ise, Riyaset tez
keresinin vusulünden nihayet iki inikat sonra 
vekil ona Meclis kürsüsünden cevap verir [88] . 

Reis, cevaptan evvel suali katipierden birine 
okutur. 

MADDE 158.- Vekil, sorulan suale umumi 
menfaat mülahazasına mebni veyahut muktazi 
malumatın elde edilmesi için cevabı muayyen 
bir müddet geciktireceğini - sual tahriri ise talı
riren, şifahi ise kürsüden - beyan eder. 

Vekil, umumi menfaat mü18.hazasına mebni 
isterse, suale gizli celsedP cen.p verebilir. 

Vekil, sorulan suııle gününden evvel de ce
vap vermek hakkını haizdir. 

MADDE 154. - ual4 9<1r&n [89] cevap gü
nünde hazır bulunmazsa keyfiyat bir defaya malı
us obnak üzere gelecek inikada talik olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat suali soran isterse bir diğer takrirle 

yalnız bir deia daha aynı suali tekrar edebilir. 

MADDE 155. - Mesul vekilin cevabını mü
taalop yalnız suali soran mebus uıütaliiıı beyan 
etn:ıe~ l·~kkını hııizdir C90J. 

Ancak bu mütalaa on beş dakikadan fazla 
süremez. 

MADDE 156. - Bütçe heyeti umumiyesinin 
müzalı-eresi sırasında vcyahut bir vekilietin büt
çesi müzakere olunurken bir mebus sunller hak
kındaki usule tabi olmaksızın ona dair istediği 
sualleri vekilden sorabilir ve lüzum gördüğü iza
hatı taİebeder [91]. 

ON BEŞİNCİ BAP 

İstizah 

MADDE 157. - Bir maddenin Başvekilden 
veya vekillerden İstizah olnnmasını mebuslar
dan biri teklif ederse, istizah edilecek madde 
tasrilh [92] ed•ilmek surıt.iyle Reise bir takı-ir 

verilmek lazımgelir. 
Bu takri.r, Heyeti Umumiyt!de okunduktan 

sonra kabul veya reddi hakkında müzakeresiz 
işari reye müracaat olunur. 

Kendisinden İstizah vukubnlacalt vekilin o 
gün Meclise ge.lmesi veya maiyetlndeki memurin 
rü·esasından birini göndermesi i in imil?l!Jı. oluna
cak maddenin tasrihiyle Reis tarafından o vekile 
davetname yazılır. 

MADDE 158. - Takrir sahibi, Heyeti Umu
miyece istizahın günü tayin edilineeye kadar 
takı-irini geri alabilir. 

Eğer gün tayin edilmişse bu takriı-in geri 
alınması Heyeti Umumiyenin müzakeresiz işari 
reyle karar vermesine menuttur. 

MADDE 159. - Sahibi tarafından geri ab· 
nan bir istizalı takririni diğer mebus takabbül 
edebilir. 

MADDE 160. - Davet olunan veki.l muay
yen günde bizzat, yahut maiyctindeki devair 
rüesasından biri vas1tasiyle Heyeti Umumiyede 
izahat verir. 

Ondan sonra teklifin Btlhihi, veyahnt sahip· 
leri müta.ııddit ise ilk imzaın olan mebus önce ve 
sair mebnslar onu mütaakıp leh ve aleyhte söz 
söyliyebilirler. 

MADDE 161. - Vekil tarafından verilen 
izııbat ve mebuslar canibinden mukabeleten vu
ku'bu1an ifadelerden sonra hi9bir taıkmir veril
meıso Reiıı 11Ullameye ge~er. 
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MADDE 162. - İıstizahın kifayeti ile ruzna

meye geçilmesi hakkındaki takrirler diğerlerinil 

takdirneo reye konur. 

MADDE 163. - Eğer sadece ruznameye ge
çilmesi kabul olunınazsa esbabı mucibeli takrir
lere sıra gelir. 

Bunların bir encümene havalelcri kaırarlaş

tırılmazsa iptida Hükümetin tercih ettiği takrir 
açık reye konur. 

MADDE 164. - Esbabı mucibeli bir takriı·e 
bir fıkra ilavesi hakkında vakı olacak teklifin 
mutlaka takririn reye konmasından evvel tan
zim ve Jleyeti Umumiyey~ arzı lazımdır. 

MADDE 165. - Encümene muhavvel takdr
ler hakkındaki encünıen muzbataları müs1ncel 
ıııevat usulüne tevfikan müzakere edilir. 

Encümen muzbatası reddolunduğu takdirde 
esbabı muciheli takrirler Riyasete takdimleri 
sırasiyle okıınaı·ak reye iktiran e.der. 

MADDE 166. - Bi'l' istizaha, icra edileceği 
gün ÜZI't'inde rı üç inikat geçtikten veyahut mü
zakcresinc başlandıktan sonra diğer bir istiznh 
zam ve iJhak edilemez. 

Hütçe nıiizakeı·esine hiçbir isüzaıh zam ve 
ilhak olunamaz. 

MADDE 167. - Bir istizaha diğerleri inzi
manı eder,se her İstizah takririnde ilk iııızası olan 
veyah ut o bulunmadığı tak'dirde iıııza edenhır

den biri dinlenmedikçe müzakerenin ldfayeti is
tenemez. 

MADDE 168. - Mcbuslar istizahın neticesi
ne taallıik edecek takrirler verebilirler. 

Bu takrirler açık reye konur. 
On beş mebus tarafından istenirse gizli reye 

de müracaat olunur. 

ON ALTINCI BAP 

Meclis tahldkıı.tı E93J 

MADDE 169.- (Muaddel : 13 Haziran 1932) 
- Hükümetin vakı olan bir istizah veyahut büt
çenin müzakeresi sırasında veya neticesinde ve
yahut re 'sen Teşkilatı Bsasiye Kanununun 4G 
ncı maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkralarında mün
deriç Tiükümetin umumi siyasetinden ve vekii-

letleriri ifa ve İcrasına mecbur oldukları vazüe
lerdeıı dolayı vekilierden birinden veyahut 
İcra Vekilieri Heyetinden cezai veyahut mali 
mesuliyeti müstelzim efa! vuk:uundan bahisle 
tahkikat icrası talebolunursa Reise bir takrir 
vel"i1ınek i:]{tiza ed&r [94]. 

Bu takrir Reis tarafından Meclise arzoluııur. 
Alakadar vekil veyahut velC!ler de lHı~i:iyetten 
haberdar eiJilir. 

. ' MADDE 170. - (Muaddel: 13 Haziran 
1932) - Adliyece bir işin takibi sırasında İcra 
Vekillerinden birinin vazifesinden müııbais bir 
husustan dolayı vazife noktasından verilen bir 
kararla Meclise müracaat vukubnlursa Heyeti 
Umumiye bu hususta. Meclis tahirikatına mahal 
olup olmadığını tayin için evvel emirde beş ki
şilik bir encümen teŞkiıl edeı· [95] ve Mecli'Se 
bu eııcüın!"nin ııııız'bııtnsı nı·z r<J.iol'i-ı·. 

MADDE 171. - (Afuaddel : 13 Haziran 
1932) - Alakadar vekil ve takriri veren veya 
verenler veya muzbatayı yapan encümen din: 
lendikten sonra takririn veya mazbataııın naza
rı dikkate alırup alınmaması hakkında Meclis 
bilmüzakere işaııi reyle [96] karanın verir. 

Alakadar vekij mebus değilse, Meclis bir 
mühlet tayini ile yalmz yazılı müdataasım al
maya karar verir [97]. 

MADDE 172.- Bunun üzerine Heyeti Umu
miye, tahkikat icrasını, ya Teşkilatı Esasiye ve 
Adiiye encümenlerinden mürekkep Muhteliı 

Encümene veyahut beşte~ on beşe kadar azıı

dan teşekkül edecek hususi bir tahkikat eneti
menine hııvale eder [98]. 

MADDE 173.- Tahkikata memur olan en,
cümen Hükümetin bütün vesaitinden istitııde 

ve istediği &vrak ve vesııJka vazıyededer [99J. 

MADDE 174.- Heyeti Umumiye karanndıı 
tahirikata memur encümenin ne müddetle vazi
fesini bitireceği, icabında başka mahalle gidip 

· gi'tıniyeceği tesbi-t O'lunur [100] . 

Bu encümen vekilieri isticvabedebilecelti gi
bi hariçten herkesi şahlt ve ehlihibre sıfııtiyle 

dinlemek salahiyetini baizdir. 
Davet olunan şahltlerin icabetleri mecburi 

olup baklannda Usulü Muhakematı Cezaiyede 
mevzu abkam tatbik olunur. 
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:MADD!l1711.- Eğer bir istizah neticesinde 

tab)rlkat icra olunuyorsa tahkikata memur en
cümenin meseleyi intncetmesine kadar aynı mad
de hakkında tekrar istizah takriri verilemez. 

MADDE 176. - Encümenin nihai mazbatası 
tezai ve mali mesuliyeti müstelzim ise, tahki
kat evrakı, Teşkilatı Esasiye Kanununun 67 nci 
maddesi mucibince Meclis karariyle teşkil olu
nacak Divanı .Aliye, nihayet on be~ gün içinde 
teTdi olunur. 

MADDE 177.- Meclis, bir madde hakkında 
re'sen malfunat edinmek isterse bir Tahkikat 
Enoüıncni tc Iri! edilir veya:hut mevcut encümen
lerden biri bu vazife ile mükellef olur [101] . 

IBu kalbil tailikikatıu icra ını a?.a veyahnt 
bir cncümen teklif edEfuilnr [102]. 

ON YEDİNÖİ BAP [103] 

Teşri! masuniyetin kaldınlması 
i.. -:u "'-1'"~41 

MADDE 178. - Bir mebusun teşri! mnsuni-
yetinin kaldırılması için vukubulaeak talepler, 
maıhfkemelerden Adiiye Vekale'tiM tEfuHğ olu
nur. 

Adiiye Vek!leti, esbabı mucibeyi muhtevi 
bir tezkere ile mezldlr talehi Bnşvekaletı vasıta
ııiyle Meclis Riyasetine gönderir. 

Reis, bu talebi Teşkil8.tı Esasiye ve .Adliye 
eneümenlerinden mürekkep muhtelit bir en.cü
ınene havale eder. 

Eneümen reiıri, kur'a il~ beş azadan mürek
kep bir İhzari Encümım tefrik eder. 

Bu lhzari Encümen, gizli reyle kendine bir 
"fteiıı ve bir de mazbata mı..harrirliğini ifa ede
eek Katip intihabeder. 

Encümen bütün enakı tetkik edip o mebn.ııu 
4iinler. Encümen şahit dinliyemez. 

MADDE 179. -İhzari va Muhtelit eneümen
ler bir masuniyetin kaldırılması hakkında ken
dilerine muhavvel evrakı en çok bir ayda in
tuederler. 

MADDE 180. - Bir m-ıbusa Te~ldl!tı Eıır.

ıriyı- Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
mevznubab olan memnu fiillerden biri isnat 
olunur [104] ve Jhzari Encüm n t tkikat n ti. 
c inde buna kanııst hll.sıl ed rse t l'ii ma 1ıni-

y tin re:IS lüzumuna dair nıüdellel bir ınal'Jbat& 
tanzim ve Mırlıte1it Emcümene takdir eder. 

Eğer isnat olunan memnu fiil yukarıda zik
redilen maddelerde sayılan nevilerden değilııe 

lhzari Encümen tıı.kibat ve muhakemenin Devre 
sonun ıı [105] talikı hakkında bir ınaıJbata tan
zöm ve kezalik Mulıltelit Enoümene takdim eder. 

Mubtelit Eneümen, bu !1apta ikinci bir ka
rar ittihaz eder. 

O mebus isterse İhzari Encümende, Muhtelit 
Encümende ve Heyeti Umumiyede kendini mü
daiaa eder veyahut bir arkadaşma ettirir. 

Heyeti Umumiye bu hususta kararını verir. 

MADDE 18~. - Maanniyetinin . kaldırılrnMı · 
için bir mebusun kendi talebi kfifi gelmez. 

MADDE 182. - IIil nfın a karar olmadıkça. 

masuniyethı 'kaldırılması hıılkkındak;i ımüwkere 

açıkça cereyan <'der [106] . 

ON SEKİZİNCI BAP 

İnzıbati cezalar 

· MADDE 188. - Bu nizamnamenin muhafa
:11181 noktasında11 mebuslann uğnyıı.ca.kları ce
ıııı.l 'ar üç t ürlüdür : 

1. !bıtar: 
2. Takbi'h ; 
3. Muıvak'knten Meclilrten cııkarılmak 

MADDE 184. - 1btar eezaemı ıni~eıJ?,inı 
luıreıketler şunlardır: 

1. Söz' kesrnek; 
2. Sükilnetıi bo~maık ; 

3. Şahsiyıllltla uğrnşmak. 

MADDE 185. -:- :tlı.tar cezaeını t&kdir V'8 in
faz etmek l!ıo.'ldn Riyasetindir. 

Bir mebus ihtara. uğradı'ktan sonı-n mutavR· 
at gömemp 'kenclini tebnye e1mıek isterse ona 
ruhsat verilir. 

)f ezun değil iken söz söylediğönden dolayı 

ihbar cezasına. uğl'lyan mebu:s in'ilradın veyahut 
eel enin sonunda söz alabilir. 

Bununla !beraber ilıu ru'h'satın, ini'kadın ve
yahut celsMin onundan EJVVel verilmesi Reisin 
elindedir. 

Rei , mebusun iıı:abatını tk!fi görmeıı:se illı.ta· 
rı ipka eder. · 
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ti:atipler bunu ka;ydederıler. 
Bir mebus aynı inikatta iki dtı'fa ih'tar ceza,. 

$ma uğı·arsa key:fiiyet za.bıt bulasasına derç 
olunur. 

MADDE 186. - Bir iıı'ilkatıta i:'ki defa. ihtaT' 
cezas.ına uğrıyan bir mebusun o inikadın sonu
na ık<a:dar öz söyilemekten nıemnıriye~e, Reisin 
teklifi üzerine, Meclis müzakeresiz i§ari reyle 
~arar verebilir [107] . 

MADDE 187. - TakJbih cezıuıını mü.ıstelı.im 

olan hareketler şunLaı·dı-r: 
1. Aynı inikatta iki kere ilıtar cezasım gör

düğü halde bunu miis'telzim llıare'ketlerden vıız
ııeç.memek; 

~. Bir ay ıiçinde üç ıkere ıihta.r cezasına ui
ramak; 

3. MeC'lisle 'bir· giirültiiye sebep o·lınak ve
yahut Meclisin işleı·ine iŞtira'kti!n irn'tina için 
hir· it.tifak aıkdetıneye Heyeti Umumiyede açık

ça. ve gürültiilü <bir surebtc önayak olımak; 
4. Arkadaşlarından bir veya birkaçım tah

kir, kııvlen tehdidetmek. 

MADDE 188. - Mecliı!ten muvakkaten çı

• karılıııa.k cezasını mü~'1elzim haraketler şun
lardır: 

ı. 'l'ııkbilı cezasrna uğradığı halde bunu 
müstelzim haı·ek etlel'd en vazgeçmemek; 

2. Aıynı inikatta üç kere takbih cezasuııı 
uğralllAk, Reisicumhuru, Meclis Reisini ve Meclis 
·~;p Heym.ıi H ii k üm eti tehdlit ve taılıkir etmek; 

3. Heyeti Umııııııiye müzaikerelcrinde halkı 
cebı·i muamelelere, dwhill 1kıyaım ve isyan1ara 
'' eyııJmt 'feşkilatı Esasiye Kanunu alıkamma 
tecavüze te~vik etmek [108] . 

4. M eclis Ibinaları ve müştemilatı dMıilinde 
nıenınu bir fiili ir1ıikabetmek. 

MADDE 189. - Thı.kbih ve nmvakkaten Mec
listen çı karılma·k cezaları Reisi n taklifi üzerine 
Heyetçe ıuüzalkerooiz ve işari reyle kararlaştı
tılır. 

Aleyhinde <böyle bir ceza teklif edıilen mebu
sun lbizzat veyahut arkadııı,ılarından lbiri vasıtıı
siyle izahıı.t vermeye hakkı vardır. 

Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkRrılmak 
cezaları zabıt hulilsıısına dercedilir. 

MADDE 190. - Muvakkaten Heelliıten çı-

karılmak cezasına uğrıyan bir mebtı$, ruhsat 
alıp kürsüye çıkıırak açıkça af dilerse, tekru 
Meclise girmek hakkını haiz olur. 

Mükerrirler bu haktan mahrumdurlar. 

MADDE 191. - Meclisten muvakkaten çıka
rılmak cezasına uğrıyan mebus hemen içtima aa
lonundan dışarıya çıkmaya mecbur ve ondan son
ra bir inikattan üç inikada kadar i'çtima salonuna 
girmektım menmudur [109] . 

Bu cezaya uğrıyaıi mebus içtima salonunu 
terketmekten imtina ederse inikat muvakk.ateu 
kapatılır ve Reis o mebusu salondan çıkartır. 

ON DOKUZUNCU B.A.P 

Mezuniyet 

MADDE 192. - Mürncaatı üzerine Reis bir 
mebusa sekiz günlük mezuniyet verebilir. 

Daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsa-
ııdesi alınmak §arttır. • 

MADDE 198. - Sekiz günden fazla mezuni
yet talepleri iptida Riyaset Divarunca tetkik 
nlunw·. 

MADDE 194. - Reis, mezuniyet taleplerini 
Meclise arz ederken, bunlaı-ın her biri hakkında 
Divanın mütalaasını da bild;rir. 

Meclis, müzakeresiz İ§ari rey ile karar 'ierir. 

MADDE 195. - Birbiri ardına üç inikatta 
yapılan yoklamalarda veyahut açık ı·ey istih
salinde bir mebusun Meclise devam etmediği te
lJeyyün ederse o mebus izinsiz addedilir. 

Mebustın gaybubetini muhik gösteren husus
ların tetkik ve takdiri Riya.set Divamna aittir. 

Gay bubeti meşru bir mazerete m üstenit olma
dığı anlaşılan mebusun iıımi Resmi Gazeteye derç 
ile iliın olunur. · 

Bu husustilki şikayetler Riyaset Divanına arz 
edilir. 

MADDE 196. -- İzinsiz veya mezuniyetini 
geçiren meibıı ların geçirmiş oldukları günler 
tahsiııntlaruıdan kesilir. 

MADDE 197. - Bir içtima sane.sinde iki a.y
dan fazla mezuniyet alana tahsiııat verilebilmeei. 
IIeyeti Umumiyenin kararnıa vabenedir. 



YİRMtNCl BAP 

:&iyaset Divanının vazifeleri 

MADDE 198. - Riyaset D:vamnm vazife
leri ~unlardır [110] : 

1. Dahili Hizmetler Teşkilatı ve Meclis Me
mur ve Müstahdemlpri hakkindıı Memurin Ka
nunıınun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre 
inzrbat komisyonu teıfkili hak·kında i ti.şari ola
rak rey beyanı; 

2. Mezııniyet işleri; 

3. Mebuslardan isimleri Resmi Oar.ete ile 
izinsiz veya namevcut kayıt olunanların şikay.et
lerini dinlemek ve fasJetrnek; 

4. Meclis Bütçesinin tanıimi; 

5. Dairenin tebdilat, tamirat ve inşaatına 
dair kararlar ittihaz etmek. 

MADDE 199. - Riyaset Divanınm lıir veyıı

hut daha ziyad~ fızası hakkmda münferiden ele
ruhele ettikleri i§lerden dolayı vakı olacak iti
rıızll!r ve ~ikilyetlel' azası kômiJoen hazır bulun
duğu halele Divanca miiıakere olunıır·ıık mıık

tazi t dbirler karar.laştırılır. 

MADDE 200. - Riyasct Divanında reylerde 
tesavi oluı·sa Reisinki iki sayılır. 

MADDE 201. - Heyeti Umumiyede viıkı 

olacak ı·ey istihsalinll'e tasnif vazife i kiıtiplere 

ait olmakla beraber, mühim bir yanlışlık oldu
ğu inikat veya eelsenin bitmesinden sonra anla
şılırsa Reis, Riya et Divarunı toplanınaya da
vetle ta'kibediJC"cek yolu karaı·laştm1· [111] . 

MADDE 202. - Heyeti Umumiyede yapılan 
intihapluı·dan çıkaıı Dahiü Nizaırınam•c mesele
leri Riyasct Divanmen müzakere olunur. 

MADDE 203. - Riyasetin vazifeleri ştın

lardır : 

l. D;şarıda Meclisin temsili; 
Bu nizanıname ahkiimınııı tatbBu; 

~. Müzııkerelcrin idııresi; 

4. Zabıt ceride ·inin ve zabıt huıfisasmın 

tanzimine nezaret; 
5. Bütiin Meclis memıırlarının Riyaset Di

vauiyle istişar den sonra tayinleri veya Mcmıı
rin Kanununa göre haklanııda muam le üas1 ve 
müstahdcmleıi.nin İdare Amirlerinin tekiili üz -
rine' na ıp ve atilleri [112] ; 

G. Riya. t Dh-anına ri ya et; 

'iö-
- 7. Riyaset Divaru kararlarının tamamiyle 
i cra ve tatbikatını murakaiJ'.ı ve temin; 

-s. Encümcn ve kalemleri murakabe etmek. 

MADDE 204. - Reisvekillcriııin vazifesi, 
mazeretinde veyahut gaybub'etiııde, Reisin ma
kamına kaim olmak ve Reisin bütün hukuk ve 
saliihiyetlerini istimal etmektir. 

MADDE 205. - Katipleri n· vazifeleri şun

lardır : 

1. Müzakereterin zaptma nezaret ltltmek, 
zabı t hillasasını truıhih etmek ve bunları imza
lamak; 

2. lleyeti Umumiyede evrak okumak; 

3. lnikattan evvel söz istiyeııleri kaydet-
mek; 

4. Yoklama yapmak; 
5. R'eyleri saymak ve sıralamak; 
6. Gizli celsell'rdc zabıt tutmıık. 

MADDE 206. -1dare .3.ınirlerinin vazifeleri 
şunlardır : 

1. Meclis biııulaı·iylc sulou l arıııa, mcfnı~ııt 

ve muhteviyatma ve bütün eşyanın muhafaza
sına itina ecli.ıı bunların mııntazaman defterle
rini tutmak; 

2. Merasimi mahsusayı tertip ve idare; 
3. lnzıba.ta ·ı 
4. Haderne işlerine ~ Ne1.aret etmek: 
5. Masarilin tesviyesine J 
6. Riyaset Divanının reyi alındıktan son

m Meclis bütçesini tanzim ile yine Riyaset Di
vnnınıı vermek; 

7. Dtıhul§ye vRraıka·]al'ını tevZ'i etnıek. 

MADDE 207. - Idare Amirleri Meclisin 
tatiline müsadif zamanlarda münavebe ile 
Devlet makarrıııda otururlar. 

MADDE 208. - İdare Amirlerinin vazife 
ve mesuliyetleri müşterektir. 

MADDE 209. - Sükti.n ve intizamın muba; 
:(aza '1 , müz·akerelerin aleniyet v~ serbestisinin 
temini ve lüznm görüldüktc inzıbat kuvvetiy
le asker! müfrezenin istimali hususlarında İda
re Amirleri Reisin icra vasıtalarıdır. 

MADDE 210. - lfcbuslar, Riyaset Diva.m 
ve idare husıısları hakkında, Reise ta.'hriri ve
yahut şifahi susller sorabilirler. 
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Mlİ>DE 211. - İdare Amirleri her İçtima 

senesinin başında halııfl~rine /bir sene zaı-fın

da.ki icraatla.rımn hesa.pl'I!Xıru vermekle mükel
leftirler. 

YlRMl BİRİNCİ BAP 

lnzıba.t 

MADDE 212. - Reis, Büyük W,llet Meclisi 
Riyasetine malısus •konaMa oturur [113]. 

MADDE 213.- Reis, Meclisin dahili ve Jı n. 

rici emniyeti hakkında lazımgelen takayyüda· 
tı icra etmekle mükelleftir. 

lnzıbat kuvvetiyle askeri muhafız müfre
zesi ancak Reisin emir ve kumandası altında

dır. 

MADDE 214. - Meclise silahlı girmek ya. 
aaktır. 

Giren her kim olursa olsun Riyaset marife. 
tiyle M•.ıclis binasının dışansına <:ıkartılır. 

MADDE 215. - Heyeti Umuıniye saloniyle 
encümen odalarına mebuslardan, Meclis me
mur ve müstahdemlerinden, Hükümetten iş 

için göndeııi'lnıiş memurlardan ve davet edilen 
mütehassıslarda.n başkalarının girmeleri ya
saktır. 

Girenler Reis veyahut İdare Amirleri tara
fından dışarıya çı kartılır. 

Meclis binalarını görmek istiyen seyircilere 
Rei'S ancaık iş zama•nlarmdan ba~a bir saatte 
müsaade edebilir. 

MADDE 216. - Meclis inikatlarının deva
mı müddetince sarnilerin kendilerine tahsis olu
nan malıallerde başı a<:ık oturmaları ve sükut 
etmeleri mecburidir. 

Samilerden tasvip veya. ademitasvibi muta· 
tamının kavlen veya. fiilen bir harelrette buJu. 
nanlar oranın inzıbatıııı muha.fazaya memur 
olanlar tarafından derhal dışarıya çıkarılır. 

Heyeti Umumiye müzakerelerini ihlal eden
ler icabında hemen salahiyattar mercie teslim 
olunur lar. 

MADDE 217. - Meclis binaları veyabut 
müştemiliitı diLbilinde mebuslardan başka. bir 
kimse bir cüriim irtikabederse, eğer o cürüm 
mi.iddeiumumiliğin re'sen takibedemiyeeeği fi-

illerden biri ise, Riyaset Makamı niücrimi dı
,a.rlya ç~kartır. 

Eğer cürüm, re'sen müddeiumumilikçe takip 
olunacak fiillerden ise, Riyaset Makamı mücri
mi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzilerde bir ınebus cinni bir cürmü
meşbut irtiknbederse Riyaset Makamı l dare 
Amirleri vasıtasiyle mücrimin Meclis binası lıa
ricine çıkmasını menedecek tedbirleri ittihaz ve 
müddeiumumiyi daveıle takibat i crası lüzumu
nu kendisine tebliğ ve mücriıni ona teslim eder. 

!rtiki'ıp olunan cüı-üm, cinai cürmüme.şhuttan 
başka ve fakat re'sen müddeiumumiligin taki
hatını müstelzim bir fiil ise Riyaset Makamı 
İdare Amirleri nsıtasiyle lil zımgelen iptidai 
ta.hkikatı icra ve tahkikat evrakını Adliyeye 
tcvdi eder. 

Adliye, cürmüıı teşrii ınasuniyetin ref'ini 
icabettireceğini takdir ederse Ba.şvekalet vası 

tasiyle göndereceği talepnam e Heyeti Unıumi
yeye arz olıınıır. 

YlRMl İKİNCİ B.A.'P 

Meclisin dahili hizmetleri 

MADDE 218. - Meclisin dahili hizmetleri 
ı . Kntibi Umumilik; 
2. Katibi Umıımiliğe merbut ı>ncümen ka~ 

tiplerini de ihtiva eden Kanuıılar, Zahıt, Ev
rak vıe "hta.tbaa Müdü11lii1kleri ; 

3. İdare Amirlerine merbut Muhasebe ve 
Daire müdürlükleri ve Muhasebeye ınülhıık 

veznedarl'ık [114']; 
4. Encümenlerine mülhak Bütçe Encüıneni 

ba.ıjk:a'tipliği ve K'iitüp!ıane Müdürlüğü [115] 
tarafından görülür. 

MADDE 219. - Meclisin, Heyeti Umumiye
siyle ispatı vücut etnıiyeceği merasirnde Riya· 
set Divanı Meclis narnma hazır bulunur. 

Meclis narnma bir heyet izamı takdirinde 
azanın adedi Meclis tarafından tayin ve Heyet 
kur'a ile mti!lıap O'luınur [116]. 

Reisvekillerinden, Katipierden ve İd11r!' 
Amirlerinden birer za~ behemebal bu beyete 
dahil olur. 

MADDE 220. Vekiller narnma Heyeti 
Umumiyede söz söylemek için gönde.rilecek bi
rinci derece devair riiesası vekaletlerinden her 
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veyahut manhasıran bir iş . için beyaııatta bıı

lunhıayıı mezun olduklıtnna dair Riyasete hita
ben tahriratı harnil olacaklarclır. 

Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete ve
rilir. 

Reis, gelen z111tm Juıngi vekalet naımına söz 
ııöyliyeceğini Heyete bildirir. 

Divanı Muhasebat Reis ve reisisanileri de 
icııibında Meclise izaha-t verebi'lirler. 

MADDE 221. - · Riyaset Divanı tarafından 
tanzim olunacak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahili !daresi Talimatnamesi zabıt cerideleri
nin tanzimine, dahili idare ile Meclis memur ve 
müstahdemlerinin vazife ve sureti tayin, terfi 
ve infisanerine mütaallik kaideleri tesbit ede
cekıtıi r [117]. 

MADDE 222. - !cra hususlarına dair He
yeti Umumiyeye mebııslar taraitndan temenni 
t11kricleri verilemez [118]. 

YİRMİ UQUNCU BAP 

Kütüphane 

MADDE 223. - Kütüphane Encümeni aza
smdan biri bilhassa kütüphaneye nezaret eder. 

Nezaretinin neticesini muhtevi rapor her se
ıı:e basılarak azaya dağıtılır. 

MADDE 224. - Kütüphane Encümenine ka
tipiik eden Kütüphaıne Müdürünün eııcümence 
istişari reyi alınır. 

MADDE 225. - Kitap, gazete, mecmua, ha
rita ve saire intihabı encümcu<> aittir. 

.Aza da, iştira hakkında teklifler derm<.yan 
edebilirler. Bunların takdiri encümene aittir. 

MADDE 226. - Müdür, mevcudun munta
zam kaydını tutmakla mükellef ve bundan me
•nldür. 

Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahut 
muavini behemehal lriitiiphanede ispatı vücud
eder. 

MADDE 227. - Kitaplardan hangilerinin 
kütüphaneden çıkarılamıyacağı ve hangilerinin 
mebuslara iare edilelbileceği eneüm1m tarafındau 
tesbit olunur. 

Makbuz alınmadıkça hiçbir kitap kütiipha
neden gıkmu. 

Encümenler diledikleri kitapları tetkik et
mek için alabilirlerse de encümen odalarından 

dışarıya çıkaramazlar. 

Mebuslara iare edilen kitaplarm en çok bir 
ayda iadeleri meşruttur. 

Ay içinde iade edilmiyen kitapları müdür 
ta~riren i;ster. 

Bir haftada iade edilmiyen kitapları mebu.s
lar öderler. 

YtRMl DÖRDUNCU BAP 

Mebusluğa. mütaallik vesika ve alB.metler 

MADDE 228. - Meclise iltihakları günü Ka
tibi Umumilik tarafından yeni azaya bir tercü
meihal varakası nümunesi verilir. 

Encümen intihaplarına medar otacak cetvel
lerin tanzim olunabilmeleri için bu varaka er
tesi güne kadar doldurulup Katibi Umumiliie 
iade olunur. 

Bu varaka şu maddeleri ihtiva eder : 
1. Mebıısun isimleri, aile ismi ; 
2. Baba ve anasının isiınieri; 

3. Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun 
tarihl; 

4. Tahsili, bildiği w!ler, varsa ihtısası , eseı·-

leri, ilmi rütbeleri ; · 
5. Meslek ve m..ışgnliyetleri; 
6. HarcıraMara [119] esas olm111k üzere ~v

Li olup olmadığı, varsa çocu'kları . 

Tekrar intihap olunan mebuslar ,bu varakayı 
doldurmaktan vareste iseler de evvelki devrede
ki vukuatı varakatarına zeyletmekle roükellef
tirler. 

Bu varaka ahvalde vukubulacak değişiklik
ler kaydedilmek üzere biır haneyi muhtevi ola-
caktır. ~ 

Her değişiklikte mebııs, keyfiyeti tercümei
haline hemen kaydettirir ve devre sonunda mu
saddak bir sureti mebusa verilir. 

MADDE 229. - Mebusluğu kabul olunan za
tın esMen iki nüsha olarak tanzim edilen maz
batalarından biri, kabul tarihinin ilavesiyle ve 
Meclisin büyük mühriyle mühürlenerek o me
bıısa verilir. 

MADDE 280. - Her mebuaa devrenin 10-



nunda, mebus bulunduğu müddeti ve bu müddet 
zarfında aldığı tahsisat ile verdiği vergileri ve 
tekaüt aidatı miktarını gösterir bir ınazbata ve
rilir. 

MADDE 231. - ll er ıııebusa üz rinde fotoğ. 
ı·afisini ıııuhtevi ve intihap daire ve devresi ya
zılı, Meclis Reisi tarafından irn zıı lannıış bir hü
viyet cüzdanı veı·ilir·. 

Mebuslaı· Riyasei Divanınca şekli tayin edi
lecek bir rnebuııluk rozetini taşıyabilirler. 

ME'r·nsinıde kullanılacak mebuıılnk ıılameti 

kenarlarında .birer beyaz ~izgi V<' üzeriıulc ('Tür
kiye Büyük Millet Meclisi) iharesi hakkedilmi~ 
bir madeni pliik) muhtevi bulunan kırmızı r!'nk-
1(• ·bir haıııail ile sonuna ası~ı llllineLi bir a-y w 
y rlıchzrlı~· . 

YİRMİ BEŞİNCİ BAP 

Bu n~amnameye ait zabıtalar 

MADDE 232. - Bıı ııizamnaıneııin tarlil veya 
bir ,·eyahut daha ziyade maddesinin ilgll&l VE'YII 
Inı nizarn nameye bir veyahut daha ziyarle madıl<ı 
ilavesi hakkında vukubulacak teklifler evvelbeev· 
' '1'1 '!'Pşkilfttı Esasiye Encüıncnindc tctkil; \"E' 

ondan sonra kanunların ıııiizakeresi usulüne tev
fikl e Mecliste müzakere ve iııtacediliı·. 

Rn bapta yalnız biı· müzakere kafidir. 
Bu nizanıname ile lıuntlaıı sonra vukuhulll

('ak tadilntı, T('şkiliitı Esasiye Kanununun 33 
nci maddesinde gösterilcıı şekild e il anıı tabi de
ği ldir. 

Bundan Roıırn vukuhula~ak tadiliıt Meclisc;:e 
knhulc iktiran l'<ler etmev. ınıımnlünhih olur. 

MADDE 233. - Bu nizamnamE>nin tcfsid 
knnnnların tefsiri usulüne tabidir. 

MADDE 234.- Sııbık Meclisi Mebusaoın Ni
zııınnamei Dalıilisi~·le 'I'iirkiyc Bü,l"ü.k '[illet Mec· 
li inin 2:L ll . 1 :~:JR tııl'ihli ve 3R, 40, 4 , 49, 66, 
i9, :~ ııuınaralı •kııı·nrları miilgadır. 

MADDE 235. - Bu nizamnııııı~ kabnliincleıı 
itibaren mer'idiı·. 

MADDE 286. - Bu nizarnname Tü.ı·kiye Bü
y ük Millet Meclisi tal'afından icı:a olunur. 

2 Mayıa 1927 

Dahı1i NieamMnıe müeakerelerini ihtiva eden 
Zabıt ceridelerinin Devre, ciıt ve s()11fa 

nınnaraları 

Z. C. 
D. Cilt Sayftı 

II 10 363: 366 (Yeni biı· Nizanıname vii
. cuda getirilmesi işinin Dahili Ni
ıamname Enciinıenine tevdii). 

Tl :JO 96, 102, J76: 202, 276: 299 (Miiıtı-
keı·esi ikmal edilnuven ilk şekil). 

ll 30 71: 72, 89: 91, 104: 105 (Enciimen 
tarafından geri alınan ikinci müs
vedde). 

Il 31 64, 243: 263, 268: 298, 302: 32/, 
331, 358 (Miiııakere ve kabul edilen 
son §ekil). 

lll 
TY 

IV 

lV 
ll ' 

V 

3 12, 110, 114: 117 {22 nci madde). 
8 100, 132, 148, 194: 195 {68 nci mali-

de). 
9 108, 132, 139: 144 {169, 170, 171 nci 

maddeler). 
10 
14 

1 

8, 14, 15: 17 (22 nri madde). 
108, 110: 111 (5 nci madde). 
10, 38, 43: 47 (7 ve 22 nci madde
ler). 

VII 3 96 l (92 . dd ) 
VII 4 .98, 120 ~ - tıcı ma 6 · 

l çtüziik: 
VTI 15 206 1 T .. k l t . 

16 12, :J1, 37: 69 ur çe 6§ ırme. 

)flfl 

19 134, 146, 154: 155 (23 ncii madde)-
20 20, 46, 55 (127 nci madde - madde 

21 
23 

6 

deği§tirilnıenıiştir). 
146 1 (J2 nci madde). 
74 s 
111, 214, 387: 409 {22, 23, 24 ve 
85 nci maddeler). 

rx 28 259:261 
(12 Şubat 1954) (2 MayUJ 1927 ttı
rihli Dahili Niııamtıamenin kabuliı 
ve 22, 23, 24 'Ve 85 nci maddeleri'llitı 
tadili) . 

IX 29 809 
( 19:21 nci maddeleri ihtioo ede1ı 
ikit i bcı.p hükiimlerinitı mer'iyef
ten kaldınl1ııası) . 
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NOTLAR 

[1] - Andiçmek içö,n, miltetvelcillerinin seçim 
tut111nağmın onanmış oLması gerekmez. 

T.D. 25.IX.1930-S. 9 
6 . IX . 1943 - S. 3 

1'5 . IX . l 944 • S. 16Q 
2 . X . 1944- S. 162 

(Madde - 2). 

[2] - '1'. B. M. M. Ba.Şkanı Makam Ötleneği 
ha:~kıında kamın Nıo. 5861. 

[3] - B: M. M. Diıv·anı Riyaseti lızasma taz
minat itasına dair kanun NQ. 756. 

(Madde - 6). 

[4] . 143 neü madded~ki seçimler de, vnr. 
Dönemden beri, lbu maddeye göre yapılmak
tadır. 

(Madde - 6). 

[5] - IV, V, VI. Dönemle ı·de Otuı·ııma son 
verilmişti r. 

(Madde - ). 

[6] - 'l'~k·ilatı Esa iye Kanı unu - 36 ncı 
n ota ıbaikıııız! 

(Mn lde - ll ). 

[7] - Dö·neın Vlll, 'l'opJ.amtı 2 ·başlangıcın
dan beri bazı konıisyonlaı·ın üye sayısı artıı·ıl
ııııştı·r. (5. XI. 1949- S. 49). 

- 25 nci maddenin 1 nci fıkrası il:e karşıla.ş
tırımz! 

(Madde - 22). 

[8] - 22 nci maddenin, 20 mımaralı komis
yorrdan sonra gelen fıkrası ile karşılaştırıınız! 

(Ma:dde - 25). 

[9] - Dilakçe Ifumisyonuna yardımcı olmak 
üzere, 21. I. 1948, . XI. l 948, 27. XI. 1950 ve 
7 . I. 1952 de Geçici Komisyon kurulınu~tu. 

- Ve yiaıe, Dil6kçe Koınıisyonundaki işlerin 
çok'luğu dolayıs1yle 25.1.1950 tarlhthıde (6) şar 
kişilik (8) Geçici Komi yon kurularak · Geçici 
Dil akçe Komisyonu ka.ldırılnııştır. 

- Geçici Komi yon, ıi ten'tlen k<oıııiSYQnlardan 
üye alınarak, jmmıa koınıisyıooı., ikJ veya daha 
çok komisyonun birle mesiyle kurulur. 

(T. D. 23. V. 1001 ·S. 59) 
- Bütçe Komisyonu da, !kurulması Kamutııy

ca krubul edil n gc~ici Jromisyonlara ü•ye ve1·ir. 
(T. D. 23 . !.1952- ayfa. 260 :26 ) 

- Bir komisyon keııdisrne havale clihııiş olan 
hiı· iıpn ge<}ici veya ka-rnın bir ooıni yonila i'llce
lenmesini iSt'iyebilir. 

(T. D. 'l.IV. 1!».2- . 65 
8 . VI . 1!».2- . 27 : 9 

12. V . 195Q- S. 170:171 
16 . V . 1952 -S. 251 :252 
21 . V . 1952- S. 2172 :273) 

(Madde - 25). 

[10] - Toplantı yı-lı değişince, kendilerine 
havale edilen işleı· neticelenmemişse, bu komis
yonlar yeni-den seç]Lirleı· (8. XI. 1948, ll. Xl. 
1949, 13 . XL . l 950, 14 . XI . 1951, 12 . XI . 1952 
ve ll. XI . 1953). 

(Madde - ~). 

[11] - Gümı,ü'k ve Tekel Komisyonu raporu 
('l'. D. 2-1. XII. 1951. Sayfa. 312 :320) 

- l ç işl·er i Komisyonu Başkanlığı tezkereııi 
(T. D. 24.Ill.1952. Sayfa. 5 :8) 

[12] - (12. V . 1949 '1'. D. S. 364). 
(Ma<.! de - 28). 

[13] - 'Komisyonlar kanun tcklif ecl eınezler . 
( '1'. D. 9.J. l92 -S. 21) 

Fa'kat kendilerine verıilen meselft bir.· yonını 
istemini kamun şekline sokııJb iliı·Ier . 

( 'l'. D. 28. l. 19::! - . ll.8 :l3l ) 
Yine komisyonlar, kendilerine hıwale edilmiş 

olan bir tasarıdan ·bir maddeyi ayırm·ak ona 
yorum kılığı verebilıirler. (Yorum - 244) 

- İçişleri K:om'i yonunuu, bir iş hakkında 
nıallıalliode inceleme yapması ha'kbndaki rapo
ru ı· edileclilm'iştir . 

("1.'. D. 16 . V . 1952. Sayfa. 252 :253) 
('Madde- 29). 

[14] - 101 nci madocleye. bakınız! 
(Madde - 34). 

[15] - HÜ'kii:met tarafından yorumu istenen 
biı· ıneselenin, &Y'han MJUewelkilıi Ahmet Rem
zi Yüı·egir 'in önergesi üzerine güneleme alın
ması Kl\lnutlliyca. kabul edilmiŞtir. 

(25.IV.l949- T. D. S. 600ı601)., 
( 2. V . 1949 - '1'. D. S. 31: 33). 
( 6 . VI.1949 - '1'. D. S. 351 :353). 
( 9. VI .1949 - T. D. 637 :639) . 
(Msdde - 36). 

[16] - Böyle ·bir ta arı veya teklif ancak oya 
konmakla gündeme alına'bilir. 

(10. XII .1947. T. D. S. 20) 
- Doğrudan doğı·uya gündeme a1ınmış olan 

lbir tekl~Iıin kendisine hl!Jvalesini bir Jromıi yon 
istiyebilir. 

(10. XII. 1947 - T. D. S. 20). 
(Madde - 36). 
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[i7] - Bir komisyon, kendisine ha.vale edilen 

•bir işi ka·bul veya. ret şeklinde kesin olarak so
n uçlamak durumundadır. 

(T. D. 29.II.1932- S. 22:26). 
(T. D. 2.IV . 1932- S. 3:6). 

tçi~leri Koınıisyonunun bir iş ha!kkımda 
mahallinde inceleme yapması hakkınrlalri rapo
ru reddedilmiştir. 

('1'. D. 16 . V. l 952 - Sayfa . 252 :253). 
(Madde - 36). 

[18] - T~kilatı Esasiye Kanunu : Madde 
103 e bakınız 1 

(M·adde - 37) .. 

(19] - <Bütçe Komisyonu da, kurulması Ka
mutayca kaıbul edilen geçici komisyonlara üye 
veı'ir. · 

(T. D. 23. !.1952- Sruyfa. 260:268) . 
(Madde - ~l9). 

(20] - Şirketnhayııiyeniın satmalınması (Ka
nun - 4697) işinele Karma Komisyon , Anıirnl 
Vasıf Temt>l ' i nzıuan olarak ~ağmnıştı. 

- Müııııkalat Vckiileıti 1954 yılı Bütçesinin 
Büt~r Kom isyonunda ıııüzakeresi sıı ·D sıııda De
n~?.rilik Bankası Um u ın Müdür M na viııi, komis
yon kııı·ııııiyle diil·e t ecli l e ı·ek Denizcilik Ranka
sNun icla l' i faııliyeti hakkında nııılilnıat tııleh e-
clilmiştiı·. · 

(lHadcle - 40). 

[21] - (21 .1 . 194-R. S. 58) tarihinde, Dilrk
~e Komisyonunun 5 üyesi, böylece, ~ekilmiş a
yılııııştır . 

- Komisyonlar oıüçteıııinıı çeki'Jemezlrr 
( Baı1Jhelemy - S. 65) 

(Madde - 43). 

[22] - Bir koınngy<m iiyesi Bakan ti'ty in olu
ııuı·sa komisyondan ~ekilm i ş sayılır. 

(Madd e - 45). 

[23] - Bu 1komi ·yon ba~a tasarılar hakkm
ıla dH <J.üşünr sin·i lıildiruıek için bu tasarıların 

'kentli·siııc vel'ilme ·~ni i t.iy()biJ.il·. 
( '1'. D. l.XII.l937 -S. 13) . 
(i\{n clde - 49). 

[24] - .Bu rapoı·lııruı dağıtılmasından bir 
hafta ı;onra. ve 'lıi· r defa görüşfulmesi i'ı.dettiı·. 
Fıkralur bakkındıı. söz İstiyen olma?.sa tüm ii oya 
konur. 

(T. D. 2. IV . 1932 - R. 3 ve 9 . lV . 1932. 
• . 24). 

1206 nınnaralı Karar : 

Divanı Muhasebatın üç aylık raporları üze
rine Mecl'iııçe verilebilecek kararlar, muayyen 
hô.iliselerde mesuliyet tayinine ve yolsuzlukların 
izale,sine mütedair olmaktan bıı~a bir mahiyet 

arz edemiyeceğinden, bu hadiselere maksur ka1-
nıak ta biidir. Şayet Divamın ~şr.ii mura!kaibeyi 
teınln ' ' e teslıil vazifesi haricindeki h81k ve sa
'lfuhryet>leri hududuııu her hangi bir içtiihat1a 
aşarak bu raporlarda diğer guna maruzatı ol
muş da bunlar hakkında Meclisçe kararlar itti
haz edilmiş ise, bunların masiahat üzeııine müt
teha7. olması hasebiyle, şümulünün zatı mesele
ye munıhasır ka:lması zaruri olduğuna karar 
verilmiŞtir. 

3 Sonkanun Hl41 

1501 ımımaralı Karar : 

Kıı ınutayca tasvi'bedilmiş olan Sayıştay Ko
misyonunun kal'arları , olayla ilgili hususlara 
ma'ksnr ve ınunhasır olup benzeri meselelerele 
Jıuktlki bir tesiri olamaz. Bn itibarla Yalova kap
lıcalan hesapları ıha'kkııııda Sayıştıı.ym bundan 
önce veımiş olduğu yetkisizlik kararııun müWı
n k ıp yıll ara ait hesaplaTda da aynı suretle uy-
_gulaııması zaruı-i değildir. Kaldı ki , gerek .Ana
yıı~n ve ger~k Genel Muhaseıbe Kanıımı hüküm
led Sayı~tn·yı Devletin gelir ve gidertel'ini cle
netlemekle giir-evl1 ve ye tkila kıldığı gilbi 3G53 
~a:ı-,J ı Yal·ovıı Kartiıraları Kanurııurıun ruhu ve 
onun u,vg-ulıınmn . ı şekl ini gösteren yönetme liği n 
l !l nci maddesi dıı ·hi h unu 1 ey id tnı!'kt edir. 

Halinıki Yalova Kaplıcalııı·ı t!fletnıe ' Id aresi
nin J9-t-:l yıl ı Riliin~osn ü~er'inde. Sayı\'tııyın, 
sayman]arııı sorumlanm g-erektiren işler hıı.'k
kında kamınen haiz olduğu yargı hakkım ve 
yetkıisini kullanmadığı görülmü\~tüı·. Ue abm 
lı u bn kımdan tekı18.r incelenerek hü·kme bağlan
ması zarııl'i bulunduğundan bu baplak'i rapor 
,.e hağlııntılarmın reddine kıırar verilmiştir . 

(Madde- 49). 

[25] - Doğrudau doğruya mahkeme ile i·lgiü 
''e maılıkemeden çııkacak hükme bağlı bir iş h ak
kındıı Dilekçe Komisyonu karar vereını>z. (Ka
ra!' - 311) . 

- Milli Sava a kalılınıyan memurlar ha·klkırıı : 
daki 854 numaralı Kanunun iknnei nııı.dde ·i ıı
deki lleydti M:alhsusaca veri1en karadar Dilek
çe Komisyonu tarafındam incelenmez >e bozula
nıaz. (Karar - 352). 

- Komisyon. yürii~·lükte olan hükrüml~rin de
ğiııtirilmesi mahnyı-tinde kararlar veremez. (15. 
XII .1932). 

- K<Ymisyon, DalllŞtay Davalar Dairesi ka
rarlarını bozamaz. (Karar - 803). 

- 1687, 1699 ve 171'5 No. Kııraı·laı· (T. D . 
21. VI. 1950 ve 12 . VJI .1950). 

(Madde - 50). 

[26] - 1011 numaralı Karaı·, bu nok.ta)'l de. · 
teklemelrtedir. 

- 1 . VI. 1951 taı-i.hli 84 ncü Birleşim Tuta
nak DPrgisirıe bağlı A11ayasa Komi ·yonu rapo-



-76 -
tuııa ve bu husyst.a. cereyan eden miizak ı·elere 
fınkını7.! ( ayfa: 20:28,34 :40 ). 

· (Madde - 53). 

[27] - ll . IV . 1952 tarihli 60 ncı Bil'leşim 
Tutanak Del'lgisirne bağJı Dilekçe Komisyonu ra
ponma ve fıu hususta cereyan eden ınüzakere
lf're hakımz! (Sny:l'a-332:349, basmaya1.ı: 137). 

(M ad de - 53). 

[28] - Dıf,lişleri Ba:kaınlığı Kuruluşu hakkın
daki Kanuna ek 5250 sayrl1 Kanunun geçici 
ınaddesj geı·eğince emekliye sevkolll'nan nı('1l'luı· 
laı· ha.k>kıuıclak1 l)ilekı;:e Komi. yıoınu kararı. vfıkı 
·itiraz üzeı-ine Ka-mut.lllyca görüşiiierek hilzı rne
ıuurlrurın emeklilik muamelesinin iptaline daıiı· 
olan Dilakçe Komis)"'ııu raporu reddedHmi§·tir. 
(14 . IV . 1952. T. D. ayf·a: 365 :3. ~. ba ınayıızı : 
HO) 

(Madde - 53). 

- '11ürlciye Cumllmriya~ Eme·kli Saındığı Ka-_ 
ıınııunwı 39 ncu maddesinin (B) fıkııası gereğin
cc emekliye s evk olunan [)ir memur h411kkıııdaki 
cuıelklilik · muamelesinin iptadine dair olan Di
lekçe KoıuisyOJlu ka.ran, vakı itiraz üzerine Ka
oıutııyca göriişülere'k lromisyonun mezkur ka
l'aı·ınııı kaldırılmasına karar verıitmiş1ir. (Kıı
l'll ı · No. 17·97 - 16. IV .1952 - T. D. Sayfa- 4.00: 
41 - ·basma.ya?.ı-155). 

- Tü·rkiye Cum'huriyatJi Jl)melrli Sandığı Ka
nunuımn 39 ncu maddeSirnin (B) fılkrasma tev
fi'kıın emekliye s!YVlk olunan biT memur hıı'kkın 
uaki eıneklili'k mna.m~leılitıoirı:ı iptıyline dair olan 
Dilakçe Komisyonu kararı, vll.kı itıiraz Ü"Zeı•ine , 

murni Heyet~ görüşülerek lromisyonun mez
kur kararının kallldırılmasma kal'aT veı1lmiştir. 
(Kıllr·ar o. 1824 -26. !.1953- •r. D. Sayila- 435: 
443 ). 

( ~fAdde - 53). 

[29] - ı . V[ . 1951 tal'i'hli 84 ncü Birtcşim 
'Illtaııa'k De11gıis:fne bağılı Anayasa Komisyonu 
raporuna Ye bu husıısta rl.'reyan e<len müzaıke
rellE'!'e bakınız! 

(1'. D. ıııyfn- 20:28,34:40 - 'baııma.yazı -
ı 1). 

(Maldt•- 53). 

[30] . 'reklif Hü·kümetteıı geliı e, karar 
!f6klinde çıkını aflaı· da evardır. 

dalet Komnsyooıu at\fı klllbul etınezse işi 
'bir ı·aporlıı Dilekçc Komi yonuna bildiı·ir. (3. 
II. 1937). 

(Madde - 54). 

[81] - Milletvekillerine, M&elisin çalıı}ması 
su·a ında konusyooı kararının dağıtılmMı şar
ı.iyle bir' aylılk süre keııindıir. (Anayasa K'Omis
~·onn raporu. (Birle~m : 57 -1. m. 1950) . 

(Madd~ - 57). 

[32] . Komisyon kararmııı Karoutayda gÖ
rü. ülnı sini istemiş o·Jan kil?iııin a1rtık milleteve
kili ol.uılllması raporun Kamuta(Yda görüı;ıülme
siıne engel oı:naz. ( 8. I . 1940- Ana(Yasa Komis
yonu rapo nı - 4/ 2). 

(M ad de - 57). 

[33] - ll32 numa.ralı Karar : 

Daıhj[l izanınaıneniu 57 nci maddesıinin son 
fıkrıısı ınuci,bince •katileşcn Arzullıal Eneü:ıneııi 
ınukarrerııstının inFı~z edilmemesi halincle mehus
lıırııı ııizamnamecleki usul yoliyl~ ımırakabe va
ı~i, fe lerirıi yapıırak kamnn hükümlenin'in ta-tbi
kım aı-amaları mÜ'mkÜ'Il ve tıılbii olmasma göre 
tereddüde ınah.ill bn·a kmıyacalk birı· vuzuhta olan 
ll aıhili ~izamııameniın bu maddesi hükm'üniiıı 
tefsiriııe mııilıal gÖI'Ü'Imemiştir. 

Ll~ ııumarwlı Karar : 

- Dallıili Nizaııınaınenin 57 nci maddesinde 
« liel' nıebus eetve!ıin dağltıLdığı günden başlı
yaı·!llk bir ay içO:nde Arzuıhaıl Encümenin<i.:n ver
diği kararın Heyeti Umumiyede tetkik eve ınii 
zakeı·esini - 1stiyebili1·. Bu halde rowünıen o ar
zuhııl için maııbata ta.ıı7Jim ve takldimjııe ıııec
bLlrdnr» denilınekte olmasına göre 'her hangi 
bir husus ha:kkvııda. Arzuhal Encü:meniniın bir 
uıaııba.ta tanzim eylemesi ruger eııcünıen}erdeki 
usule t!uhi olmayıp, ancak cetevel haJlinde mebus 
ve vekiliere dağıtılan kıırarlat·a bir mabus ta
rafın~ım it iraz adıilmesine bağlı bir keyiliyottıir . 
Hinaena l eyllı , kanuni müddet zarfmda yapılan 
'lm itiraza karşı mazbata tamziıni lazım ve za
ruı-idir. Bir Devrermn hitamında eveya intilia
Lım ıecdi.Ui h-alinde ııadeee kanun ıeklıif ve lıl
y~lıalıırının lıü'küınısüz kalacağı hakkındiliki Da
hill I izamnanıeniu 69 ncu maddesinde ~alısi 
hukuka dair sarilihat bu1unmaıınası bu madde
nin nıellbumu muhalifinelen doğan ve Büyük 
A~Ui'llet Meclisinin yıiroıi senelik teamill.ü ile hir
le' n bir kaide olmasına göre bu neevi ıua.zba
taların yeni Dene i'çinde ıııüzakere edi'lıneo--i 
liLzımgelir . 

'J'eşk±lfıtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesi
ne göre vatandaşiann gerek şaıluslarına ve gerek 
fı.mm()ye mütaaHiik olan kıwaniıı ve nizarnata mu
halif f,"Ördiiokleri hususlarda Büyük Millet .!'!ecli~i 
ne müracaat ve şikô.yetıte buhuınıaları Turklerııı 
aınnıe hukukuna taallı1k eden haklarından bulun
makla sırf şalı~i hu1:uka mütaallik olarak tanzim 
kılınan bu mazba!nları hükümden ıskat atmiyea:ı 
tcnmülün Teşk.ilatı E asiyenin ruh eve prensiibille 
de tama.ıniyl~ uygun olduğu meydaındadır. Şu 
hale göre Arzuhal Encümeni ka-rarına. me~us!ar 
tara.fındrun itiraz a.nea.k maııba.tanm tanzımıne 
salık olup bu maılba.ta ta.nziın olunduktan sonıra 
Heyeti Unıuıniyenin mah olacağı cihetl.e iıtiraz 
eden E$bU ıı.n bu intilı&p Dwreıııinde rnebUI olup 



_.,., _ 
olmamMı ve mü?Jakerede hazır bulıunup bulunma
nıu~ının nıazhataııın Heyeli Umumiyede müzake
resine hiçbir suretle ınani teşkil etmiyeceğine 
karar vedlıııiştir . 

Kfınuuuıınııi 194() 

1 J 8fi n umaralı Karar: 

- Arlviııı Hudut Taibm·u Döıxliincü Böltük 
l\.oınutanı iken 347 numaralı Kanunun döooün
cü maducııine terokan t6kaüde sevikedilen Yüz

'başı Me'h:nı~ Kamil Sü&im hakkın·dıı Arzu:ha:l 
Encümeni tarafından evvelce menfi kara.r ve
dlmiş ve nıumai'J.ey{iı bunun üz-erhıe muiMrlir 
m61'ci•lere müı•aeaat etmiş ise de bu mer0i'!erden 
lehine bir kaTar iııtihsal edeme:d'iğü ve Son Tet
kiık Mercii Encumeninin aleyiliinde verdiği ka
ı·ara itka<zeıı tekraT M<eclisi A'hl•ye müracaaat ey
lednğ'i ve bu iRtidooının 3410 ayılı Kll'llun mu
crbiııce Askeri 'l'eınyiz Maıhkemeııiııe devredil
diği ve meseleyi bu suretle e~e alan Askeri 
'l'erıtyiz Mahkemesimden ltfuıinde bir karll!r sadır 
olarak •bu ·karaTJn katileşmiş olduğu anl8.§ıl
ııııştır. 

A rzu'hal Encii'meni k!llrarlarının _mıılhiyeti bi ı· 
ay zarfında Meolıis azll61 tarıııfm'<l.an itiı•az YU

kubulmaymca katiy6t keSbederek Meclis kaTan 
halini a •l..ı.cağı Dahi11 Nüı&mrnamenıin 57 nci ııı ·ad
cle&iyle tasrih ve teıll>it ııdilmekle bera'ber kaza 
ıııeııdilerinden sildır olıan i15.mların t&'bdil ve tağ
yirine de ıimkam o1madığı Te.~lMr Esooiye Ka
numıntın 54 ncü madıdeai siliciılı hü!km.ü ildizasın
ilan bulunduğundan sırt bu ihadi"seye haa ve 
munlıasır olmak üzere mahkeme hlülkmünün in
fazı lli.7.1m ve za'l'llri bırlunduğuna kaTar veoril-

31 Mayıs 1940 

11 7 num81l'alı Karar : 

- Askeri katiplik'ten mittekait !rtan .Ak
.vü~'ün tekaü.t maaşı ha'k'kın'<l.ıı!lö. taleıbinin red
<lıini natık olan Divan Heyeti Urouroiye kararı, 
Birinci'kfunun 1938 : Şn'bat 1939 ayiarına ait ra
poı· üzerine Meclisi A.lice ittihaz huyurulan 
1145 numaralı lkararm 3 ncü fı'kraııiyle tasvip 
huyurulmuş ise de 'bu karardau evvel muına
il eyllıin Divanı Mrtınıasebat kararı aleyhine .As
l;c rl Temy'i:z Mallıkemesoine d3.va açtığı ve neti
cede ıne~r mahkemeden iddiooırun vari't ol
ıluğuııa dair karar istihsal eyled1ği anla.şı.lmış. 
tır . Aynı mesele hakkında daha evvel sô:dır 
olan ma<Jtkeme ilamının teb'dil ve tağyir ve te
lıir cdilmiyeceği Te kilatı Esasiye Kl\'llununun 
f'ı4 ncü mad'desin'in sarallı!lltıi iktizasından o1du
ğundan trfan Akyüz baık'klliidıılk:i ma.h'keme ka
rarının infazı icıııbedeceğine karar verilı:niştir . 

31 Mayıs 1940 
(ltladde - 57) . 

[84] - Bu gibi ~lerde Ba'kanın görÜlpllel~r-

de h~zır bulunması isteme ve Kamutayın kara
ı·ına bağlııdıı·. (12. V. 1949- T. D ... 359:364, 
3 1 ::384). 

(Madde- 5 ). 

[35] - Kamutay buna sadece bilgi ediınir. 
( 10. Xl. 1932) . 

(Madde - 60) . 

[36] - Kamutay buna sadeec bilgi edmJr. 
( 10. XI. 1932. T. D. S. 17). 

- Bu husu'Sta Meclis Hesaplarını İnc<eleme 
Koınisyonuınca. hazırlanan rapor h111kktn'lla mü
zakere de yapılıruştır. (17, 19, 21. xn . 1951 -
·r. D. . 210 ~221,239 :266,276 :284). 

- 5408 sayılı Kanuna ba!kırnır.! 
(M·adde --"62). 

[37] - Bn keı;ıi·nfuesap cetvııllel'i Kaıuutayca 
lıilgi ed1nildikten sonra. Muhaseb&i Umu'IIUye 
Karıununun 127 nci ın!llddesinin son fık'l'ooı ıre
l'cğince, doğru<dan doğruya Razıine hea111bı umu
ınisi•ne katıolmak üzere Hülk:ümete gönderi'li'l'. 

('1'. D. 28.IV.l•932-S. ll) 
(13 .I .1936-S. 30) 

(Madde - 63). 

[38] - 1169 numa'l'a ve 25 Ha.zirıı..n 1926 ta
ıihli Kanu1mn birinci maddesi (Muad\lel :'9 Mıı. 
yıs 1928): 

Rüyiik Millet Meclisi DaJiıili Nizaımnlllllle.ııi.ruiıı 
altmış beşinci ma!ddesi muoilb'iınce Meclis Hesap
larınırn Tetk'ikr Encümerni azasından muıra.kabe 
vaz.ifesini if·a edecek zata şehri yıüz ellıi IJira üe
reti htızUT V'erilir. 

iBn madd6nm h'ük.'nıü 1 Te§'rinisll'lli J 927 ta
ııihlnden başlıyll'll içtimaa da şMnil'dir. 

(Maıdde - 65). 

[S9] - Hava1e meseleleri ha'lı:lkmda, 27. m. 
194.-8 tamhinde Karoutayda cereyan eden ta~
malara •bakıınız! 

(T. D. S. 321:33 ). 
(Ma<Me - 66). 

[ 40] - 1'3 ncii no ta bakınız! 
(:Madde - 67). 

[ 41] - B~'kesiır Mlill.etvekili H. M. Çarıklı, 
hiı:'ikaç arkadaş1yle verdiğıi bir teklifteki imza
sını ge-ri almıştır. (3. IX .lo947 T. D. S. 563 :564) . 

- Drou Millebvekıili Refet Aksoy'un geri 
veııilmesiqıi istediği bir teklitim Zonguldak Mil
letvekili Rifat Sivişoğlu kaibıillernmiştk. 

(T. D. 26 . I. 1951-Sıvyifa. 378 :379). 
(Ma'dde - 68). 

[42] - Anayıı.sa Kmnisyonu raporu 8.!.1940 
4/2. 

- 33 numaralı nottıı'k:i 1165 numaralı Ka
rara bn'kınıı:! 

(:Madde - 69). 



[43] - 106 ncı madde ile karşılaştırınız ı 
· (Madde - 76) . 

[44] - Şapka Kanunuınun kabulünden 1ber'i 
Başkan, kürsü.de fra:kla oturur. 

- 1. VI. 1945 te Başkanvelirili Dr. M. Ger
men, reislikten çekildiği'llli s()yliyerek kül"Süyü 
lboş 'bırakınca, Başkan Renda hemen yerine geç
miş ve günlük eThisesiyle bll:§'kanlık etmiştir. 

Ve yiue 5. VI . 1950 de Başkanve'lri li Fuad 
HU!l>ftsi Deuıire'lli, seçim tutanağının oylanınası 
eşinde, kürsüyü Başkanvekili Huiilsi Köymen '·e 
lbıı·alkmış, o da. günlük eThisesiyle Başkııınlılk et
m~r. 

- iBaŞkan, Kamutaya. her hangi ıbir telbliği 
ayakta yapaT. 

(1'4 . V .1945- T.D. S. 54). 
( 1. II.l952- T. D. S . 6). 
(13 . lV .1953 - T. D. S. 361). 
(18. V .1953 - T. D. S. 296 :297). 
('22 . VI. 1953 - T. D. S. 168). 
(23 .VII.l953 - T . D. S . 1!137). 

- (Madde - 81). 

[45] - 22. XI. 1946. T. D. S. 104. 
ve madde- 95 e ·ba!kınız ı 

(12. I . 1949. T. D. S. 51 :62). 
(12 . VI . 1950. T. D. S. 169). 
(12. I . 1951. T. D. S. 162 :167). 
(!Madde - 83). 

[46] - 5. II . 1951 tariliıli 39 ncu Bi.rleşim Tu
:tana:k DergiSine bağlı Anayasa KoroiSy<>nu ra
poruna ve bu husus ta careyan eden roüzalkereye 
ıbaluıiız ı (Sayfa &1 :52 - basmayazı 76). 

(Maıdde - 85). 

[47] - Hiilkiilmet çelö1ı:ııiş bulunursa Kamu
-tay, yeni Hü•k!üro~tıin kuruluşuna. kıı'd811' kanun
'larm görü§'ii·lroesini gecik'tirir. (25 . I . 1009, 
9 . VI. 19Ml ve 17 . I. 1949). 

- (12. V . 1949. T. D. S. 381 :'384). 

[ 48] - 220 nci maddeye bakınız! 
(Madde - 87) . 

[49] - (1. XI . 1950 - T. D. S. 15). 
(Madde - 92). 

. [50] - 23 . ID . 1950- T. D. 
(Ma:dde - 94). 

[51] · 415 nei no ta bakınız! 
• (21.1.1949-T. D. S. 157:169). 

(Madd-e • 95). 

[52] - T~kilatı Esasiye Kanununun 20 nci 
madd inin son fıkra ına bakınız l 

( bdde- ) . 

78-
[53) - 1367 n umaTah Karar : 

Kanun başlııklaııiyle fası1 unvanıl·arı ve 
ıhaşiyeler llıa!ktkııııda. 

Umumi Heyette müzakere edilen kanun tek
lif ve l fıyihalarının başhklariyle fasıl unvanla
rıııın ve nıaıd'de 'kenarları:ııa not halinlde konul
makla olan hıışi yelerin bazan oktmmakta ve bfı
?.an da olkunmamakta olmasına mebni bu husu
stın kati ve esaslı ·bi:r şekle konulması iıntizam · 
ve istikra·r blliklmtnda.n mıııvafık görülınüşiü.r. 

Kanunlaı·ın ruhu esaNen maddelerde münde
rtç hüküm ve ifadelerle tayiın ve tavzih edilmeık
te ve tatibikat da o roadeleler mazmunuına göre 
yapılm111kta olduğu c~hetle kanull'ların sırf ma
hiyetlerini gösteı•ir surette yazılan ıbnşlıklan ve 
alakadariara kolayhk temini maksadiylle derce
dilen fasrl unvaniarını ve maddelerin kısaca bi
rer hulfısası şeklıinde olarak kena.rlarına konu
lan haşiye notlarım da kanun hülkürnlerini ay
'llen ihtiv·a ve :iıfade ediyor glbi teliikici etmek 
doğru olamıyacağından ve bu şeklin kabulü ha
linde tatbikatta birtakım ka:rışık<lıkl811' vukuu 
'nıelhuz bulıırııduğuuda.n bunların kanun metnin
den sayılrnaramın ınalhal o1ına.dığına; 

Şu kadar ki, btmların !kanun hükümle ı·iııc 
in tnbalk etmesindeki lüzum derkar olduğu ciihet
le bu hususta bir aykırıbk vnkua gelmemesini 
temin için kanunların müzakere»1 esnasmda 
başlıklar ve fasıl unvaniarı ile madde kımarla
rındaki başiye notlarının dahi okunınasma; 

Ve haşiye notlarının mumi R eyette okun
muş olacağına göre, Resmi Gazetede aynen neş
redilmesinde bir maıhzur değil, lxilillkis alakadar
Iara temin edeceği k<o'laylık bakımından fayıdalı 
<Ylacağı eillıetl e bu ha.Şiyelerin .de, kanun metnin
elen addeclilrnemek ü zere, kaımnlarla birlikte 
neşriude devam ediLmesine; 

Karar veı-il'm'iştıiT. (Ci'lt : 4 - Sayfa : 114 ve 
ilt : 7 - Sayfa : 96, 141). 

26 Kanunusanİ 1944 

Bu işle ilgili tartışmalar: 
Dönem : VI- CiH 15- Sayfa 107 
Dönem: VII-Oilt 4- ayfa 23-Sütun 2 

ve ayfa 29- Sütun 1 
c-s . vn. 1943) 
(Madde - 99) . 

[54] - Tüm halinde kalbul olunan kanunlar 
da vardır. 

(Madde - 99). 

[55) - ayıştay raporlarının da bir defa gö-
1'iişülmesi adet olmuştur. 

- 114 ncü maddenin son fıkıra.siyle 232 nci 
maddenin ikıinci fıkrasına balonız! 

- Birinci görü'şmede çıkarılması ka'bul edi-
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len bir maddenin tekrar görüşülmesi hakkında 
rkinci görüşmede değiştirge verilebilir. 

(T. D. 26. IV. 1940- G. 157). 
(Madde - 100). 

[56] - 34 ncü maddenin 7 nci fıkra uıa ba
kınız 1 

(Madde - 101 ). 

[67] - Kifayoti müzakere sorulara da şil
ınildiı·. 

('!'.D. 27.Il.1952. Sayfa-964:965). 
(Madde- JO.J. ). 

[58] - 'l'ü~k Ceza Kanunıınuıı bazı maddele
rinin değiştiri l mesi hakkındaki kanun tasarısı
nın görüşül'rnesi esnasında maddelere geçilmesi 
kabul eclJld'i·kten sonra yalnız 141 ve 142 nci 
maddeler ele alınarak dJğer maddeler konıis
yona iade edilmiştiı•. 

(T. D. 23.Xl.1951. Sayfa-176:186). 
(Madde - 103). 

[59] - Ağrı Mi'lıletvekili Celiıl Yardm ı c ı 'mn, 
hastane, okul, paı<k, meydan, cadde ve enısal1 
müessese ve yapılara yaşıyan kişi adlarının kon
maması hakkındaki kanun teklifinin maddeleri
ne ge~·lmesi kabul edilerek gör üşütıneye baş
lanmış, fnkat mıııddeler kıııbul edülmediğinden 
teklif reddedilmiştir. 

(T. D. 8. VI. 1951. Sayfa -ll8 :120). 
(Madde - 105). 

[60] - Rir tasarı, ikinci görüşme esnasında 
Kanıutayca, iliı;;kiıı komiİsyona değil ele, geçici 
bir kıomisyona havale oluınmuşsa, Kanıutaya tek
rar ge'ldiğıinde o tasarı yeni başian i'ki görüşnıe
ye bağlı tutulur. 

(T. D. 30.Xll.l940 - S . 220). 
- 76 ncı madde ile kaTŞı laştırınız! 

(Madde - 106) . 

[61] - Biriınci görüşme sırasıında lbir madde
nin kanundan çıkarılması teklifi retlenıniş ve 
ma<lı.le ka'bul edilmiş iken ikinci göriişme sıra
sında o maddenin çıkarılma ı yine teklıif olu
nalbilir. 

(T. D. 19 ve 24.ill.1932- . 64 ve 72). 
- 119 ncu maddenin 2 nci fıkrasına bakmız! 
- Tolkad Mı;busu Sıtkr Ata,nç'ın, T~el Ge-

nel Müdürlüğü yapı işlCTiınin Baymdırlık Ve
kaletine devri hakkında kanun teklifi (Redde
dilmirtti r.) 

(21. I. 1953- T. D. S. 304 :311). 
- Çorum mııbusları Aıhnıet Başıbüyük ve 

Hüseyin Ortakçıoğlu 'nun, Emirber ve Seyas 
Erieri hakkındaki Kamunun 1 nci ve 3 ncü mad
delerinin değişbirilmesi<ne dair olan 1600 sayılı 
KanU'nda dejffişiklik yapılması balkkında bnun 
Wklifi (Reddedilmıiştir.) 

(4.ll .1953- T. D. S. 64:66). 

Tekirdağ Melbusu ŞevJi.et Moca.n 'ın, su
bay ve memurların protokolün tesbit ettiği hal
lerden gayrı karşılama ve uğurlamalaı'lia bu
lunaınıyacafkılarına dair kanun teklifi (Redde
dilmi\!tir.) 

(25. XI. 1953 . '1'. D. S. 393) . 
(Madde- 107). 

[62] - Kendisine böyle bir «lzim verilen 
ınillebvekıii yeni bir teklif yapamaz. (24 .III. 
1932- Sayfa 75), ancak göriif1Jlle konusunu han
gi gerekçeye cl8iyanamk kabul veya redeletti
ğini söyliye'bili•r. 

(T. D.29.V.l944- .41 -30. XII.1946 
s. 8 :43). 

(Madde - 110). 

[63] - K~.f.a .yeti müzıi'kP.re sorulara da şiinıil
dir. 

('I'. D. 21. n. 1952- . 964 :965). 
(Madıde - lll ). 

[64] - Ajans ile illi.n dahi böyledir. 
(T. D. 12.VII.l940- . 63:64). 
(Madde - 115). 

[65] - Birinci görüşmede çıkarıLması kabul 
edJlen bir maddenin tekrar görüşiilnıesi hakkın
da, ikinci görüşmede değiştirge verirebilir. 

(T. D. 26. VI. 1940- S. 157 :161). 
(Madde - ]]6) . 

[66] - 107 nci maddeye bakınız! 
(Madde - ]]9). 

[67] - K'omisyon di'k'kate alın81Il değişiirge
ye uymak zorttııda değildir . 

(Madde - 119). 

[68] - 292 nu ma !'alı Karaı·: 

- Oiıvanı Muhasıfuııtın, lüzuınunda bir ka
nuımu tefsirini Meclis Riyasetinden talebetmek 
haklbna maHk olduğu, Heyeti Umumiyenin yir
mi ikıinci i'~timaının Biriinci Ce1sesincle teka.rrür 
etmiştir. 

6 Kanunusuni 192'7 
669 numara.lı Karaı-ın 8 nci maddesi: 

- Tefsir kararlarının maıka:bline şümulü tabii 
ise de tefsirden evvellô usul ve aıhk&:ma. tevfi
kan icr-a ve ikmal ve alakası k8itedilıniş ve em
rivaki halini almış o!an -ınesaile de teşmili 
halinde tefsir ile az çdlı: mfuıasabettar kilffei 
mua.m-eli1tıın yeniden tetkik ve ta.dili icabedip 
·buna ise ma.hal ve imkan olmadığından 158 nu
maralı tefsir kararından evvıel tasfiye:ye tAbi 
tutuJmuş ve müddeti hlı.me1Li on beş seneden 
dun o'lmak dolayısiyle ikramiyesi verilerek alıi
kası kat 'edilmiş olan m m urlare mezkilr tefsir 
kararına i tina.den iadei muhns be · suTet<iyle 
teksüt maaşı 1a.bsisi gayrica4zdir. 

24 Kii.nıınuevvel 1931 
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- Bir encümen, keındieine muhııınel bir tcf

air .taıl!ebi hakkında, kiBmoo, tefsire mahal olma
dığı yolunda. bir mazbata. tanzim edelbilir ve kıs
men de o tefsir ta.lebini. 'bir layüılıa. m evzım ya
pa.'bilir. 

1W4 -lbasınayazı 126 
(iMadde - 124). 

[69] - 24. XII. 1951 tarihli 21 nci Bhle.şı.im
de, Gümrük ve Tekel KQmisyoo.u raporu üzeri
ne ooreyan eden müzak!erelere ·bakınız! 

(T. D. Say.fa-3}2:'320) . 
(Madde- 1~) . 

[70] - Bir tasarı, kQmiıJ.)"'Olldan Karoutaya 
yomın şeklıinde gönderilil'se, yorum gjbi, bir de
in ıgörüşü'lür. 

(T. D. 27 .X[ . 1933 .'s. !15:59). · 
(Madde - 124) . 

[71] - 156 ncı mııddeye bakıruz! 
- Genel bütçeden ödenek ıılan 'katına bütçe

ler, Maliye Rakıınlığı Bütçe~'inin ka:lmlünden 
evvel görüşülemez. 

(24. XII. 1948- T. D. Sayfa : 281). 
( Mııdde - 126). 

[72] - 23. I. 1952 tariıbılıi 30 ncu Birle.şimd e, 
Bütçe Kromisyonu Başkan'lığı teıJk.eresi üzerine 
eereyan eden görüşmeleı:e bakllTıı z ! ' 

(T. D. Sayfa.- 260 :268). 
(Madde - 1 26). 

[73] - •Bu ·müddetin 3 güne iındirilmesi Iiçin 
Afyon Karahisar Milletv-ekili Be~ Türlker'in 
yaptığı tıeklü retlenmiştıiT. (3 . xrr. 1•945). 

- Bu yıedi gün meselesi hakkmda, 31 . Xll . 
J 947 tarihli 'I'. D. sinlin 895 ve 896 ncı sayfa:la
rırına , Ba!!kaının sözlerine bakımz! 

(Madde - 127). 

[74] - Kamutayca ka.bu1 olnıııan Biitçe Ko
misyonu rarıwrıındaın ( . Sayısı : 133 e üc:;üncü 
e'k) : 

- M gul lıulJlllla.ı:ı memuriyat kadrolııırınm . 
n Hiikiimet., n~ de ktoıniayonca., ilgil'i kanun
larda usı~]en taclilM yapılma.dikça (L) cetveUne 
&lınması te'klifinin uygun olmıyacağınıı karar 
wrildi. 

(T . D. 22 . ll. 1949 -.S. 38'1 :414) . 
('I'. D. 27. n. 1949- s. 96 :969) . 
(Madde - 127). 

[7!S] - TunceU Mıille!'vekili ecnıeddin Sa:hil' 
... ılan'ın özleıi ve Öm>ııge6i - 19. n .1947. '1'. 
D. S. 27 ,281. 

(Madde - 127). 

[76] - Beş mi'llet"-ekili hemen ayağa kalk
malıdtTlar. Aı·adııın zıımlliil geçmemelidir. 

('1'. D. 9. V. 1•941- . 42). 
(Mıı.ıdde - 134) . 

[77] - 115 nu.mıı-ralı KaMra v-e yerleşen Ade
tc göı•e Aktal,'fma ve Ek!l'eme thlenek kanunla
l'i)"le K~sinhesap kanunları da açrk oy1attraya 
konur. 

(Madde - 135) . 

[78] - 28. XII . 1946 taııiıhli Oturumda (T. 
D. S. 757,758) bir kanunun bir maddesi halkkm
da verilen deği tirge'll!in açrk oya k!omılma.sı 19 
imO&alt bir· öneı·g·e il e teklif e'Cli1miş ve d-eğfrŞtir
ge Kamutay Başkaııılığınca açık oya arz edil
mi~ir. 

- Ve )"ine 30.1 . 1950-'l'. D. S. 423, 
12. ll . 1951 - T. D. S. 141, 
27. lV . 1951 - T. D. S. 315, 
23. VII. 1951 - T. D. S. 277:278, 
23. U . 1952 . T. D. S. 551 :552, 
23, 31. III. 1952 - '1'. D. S. 80,108, 
9. VI . 1952 - T. D. S. 146 :147, 
9. VII. 1953 - 'L'. D. S. 413, 
1 . III. 1954 
:2. ill . 1954 
9 . III . 1954 tarillıli top'lantılarda mwhtelii 

konular, (15) ıiınz.al1 Önei'ge'ler üzerine ııçık 
o ya a.r·z edi lnı·i~tir. 

(M·adde - 1<36). 

[79] - 7 Ocak 1947 taıı~~lli. Heaıııi Gazetede 
höyle bir i!Dırı yapılmıştır . 

(Madde -. 136). 

[80] - l 6 . Xll .1946 tarihli Oturumda Ka
ıuutll!ya aı-z olunan Başkanlık Divanı kararı . 

(T. D. S. 164). 
Kamutayın 6 . XII. L946 günündekıi Birieşi

ıninde Albdürrıılımwn Münip ~erkan 'ın seçim tn
tanağınm oylaımıası·nda yanlışlı'k olduğundıın 
baıhsile yenıiden oya lronu'lrnası i ~in iş'in günde
me alııı.ınası hakkında !stan'bul Milletvekili Os
mam Nm-i Köni ve üç arkadaşı tarafından, oy
lmnadan beş güu S()l!l\'8 , ll. xn . 1946 gi.inü Baş
kanhğa sunulan önerge. lçtiizüğün 201 nci mad
(lesi gereği11ce, Başkanlık Divanınca. incelemli. 

Bu kQnudaki göriiı~ıı:ıeler ve incelemeler so
ını·nda aşağı ]aki no'ktalar t bit olu111du : 

1. Y aıılışlığı iddia edilen oylaıruı:ları dü
zeltmelk, lıçtüziiğün 137 nci maddesi gereğince 
Birleşim esnasında Başkanlığa ve Birleşimden 
sonra 201 nci madde uyarınca BaıŞkanlık Div..ı.
nına ıı.it olduğundan 6 . XII. 1946 gooündelci 
Biııleşimde Başk8.111 taraflllilan tebUğ eelilen oy
larla varılan sonuç üzerinde, bu ılıükümler dı 
şında heT hroıgü bir değişiklik hÜ'kiilm ifade et
mez. 

2. lçtüzüğün 137 nci maddesi Q'&eğince 
açık oylamalarda .ınuteber oian renktiır. BUJldwn 
başka 6 . XII . 1946 gıünündelci Birleşimde mil
letv killerinden bazılannın sorması üz&ine 
r nJtlere riayet edilmesi moo'bur'iyeti Ba.Ş'kn 
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-tarafıııdıin .ıı,yrıca, açık~a, ıniilkcl'l'eı-en \"C kesin 
olarak ifade olunmuştur. 

Kaldı kıi, ı·eu'k üzerine yapılacak işaretierin 
iübara alınması ve bunun tetkik v~silesi sayıl
ıııa.sı !ıçtüzüğün lıüküınsüzlüğüıııi ve Büyük 
Millet Meclisi kaı·arlanıım istikraı·sızlığını iıı
tacC:tll'ı'. 

ı l\ıı duı·ııııııı gö-ı-e, lçtüzüğü1ı sııı•alhatl ve Baş
ıkıııılık nııı:kııınımn ikazı karşısında , her hangi 
bir oy puslası üzerinde, lçtıüzüğc aykırı ola
ı·ak lbuluııacak bir yazı hükü'msüzdüı·. 

Yukarda yazılıını sebeplere ·hinaeıı 6. Xll . 
1946 g-ününıle'II!İ oyla.ınada, Başkanlık Divwnııı
ca deği!fikliği gerektiren bir rihet görül:memiş 
ve Başkanlı'kça tıEibliğ olunan kararın t&m ve 
ınuteıbeı· olduğu netic.eı:ıiııe varılnıı~-tır . 

. 'aygılıırııulıı aı·z Klerinı. 

(Madde - ı :n ). 

T. B. M. M. llıu;lkaııı 
lC Kambel<iı· 

[81] - Oya katıla.ıı üyelerin saltc;oklıığıı. 
(29. xr. 1950- '1'. D. s. 267). 
( Madde . 1-11 ) . 

[82] - Eskiden çoğunluk yoksıL sec,:im gele
cek .Uideşinı e bıt·akılırdı. (23 ve 25. XII. 194-2). 

VHT. Dönemden beni çoğuuluk olıııııdığı tak
cli rd() 6 n cı ıııııddede olduğu ~bi, 3 defıı oy top
lanıııaktadır. 12. Il. 194-7 

- 80 ııci n ota da bakınız! 
(MaJde - 143). 

[83] - Müzake·re rusabmd-a üçte !ki ekseri
. vete lüzum yoktur. 

(1'. D. 17.XII.1952-Sayfıı. 294:299). 
(Maclde · 146). 

[84] - 'l'utıınakların basında ayııen yayılma
sını istcıııek, kararda ceza'i bir müeyyicle bulu
namıyaeağına ve her gazetenin Jıarnnı buna mü
sait olaınıyacağına göre, doğru olmaz. 

(23 . Vl.194il-T. D. S. 358:359). 
(Madde - 147). 

[85] - Kürb"iide sarfedilen bazı cümlelerin 
Tutanaktan çıkanlması hakkında vakı olan bir 
teklif, BaŞkaniıkça oya dahıi sunulnıamıvtır. 

(29. xn. 1948) . 
(Madde- 147). 

[86] - Ba~alkaua teveili olunan sonıla-m il
gili bakanlar cevap v·erınektıedirler. 

- Soru sahbbi Kamutayda hazır bulunmadığı 
halde da'lıi Hükümet açıklıı.mada bulunmuştur. 
(6.VI.1949-T. D. S. 303:304- 23.lli.1950). 

(Madıd - 149). 

[87] - 20 . XI . 1946 tarihli Bh'l~de Baş
kanı n söz! eri. 

(T. D. S. 80). 
(Madde - 150) , 

[88] - Bakan, aynı konudaki soru öııcrge
!Pr'İne birloşti-rore'k cevap vcl'Obıilir. 

(19. Vl. 1950- T. D. Sayfa. 199). 
'l'arıııı Bakanı ad~na, Orman Genel Mü-

diiıiÜ. 
(2i. Xl. 1951- 'l'. D. . :l04). 

- :\1illi Savwıma Ba.karu adına, Hava Kuv
ntleri K10nıutanı ile Sağlı'k Dairesi Başkalll C\!· 

vap Vc>l'miş lerd•ir. 
(15. XII. 1951 - '1'. D. S. 257). 
(Madde - 1.')2). 

[S9] - Suı·n öneı-geıiiıı'cl.e yalnız biı· imza bu
hınur. 

(12.ll.1947-'l'. U. S. 124 ve 1:!1). 
(Madde- 1154) . 

[90] - Maıxlin Milletvekili l rfaıı l:<'eı-id Al
pnya'nm, Cu.ı:ııJıuniyet Gazetesinde çıkan bazı 
yazıla1' haklandaki soı"tısuna cevap veren Adıı
Jet Bakaını Mahmut Esat &zkurt'tan sonra, bu 
ceva'bın konusu olan, Muğla Milletvekili Yunııs 
~a<li Ahalıoğlu'na söz vcrilmiştiı·. 

(T. D. 5.VI.l930-S. 5). 
- İzmir M'illetvekıili: Ma.lı:mut Esat Bo'llkurt '

un, !ş Kanunu bakkmda!ki sorusun·a Eikonomi 
Bakooı Mustafa Şeref Özkan ce-vap verdikten 
sonra, bu liıyilıanın lıavale edilmiş bulunduğu 
E~ononııi Komisyonu sözcüsüne söz -verilmiştir. 

(1. VI.1932-S. 2). 
- Oaılıa sonraları, bilhassa Sekizinci ve Do

kuzuncu Dönemlerde bu miııaller çoğalmı.şt1r 
(21 . XI. 1~47, 24. XI. 1950, 3. I. 1951, 22. I. 
1951, 27 . VI. :!.951, 7 . l . 1952, ll. I. 1952, 4. II . 
1952 ve 24. UI. 1952). 

- Bildirmenin 15 dakikadaa:ı fazla sürm~ine 
yine Sekizinci Dönem başlarındiL müs81lllalıa edil
miş, hatti'ı bu yüzdeın Recep PekH IIülkiiınetiyle 
Meclis Ba~'kanlık Divanı arasında baı11 ihtilaf
lar da çıkmışsa da vaziyet sonraları yine du.rul
muş ve son zamanlallda bu 15 dakika hususuna 
Başkaniıkça itina gösterilmekte bulunulmuştur. 

- B'ir de bakanlara ve soru sahibine ikinci 
defa söz verilmesi mesetesinin bais o1duğu karı
şıklıklar vardır ki, •bütün bunların Dahili Ni
zamnannede yaptlacak yeni değişikliklerle ön
leneceği umulnıaktadrr. 

(Madde - 155). 

[91] - 34 ncü maddenin son fıkrasına bakı
kıruzl 

(Madde - 156). 

[92] - 1 . XII . 1950 tarihli 13. ncü Birl~im 
'l'ııtanak Dergisicin 3:5 nci sa,yfalarma bakınız l 

(M.a.dde - 157). 

[93] - Şimdiye kadar Meclis sonışturması 
aşağıdaki olaylar ha:kikında u.ygulanmıştır: 

1. ~belıibereke't Milletvek'il:i ve Ba.hriye ea
ki Ba'kaıu .liiıııan Eryavuz, 24 • XII , 1927 • Y ~-
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vuz ha~ geıru:sımn tanıiri meseleıi - neticede 
•keyfiyet Yüee Divana sevkıedildi ve l!ruıan Er
Y••· "~ ııe J->ı.ecıK Milletvekili Dr. Fükret hüküm 
giyd.iler. 

2. Gaziantab Milletv·ekili ve 'Jiicaı·et eski 
Ba·kanı Ali en ani - 10 .lll. 1928 - wı ve zahire 
fiyathırırun yiikselmesıini önlemek için '!'icaret 
Bakanlığı emrine verilen 500 000 l!iranııı sarf 
sureti - mesele yine Yüce Divana tevdi edildi 
ve Ali en ani 'nin hüküm giymesiyle nihyet 
buldu. 

3. .U.ıııhı·i·ye e·ski Nazırı l\1ahrnul Mu!lııt.ar 
(Paşa) Ka t.ıı·c ı oğlu - 24. IV. 1928 - lıı.gıilteı·e 'de 
Times lroıı Works fabl'ikalarına kefaletr.>iz öde
nen 20 000 Ingiliz ILrası - Yüce Divan kunıldu 
ve (Paş-a) tazminat oderneye hüldiın giydi. 

4. Tmbımn Milletvek.iJi Hasan SııJka (Ma
liye 'ki Ba·kaııı) - 9. VI . 1932 - barut ve nl!'
vııddı iııfilil.l<liye meselesi - Hasan Saka hakkm
da k vuşturnıa yapıhnasına ve son tatıkikatın 
açılmasına nıa.lıal olıma.dığıuı mi.i'beyyin tapo
run 16. X l! . 1932 de kabulü ile mesele ka
pandı. 

5. Eı·ziııcan Milletvekili Salffie't Arılkaıı 
(Mil'll Savunma eski Bakanı) ve Sinoıb Millet
velcili Oo~et Kerim lııcedayı (M'üna.kaliit eski 
Bakanı) - 16. I .194'2 - Akdew'de bataıı Refah 
Vapuı'l! hudisesi . 2 . Il .1942 de Meelis, tahki
kat. İcrasına lüzum görmemişUr. 

6. Kayseri Milletvekili ve Gürnı-ük ve Te
kel e~i Bakanı Suad Jlayri Ü11güblü- 16. VJll. 
1946 - Te'kel ldaı·esinde yapılan yolsuzlu•k!lar -
Yüce Divan Leşkil edildi ve muınaıileyhin beract 
ettiği adı ge<}cn D'iıvanm 26. Xl. 1948 tari•hinde 
akunan tez;kercsinden anlaşıldı. 

7. hmir Mi'lletvekili ve Ticaret eski Ba
kanı Atrf l nan - 7 Eylıll karaı1aormm vaktinden 
ıwvel ~ıısı sun tıiyle ha!i.sız kazanç temin edil
miş olduğu iddiası üzerine • MeciıiS soruşturma
sı yapılması hııikkmdaıki talep 24. XI. 1947 de 
retlennıiı/ken 4. VI. 1948 de böyle bi ı· sonıştur
ma yapıb:ıı.wn kararl~tırılmış i e de oruşturma 
sonunda adı geçenin sorumlu bulunmadığına 
kRrar verilm-cytir. (Karar - 1650). 

(Madde - 169). 

[94] · Ticaret es'ki Bakanı .A!li ena'lli olayı, 
Kamu ta-ya, Sayıştay Komisyonunun bir raporiy
le yollanını~tır. (lO .lll .192 ) . 

oruştunna önergesi, a ıl sa:hfbi va~eç
tiği takdir'de -bir başka milletvekili tarafından 
kabıilleınebilir. 

(23 . Vl.l948-T. D. S. 3Sl). 
(Madde - l 69). 

(95) ·- Beş lcişi'li!k komiSyon, seçimle kum
lur. 

(•16. VIII. 1~6. T. D . . 77 :7 ) . 
(9. I.1953 • T. D. 96,110 :lll). 
( b.dde - 170), 

[96] - Açı 'k oy i:sten m ez (24. XI : 1947). 
(136 ıırı nıadde - Fılua 1) . 
(:Vfaddc - 171 ) . 

(97] - Oüını,ük ve 'llekd ııSki Bakanı l:;uad 
Jfayri Ürgüblü'ye yazılı savumasım yap'ıı ı rusı 
i<; in on beş gün öne! verilmişti . 

('I'. D. S. 372- 17 . TX . l 946) 
(Madde - 171 ). 

[98] - Yine Suad Hayri Üı·gublü meselesin
de keyfiyet Adale't ve Anayasa k'Omisyonlann
dan kurulmuş bir Karınıı Komisyona havalc 
ed i'lıni ıtbi . 

(T. D. S. G7. 15 . X l . 194-6). 
- Özel soruşturma konııisyonu seçinıle ıııi, 

kııı·'ıı ile ıni? 
(Madde - 172). 

[99] - .13ahdye eski Ba~ıını llısa;n Erya
nız'un, Yavuz ve Hıwuz olayında Soruştuı·ına 
Komisyonu biızı kişileri tutturınuştur. ( Kıırıııa 
Komisyon tutanağı : 22. T. 1928). 

(Madde - 17:l ). 

[100] - 1506 sayı I ı Ka mı · : 

'L'ek t Genel Müdüı·lüğü ile Kibrit ve Vıık
mak 'l'ekel Geçici İşletme ldaı·esine bağlı lıiız ı 
işlt~tmelerde yapılan yo lsuzluklar dolayısiyle 
Gümrük ve Tekel esk~ Bakanı Suatl Hayı'ti Ür
güblü 'n ün cezalı veya akçalı sonınıunu gerck
tiren hir hali olup olma.dığı lıa'k<kmda Adırl~t 
ve Anayasa lromiıJyonlarındaıı kurula.cak Kaı·
ma Konıisyoııca soruşlurulnıa yapılmasına; 

Ve icalbınd~ müdiletin uzatılınası için Kanıu
taya baJ? vurulması kaydiyle bu komisyonun ii~ 
ayda işin~ bitirnıesine; 

Ve koıruisyonun veya t~k:i l edeceği ikinci 
komisyonun Meclis dışında d:ı tı~h ki kat yap
mak için yetki sah~bi ollmasıııa ; 

Kıı.ı-aı · verilınişt~ı·. 

L524 ayılı Karıır : 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Sua.d Hayri 
Ürgii!blü hakkında sOTuşturma yapma'k ve üç 
ayda işiui lbit:irmeik üzere 15 . Xl .1946 taı'tih ve 
1506 sayılı kararla kurulan Karma Komisyonun 
görev süresinin 15. II .1947 tarti'h.inden itibaren 
üç buçuk ay daha. uzatı1mıısına. !karar verilmi~
tir. 

1 Ol a,yılı Karar : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve müşt.enıi
liıtı ile lifilli Saraylar, lresır!ar ve kö~l erdeki 
eşya hak'kında soruşturma yapmak ü-zere 1748 
sayılı kararla. vazifelendirileıı ve 1786 sayılı 'ka
ı·arla da. saliıhiyetleri bellj edilen komisyonuu, 

·icalbında müddetin uzatılması i<;iu Karoutaya 
ıııiira(>ııat edilınek kııydiyle, altı ayda işini bi-
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tirmesiııe ve Meclis haricinde de sunı.şturma 
yapmaya salil.hiyetli buluınnasına karar veril
miştir. 

(Madde- 174). 

[101] - 1748 ve 1786 sayı'lı kararlara bakınız! 
(21 . Xll . 1951, 31 . III. 1952). 

[102] - (21. IV . 1948- '1'. D. S. 85 :117) . 
(19.1.1949-'l'. D. S. 152:154). 

- (22.IlJ .1950-1'. D.:::>. 685,705 :707 ). 
(2l.Xli.J951-'l'. D.,'. 281~4) . 
(15.IV.1953-'r. D. S. 367:398). 

(Madde - 177/. 

[103] - Millotvekiltiği dakunulıııaıdığı kal
dırılan ınillE>tvek illeri niıı adları aşağıdadır: 

'J' a:Jısin ( ~iara~) - Ada.ın öldürmeye kışlmL
ıııakl<ııı (on sene kiirok cezası giyıniştir.) 

7. TV. 1926 
Dı·. J.'ikı·et Omıı·alıı (Bilec ik) - Yavuz ve 

1 [avuz meselesinele ili.~iği olclıığuııclan (Dört ay 
hapis ve yüz lira para cezası ödemeye hüllünı 
Kiyıniş , ınilletvekilliğ.i s ıf;ı,lı kalknıı~lır.) • 

13 . IT . 1 92!l 
Ali J{ı za Bobe (Oebelibereket) - Medl~s vez

ııesindeki iolıtilfıslıL ifişiğinden (bC'l·aet etmiştir. ) 
2.H . 1928 

Ali :::;aip Ursavaş (Ul'fa) - Atatüı•k'c yapı
lacak su~ka.ıst işin e kaı·ıştığından (Beraet etııni,~
tiı·. ) 

1H. X .1035 
H.efct Ol,~en ( ll ı ·fa ) -- 'l'üı'k Maa ı-if Oe>rııi

yobiııin te l"!ip ('ylpdigi piyango işlerinde yapı
lan yol sur.! u k larda n dolayı (Beraet etmiştir.) 

2:l. T. 19+2 

1 l'asip Jını.-t .\ytunıt (Tokat!) - Türk Ma
al'iC C'cmiycti J,i sesinde diııekt.ör vekili bulundu
ğu Za'lllıtll oka.yıtJaı• Ve d·efterler Üı.erin<le değİŞ
tirlllP yaptığın'dan ( M:u1ıak ,.ınrsinin men'ine ka
ı·:ıı· I'Cl'i ~ıniştir. ) 

23 . I. 1942 

He~ad Aydın lı ( Denizli) - Bilerek iftira su
çuııclan 

:30 . XI . 1949 

(ll. Snclı·k Aldoğan (Myoıı K.) - Hiiküme
tiıı ı rı&n evi şa.hsiyetinıi taıhokirclen 

24 . III . 1950 

Hüseyin OIJJhit Yah:ın (Kars) -B. M. Mec
lisinj taıbkir v-e tezyiften 

1 . IV. 1952 

(&ırgu yaırgıçlığıuca amme davası ortadan 
ka!dll'llnııştıı· 10 .XI. 1952) . 

[104] - ( L . lV. 19'49- T. D. S. 7 :Ul). 
( Kııraı· - 16-!1 ) . 
(Madde - 180). 

[105] - A·ııayasa K.om' ·yonuııun 11.1 V. 1941 
ta ı•ilıindt> k ıllibul olunan 'bir raponından: 

Nl'tice: Bu sebeplere binacn iımat o'lll'ııaıı lıi r 
suçtan dalayı istenen taı'kibatın Devre sonuna bı
ı·akılnıasına Meclis Umumi Heyetince karar ve
ı ·i lmiş oları biı· ın<'bnsun yeni Devr·ede dııhl ıne
lıus seı,:ilıniş ol!ması halinde evvelce verilmiş olan 
talı:k kaı·arı hükmünün devaını 'icabedeceğine 
ve evveliki D evre esıııısında 1• erilıni~ ta'li k ka
rarl a rının Devı·c soınında aııca'k yerıiden melbu. · 
><eı,:il·miycJıler hakkında ·kendiliğindc•ıı ortadnıı 
kalkarak, ta·k~batın başlaması lii.zııngeldiğine ve 
~imdiye kadar bu )"'lda cereyım cdeıı muıımt•
lenin dcğişfinilmcsiıı e ınru'lıal buluıınıııdığınıı ka
nıı· I'NiJıli. 

( Maılde - IHO). 

[106] - MillıetvekiHiği dokuııuluııızlrğ ı kal
uıl'llan bir milletvekilinin tutuLması için Kııınu
tayıla·ıı ay rı ca karar al ma k istem ez. 

( Karıır - 128-! ). 

( MaddE> - 182). 

[107] - Bu ceza Eı.~iişalııir Milletvekili Ke
mal Zcyüııoğlu hakkında (22, 23. HI. 19:>0) ve 
Mu<? Milletve'kiloi !"erit Kılıçlar hakkıııda cia 
(7 . I . 1952) ta rihlerinde uygııla:ııımştır. 

( Maıddı>- 186). 

[108] - '.l'c:;ıki-liitı Esasiye Kanunuıııuı 17 nci 
ıııaddesin:iıı 1 nci fıkrasiyle kaTŞıla.ştırmız! 

(Madde- 188). 

[109] - Mıe~l isten geçici olarak çıkarma ce-
7,asına il ık cl ıfa uğramış olan, Afyon Karahi
iiaı· :'r1illctvekıili OJ. Sadılk .Mdoğan 'a, 15 gün 
müd'detic salona girmek ya:sak edilmiŞ<tir. 

( '!'. D. S. 241 -- 28. V. 1947) . 
- Bu rc-t.a Afyon Karahisar Milletvekili Kc

ıııal Oz~o-ban (Hi .XII. 1948) , Küt:ı;hya Millet
ve'kili Ahmet Talıta'kılı~ (29 . XII. 1948) ve !s
ta·nıbul Millıet,re·ki•ti .Ailımet KC'I'llal Silivrili (7. 
rv . 19-!9), Mardin Me'busu M-ehm-et Kii.ınil Bo
ran (21 . VII. 1953), Sey'haıı Me'busıı Cewıi 
Türk (!l . III . 1954 ) hıııklal'lnda da uygulam'l11Ş· 
tıı ·. 

( ~l adde - 191). 

[110] - 5077 sayılı Kanunun 1 n<1i maddesi
nin 3 neii fı'krıısı: 

Cumhuı1baş'kanlığı Bütçesinin genel giderleı· 
ve lhizmoetliler •be~leme giderlE>ri bölümünden ve
r ilecek avanslar Büyük Millet Meclisi Baııkaıı
lık Dilramnın karariyle (6 000) liraya 'kadar 
~ ı ka n1a1bili ı-. 

(Madd e - J9A). 

[111] - 80 sayılı ııota bakınız! 
(Madde - 201 ) . 

[112] - Türkiye Büyıik Mcillet M-eclisi Me-



murlannın TocŞirilatı haık.kında Knınuıı (5509). 
Tadilleri (f>931, 6120, 6194, 621'5, 634-1). 

(Madde - 203). 

[113] - 22 .ll . 1952 tarihli 44 ncii Birleşim 
Tutanak Dergisindeki görüşmelere lbakmız! 
(Sayfa - 508 :512). 

(!Madde - 21Q ) . 

[114] - 5'509 numaralı Kanuna göre: Mute
ıııetı:ik 

[115] - 5509 numaralı Kanuna göre Meclis
to !bir de, Başk.a<nlığa lb-ağ'lı «Rususi Kalem Mü
dü~liiğü» vardır. 

(•Madde - 218). 

[116] - 19f>4 Mali yı'lı Muıv·a<ıenei Umumiye 
Kanunaua 'bağlı (R) c.ırtıvelinıin Büyük Mıille't 
Meclisi !kı nundakıi formül: 

Fasıl 4ı5ı3 - Milletlerarası mıüııaselbetlerin ge-
rekıtirdiği masraflar. · 

Madde 21. - Mooli:s namına Jrongre, •lronfc
raıts, 1romisyo-n, tören ve daNiıtlere iştirak ede
erorlerin yonu·k ve masrafları 

Madde 22. - Aıvrupa İ'stişari MMlis ve Ko
misyon topl antılarına katılacakların yolluklaı·ı; 

Bu gü:bi topl81lltılara iştirak etmeleri zaruri 
göııülen a2a adedi Meelis Riyaset Divanınca, 
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grupların mütalaaları da ·alınmak suretiyle tes
bit edilir. Gönderilecek lı~yı;te iŞtirak edecek 
nı(.<huslar ı lkendi gruP'ları seç.er ve Meelis Ri
yasetıine bildirir. Riyaset bu suretle tes'hit edi
len listeyi rnıımi Heyet!in tasvıi'bine sunar. 

(Madde - 219 ) . 

[117] - 1'ür~1ye Büyük Millet Meclisi 1\'Ie
ı ııuı·larının Teşkilatı hak'kımlaki 5509 numaralı 
Kanunla bu kanunda değ1şi'klik yaptlınası'll'a da
ir olan 5931 numaralı Kanuna ba'kınız! 

(Madde - 2Q]). 

[118] - MilletvC'killeı'li, lliikii'nı:eti iç ve dış 
dururu hakkında demeç verıneye davet e·den 
önerge'ler verebilirler. Hükümetin bu yolda 

. verdiği derueçten sonra gerek önerge sahipleri
ne ve .gerek başkalarına söz veriliınez (20 . XII . 
1948, 30. VI. 1950, 14. VH . 1950, 7. I. 1952, 
26.V.1952 ve 6.1.1954). 

- Dış polit:ıik~a laallfık cJen llıususlanla 
Hükii'ınet tarafından re 'sen ıualümat verildik
ten sonra muhalefet sözcüle·rine söz verilir. 

(19 . XII.1951-T. D. Sayfa. 234) . 
(Madde- 222). 

[119] - Yolluk kanunlaı-ı : 3135, 4440, 5143, 
6242 ve 624'5. 

(M·ndde - 21.!8 ). 



4. Mebusların tahsisat, haroırah ve emeklilikleri ile atakalı kanun, 
karar ve f,efsirler 

.1) Aza tahsisatma ait kanımlar 

Büyük Millet Meclisi Azasmın Tahsisa•t ve Ha.rcırahla.n hakkındaki 1757 numaralı Kanuna. Ek 
Kanun 

(Resmi Gaz.ete ilf na1ir "' illinı : 20. VI. 193(i nyı : 3335) 
• 

Kanun No. 3050 

MADDE 1. - Büyük Mjllct Meclisi Azası
nıı. tahsisatını 'İhtiva eden çek ve tediye eınirle

ı·ine ait hanlka muaımelel•ari 2999 num.aı·alı Ka
mmurı 24 ncü maddesinele yazılı istisnai hü'kiim
lcre t.'ı1bidk 

MADDE 2.- 1757 nııınmralı Kaııund·aki yıl

Irk tahsisat için mali sene başmda verilen <}elk 

ve tcdiye emirl•el'i, ölüm veya um uımi ıinti'ha bııı 

tecnidi haliııd e i tircl.at o hın.rna r.. Ancak bun. 

lnr lıarieindC'kj seib<"plerdnıı biriyle mebusluk!Jan 

Kabul tarihi 
12 . VI . 1936 

ııynlanların vadelermd-e:n önoe ödenmiş çek ve 
terliye emil'leriıı.in booeHeri Büyük Millet Moo
liS"ince, bunları ödiyen •ban·kalara tcdiye ıe<lile

rek aliikalılardan takip v·e ta'hsil editmek üzere 
Maldye Ve'kiiletine 'bildi ~i Lir. 

MADDE 3. - Bu kanun • neşı·i · tarihinden 
muwberdir. 

MADDE 4. - Bu k.anun hiikümlerirui icra
ya Büyülk Millet Mec-lisi memurdur. 

18 Hazirmı 1936 

Büyük Millet Meclisi Azasmın Tahsisat ve Harcırahları hakkındaki Kanıtnun Birinci Maddesini 
Değiı]tiren 1757 Sa.yL'ı Kanuna. Bir Fıkra Eklenmesi haklanda Kanun 

( Resmi Gaz~te ile ne~rr ve il<Vın: 30. lll . 1943 - Sayı: 5968) 

Kanun No. 4387 • 
MADDE 1. - 5 ~f·art 1931 tarih ve 1757 Sa

),Jı Kanunıın ·birinci maddesinin ikinci fıkrası 
!lJn,unıa aşağıda'ki fıkra eklenmiştir : 

Anca'k Büyük Miill.et ~teclisi inıihabın ye
nilenmesine karar verdiği · takdirde 1 Sonteş

rinde başlıyan içt'inıa seni:!ıi ytllı:k tahsisatının 

kalan Jasmı o sene bütçesin'deki faşlı ;t}\ mıınzam 

Kabul tarihi 
26 . III . 1943 

tahsisat kaydiyle bir defada tıcdiye olunur. 

MADDE 2. - Ru kııanrn n~ııi tarimnden 
mer'idir. 

MADDE 3. - Bu kanuıı hü'kmü Büyük Mil
t M ec: isi Nrrafın<lıın ieı•a o!ı1nu r. 

26 ,Mnrt 1943 
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1767 a_a~ Kan~ ek Kaııun 

(Resmi Gazete ile ilanı : 27 . X II . . 1947 - Sayı : 6791) 

Kanun No. G142 

MADDE ı.- .Milletvekilierinin ödenek mik
tarı (1 150) lira olarak tesbit olunmuştur. 

MADDE 2. - EmekU keseneklerine 15 Ma
yıs 1930 tarihli ve 1613 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinde yazılı aylık miktarı esastır. 

MADDE 3. - 21 . Vl . 1944 tarihli ve 4602 

sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

Kabul tarihi 
22. 12. 1947 

MADDE 4. - Bu ka.mııı 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe giı·••ı ·. 

MADDE 5. - Bu ku.nuıı Büyük Millet Me·
li~i tarafından yürütülüı·. 

23 Aralık 1947 

T. B. M. Meclisi Aza.sının Tlllhsisat ve Harcırahları hakkındaki ısı3 sayılı Kanunun ı757 sayılı 
Kanunla Deği.<ştirilen Birinci Maddesinin tkinci Fıkrasının Değiııtirilmesi haklanda Kanun 

(Resmi Oazete ile ııanı: 81 . 1 . 1.953- Sayı: 32!1) 

Kanun No. 6027 

MADDE ı. - Türkiye Büyük Millet Meclisi 
.Ausının Tahsisat ve Harcırahları hakkındak'i 
19 Mayıs 1930 tarihli ve 1613 sayılı Kanunun 
5 Mart 1931 tarihli ve 1757 sayılı Kanunla değiş
tirilen birinci maddesinin ikinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Toplantı yılı içinde seçilenlerin taluıisatlal'ı 

seçildikleri aydan itibaren ve mebusluktan ayrı
lanların tahsisatları ayrıldıkları ay nihayetine 
kadar hesabedilir. 

Kabul tarihi 
23. ı. 1953 

GEÇİCİ MADDE - 1951 yılı ara seçimlerin
de seçilen mebusların tabsisatları hakkında bi
rinci marlde hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. - Bu kanun yayıını tarihiııdc 

yürürlüğe gireı· . 

MADDE 3. - Bu kannntı '!'ürkiye Büyük 
Millet Mec1isi yüı·ütür. 

27 Ocak 1953 

Sivas Kongresince Seçilen Temsil Beyeti Uyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döne
minde Bulunan Uyelere Vatani ~et Tertibinden Aylık Bağlanması hakkında. Kanun 

(Resmi Gazet6 ile ilanı: 2<}. • XII . 1948 - Sayı: 7084) 

Kanun No. 5269 

llllADDl!l 1. - iva Kongre ince çilen 
Temsil Heyeti tiyeleriyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Birinci Döneminde bulunan Üye
lerden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
sağ b\ılunanlara ra~adıkları ~üqdetçe öden-

Kabul tarihi 
15 . XII . 1948 

rnek, ve başkaca zam yapılmamak kaydiyle va

tani hizmet tertibinden 850 şer lira aylık bıı.ğ

lanır. 

l'tiAJ)Dl!l 2, - Birinci maddede yazılı olan-
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lardan ölmüş bulunanların ve bundan sonra öle
cek olanlarm : 

A) Evlenmemİ§ karısma, yaşadığı müd
detçe; 

B) Yirmi ya§ına girmemiş, yüksek tahsile 
devam etmekte iııe yirmi beş yaşını ge~memiş 
erkek çocuklarına; 

C) Evli bulunııııyoıı kız çocuk larına, evle
rıineeye kadar ; 

Vataui hizmet tertibinden 175 lira aylık 
bağlanır. 

Bu ı'l'lndde gereğince aylığa müstahak olan
lar birden fazla ise bu miktar aralarında mü
sav( olarak takSim olunur. 

MADDE 3. - Sivas Kongrt'sincc se~il~ıı 

'l'eııısil Heyeti ile Türkiye Biiyük Millet Mecli
sinin Birinci Dönemine üye seçilcliği halde itti
bak etmiycnlerle iltihak ettikten sonra ~ekilen
ler, mazbatası kabul eelilm iyen ler, ıs kat edilen
ler veya daimi hir mcmuriyeti tercih ederek il
gisini kesenler ve bunların ikinci maddede ya
zılı dul ve yetimleı·i bu kanun hükümlerinden 
faydnlımamazlar. 

MADDE 4. - Biriııti ıuaduc lıüluııünce ay
lığa müstahuk olanlardan Türkiye .Büyük Mil
let Meclisi Üyesi buluıııınlaı-la 2847, 3656, 3659, 
3661 sayılı k>ınunlara tabi dairelerden, resmi 
veya hususi kurumlarla bankalar, özel idare Vt' 
lıt'lediyelerden 350 lira ve ikinci madde hiik· 
ırıünce aylığa ııiüstııhak olup da ayııı durumda 
buluııanlardun 175 lira veya daha fazla ııylık 

(ller çeşit zaınlariyle birlikte emekli, dul ve 
yetim ve va tani hizmet aylıkları dahil), ücr t 
ve ödenek alanların bu vaziyet ve görevleri de
Yıım ettiği sürece bu kanun hükıııünden fayda-

''""1"' ... 

lanamazlar . .Aylığa mü~tahak olanların taaddü
dü dolayısiyle ikinci maddenin son fıkrası geı·e
ğinee aylık miktarı 175 liradan aşağı düşen l er

den yukarda yazılı durumda olanlarm görevle
rine ait aylık, ücret ve ödenekleri miktarı ikin
ci madde gereğince hesabedilecek hisselerinden 
fuzla olduğu takdit·de bu kanundan faydalana
ınazlar ve bunların hissele ı·i diğerlerine ilfive 
edilmez. 

MADDE 5. - Birinci madde hükınüıı gÖJ'e 
ııylığa müstahak olanlardan dördüncü mad~e
tle yazılı yerlerden aldıkları aylık, ücret ve 
ödenekleri 350 liradan aşağı olanlarla ikin<'i 
madde hükmüne göre aylığa ınüstalıak olanlar
dmı aynı rluı-uında bulunup da aylık, ücret ve 
ödenekleri 17.5 liradan aşağı bulunanlara aylık, 
ücret ve ödenekleriyle (Her çeşit zııınlariyle 

birlikte emekli, dul, yetin\ ve vatani hizmet 
aylıkları dahil) birinciler için 350, ikinciler ioin 
175 lira arasındııki farklar vatıuıi hizmet tcı·ti

hinden ödenir. 
Dördüncü madtlenin son fıkrasında yazılı 

olıınlaı-m görevlerine ait aylık, ücret ve öde
nekleri, hisselerine dü~eıı aylık miktarmdan 
ııoksan hııluııduğu takdirde aradaki farklar ke
za vııiııııi hizmet tertibinden ödenir. 

MADDE 6.- Vatıın hiyoııeti suçundau idam 
edilenlerin ikinci maddede yazılı dul ve yetinı
leri bu kanun hükümlerinden faydalanıımazlar. 

MADDE 7. __:_ Bu kanun yayım111ı kovalıyan 
ny başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 8. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

lG .Aralık 19 
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Bivaa Kongresince Seçil.en Temsil Heyeti ttyelerlyle Türkiye ıBüyiik Millet Meclisinin Birinci Dö
neminde Bulunıı.n ttyel&'e Vatani Himıet ıt'ertibinden Aylık Bağlanınası hakkmdıı.ki Kıı.nunun 

İkinci Maddesine Bho Fıkra E klenmesi haklruıda Kıı.nun 

(Resmi Gazete ilc ilanı : 23. !1.1950- Sayı: 7440)" 

Kanun No. 5546 

MADDE 1. - 1.'5 . XII . 1948 tarihli ve 5269 
aJlll K>anuuun ikiaı'ci madldeSin-e aşağıdaki fık

ra 1l'k1enmiştıir: 
_ D) IHiaıyatta bulunan mullı'taç Anasına yaşa

dığı müdde'1.9"e ; 

K abul tarihi 
16 . 2 . 1950 

MAD:QE 2. - Bu kanun YI!>Yl'"'ı tari hıinde 

yüı-iir1üğıe ıgirer. 

MADDE S. - Bu kanunu Balkanlar Kuırulu 
yüıi.i'tür. 

20 Şubat 1950 

8ivaa Kongresince Seçilen ~n Heyeti Uyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döne
mdnde Bununıı.n ttyelere Vatıı.ni Hizmet Tertibinden Aylık Bağl.a.nııuuıı haklımdaki Kıı.nunun 4 ncü 

Maddesinin De~tirilmesine dair Xıı.nun 

(Resmi Gıızetc ile ilanı: 24.VIT.1951- Sayı: 7866} 

Kanun No. 5814 

MADDE 1. - 5269 ·ayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıda'ki şek-il:de deği~iril'miştir : 

Madde 4. - Birinci madde hükmünce aylı

ğa ımü talhak olanlardan Türkiye Bü)ıük Millet 
Meclliıi Üyesi bulummlarla 2847, 3656, ::16.39 \ 'e 

3661 sayılı kanunlara tiılbi dai·relerdeo:ı, ı ·esı-ni 

veya husullıi kaııun'larla banıkalar, öz.el idare 

ve 'belediyekırden (350) Ji·rıı ve ikinci nıaddP 
- büklmiince ııylığa mü'!ltallı&k olup da aynı du

rumda bulunanlardan (17t5) Lira veya daJI:ıa faz

la aylık (1ıer ı,;eşit zamları ile 'birlikte emekH, 
dul v~ yetinı aylıkları hariç, vatani bi2lmet ay

llk:ları dAlı il) , ücret v.e ödenek alanların bu va 
:ıiyl't \'e görevll'ri d vanı l'ttiği ürece bu ka -

Kabul tarihi 
ı . 7 . 1951 

nuu lıükmüındeıı fııydalanaıuıızlaı ·. Aylığa ıuü.!.

l ı~1ıak olanların taad'düdü dol~yı -iyle ikiinci 
ınal:ldenin son fıkrası gereğince aylık miktarı 

(175) liradan aşağı düşenle-rden 'ytıkımla yazılı 

duı·uın'da olaniann göre-.•l'erine ııü ayhk, üc ı· lt 
ve ödeııekl€ri mikl!arı ikinci madde gercğjn<lf> 

lı~abeldıi:lecck 'hıisseleTiiın'deıı fazla olduğu tak
elirde bu kanundan faydıılanamazlar ve buııla 

ı·ın hiSseleri diğerlerine ilii.'vt> eldilnı('z . 

MADDE 2. - Bu kanun 1 M&ı·t 1952 tari
lıiı~de yürürlüğe girer. 

MADDE S. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yiirü'tür. 

21 Temmuz 1951 
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B) Taeminata ait kan1ınlar, teftir 1Jf karorl4r 

1767 Numaralı Kanunun Birinci Maddesinin Tadili bskkında lta.uu 

(Reımi Gaz•t• il• ne~r 1Je ilanı : 18 . VI . 1,934 - Sa11ı : :n 30) 

Kanun No. 2507 Kabul tarihi 
ll. 6 . 1934 

MADDE 1. - Büyük Millet Meclisi Azası
nın Tahsisat ve Harcırahları hakkındaki 1613 
Numaralı Kanunun Birinci Maddesini Tadil 
Eden 1757 Num.~rall Kanunun birinci maddesir
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde deği.~tiril

miştir: 

Olen mebusların 1683 sayılı Kanun muci'bin
ce dul ve yetim maaşın.a müstahak ailesi cfra
,Jma mü ·avaten taksim edilmek üzere bir sene
lik tahsisatları tazminat olarak verilir. 

Yirmi beş yaşını bitiren ve geçuru balıası 

tarafından temin edilen kızlat dahi bu tazmi-

nattan müstahakkı ma~ diğer evlatlar gibi 
hissedar olurlar. Müteveffanın müsathakkı m&84 
kimsesi bulunmazsa bu tazminat kanÜni mi
rasçılarına verilir. 

Bu tazminat, borç için, haczedilemez. 

MADDE 2. - Bu k.a.ıı.un neşri tarihinden 
ınuteberdir. 

MADDE S. - Bu kanunun hükmü Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

13 Haziran 1934 

(Rumi Gaııeıe ile neşir tıe ilatu: 24 . VI . 1944 - SQ.11ı: 5739) 

Kanun No. 4603 

llılADDE 1. - ll . VI . 1004 tarih ve 2507 
sayılı Kanunun birinci maddesi hükmüne göre 
verilecek ölüm tuzminatı bir gOna vergi ve 
resme tabi tutulamaz. 

MA.DDE 2. - Bu kanun npşri tarihindE'n 

ıner idir. 

Kabul tarihi 
21. VI . 1944 

MADDE S. - Bu kanun Büyük ?tUJlet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

22 Haziran 1944 
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i 767 sıı.yılı Kıı.ntmun birinci maddesinin . ta.dili haklandaki 2M7 ııa.yılı Ka.aunun biriıı.ei me.ddesl.nlıı 

son fıkrasııun yonımu 

(Rekıııi Oazete ile il6ııı : 5. I .1950 - , ayı : 73.98) 

No. 24 

fi. lif. J93L jnı·ibli Y<' 17:li s~yılı Kanunun 
Ririnci Maddesinin ~'arlili bnkkmrlnki U . VT . 
1934 tarihli ve 2507 sııyılı Kanunun birinc i 
maı:id inin on fıkrasında yazılı taznıinııtııı 
hııc.zcdilıniyeceği bakkınclnki Jıiikünı, ınilletv<'-

killerinin gelecek iRtibkııklnrınıı mahsulli'Jı ııl

rl ıkl nrı pnrııların Büyük Millet Mertisi S:ııynııın 

lığın~a ınahsubunıı ıniiııi değildiı ·. 

30 Aralı k 1940 

7 Mart 1927 tarih ve 1757 numaralı Ka.nunun 1 nci maddesinin son fıkrası ha.klanda. 

(Re. ııı1 Gazete ile -n~§·ir ve ilıiı> ı : 12 . l l' . 1932- ayı : 2075) 

o. 606 

Büyük Millet Meclisi Azasmın 'l'ııhsisaı V<' 

Uarcırahlarına mütedair olan 7 Mart 1927 tarih 
\ 1 1757 numaralı Kanunıın hiriııri maddesinin 
on fıkrasında (vefat eden oıı>buslnrın kanuni 

m.irnsçılıırınıı enelik tabsisatın yarısı tnzmiııııt 
olarak) verileceği musarrah ise de ınezkur kanu
nun h\ikiioı ve maksadına göre vefat Pden nıı>btts· 

• 
-lıırın kanuni nıirııR~ılıırııııı ~-~ rilcıı taznıjnatııı , 

varisiere yapılan bir ynı·dıın ınnJıiyetinıle olup 
vt>f~t etmiş bulunan mebusun hakkı taallük et
mı>mek dolayısiyle, terekPsinden addedilmiyece
ğinı- ktı.rat v~·ilmiştir. (Ci lt : 7 sayfa : 2,12 ,24 

9 .1\ isan 1932 

1757 syılı Ka.nunun birinci maddesini deği§tiren 2507 atı.yıh Ke.nunun tefsirine mahıı.l olmadıj1no. 

da.ir 

(Resmi Gaecle ile ı1ô.m, : 17. ll . 1954 - 'ayı : 636) 

Karar 1o. 1834 

1757 sa),lı Kanunun birinci maddesini değiş

tiren 2507 ayılı Kanunun tefsirine mahal olma 
dığı hakkındn Biitçe Komi yonunca hazırlanan 

aşağıdaki rapor, Umumi H eyetin ~ubat 19,3-l 
tarihli toplantı ında kahııl crlilıniştir . 

8 Şubat 1954 

Yük ek Reisliğe 

1dareci. Üyelerden İzmir Mebusu !ehmet Al
dem ir ve Kütahya i\febusu İlısan e rif Özgen 'in, 
17fi7 mımaralı Kanunun birinci maddesini deği 

tiren 2507 sayılı Kanunun tef iri hakkındald tak
rirll'ri knmisyoıııımuza havalt> edilmi olmakla 

Kütahya )febusu .lhsaıı Şerif Özgeu ve :Yiali:ve 
Vekilieti Dütc:e ve Mali Koııtrol Vmnın Müdürü 
hazır olduklan hali!P okıındlt ve nıür.akere !'dil 
di. 

1613 ımmnralı ve 15 Mayıs 1930 tarihli Ka-
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nunda. : «Büyük Millet Mecli ij.zasıuın seııeli 1\ 
tahsisatı (6 000) ve aylık miktan (500) lira, 
olarak kabul edilmiş ve ölen mebusların dul ve 
yetimlerine de bir seneli:kı tahsisatın tazıninat ola
rak V:)rileceği mezkfır bulunmuştu. 

Muahharan 5 Mart 1931 tarihli ve 1757 nu
maralı Kanun ile 1613 numarıı.lı Kanun tadil 
olunmuştur. Bu kanunun birinci maddesinde : 
~~:Büyük Millet Meclisi Azasının senelik tahsisatı 
( 4 200) liradır. Bu talısisat her ay başında (350) 
lira olarak tahakkuk ettirilip verilir.» denildiği 
gibi bu maddenin son fıkrasında da :«Vefat eden 
ıncbusların kanuni mirasçılarına senelik tahsisa
tın yarısı tazmiııat olarak verilir.» denilıniştir. 

Ve yine Büyük Millet Meclisinin hükmünü ic
raya memur olduğu 2507 sayılı ve ll . VI . 19311 
tarihli Kanunun birinci maddesinde : «Ölen mc
busların 1683 sayılı Kanun mucibince dul ve ye
tim ınaı.şına müstahak ailesi efradına müsa.vaten 
taksim edilmek üzere bir senelik tah. isntlnrı tıız
nıinat olarak verilir.» denilmiştir. 

Bundan sonra neşredilcn 21 . \ "1 . 19-H tarihli 
ve 4602 sayılı Kanunun birinci maddesinde : 
«5 Mart 1931 tarih ve 1757 sayılı Kanunun birin
ci ıııarlrlP.si ~Preğiıırc v!'ri!eıı tahsisatın seneli ği 

vo heıı ay tediyo edilecek miktarı 1613 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesiyle tekaüt hesabın~· esas. 
tutulan maaş derecesinin aylık tutanna göre h&
saplanır.» denmiş olmasına nazaran mebusların 
aylık talısisat tutıı.n (500) ve seneliği (6 .000) 
lira itibar edilmiştir ve ölüm tazminatı da bu su
retle hesap edilmekte bulunmuştur. 

· Nihayet 27 . XII . 194.7 tarihinde intişar eden 
ve hükmünü icraya Büyük Millet Meclisi memur 
olan 514.2 numaralı Kanunun birinci maddesinde: 
«Milletvekillerinin ödenek miktan (1 150) lira
dır.» ve ikinci maddesinde : cEmekli kesenekleri
ne 15 Mayıs 1930 tarihli ve 1613 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinde yazılı aylık miktan esastır. • 

denilcliğine göre 1613 numarıılı Kanunda, tekaü
de esas olan (500) lira ipka edilerek senelik ve 
aylık ödenek miktan zikri geçen 5142 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş ve Kanunun 3 ncü maddesiyle 
de 4602 sayılı Kanun kaldınlmış olduğuna göre 
ierasına Büyük Millet Meclisinin ml'mur olmadı
ğı Devlet Memurları Aybklarının Tevhit ve Tea
dülü Kanıımı ahki\nıiyle mcbuslar tahsisatını mu
kayyet kılmak doğru olmıyacağı ve mebuslann 
muhas asatı bu kamuıla açıklanmış bulunduğun
dan işin tefsire nıütaallik bir ciheti göı:;ülem~miş
tir. 

C) Horcınıho rıit kanmılcır 

Büyük Millet Meclisi Azasının Ta.h.sisa.t ve Ba.rcırahlan hakkındakj. 1618 Sayılı Kanunun BB.zı 
Hükümlerinin Değİ.f#tirilmesine dair Kanun 

(Re.,mi Gazet8 ile nelir tle ilatıı : Z6 . TT . 1937 - Sayı : 3540) 

Kanun No. 3135 

IMADDE 1. - .Büyü'k MilJet Moohisi A~sı
ııa devi·!' ve Ml~ ha.rcı.r.ahı da diihll o:lmaık üzeıre, 
~!'ııek ·a1lıf'18.de Vie g.er.ek f>6Vikal8.d iotiın~Lar mü
n.asıe'beli)'lıe g-elııne ,-e giıtıme ihaırcmıcl"ı~ olıa.l18ik 

oh<('Or içıtima se'llaıi iç:i:n 1 'neşrinisaniıdıe moa ktuıa.r.• 

ve bir guna oovlkiTa ta tilibi olım"anı•aık şa.rti;yllıe 

biMr J.iıM vıeriılir. 
MADDE 2: - 1613 ımyıh Koıınıınun ügiialcü 

Kabul tarihi 
15. II .1937 

nıad.desini.n .biırinci fılkı'&Sı mülgadıı·. 

MUVAKKAT MADDE- 1936 içt'iın.ıı Billle· 
si MT<l1'1'8 hı bu .k.ıanımuın moeriyeti tıa.riıb.inıde 1ıa
lıaıkilmk ve tıediyıc <edilir. Aneııık 1936 M411li yıılı 

Biitç.eısinden ~oeolildıe :i'çtirıııa. için vıeriılmi.ş O'l&ıı 

gitme ve Q~elnıe uıti ha:reımafıJa.r buın.da.n ıt&ı ro 
~llllllU:l'. 
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MADDE S. - Bu bnuın ~n ıtıaırıiJı:i;ııen 

ını utebeırdir. 

MADDE 4. - Bu Jtıı.ıı.U!Ilun hüküınıOOri Bii
yü'le Millıet M.eel:i.si taıra!ı.ndıım ic.r.a. o.l.uııı.'ILI'. 

22 Şuıbaıt 1987 

Türkiye Büyük Millet !Meclisi Hesaplannı İnceleme Komisyonu Uyeleri.ne Ankara D~mda Ya.. 
pa.caklan İncelemeler lçin Verilecek lka.met Yevmiyesi hakkında Kanun 

(Resnıi Gazete ile ilô.nı : 4. V/ . 1949 . ayı : 7224} 

Kanun No. 5408 Kabul tarihi 
31. V .1949 

MADDE 1. - İçtilııiiğü.n 62 nci anıa<ldeısi 
uya.rıınca.; Tüı<lciyıe !Büyük Milıl-et Mıeclisi. He
eapJıa:rını- .ln.oo!-eıne tKomisy()lllıu üy;ellıerindeın, gö
r evleri gereğince inceleme ve teftiş için, Anka
Nı dıoşmda wıı.i:f.e gör~ gıencl JıiiJk.~r 

<lairsiıııde iık•amıırt y~miy; i vı&i.lir. 

MADDE 2. - Bu ıkıa.nU!Il yıaıyı.ı:ru ·taTihlnde 
yürürLüğe gi-Mr. 

MADDE 3. - oBu k.a~ıunu 'lüoııkiye Büyü!k 
MilLet Mecl>isi yürütür. 

2 Haz:i!r.an 1949 

sısıs sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve 4808 sa.yılı Kanunun Menretten Ka.ldınlmasma 

dair Kanun 

(Resmi Gazete ile uanı: 13J1.1954 • Sayı : 8633) 

Kanun No. 6242 

MADDE 1. - 15 . 2 . 1937 tarihli ve 3135 
sayılı Kanunun ı nci maddesi gereğince veril
mekte olan yolluğun ödeme taribi 1 Mart ola
rak değiştiril.ıniştir. 

MADDE 2. - 4 OS SllJllı Kanwı medyel
ten kaldırılmıştır. 

Kabul tarihi 
8 . 2 . 1954 

MADDE 3. - Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4. - Bu kanunun hükümlerini icru
ya Büyük Millet Meclisi memurdur. 

10 Şubat 1954 

Ha.rcıralı Kanununun saym mebuala.rı ilgilendiren maddeleri 

6245 sayıl1 Harcırah Kanununun 33 n~ 
maddesinin a) bendi 

Yevmiyeler 

Yurt içinde verilecek. yevmiyelerin 
miktan ve asgari hadleri 

MADDE SS. - Bu kanun gereğince verile-

cek yurt içi yevmiyeh~riniıı miktarı her sene 

bütçe kanunları il,e tesbit olunur. Ancak bu 
yevmiyeler: 

a) Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil , 

vekiller ve mebuslar ile Erkanı Harbiyei Umu

miye Reisi hariç olmak üzere memur ve hizmet

iller için • 6 liradan aşağı düşnıe"mek kaydiyle . 
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aylık veya ücret tutarınııı 1% 3 ndoen az ve % 6 
aıııdan çok ; 

6245 iayıh Harcırah Kanu?~tUnun 34 ncü maddesi 

Yevmiyeler 

Memleket dışında yapılacak vazife 
seyahatlerinde yevmiye 

MADDE 84. - Yabancı memleketlerde ya
pılacak daimi vazife seyahatleri ile muvakkat 
vazife seyahat ve ikameticrinde memur veya 
hizmetliye ödenecek yevmiyenin, iç yevmiyele
rin en çok kaç misli üzerinden verilebileceği 

her yıl Bütçe kanunları ile tesbit olunur. 
Gidilecek memlekete, memur ve hizmetille

rin aylık veya ücret tutadariyle izam sebeple
rine göre bu azami badleri aşmamak üzere iç 
ycvmiyelere tatbik olunacak emsaller Maliye 
Vekalctinin teklW üzerine İcra Vekilleri Hey
etinc•.ı tayin olunur. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 58 nci nıadde&i 

MADDE 58. - 15 . II . 1937 tarihli ve 3135 
sayılı Kanun mucibince verilecek harcirah mik
tarı, her sene bütçe kanunlariyle tesbit olunur. 
Ancak, bu miktar senelik ödenek yekfuıunun 

% 40 ından a§ağı ve 1% 50 sinden fazla olamaz. 

D) Emekli1ıge ait ol<ın!ar 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand1,1Yı Ka.nunund<ı Bi.zı Değişiklikler Yapılını\sına ve Bu Kanun.ı 
Bazı Hükümler Eklenmesine dair Kanun 

(Resmi Gazete ile iliint: 14.Vl.1952. Sayı: 8135)' 

Kanun No. 5951 

MADDE ı . - 5434 Sayılı Kanunun 12 nei 
maddesinin II i§aı•etli fıkrasına aşağıda yazılı 

(l) bendi eklenmiştir : 
J . Emeklilik hakkı talllnan vazifelerde bu

luııduktan sonı·a uıillctvekilliğine seçilenler; (Se
~ınlerinden itibaren (6) ay,içinde yazı ile San
dığa müracaat ettikleri takdirde) 

MADDE 2. - (8 .II. 1954 tarih ve 6244 sa
yıl! Kanunla kaldırılllllştır.) 

MADDE S. - (Değişti 8 . II . 1954 ta
rih 6244 sayılı Kanunla) - .A.Ylll kanunun 15 nci 
maddesine aşağıdaki (i) fıkrası eklenmiştir : 

i) 12 nci maddenin II işaretli fıkrasının (1) 
bendinde yazılı olanların runeklili'ğo esas olan son 
aylık veya iicı•et tutarlan ; 

Bu kesenekler, emekliliğe esas olan son ay
lıit veya ücr tin alındığı tarihten itibaren her üç 
yılın hitamında bir üst derece a.ylık veya ücr t 

tutarı üzerinden kesilir. Şu kadar ki, bu mua
mt>le hususi kanunlarmda tanınan haklar malı-

Kabul tarihi 
9. VI . 1952 

(uz kalmak şartiyle kendilerine emeklilik du
nımları dt~ında terfi bakıınmdan ıki üst dere
ceden yukarısı için bir hak vermez. 

MADDE 4. - Aynı kanunun 87 nci maddesi
nill (a) fıkrası aşağıdaki şekilde d>$ştirilmiş ve 
(ç ) fıkrası kaldınlmıştır : 

a) İstiıf.a edenler; (Milletvekilliğine seçilmek 
üzere Seçim Kanununda ya'Zllı müddet içinde isti
f.ol etmiş olup da milletvekili seçilmiş bnlunanlar 
hariç) 

MADDE 5. - 5434 sayılı Kanunun geçici 60, 
61, 62 ve 64 ncü maddeleri kaldırılmıştır. 

Şu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tıııihe kadar bu maddeler hükümlerine göre 
emekli aylığına istihkak kesbetmiş olaniann 
haklan mııhfuzdur. 

GEÇİCİ MADDE ı . - Yukarı!d maddeler 
hüküınleri, birinci uıadd<!de yazılı şartlan haiz 
olıırak ilk defa Dokuzuncu Dönemde ınilletve-
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killiğine cçilnıiş lanlar hakkında da uygulanır . 

(Değişti S . 2 . ı954 tarih 6244 Sayılı Ka
uuıila) Bunla:rın 22 . 5 . 1950 tarihinden itiba
ren geçen nıüddete ait kesenekieri ve emeklili
ğo esas olan aylık veya ücret dereceleri ı5 nci 
m,ııddenin (i) fıkrası gereğince yükselmiş bulu
nanların artış farkları geçici 66 ncı madde ge
reğince kurumlarınca 'lıu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihi takibeden ay ba.§ındıı.rı itibaren 
tahsisatlarmdan, aylık keseneklerinden ayrı 

olıil'ak kesilmck suretiyle ve karşılıkları d:ı. ku
ruınla.rıncıı toptan Sandığın istemesi üzerine 
iiç ay içinde ödenir. 

Bu kanunun neşri tarihine kadar ilgililer 
ı.arafından ödenmi§ bulunan kesenek ve artış 
farkı karşılıkları Sandıkça kendilerine iade 

, olunarak yukardaki fıkra gereğince kuruınla

rından istenir. 

Bunlardan emekli ke el\eklerini geri almış 
bulunanlal' aldıkları bu paraları bu. kanunun yü
ı·ürlüğiinden itibaren en ~ok bir yıl içinde ve aldık
ları tııi'ilılrrden itibaren % 5 faizi .ile birlikte 
toptan geri verirleı·se bu paralaı·a tekabül eden 
eski hizmet müddetleri yenilerine 1ıklenir. 

GEÇlOt MADDE 2. - Ge~ici birinci mad
ılede yazılı olanların 5434 sayılı Kanunun ge
çici 66 ncı maddesi gereğnice iptal olunan borç
laıımaları , evvi!lce kendilerinden tahsil edilmiş 
olup ta ayrılışlarında iade edilmiş bulunan borç
laıımndan mütevellit paraları, h1 kanunun yü-

rürlüğ girdiği tariliten itibaren 6 -ay içinde 
. andığa mürncaatta bulunmalan ve toptan geri 
vermeleri şartiyle, yenilenir. 

GEÇlOt MADDE 3. - Bu kanunun ikinci 
maddesi hükmü, emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifede bulunduktan sonra ,milletvekilliğine 

scçilmi§ olmaları şartiyle ı . ı . ı950 taribinde 
milletvekili bulunanlardan Dokuzuncu Döneme 
aralıksız olarak seçilenler (emekliye ayrıldık
tan sonra bu yerlere geçenler hariç) hakkında 
da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
hıı.ren uygulanır. 

GEÇlOt MADDE 4. - Bu kanunun ı nci 
maddesindeki altı aylık müddet, Dokuzuncu 
Dönem milletvekilleri hakkında., kanunun yü
rürlük tarihinden ba§la.r. 

GEÇlOt MADDE - (Ek. 8 . 2 . ı954 tarih 
6~-14 sayılı Kanunla) - 595ı sayılı Kanunun 
l nci maddesinele yazılı durunılarcla olanlardan 
altı aylık ıııüclclet içinde boı·çlaruna mür.'.lca.atın
da bulunmıynnlnr için lıu kaııtınll'". neşri tari
hinrten itibaren üç aylık bir nıüddJt verilmiştir. 

MADDE 6. - Bu ,kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. - Bu konuını Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ll Hn1.iraıı 1952 

l!J) .\çık m1111 lrırııı" ai/ olonlol' 

Memurin Kanununun 84 ncü Maddesinin D. Fıkrasiyle 85 nci maddesini değiştiren Kanun 

(Resmi f+oZIIIf ı? c ı1iinı: 17.1II.1938- ayı: 3858) 

Kanun o. 3335 

MADDE 1. - i · numaralı lJeınııı ·in lüınu 

ıınmıı, .ı IJit'.Ü ma.cld inin (D) fı'krıısı aşağırl11ki 

şekil le clrğiştirilnıiş1 ir : 
7 nci ve omlan ıışağı d r~crlHdr lıulunan 

ıneınıll'lııı·ılıın (kadro d61ıı.yr iyle ıı~rktıı kalnı; 

Kabul tarihi : 9 . 3 . 193 
Neşir tarihi : ı7. 3. ı93 

mmıul'lıır cliılıil) nıemlı>kct diLiıilrııdeki resmi H' 

hll:lu i mües:k. atı ıııhh i.vedc tedııV'il ri lüzmnıı 
ft'nnen ·iibit olan1arın teda1·i ve yol ınasraiı 1·e 
De1•letçe tedavi "'ttirilınekte iken vefat edenll.'
ı1n l'!'ll87.e nıasr11fı mensup oldukları rlaire büt-



Çl'sbıılen vı>rilir. 

MADDE 2.- 78 numaralı Menıuriıı Ramı

nunun S.'i n<'i nındd~i n ntrıda'ki ~ckilrli> OE>,ğişti . 

rilmiştir. 

Memuriyatinin ilgası dolayısiyle açıkta kalan 
memurların, ilgarun vukub'!lduğu ay ile onu 
ıııütaakıp ol•an ay zııl'fında maaşlan tam nlnı·ak 

vp hu m'iirl<letFn •hit-ımıınrla tekl'm· lıir.mı>l e ti\yiıı 

kılmnı'amış iseler yı•1ıi memuriyete tayiııleı i ı:,• 

kadar, fiili hizmet ınüddeti yedi seneye kadar 
olanlara clöı·ltı• hir, on ho<J S('T)E"y-<' •kadaı· olanla-

ra ii~tf1 'lrir. nn beş senedmı !azla olanlarıı )'ll 

nın nispetiııde açık ma·aşı verilir. 
Mesleki memuriyet olan mebuslar müddetle· 

ri bittikten sonra tekrar intihabedilmezlerso 
nıı>husluktan en· lki rnımıuriyetleriııe nazaran 
hııklıu·ınıla 'hıı ınadrlı . • tat lrik o1unur. 

MADDE 3. - Bu kaımıı J lla ?.irım l!h1H lıı

ı·ihinden mutelıerdir. 

MADDE 4. - Hu kanun hukiinıl•e~iııi icı·ıı

."H l t'rıı Vekilll'ı·i ll ey<'t i rnemıırduı·. 

12 Mart 1938 

(Resmi Grızete ile neşi•· ve ilanı : 11 . X ll . 1929 - , ayı : 136 ) 

Tefsir No. 148. 

Memuı,in Kanununun tal\ilıi neşriyle ınezkfır 

kanumın Bii ve 89 ncu maddelerinin ıne<Vkii ıııı> 

ı•iyete gil'()iği 1 Haziran 1927 tnrilhi MB.'sınclaki 
ıııiidılet içinÖP iııfi ·al e(l•en ıneıııııı·ine ~fıızuli-

yet Kanunu ıı ·hkiınıına tevfikıın maıış tahsis olu
nur. 

r; K";ıunuevvel J 929 

Memurin Kanununun 85 nci ma.d!lesinin tefsiri 

(Re.~mi Gıızete ile ne~ir ı•c iliim: 23.Vl.1934- ayı : 2731) 

Tetsir No. 201. 

85 nci madde inin son flkı•a ı hiikmü, Bü
yük Millet Meclisi Birinci İntihap Devresinden 
tekrar intihahedilmemiş olan roebuslarn da, in-

tiha.l>edilmedikleri taridı1ıeıı ıiti' bnreu, şamildir. 

18 Raziran 1934 

Memurin Kanununun 85 nci maddesinin son fıkrası ile 148 ve 201 sayüı tefsirlere dair 

( Resmi Gazete ı'le 'lle§ir tJ8 ilmıı: .4. VI. ;1936 · ayı : 33:J1) 

Karar No. 947. 

:\leınurin Kanuııunun 85 nl'i ınatldesinin on 
ükrasındıı şöyle yaz1lıı:lır: 

( Afesleki ın6lnuı:-i<yet olan mehuslar müdklet
l eri bitti·kten soma tıekrar ~nti'halbedilmeıler ise 
ınebusluktan 1'\"\'elki mennıı·iyetlPrine nazıırıın 

haklımnda bu maddi' tatbiık olunur. ) 

148 ayı lı tel'sir fıkrası ııdur : 

(Memurin Kanununun tari'h~ n'l' r'iyli' m<>z
kur kanunun 5 ve 89 ncu mıı.dıclelı>rinin mll'Vkii 
1111eriyete gürd~ği 1 Haziran 1927 tarihi arasın

daki mülddet içinde innsal eden memurine ma
zuliyet Kanunu ıı.hkıhnınn tevi'iknn maıı tnlı . ı 

olunur.) 
Bu te!sirden sonrtliki 201 sayılı tefııirde i c: 

(85 nci maddenin son fıkrası hükmü, Büyük 
:Miille't Meclixi Birinci 1ntilbap Devresinden 1ıek
rar intihabedilmemiş olan mebuslara da, tek
rar intihabedilmedikleri tarihten itibaren şamil

dir.) denilmektedir. 
Birinci tefsir mukayyet olarak memurların 

açık maaş vaziyatlerini tayin etti~i, ikinci tef· 
sir daha geniş manasiyle mesleki memurluk olup 
da mebus bulunanlardan tekraı· intihabedil 
miyenlere ait ise de ikinci tefsire dayanarak 
eski mnznl meınırrlnnn dn böyl bir h:ık t:ı-
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lebctmeleri varit olacağı mülahazasiyle tefsir 
talebedildiği fakat henüz böyle bir talep vô.kı 

olmp.dığı gibi Divanı Muhasebatça da bu işe mü
taallik reddedilmiş bir muamele mevcut bulun
madığı anlaşılmıştır. 

Keyfiy t tetkik .olundukta : . 
5 nci maddenin son fıkrası mebuslara mah

sus bir fıkra olıluğu metnin sarabati ve en .son 
tef ir olıın 201 numaralı tefsir fıkrası da yu-

kanki metne ılayanarak Büyük Heyetçe kabul 
huyurulmuş olduğuna göre tefsirlerin birisi 
umumiyet üade ettiği, 201 numaralı ikinci tef
sir de hususi hükmü taşıdığı için bu iki' tefsir 
arasında bir mübayenet de görülmediğinden 
pek açık olan 201 numaralı tefsir fıkrasının 

tekrar tefsirine lüzum görülmediğine karar ve
ri lmiştir. 

29 Mayıs 1936 

F) Riyaset Tiahsisatı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlmnı Makam Ödeneği haklanda Xr.nuıı 

(Resmi Gazete ile ilanı : 291.1952 - Sayı : 020) 

Kanun No. 5861 · 

rilir. 
MADDE 1.- 'l'ürkiye Büyük Millet Meclisi 

Ba~kanına ayda (800) lira makam ödeneği ve-

. MADDE 2. - Birinci maddede yazılı ödenek 
her ay peşin ödenir. Ay içinde işe başlama ha
linde, mütaalop ay başından itibaren ödeneğe 
hak kazanılır. 

MADDE 3. - Bir·inci maddeye göre verilen 

Kabul taribi 
18 . ı .1952 

öd<>neğe 4178 sayılı Kanun gereğince zam uy
g-ulanmaz. 

MADDE 4. -Bu kanun Milrt l!J52 t.ar·i-
lliııde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. - Bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yürütür. 

26 Ocak 1952 

G) Riyaset Divaın tahsisatıııa ait kanunlar 

Büyük Millet Meclisi Diva.nı Riya.seti Aza.suuı. Ta.zmina.t lta.suuı. dair Kanun 

(Resmi Gazete il 11eşir ve iUitıt : 9 . ll I . 1926 - Sayı : 317) 

Kanun No. 756 

MADDE 1. - Tür.k:iye Bii;yük Millet •M.ec
illsi Di'va;m Riy.ıı eti A.rosııı:ııa '!wr i!(t:iım& sen i 
için ll1i.n ~iz yüz ıl:irn ta.zıııinıat iıt,a o1 un uır . 

MADDE 2. - lşqıu •kıanıru 1J.ciıııci Devrei ln-

ıtihabiy n.i.ıı Üçüncü tçtima. semeı.inıden )tıibaıre.r.· 
m.ıeı- 'i dir. 

MADDE 3. - İ~bu Jooınun Büyüık Mi:lılıet 
MJedj i tasraftndan .ic.Nı. oltmu:r. 

27 Şulbaıt 1926 
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Meclis Hesapla.rının Tetlı:iln Enciimeni Aza.smdan Murakıp Olan Za.ta. ttcreti Huzur lta.sma dair 

olan 25 Ha.zira.n 1927 tarih ve 1169 numıı.ra.lı Kanunun birinci maddesini mıuaddil Kanun 

(Resmi Gazete ile ne§iı· ue ilanı : 14 . V . 1928 - Sayı : 888) 

Kanun No. 1238 

MADDE 1. - 25 Haziran 1928 tarih ve 1169 
numaralı Kanunun birinci maddesi berveçhi5.ti 
tadil olunmuştur : 

Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin 
altmış beşinci maddesi mucibince Meclis Hesap
larının Tetkiki Encünıeni 5.zasındaıı mürakabc 
vazifesini ifa edecek ?.a.ta şehri ~riiz el li lira üc
reti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 Teşrinsfuıi 1927 tari
hqden başlıyan içtını'aa da şamildir. 

MADDE 2. - Bu kanun neşri tarihinden niu
teberdir . 

MADDE 8. - Bu kanun Büyük Millet Mecli
si tarafından icra olunur. 

9 Mayıs 1928 

Memur ve Müstahdemlere Verilecek Fevkalade Zam hakkın~aki 4178 numaralı Kanunun Riya
set Divanı tahsisatma ait hükümleri 

MADDE 1. - Aşağıda yı~zılı istihkaklara, 
!evkaladc halleı·in devamı nıii ldetince. aylık 

tutarı 100 liraya kadar olan la ı· i~iıı, vergi V(' 

tekaiit tevkifatı çıktıktan sonı·a ita miktarının * 25 i. 101 liradan 170 liraya kadar olanlar 

için o/o 20 si ve 170 liradan yukarr olanlar için 
de % Hi i nispetinde zam yapılmıştır. 

3. Umumi Mııvazeneden ·ve birinci fıkrada 
yazılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve mü
esseselerden veril~n aylık tahsisat. 

29 K5.nunusani 1952 

Reisicumhur Tahsisatı hakkında Kanun 

(Resmi Gazete ile ilanı: 22.Vll.1953 - ayı: 464} 

Kanun No. 6167 

MADDE 1. - Reisicumhurıı uyda (12 500) 
lira tahsisat verilir. 

MADDE 2. - Birinci maddede yazılı tah
sisat her ay peşin olarak ödeııir . .Ay içinde ~e 
başlama halinde, seçim yapıldığı ay başıridan 
itibaren tahsisata hak kazanılır. 

Teşkilatı Esasiye Kanununun 33 ncü mad
desi gereğince Reisicuınhura vekll.let eden Bü
yük Millet Meclisi Reisine bu vekilieti rlolayı

~iyle ayrıeıı tııh~i.ııt verilmez. 

Kabul tarihi 
15.VII.1953 

MADDE 8. - Birinci maddeye göre veri
len tahsisata 4178 sayılı Kanun gereğince zam 
yapılmaz. 

MADDE 4. - Bu kanun neşri tarihinde 
ıncriyete girer. 

MADDE 5. - Bu kanunun hükümlerini !e
ı·ayıı Rüyük Millet Mecli~i m murdur. 

17 Temmuz 1953 



(Resmi (}aı;ete ile ilanı: 17 .IX .1946- ayı: 6410) 

MADDE 1. - Devlet daireleri Başbakanui 
teklifi ve :Umhmbaşkamrun onamasiyle .ba
kıınlıklara ayrılır. 

Hunlarıı tfıyin edilecek Dııkanlıırdan ayrı 

olarak D vlet Bakanları da tayin edilebilir. 

Devlet Bakanlarından birine Başbakan Yar
tlııncıın göı·evi verilcbiliı ·. 

MADDE 2. - . TT . 1937 tarihli ve 3117 

Kabul tarihi 
ı3. rx. 1946 

~ayılı ve :W . XT . 1937 taı·ilili ve 3271 ayılı kn
mınlar kaldırılmıgtır. 

MADDE 3. - Bu kımun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu kanunu Başbakiın yürü
tür. 

14 Eyh'\1 1946 

Başbalmn ve Bakan Makam Ödenekleri haklanda Kanun 

(Re3mi Ga,zete ile üan ı : 17.1.1952- J:;cvyı : 8010) 

Kanun ro .. 57 

MADDE 1. - Başbakana ayda ( 00) lira 
v bakanlara ayda ( 450) ~ r· lir·a makam ödc
neği verilir. 

MADDE 2. - Birinci maddede yazılı öde
rıekler her ay peşin olarak ödenir. 

Ay içinde işe başlama halinde, mütaakıp ay· 
lınşından itibaren ödeneğe hak kazanılır. 

Diğer bir bakanlığa vekiilet eden bakan
lara vekaletleri dolayısiyle ayrıca ödenek ve
rilmez. 

Kabul tarihi 
ll . ] . 1952 

MADDE 3. - Dirinci maddeye göre veri
len ödene.klcre 4178 sayılı Kanun gereğim·~ 

zam uygnlannıaz. 

MADDE 4. -Bu kanun 1 Mart 19.52 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE IS. - Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

14 Or:ık 195:l 



5. Kütüphane Talimatnamesi 

BİRİNCİ FASIL 

Kütüphane l!.'nc iimcni ve kütüphane nıeıııurllll'l 

MADDE 1. - Büyük Millet Meclisi Kütüp
hanesi, Kütüphane Encümeninin iuaresindcdiı'. 
Kütüphane uınuruna nezaret, kitap, harita , f!ıl· 

zete Y~ saireyi iutihııp vi' kütüphane tuh si..~u ı ı

nı tfıyin ve aleiiisul sarf Encümenc aittir. 

MADDE 2. - Kütüphane ınenınrlıırı, ı ·ii

tüphıınl' müdüı·iyle muavini olan kütüphıııu• V<' 
vesııik muhafızından ibarettir. 

Kütüphane vezaüi için 6 ncı ıııadd~ıue ıııu 

hııner bir v.eya iki müstahzır istihdam olunuı· . 

MADDE 3. - lnhilal vukmıııda kütüphu 
ne müdürü mekatibi aliye ıııezunlııı·ı n r·ns ııı 

rları bilimtilıan tAyin olunuı·. 

Müsııbaka inıtihanı ulumım tak ·i nı vt• şuaha
lınılıın ve taksim<' esas olan ııazariyc ve teıınıüi
Jer<leıı ve kütüvhanl' ve fihı·istleı-in usulü tan
zim ve t.ertibimlen ve ulumu hnknkiy<' ve ilıti 

sadiye haklunda nınhimatı unınmiyed<'ıı ve 'l'üı ·

kiye hakkında ınaliımatı nnınmiyeden VI' 'l'ür
kiyP kanunları bakkınua mali'ınıatı mücım•lı• ilr 
Pransızca kitabetten icm ve ınütııadclit Jisıııı hi
len tercih edilir. 

nu inıtihııu talıı·iı ·i olup Büyük Milll't M~r

lisi Reisi tarııfındıııı tensip olnnaeak bir fu.is-
· vekili ve bir idare meınmu ile Kütüphan(' Eiı

cüıııeııi Reisinden teşekkül edecek heyet tara
fınuan icra ve imtiharun ycvm ve . urt>ti i<"rası 

Katibi Umumi vıısıtasiyle ilan · olunur. 

MADDE 4. - Müdür muavini l•'ranııızca
dıın tercümeye muktedir mekatibi aliye veya 
lise mezunları nı·asından Kütüphane Encümeni 
tarafından yapılacak imtihan ile bilmüsabaka 
tayin VP mütaddit. lisan bilen tı>rcih olunuı·. 

lK.l,N'Ot J' ASIL 

K ii. tüphaM vcwifi 

MADDE 5. - Kiitüphııne Vl'zaifi berveçhi 

iıticlir: 

ı. Kuyudal, lertip ve tefti~: 

Hcşin.ci fasılda beyan olunan uısule tevJi
kau mevcut fısa mı ıııev ı ·ude, hccııi ve tnsnifi 
kuyudat ve fihristierinin yapıiması , nuınanı 

lanacak ve etiket vaz'ı ve ô.sarm fihı·iste naza
ı·an tıı.snifi ve usulü müttehaze veçhile husnsi· 
ınahalleriuo vazl ve tertibi ve muayyen zaman-
I a l'(la k üt.üplianenin teftişi . 

2. lhzari muamelô.t: 
Tetebbüatı teşriiy-e i~ill i teııileıı kanun, ui

zıııııuaıııe ve buulıwın zeyil ve tadillitı ve mü
teferri esasatı ilıııiye ve kavaniııi mümasilei ec
ııebiyeyi ve iisar' ve ve ·ai ki saireyi cemi ve ih
zaı· ve '!ürkiye kamtnlarnın kütüphancye mah
~us fihristi unıunıi inin tan:ciın ve aleddevam 
kanunlarm tehedrlüHltı YC ilavat ve nıiizake

kl'ı-ııtıııı t ııkip. 

3. Muamellitı kalemiye : 
Kütüphıın<'ye alınan eserlerin zeyil ve ınıı

badini ve yeni çıkan eserleri takip ile alınnur
sı lfızımgelenlel'i ve tecdit olunacak aboneleri 
Kütüplıant> Encüoıı>nine arz ve Encümen tara 
fndan tedariki tııkarrür edenler ile kütüpha
nPye uit, En<'Ünıcııin diğeı· nıukal'reratı hak
kıııdıı icabeden muameleyi ifıı. ve iııtaç ve kü
tiiphaneuiu muhabcrat ve kuyudat.ı k11lenıiye 

w dnktiJografisini ve kütüphane istatistiklerini 
iCI'a Vl' kitap~ılarla ol,uı hesabatı kayıt ve t.e
diye Nlilecek mebaliğin muamelesini ihzar ve 
heyeti idareye arz ,ve encümenlerden alınan 

rsE>riE'rin iadesini temin . 

4. Vesaik ve neşrjyııtı !C§riiyenin eemi ve 
mübadelesi: 

Büyük Millet Meclisine ait zabıt cerideleri, 
l'Sbabı mucibe mazbatalan ve kanun liiyihalan 
ve nıiifredat bütçeleri ve sa.ire ile Hükümetin 
neşriyatı resmiyesini ve gazeteleri cemi ve kolek-
iyonlarına ilAve ve oonebi parlam.entolariyl(' 

Büyük Millet Meclisinin nefriyıı.tmı mübadele 
ve mevcut veS&ikin kuyudatmı tantim ve muha,. 

faz&.. 

MADDE 6. - Müdür, maddei salifeda mez-· 
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kur vezaifin heyeti umumiyesiyle mükelleftir. 
Muavin işbu vazifede müdür muavenet ve 
talimatname vcçhile kuyudat ve a ·arı tertip 
ve tanzim ve müdür tarafınilan irao olunacak 
ııair hidematı ifa ilc muvazzaftır. 

M:üstahzır, kütüphanenin hidematı dahiliye
!ini ve mevcut kitap ve sairenin ve alat ve levii
zımını tathir ve muhafazasını ve gazete ve risa
lelerin ihzarıııı ve kütüphaneyi açıp kapamak 
gibi sair hidematı ifa eyler. 

Kütüphancde müstahzırdan b.aşka lüZillnu 
!kadar haderne vardır. Bunlar kütüphane açı1' 

• iken ve müdürün malfımat ve rnüsaadesi olma
dan kütüphane haricinde Merlisin diğer bir hiz
metiyle tavzif edilemozlor. 

MADDE 7. - Büyük Millet Meclisinin tabı · 
ve tevzi olunan evrak · ve vesaikından beşer 
nü hası ve Meclis narnma olarak 1TGıtibi Umumi
lik makamına veya Evrak Kıı.lemine gelen sair 

· vesaik ve asardan ik' er nüshası dalına mütalaa
ya arz olunmak ve ihtiyat kolt>ksiyonlaı·ına iliivc 
edilmek üzere Katibi Umumi tarafından kütiip
haneye gönderilir. 

Kütüphane müdürü her sene kütüphanedc 
koleksiyonu yapılan vo Meclis rumamesine <l.iihil 
olarak tevzi edilen matbunların muntazam fih
ristini yaparak k'ütüphnne fihristine zeylen iHive 
eder. 

MADDE 's. - Kütüphane müdürü ecnehi 
parliı.mentolara mübadeleten giinderilecek Bü
yük Millet Meclisi neşriyatının cins, miktar ve 
mahalli irsalini hidayeten Kittibi Umumi ile tes
bit ve bunları matbaadan alarak mulıtassıınleh

lerine irsal eder, bu baptaki muhaberat dosyası 

kiitüphaneye aittir. 
Ecuebi parlamentolarına gönderilecek işbu 

vesailan perakendeleri rabıt ve ttclit ve sername
leri Fransızcnya tercüme ve üzerlerine tahrir olu
nur. 

MADDE !l. - Bilnıııltabcle Büyük M:illet 
M li in gel ek vcsııikı ~en biye kütüphaneye 
teslim ve kütiiphancde her memlekete mahsus 
olanla:-~ ayrı deftere kaydedildikten sonra ay
ı·ıca tanzim edilecek rihri ti d kiitüphan :t'ilı

riııtinin vr<mikı ecnebiye kı mına ilaveten tab
edilir. Bu 1'<' ·aikll>n biri eucümenleı- taraCından 

hıısh llüzum trrcüm eUirilmE'k i ten'ilirs Kii
tibi l'ınuınilik~c imı rttiriliı· . 

MAD,DE 10. - Kütüphane • müdürü Kü
tüphane Encümeninde müzakere edilecek me
mddı ihzar ve kitabet vazifesini ifa. eder. 

MADDE 11. - Her içtiına senesi bidaye- · 
tindo kütüphane müdürü kütüphanedeki asarı 

birer, birer teftiş eder, zayi olanlan ve sureti 
ziyaı Kütüphane Encümenino arz ve eııcüınen 

karariyle 1.ayi nüslıalar yeniden iştira ve ziyaa 
sebep olanlardan bedelleri tahsil olunur. 

ttÇUNCtt FASIL 

K itaıJ!amı sııreti i§tira ı; e tesellii'!ıü 

MADDE 12. - Kütüphane encümeni kara
ı·ı olmadan kütüphaııeye mahsus eser celp ve 
iştirası memnudur. 

Eneümcnce alııunas ı takarrür eden usarın 

alciusul kararı tanzim olunur. Bu karar alına
cak şeyl erin rııüfredatını ve malCım ise fiyatı da 
muhtcvi olur. Ancak bundan sonra kütüphane 
ınüdürii bu kitapları sipariş eder ve bedelleri
nin tesviye olunmasına müsaade i~in heyeti 'ida
reyo müıacaat ve bayiden alacağı iştira senet
lerini veya faturnlannı lef ve kitapların kütüp
huneye teslim olunduğunu şerh ve imza ederek 
mulıaseb ye ita eder. 

Bu suretle b deli mukannen hemen tesviye 
Ycya irsal olunur. Eğer berveçhi pe~in para ir
sal ve tediyesi iktiza ederse bu bapta heyeti 
idare Mulıas be Müdürünün muvnfnkatiyle meb
lüğı mezklırıı vezneden ahiz ve gönderildikten 
sonra bankadan veya postaneden alacağı mak
buzu muhasebeye vererek muvnkkat senedin'i 
istirdat eder. lştira. olunan veya hediyeten ge
len eserler veya listesi encümen resisine ira,ıı 

olunur. 

MADDE 13. - Kütüphaneye gelen her eser 
kırk sekiz ant zarfında kayda ve filıriste geçi
l'ilir. Çok miktarda birden gelen k'itap ve vasa
ikın kırk sekiz saat zarfında tasnif vo kaydına 
başlımması liizımdır . 

DÖRDUNCU FASIL 

H evaddı ıııiitef errika 

MADDE 14. _:. Büyük Millet Meclisi Kü
tüphanesi eyyaım ı·esıniyei tatiliyeden manda 
her gün sabahları dokuz bu~uktan akşam beşe 
k~rlar Y<' Mt><'lis devnın diyorsıı Cl!! enin hita-



ınına. kadar açıkt ı r. Mecli · mü nakit iken Kü
tüphane .Encüınenince veya II eyeti İdarece ta
karrür ederse Cuma (2739o sayılı Kanun ge
reşiuce Pazar) günleri de Kütüphane küşat 

olunur. Bu takdirde kütüphane nıt'murin ve 
müstahdeınini münavebeten gelirler. Tatil es
nasında Meclis memurlarının devamı hakkında 
ittihaz edilen usu l kütüphane nıemuı·ini hak
kında da caridir. 

MADDE 15. - A~ık bulunduğu zamanlar 
da. kütüphaneye mebuslardan maadasının ~ir

mesi mPmnuduı·. Katibi Unı_umi her zaman n • 
,ifcrlis memurları vazifeten girerler. 

MADDE 16. - Mensup olduğu vekalet ve
ya daireleri tarnfmdaıı resmen ıııüracaııt iizr 
rine Heyeti fdarC'den tahriı·i nıüsaad(' almak 
şıırt.iyll• zcnıtı saiı·c dahi kıraat salonunıl:ı mü
talaa edebilirler. Lfıkin bu nıiL~aadenin itns ı 

nıütalfıa ediletck iisaı· ve vesaikin Meclis Kü
tiiphancsindeıı maada diğer kütüphıınelerde bu
lunnıaıııasına ınüt enıkkıftır . 

MADDE 17. - Kıraat salonunda kitap is
tiycn zcvnt kitap talchinc mahsus ımsiaya kita
bın ruıııuz ve numarasım ve unvanını Ye ziri
ne kendi ismini yazaı·ak memuru mahsusuna 
veriı·. Du pusla istenilen kitabın yeı·iııc Ya z'
ollnarıık kitap dolaptalt çıkarılır. lstenilen her 
<>ser i<:iıı ayı-ı hiı· puslıı yazılıı·. Kitabın iadc
sinclt• pnsla da sa hi bine verilir. 

MADDE 18. - M<>busan kütüphane i~in mü
hııy;: a.:ını arzu ettikleri asaı-n isimlerini kn·a
at saloınıııcla nıt>vzu deft ere kayıt ve zirini imza 
!'<lı·eler. Kütüphanl' F.nciiıncninin ilk içtimaında 
tahsisatı mevcude nazat•ı dikkate ıılınıırıık hu 
bapta bir karar ittihaz ve neticsei munhasırıın 

mezkur deftere H talebin zirine tahrir olunuı·. 

MADDE 19. - Kütüphancye gelen eser
ler sürııti ınümküne ile teclit ve cildin üze
rine Meclis Kiitüphaııt>sinP ~it olduil-n i ~aret ı•t 

tirilir. 

MADDE 20. - Kıı-ııııt salonunclıı encüımıı 

toplanması ve yüksek sesle ınüıı ukaşa edilııı esi 

ve yeme lt yenilmesi ve ~e<'<> leri yat ılına s ı menı 

nudur. 
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MADDE 21. - Her intihap devresi iptida.
sında kütüphane fihristi tabedilerek azaya tev
zi ve her encümenc bir nüshası ita olunur. 

MADDE 22. - Kütüphane meınurin ve 
müstahdemini yedi emanetlerine mevdu ve kü
tüphanecle mevcut asar ve levazım ve eşyanın 
muhafazasiyle mükellef ve mesuldüı·Jer ve her 
şeyi yerli yerine koymadan miifarekat edemez
ler. 

l'fiADDE 23. - Müdür, vazifesini ifa ile be
raber nıaiyetinin de vazifedeki devamına ve 
kütüphane mesaisinin tensip ve tanzimine ve 
nczııfet ve tahriratının teminine elikkat eder. 

Mniyetinin mucibi tevbih ve mücazıtt ııhvalini 

ve şayam taltdir ve tııltif mesaisini nnzaı-ı iti
bara alınmak tı>ıııennisiylc Heyeti !clareye ar
zeylcr. 

MADDE 24. - M:iidüı-, lıııstalık veya ~ait· 

ın azeret i ma kb.ulesine bina en vazifesine gele
nıiyecek oluı·sıı Heyeti İ dareye a rzı malumat 
crleı · ve maiyetine bu gibi mazeretlerden dola
yı ancak aydıı. ü ~ gün iı:in izin verehiliı·. Daha 
ziyade iç;in Heyeti ldııı·eııin nıüsaadesi lilzım
dıı·. Bilfımüsaadc devam etıniyenlHin maaşm

dan kıstclyevm icı-a edilmek üzere müdürün 
1 feyeti ld:ıreye heyanı keyfiyct etmesi mecbu
ridir. 

MADDE 25. - l.~bu ııizamııanıenio tatbikı
na Kütüphane Encünıeni ve Heyeti !dare neza
ret ve lüzuın _görülecek tedabiri saireyi ittihaz 
ederler. 

BEŞINOt FASIL 

Sureti tertip vo tasnif 

MADDE 26. - Büyük Millet Meclisi Kü
tüphanesi iç:in csasen üç kayıt tutulur. 

Evvela mevt·ude kayclı; 

aniyen, lıun'ltU heca tertibiyc kayıt; 

alisen mevzu itibariyle kayıt. 

MADDE 27. - Mevrude kııyclı deftere b r

ve~hi zir tanzim olımur. 
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İlk sütundu senei maliye iptidasında (1) dım 
başlamak üzere sıra numarası tahrir olunacak
tır . Senenin son iki rakamiyle sıra numarası 

kitabın mevrude numarasını teşkil eder ve hem 
k1tabın ınıvan sayfasına, hem de hurufu heca 
kaydına ta.hrir edilir. :Mesela; kitabın tınvan 

sayfasında vcyahut kayıtta 125,32 numarası gö
rülür ise mezkfır kitabın 1332 senesinde kütüp
haneye alındığı ve 1332 senesi mevrude kaydına 
125 nurnaraya müracaat olunduğıı halde ne su
retle tedarik olunduğıı tafsiliitı görüleceği an
laşılır . 

!kinci sütunda kitabın kütüphaneye girdiği 
tarili yazılır. 

Üçüncü sütunda muh.l.asaran 'müellif, unvan; 
kaçıncı tabı, adedi, cilt, mahalli tabı, senei 
tabı yazılır. 

Mesela : Refik Ahmet, tuı-ih.i umumi, 1stan-' 
bul 1328 veyahut Ata db Tarihi Osnıani, ikin
ci tabı, cilt 2 - 8 İstanbul 1330. 

Dikkat edilmelidir ki, bir eserin kaç c1lt
ten ibaret olursa olsuıı, yalnız bir mevrude nu
marası olur ve fakat aynı zamanda her bir cil
de yazılır. :?ıiabaitli asar ve resaili mevkute için 
her bir tam cilde bir vürut numarası vaz'olunur. 

.Dördüncü sütunda eser kaç eiltten ibaret ve 
kaç müecllet ise · ikisinin adedi de tabrir olunur. 
1esel8., sekiz cilt olarak telif olunan bir eser 

dÖrt mücellet içinde i'!e 8/4 sureti 'i§8.1'6t olunur. 
Beşinci sütunda kitabın mücellet olup o)ma

dığl tahrir edilir. Kitap mücellet ise (C) terkin 
Ql\lnnr, DeSil ise1 tcclit edilineeye kadar sütun 
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boş kalır. 

Altıncı sütunda. eıserin sureti tcdariki yazılll' . 

Mübadele= B. Hediye= H. lştira suretiyl r 
yeni ise = Ş. Ve müstamel ise= A. 

Yedinci sütunda fiyatı neşriye ve sekizinci 
sütundu fiyatı baliğa yani malolduğu fiyat ter
kim olunur. Dokuzııncu sütunda kitabın mazmu
nwıa göre sınıfı tahrir olunur. 

MADDE 28. - Mükerrer tediyatta bulun
mamak üze~ kıymeti tediye · olunan iı.sa

rın fiyatı baliğa sütununa şerh ile (S) harfi 
yazılır. 

MADDE 29. - Cüz cüz neşrolunau asarın 
bitamma ve resaili mevkutenin bir cildi
nin itmallllna değin asıl mevrude defterleri 
haricinde tutulacak muavin bir kayda ithal ve 
cüzler ayrı rafa konulur. Bu muavin kayıt 

hurufu heca tertibi üzerine diziimiş ve klasör 
derununda cemedilmiş listelerden ibarettir. 

MADDE SO. - Her bir kitap mevrude kay
dine ithal olunur olunınaz mevru<l~ numa
rası unvan sayfasına işaret edilir. 

MADDE 81. - Hurnfu heca tertibiyle tu
tulacak kayıt fiş üzerine usulü atiye dairesinde 
taııziin olunur. · 

(1) Her bir eeer 12,5 X 7,5 santimetre eba
dında ibzar olunacak kartlardan birine ve kifa
yet etmediği takdirde yukan •köşeye müteeelsilen 
stra numarası vaz ile kafi miktarda ataıt 

ilavesiyle eser i~in bir fiş yapılır. 



- 103 

(B) Kartıu yalnız biı· yüzüıw yaı:ılıı·. 

('1') Muhtelü unvam havi mütaaddit ~er
lerden müteşekkil ınecmualar ve enısali için 
umumuna mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı 
gibi aksaını için birer tali fiş yapılır·. 

(S) Esas fişlerde izahat verileceği gibi 1iıli 
Hşlerde de esas fişlere müraeıııı.t işaretiyle nınh
tasaran kayıt icra olunur. 

MADDE 32. - Pi~ler bernc;hi ziı· tlolcluru
I'Ur. 

(a) Birinci satırda müellifin ismi yazılıı·. 

lsim mümkün olduğu kada.r kiimilen tııhı·ir etli
Iir. 

lh) Bir eserin müellifleri mütuaJdit i~e bi
l'iııci satırda ilk isim v.e altındaki satıra diğeı·

leri yazılıı·. Mesela Necip Asım ve Mehmet 
Arif'in Osmanlı 'farihi esas kartta hirinci sıı

tırda Asım Neciıı ve altınd a · Arif Mrhıııet n • 
ti\li bir kartta 

Arif Mehmet 

(Osmanlı tarihi : 1331) 

AtiliD ve Arif Osmanlı tarilıiı e müracaa~. 

(c) :Müntahabat, nfışirin · ismiyle kaydo!u
uur. 

(d ) L"uvan kamileıı tuhrir olunur. 
(e) Müellifin rütbesi, e~kali ve diğer iı;ıan 

varsa bunların müellifi olduğuna dair ibarel<>r 
tayyolun ur. 

(f) Kitabın sayfa adedi ve ebadı nihayetiıı 

cle yazılır. Bir eser mütaaddit cUtlerden müte
şekkil ise kartm nihayetinde tadat edilir ve her 
hiı· cilt için ayrıca satır ifıoaz olumu·. ('iltleı·in 

ııyı·ı, ayrı unvaniarı var ise uııvanları dahi " ·' ·· 
rı ayrı göstcriliı·. 

llmi iktisat 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 

Şekil : 1 

İktisat 

Vağner (Adolf ) 

5 Cilt. Laipzig l!l9:'i 
1 Mukıı.ddeme 

2 Vergiler 
:3 Ticaret V(' ıirıı>It 

4 Sana. yi 
5 Maliyat 

Lki cilt bir arıı.dıı teclit oluııduğu hııldı> bıı.

liulıı göRterildiği vE'~hile kı11· is ih· int<' ı ıluıııır . 

B'ir eserden ıııütaaddit nüslıalar olıır:;a yalıuıı 
bir kart tanzim olımur. Bu uüshaların tabıları 

vcyalıut ne§irleri muhtelif ise tab'ın adedi, na
şirleri, ismi ve tab 'ın senesi d~ gösterilir. Şu 

kadar ki, nıazınunu nüshadan nüshaya farklı ise, 
yani tadiliit icra ec!'ilerek yenielen telif olunmuş 
i~t· her bir nüshu i~;in ayrı bir fiş tanzim olunur. 

( ~ ) E~as kartında mcvrude numarası ve 
nıt•vzu tertibi üzere sınıf \'e kısım rumıız ile ·nu
marası vaz'olıınur. 

~Ievrude numaı·as ı Yar i~c Jju ıııınıuı·ıı dahi 
1ı·!'lünı olunuı·. 

(h) Resaili mevkııte, ııe.~ri.vah teşriiyE' , iısa

n ıınıhitıı ınisillu muayyen müellifi olmıyan ese
rin h11111fll hı'f•ı.t tertibi ııoktai nazarınclan ınü

ı·llifin y~ :· fnc eserin unvanı geçer. 
(i) Eserin sayfa adediyle c bad ı gösterilir. 

gfıadı bcrl'e~hi ziı· tı•rkim ı1lunıır. 

ı.;itabııı zahrı leflelınesahıı anlaşılacağı veçlıi

lr iı·t ifaı 20 santiınct ı·cyu kadar olanlar sagir 
= s. V<' ~·i rmiclcıı ynlmrı ::ıo saııtiııwtn' kadar 
I'RSat = , .. \'e 30 druı fazla olanlar kebi r = K. 
·esmi.'·~ ve bu rumuz fi~te sıı.vfa acleclinclcu son
ı· ıı lmv'is i~inP konulur. 

(.i) H.rr bir cildin ilk w son sayfaları daın
g-alanır. ~ayfa adedi yüzü mülecaviz ciltlerin 
kunı mühür ile 99 neu sa,Vi'ası dahi duıngala

ııu· . Aılaslaı·, haritalar ve nıütefcrrik resim lc,·
hala rııı her biri kuru mühür ilc danıgalaııır. 

MADDE 33. - Fişler nıiiellif ismi tertibiy
le hurufu heca sıra sında kartlara malısus göz
l ,"rılt:> hıf.zolıınuı ·. 

MADDE 34. - J<itaplaı·ııı ıııuhteviyatma 

gö ı·e berl'eçhi zir sınıfiara taksim ve hi?.asında 

hulunHıı harfl erle kaydolunur . 

()) ! lahiyat 1. 
r :.ı ı Tarih H. 
(3) Coğrljfya 

(4) Neşriyatı teşriiye R. 
15 ' Hukuku esasiyP s. 
(6) İktisat · A. 
(7) Asarı mulıita V~ ı·esaili mevkutPi 

umıımiye 

ıı·n Kavanin K. 
t !l ) Lisaniyat L. 

( 10 ) AsArı mütenevvifl M. 

MADDE 36. - BuııJanlnıı b~ı· sııııf berve~

lıi ziı· kıı:;ınılnm ayl'lltı · I' C kt'zalik lı ıırflel'!e t~-
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rif olunur, olveçhile ki, birinci harf sınıfı ve 
ikinci harf kısmı gösterir. 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

1LA.HlYA1' {1) 

.!sarı ınevkuta ve resaili mev
kute 
Tef.sir 
Hadis 
!Imi kelfım , hikmet, tasavvuf 

TARIH (H) 

.Asarı muhita ve resaili mev
kute 
Tarihi umumi 
Tarihi İslam 
Tarihi Osmani 
Tevarihi hususiye 
Teracümü ahval 

roGRAFYA (C) 

.Asarı mulıita ve resaili mev
kute 
Seyahat 
Coğrafya siyasi ve iktisadi 
Atlas ve haritalar 

NEŞRIYATl TEŞRllYE (RJ 

Zabıt carideleri 
Kanun lfıy:ihaları 

Encümen muzbataları 
Bütçeler 
Malfunatı ihsaiye 
Neşriyatı mütenevvia 

HUKUKU ESASIYE (S) 

.Asnı·ı muhita ve resaili mev
kute 
Hukuku esasiyei umumiye 
Hukuku esasiyei hususiye 
Hukuku idarei umumiye ve 

!. T. 
1. F. 
!. S. 
1. A. 

H. 
H. U. 
H. !. 
H. K. 
H. H. 
H. C. 

C. T. 
c. s. 
c. c. 
C. H. 

R. z. 
R. K. 
R. C. 
R. B. 
R. s. 
R.M. 

S. T. 
s. u. 
s. H. 

hususiye S. R. 
Hukuku beynelnıilel ve mu-
a.heda.t S. M. 
Siyaset S. S. 

(1) 

(2) 

(3) 
(.J.) 
(5) 
(6) 

1KT1SAI' ( A) 

Asarı muhita ve resaili mev
kute 
!çtimaiya.t 
İktisadiya t 
tJmi mali 
Bütçe 
İstatistik 

A. T. 
A. C . 
A. K. 
A. IJ. 
A. B. 
A. S. 

ASAR! MUHlTi l VE RESAILl MEVKUTEl 
UMr!MlYE (U) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(1) 

(2 ) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(R) 

(9) 
(10) 
(ll ) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

.A sarı muhitai nınuroiye 
Resaili mevkutei urriumiye 
Y evmi gazeteler 
Takvim ve salnameler 

'KAVANIN (K) 

.A.sarı ınuhita ve resaili mevku
te 
Kavaııin ve ni?.anıat 
Fıkıh ve şerhi 
Felsefei hukukiye 
'l'arihi hukuk 
HU'kuk ve kavanini medeııiyc 
Hukuk ve kavaııini cezaiye 
Usulü muhakenıatı hukukiye 
ve te.5kili mehakim 
Ceza muhakeme usulleri 
Hukuk ve lkavanini ticaret 
Kavanini iktisadiye 

LlSANfY AT (L) 

.!.sarı muhita ve resaili mcvku
t e 
Sarf ve nahiv ve mantık 
Kaıııus ve lftgat 
Edebiyat 

ASART MtJTENEVV!A (M) 

Asan mütenevvia 
Ulıimu tabiiye 
mumu riyaziye 
.Askeri ilimler 

u. 'l'. 
u. R. 
U. G. 
u. s. 

K. u. 
K. Z . 
K. K. 
K. F. 
K. T. 
K. D. 
K. C. 

K. S. 
K. M. 
K.R. 
K. Tı. 

L. 1'. 
L. S. 
L. K . 
L. D. 

~I. ;\If. 
M. T. 
M. R. 
111'. A. 
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Şekil : 2 

S. B. Stounn 

S. B. 606 125,33 Büt~e 5 nci tabı, Paris, Larus kumpanyası 
sene 1905 - 608 [V) 

S . . B . 606 (A) 
S. B. 606 (B) 

345,34 
305,35 

Kezıı ikinci nüsha , altıncı tabı. 906 
Keza ür,üncü ııüsha. yedinci tabı 909 

MADDE 36.- Mütaadclit nüshalan havi 
birer eser mesela Stourm 'un bütçesinden ü~ 

nüsha bulunur ise aynı sınıf ve birinci nüshaya 
S. B. 125 işareti konulmuş ise ikinci nüsh aya 
S. B. 125 «A» ve üçüncü nüshaya S. B. 1 2!i 
«B:. konulur. 

Şekil : 2 

MADDE 37 .. - Ev katı !nuayyeııede neşı·o ln

nan asar ve resaili mevlnıte evvelii sıra numa
rası ve baclehu sınıf ve kısmı ınübeyyin ı-umnz 
ve sonra eserin birinci cildinden itibaren mü
teselsilen adeelleri konur. Mesela Meclisi Mebu
san zabıt ceridelerindeıı birinci cileline 15 R 
Z. - 1 ve ikinci cileline 15 R. Z .. 2 ve ikinci 
cildin bir ikinci nüshast var 15 R. Z. · 2 A ter
kim ohmur. 

MADDE 38. - Herminvali maruz fişler tas· 
nü olunduktan sonra her bir kı~m için birta
kımı elsinei şarkiye, diğer elsinei garbiyeye 
malısus üçer liste tanzim . olunur. List.l'lel'in 
33 x 1/2 santimetre ehadııırln vnraknlnrrlnn 1<'~· 

kil ve bir klasör derununda lııfzolunur. 
Listelerin biri kebir ve ikincisi vasat ve 

üçüncüsü sagir hacmında olan asar içindir. 
Listelerin başında birinci satırda şarkiye ve

ya garbiye ve ikinci satırda sımf ve kısm ı biza
sında hacmı yazılır. Liste, arzan dört sütuna 
taksim olunur. Birinci sütuncla yukarda sınıf 
ve kısım ruınuzu ve b.unuıı altında müteselsilen 
sıra numarası, ikinci sütunda müelliiin ismi. 
kitabın unvaııı , mahnl ve. tarihi tabı , üçüncü 
sütunda adedi cilt ve döı·düncü sütnnda ınevrn
de numarası yazılır . 

Şekil : 3 

MADDE 39. - Mezldir listelere sıra nu
marası vaz 'ı 'i~in kaidei atiyeye riayet olunur : 

Elsinei Şarkiye ile yazıılın kitaplarm hacmı 
kebir ise 1 den başlar 99 a kadar devam eder. 
Vasat ise 100 den başlar 249 a kadar devam 
('eler ve sagir ise 250 den başlar 499 ıı kadar 
<levam eder. 

Şekil : 3 

Elsinei Garbi:ye 
Ka,·nn in , iis:ırı muhita ve 

ı-esnili mevkute 

K. 'l'. 
fi-tB 

Pozener Kanı usu k avnıı in 105,32 
Berlin 1909 

MADDE 40. - Bu listeden nıütehassıl ru
muz ve erkarn eserin hüviyetini tayin eder. 
Mesela şekilde göstt'rilcn kitabın işareti K. T. 
643 olacaktır . 

Listelerin ikmalinde her bir eserin rumuzu 
ve erkarnı csere mahsus fişi n sağ hamişinde üst. 
ellietinde tahrir ve kezalik o eserin uıivaru say
fasına terkim olunur. 

MADDE 41. - Yuvarlak gollise kô.ğıdından 

ınamul <:'tikel üzerine 15 nci maddede mezkftr 
ı·uınu z V<' erkam yazılarak etikl't kitabın zahn

na yapışt ırılır. Hacmı kcbir olan kitaplarm eti

keti yukarda, vasat olan lar ortada ve sagir olan
lar altta ilsak olunur. 

MADDE 42. - Zahn c>tiketi istiabetmiye

cek raddcdc dar olan k'itaplara etiket sağ kabın 
zalı rıııa knrip bir malıallinde ynpıştınlır. 
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MADDE 43. - !<}ser ka~ cütteıı ilııırct olııı·

sa olsun, her lıiı· ı•ildiıı zıılırıııR n.nıı ı·uınnz ,.e 
1\lllllHI'fl.\'l lınvi Pti k(•\, .vııpıştn·ılıı·. 

MADDE 44. - :;ııııflaı·ı ıııüıııkün olduğu 

kadR I' ayrı ayı·ı doluplarda Y('de§tirmek üzere 
ılolaplar i ht i,, -aNı görı• tak~im ve sınıfın ismi do
l ııplıı 1'111 hııri<'iıw tr rkim olunur. 

MADD 45. - Kitaplar umunıiyetle alt ı·ıı f'
lanlan bilipticlar sağdan sola evvelfı. kebirl!'ı'. lıa 

ılehu vasatlar ve nihayet ısagirler dizilir. 

Herbir sınıiın kısımları birbirinden tı>fri!; 

edilir \'C yeniden varit olacaik kitaplar konıılıı

biJmek üzere aralarında hiı.li yerl!'r bınıkılır. 

MADDE 46. - .Atiaslar, lıa.dtalar, hiiyü\, 
ı ·cı; iınler ve fevkalade büyük kitaplar ait olduğu 
sınıfın uolap l arı altında nwvcut. gör.ler derununıi 
konulur. 

MADDE 47. -Raflarda evvela iııl'e olunaıı. 

saniyen nıefkut olan, salisen hRcmı biiyüklüğüıı
deıı veya sair sehepteıı dolayı muayyen olan rc
rin g-ııyrı bir dolapta, rabian teclide veri len ki . 
tapların yerine kitap zahrı şeklinde sade beyuz 
tııhrladan imal olunan bir levhıı vııı:ı ve üzerinı> 

de kitahın etiketi konulur. 

MADDE 48. - Kıraat ·alonwıdıı ıııiitaliia 

için kitap talep olundu~ halde zirdl' &rkli mnhıı :·

ı·cr pnsula ita olunacaktır. 

1\itap hılelıinr ınıılısus pu~ln 

Runmz \'(' Müellifiıı .\ dı>rl 

llllllLA.l'8SI ismi hi tn bın llll\'11111 ( 'ilt .\liiliıhn zııt 

'l'iilibin ismi ,.r mahalli 'ikamcti 

Tarihi : .. 

MADDE 49. - lstinı·r için kitap talep olun
ıluğu hRidP şekli ıınıharrı>ı· paslıı imza oluııı1 -

cııktr : 

Biiyük ~lillct llleelisi Kiitüphanı>sindeıı 

lsti~ J' t' olunan kitap senedi 

ltuınuz ve ınımara : 
)1liı>llifin ismi 
,\<lüddet : 
lmıa : ..... . 

-
Sahibi im zanın ismi \ '(> l·:serin 

mııhalli ikameti L'ıwnnı 
. 

---

}fe~guliyet : . . . 
:.'\lnhalli iknıııet : 
Tm·ihi : ..... . 

MADDE 50. - laı·esi aı·zu oluııau kitap 
hulunnnıadı~ı ,·e~·ahut iade olnııduğu ha ldl' nınd 

ıiPi ııabıkada lwyıııı olunan senet iınzalıyanıı 

iade edilir. 

MADDE 51. - laı·e 8t-ıtedi hıtzındnn evv!'l 
ida re defterlerine kaydolımıır. )fpzkı1r defter 
zirdeki ~t'kilrlc ola<'aktır. 

Ad ed 'l'aı·ihi Tarihi l\lüddt't i 
i lt !\o. in do iııı·r i arı' 

~ 
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MADDE IS2. - Teclit için Kütüphaneden ınücellide kitap verildiği halde zirde şekli gösteri

len mücellet defterine kaydolunur. 

Ad ed Tarihi Kıymeti 

Tarihi itıı Cilt Unvan iade te c !ii 

Unvan sütununda kitabın zahrında basılacak ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclit mücellidin hesabı tesviye olunduktan sonra kaydedilir. 

Mülahazat 

~ 

MADDE 63. - Aynı şekilde tanzim olunacak pusla mücellit tarafından imza olunarak hıfze
dili~. 



B. Heyeti Umumiyenin mesai hulasas1. 

1. H eyeti U mumiyenin açılması 

IÇTIMA : F. 

Dokuzuncu Devrenin Fevkal5.de İçtimaı 
22 Mayıs ı950 Pazartesi günü .aat ı5 te en 
yaşlı aza olan Kars Mebusu Hüseyin Cahit Yal
çın'm riyasetinde açıiınış ve Yemin merasimi 
yapılmıştır . Bu Inikatta İçel Mebusu Refik 

Koraltan Meclis Reisliğine ve mütaakiben ya
pılan seçimde de Istanbul Mebusu Cel5.1 Bayar 
Reisicumhurluğa intihabedilınişlerdir (Za
bıt : Cilt ı, Sayfa 2 :9) . 

IÇTlMA : ı 

Dokuzuncu Devrenin Birinci İçtimaı 
ı . XI . ı950 Çarşamba günü saat ı5 te Re
isicumhur Celil.l Bayar'm Riyaset kürsüsünde 

irat huyurduklan nutukla açılmıştır (Zabıt : 

Cilt 2, Sayfa 3 : ıS) . 

lÇTIMA : 2 

Dokuzuncu Devrenin Ikinci lçtinıaı 

ı . XI . ı95ı Per§embe günü saat ı5 te Reisi
cumhur Celil.l Ba.yar 'm Riyaset kürsüsünden 

irat huyurduklan nutukla açılmıştır (Zabıt: 

Cilt ıo, Sayfa 3:20). 

lÇTIMA : 3 

Dokuzuncu Devrenin U çüncü lçtim:ı.ı 
ı . XI . ı952 Cumartesi günü saat ı5 te Reisi
cumhur Celil.l Baya.r'm Riyaset kürsüsünde 

irat huyurdukları nutukla açılmı§tır (Zabıt : 

Cilt ı7, Sayfa 5 :24) . 

lÇTIMA : 4 

Dokuzuncu Devrenin Dördüncü İçtiına 

ı . XI . ı953 Pazar günü saat ı5 te Reisi
cumhur Celil.l Bayar'm Riyaset kürsüsünde 

irat huyurdukları nutukla açılmıştır (Zabıt : 

Cilt 25, Sayfa 4 :2ı) . 

·· ··~>•<~·(.·· 



2. Umumi Heyetin Dokuzuncu Devrede inikat ve eelselerinin •ayı 
ve tarihleri ile ne kadar devam ettiklerini gösterir cetvel 

tÇTlM.A. : F. 

Dokuzuncu Devrenin Fevkalade t çtima
mda Meclis 22 Mayıs 1950 ta.rihiıı.den 14 Tem
muz 1950 tarihine kadar {23) inikatta {45) 

celse yapılmıştır. eelselerin hepsi alenidir. 

Celsenin 
!ni kat C else şekli 

1 3 Al eni 
2 ı » 
3 2 ,. 
4 2 ,. 
5 2 :t 

6 ı ,. 
7 1 :t 

8 ı ,. 
9 2 :t 

10 2 ,. 
ll 2 :t 

12 ı ,. 
13 2 " 
14 2 » 
15 ı ,. 
16 ı ,. 
17 2 ,. 
18 3 ,. 
19 3 ,. 
20 ı :t 

21 ı ,. 
22 5 " 23 4 » 

Meclis ,bu içtimada {80) saat (315) d.ır.ö

ka toplantı halinde bulunmuştur. 

Ne kadar 
devam ettiği 

Tarihi Günü Saat Dakika 

22. V .1950 Pazartesi 5 07 
~6 . V .1950 Cuma o 40 
29. V ~ 1950 Pazartesi :2 ı5 

31 . V .1950 Çarşamba 2 ll 
2 . VI . ı950 Cuma 6 ı o 
5. VI .ı950 Pazartesi o 45 

12 . Vl .ı950 Paz:ırtesi o ı o 
14 . VI .ı950 Çarşamba o ı8 

16. VI . 1950 Cuma 2 02 
19 . Vf . 1950 Pazartesi o 42 
:n. vr .1950 Çarşamba 3 27 
2:L Vl . 1950 uma o 56 
26 . VJ . 1950 Pazartesi 2 00 
2~ . VI .1950 Çarşamba 2 50 
:{ü. VT . 1950 Cuma ] 40 
., nı . 1950 Pazartesi o 55 
:}, VII . 1950 Çarşamba 7 25 
7 . Vli . 19:10 Cuma 'i 00 

10. VII . 1950 Pazartt~i 5 00 
ll . VIT . 1950 Salı 1 22 
12 . vır . 1950 Çarşamba 7 10 
l~ . V II . 1950 Perşemhe 8 35 
14 . vır . 19rJO Cuma 11 55 



Uö -
İQTIMA : ı 

Do~ncu Devrenin Birinci İçtima.ında ni ve (ı) hafi celse yapmıştıı'. 
Meclia, ı Kasım 1950 ta.rihinden 10 Ağustos Meclis bu içtima.da _ (S90) sa.at (SIS) d&-
1951 tarihine kadar (llS) inikatta (177) ale- kika toplantı halinde bulıunm~tur. 

Ne kadar 
Celsenin devam ettiği 

lnikat C else şekli Tıır i hi U ünü Saat Dakika 

ı 3 Al eni 1. XI . ı950 Çarşamba 2 37 
2 2 ,. 6. XI . ı950 Pazartesi ı ı5 

3 ı » 8. XI . ı950 Çarşamba o 20 
4 ı » ıo. XI . ı950 Cuma. o ı o 

5 2 » ı3. XI . ı950 Pazartesi 4 aı 

(j 2 » ı5. XI . ı950 Çarşamba 3 55 
7 ı » ı7. XI . ı950 Cuma 2 00 
8 ı ,. 20. XI . ı950 Pazartesi ı 30 
9 ı » 22 . XI .1950 Çarşamba o ı o 

10 ı » 24. XI . l!lfiO Cuma o 44 
ll 2 » 27 . X[ . 1950 Pazartesi 3 55 
ı2 2 » 29. XI .1950 Çarşamba .ı 30 
ı3 2 ,. 1. XII . ı950 Cuma 3 40 

14 2 » 4. XII . 1950 Pazartesi 3 05 
15 2 ,. 6. XII . 1950 Çarşamba 3 55 
ı6 ı » 8. XII . ı950 Cuma 3 15 
ı7 2 » ll . XII . ı950 Pazartesi 8 20 
ıs ı ,. 1.3 . XII . ı950 Çarşamba ı 48 
ıg ı ,. ı5 . XII . ı950 Cuma 2 48 

20 ı ,. ı8 . XII . ı950 Pazartesi o ı o 
2ı ı » 20. XII. 1950 Çarşamba o 45 
22 ı ,. 22 . XII . ı950 Cuma 2 05 
23 ı ,. 25 . XII . ı950 Pazartesi 3 ı9 

24 ı ,. 2i . XII . 1950 Çarşamba ı 25 

25 ı ,. 3. T. .195ı Çar§amba ı 25 
26 ı ,. 5 . I . 1951 Cuma 4 ı3 

27 ı ,. I .1951 Pazartesi 4. 32 
28 2 ,. 10 .- I . 1951 Çarşamba 3 ı5 

·29 2 ,. 12. I .1951 Cuma 2 40 

30 2 , 15 . I . ı951 Pazartesi 2 35 
31 ı » 17 . I . 1951 Çarşamba 3 10 
32 ı , 19 . r . 1.951 Cuma ı 55 
33 2 ,. 22. ı . 1951 Pazartesi 3 35 
34 ı ,. 24 . I . 1951 Çarşamba 2 06 
35 ı ,. 26. I . 1951 Cuma 2 00 
36 ı , 29 . T . 1951 Pazartesi 2 20 
37 ı • 31 . T .1951 Çarşamba 2 20 
38 ı » 2. II .1951 Cuma 2 20 



lnika~ 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5ı 

52 
53 
!)4 

:;5 
.)!i 
;,, 
5 
fi9 
60 
fil 

62 

63 
64 
65 
66 
67 
fi8 

fi9 

70 
n 
72 

7.) 

76 
77 
78 
79 

Ce ise 

ı 

ı 

ı 

2 
ı 

ı 

3 
4 

4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 

2 
ı 

ı 

ı 

ı 

2 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

2 
2 
2 

Celseııin 

şekli 

Alen i ,. 
,. 

:3 !Irinci C else ha fi 
ı .Alemi 
1 ,. 

2 

ı 

1 
ı 

,. 
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Tarihi 

5. n . 1951 
7. Il .ı951 

9. Il . ı951 
12 . ll . ı951 
14 . Il . 1951 
16. n . ı951 
19 . Il . 1951 
20. ll . 1951 

21 . Il . 1951 
22. II . 1951 
23. II . 1951 
24. II .ı95ı 

25. II . 1951 
26 . II . 1951 
27. u .1951 

!!8. n .195ı 

2. III . 1951 
26. U[ .195ı 

2 . TJ[ . ] 951 
30 . nı . 195ı 
2. IV . ı951 

4. TV . 195ı 
6. IV . 1951 
9. IV . ı95) 

U. IY .1951 
ı3. IV . 1951 
16. IV . ı951 
18. IV . ı951 
20. IV . 1951 
25. n• . 195ı 
27. IV .1951 
30. rv · . 1951 
2. y .195ı 

4. y . 1951 
7 . V . 195ı 
9. V . 195ı 

ll . , . . ı951 
14. y .1951 
ı6. y . 1951 
18. V . 1951 
2ı. V . 1951 

23. V . ı951 
25. V • 1951 
2 . V . ı951 
30 . V .1951 

U ünü 

Pazartesi 
ÇarŞamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 

Çarşam ha 
Cuma 
Pazartesi 
Çar§amba 
Cuma 
Pazart i 
ÇarşambiL 

Cuma 
Pazartesi 

Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
razartesi 
Çaru.amba 
Cuma 
Pazarte i 
Çaru.amha 
Cuma 
razarterıi 

Çartambn 

Ne kadar 
devam ettiği 

aat Dakika 

2 
o 
:{ 

5 
ı 

1 · 
7 

8 

9 
9 

ı o 
8 

ı2 

ı2 

ı5 

2 
ı 

o 
o 
ı 

6 
ı 

ı 

o 
o 
ı 

l. 
2 

o 
2 

3 
4 
2 
5 
6 
4 

4 
2 
3 
2 
3 

2 
ı 

ı 

o 

ı3 

45 
30 
53 
32 
00 
22 
03 

40 
30 
ıs 

ı5 

51 
55 
00 

0:& 
05 
!32 
25 
15 
00 
1 
Ol 
07 
54 
5 
00 
35 
17 
35 

40 
02 
35 

J.2 
45 

06 
52 
]5 
07 
37 

43 
23 
10 
50 



-112-

Ne kadar 
Celaeıilia devam ettiği 

lnikat C else şekli Tarihi H ünü Saat Dakik M 

84 ı Ale ni ı. VI . 195ı Cuma 2 55 
85 ı » 4. VI . ı95ı Pazartesi 3 25 
86 ı » 6 . VI . ı95ı Çarşamba 3 35 
8'i ı ,. 8. VI . ı95ı Cuıııa 3 03 
88 ı » ll . VI . ı95ı Pazartesi 4 26 
89 2 ,. ı3 . VI . ı95ı Çarşamba 3 ı7 

90 ı » ı5. VI . ı95ı Cuma 3 23 
91 ı » 18. VI . ı951 Pazartesi o 42 
92 ı ,. 20. VI . ı951 Çarşamba ı 25 
93 ı » 22 . VI .1951 Cuma 3 07 
94 ı » 25. VI . H'51 Pazartesi 2 30 
95 ı » 27 . VI . 195ı Çarşamba 3 00 
96 2 » 29. VI . 1951 C nma 3 20 
97 ı » 2. VII . ı951 Pazartesi 3 10 
98 ı » ll . VII . 1951 Çarşamba 4 15 
99 ı » 13 . VII . ı951 Cuma 4 20 

100 ı » 16. VII . ı95ı Pazartesi ı 05 
ıoı ı ,. ı8 . VII . ı95ı Çarşamba 2 43 
102 ı ,. 20 . VII . ı95ı Cuma ı 05 
ıo3 2 ,. 23 . VII . ı95ı Pazartesi 4 56 
104 1 ,. 25 . VII . 1951 Çarşamba 4 40 
105 2 » 27 . VII . ı95ı Cuma 3 47 
ıo6 ı ,. 30 . VII . ı95ı Pa?.artesi 4 05 
ı07 ı , 1 . VIII . 1951 Çarşamba 3 50 
ıo8 ı » 3 . VIII . ı95l C' uma 4 00 
ıo9 3 » 6 . VIII . 1951 Pazartesi 5 48 
110 2 » 7 . VIII . ı951 Salı 5 43 
lll 2 » . VIII. ı951 Çaı ·şaınl~ 4 50 
112 3 » 9 . VIII . ı951 ~er~embe 7 19 
113 3 » ıo . VIII . ı95ı Cuma 8 00 
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İÇTtMA .: 2 

Dokuzuncu Devrenin Ikinci tçtima.ında. ve (3) hafi celse yapmıştır. 

Meclis, 1 Kasım 1951 tarihinden 20 Haziran Meclis bu içtim.ada (830) saa.t (11) daki-
1952 tarihine kadar (88) inikatta (137) al eni ka. toplantı halinde bulunmuştur. 

Ne kadar 
Celseniıı devam ettiği 

lnikut Gelse şekli 'l'ıı.rihi U ünü Saat Dakika 

ı ı Aleni ı. XI . ı9-5ı Perşembe 2 4ı 

2 2 » 9 . x r . 1951 Cuma ı 30 
3 ı :. ı2. XI .ı95ı Pazartesi ı 04 
4 ı :. 14. Xl . 1951 Çarşamba ı 55 
. ı :ı lkiııci celse hafi 16 . XJ . 1951 Cuma 2 o~ 

G 4 2-3 ncü celse hafi . 19 . XI . 1951 Pazartesi 3 00 
7 2 Alen i :n. XJ .ı95ı Çarşamba 3 55 
8 2 » 2.1. Xl . ı951 Cuma 4 45 
9 2 » 26. x r . ı951 Pazartesi 3 40 

10 2 » ~8. X l . ] 931 Çarşam b n 3 25 
ll ı » :ıo. X l . 1951 Cuma 3 10 
12 1 » :ı. Xll . 195 1 Pazartesi 2 50 
13 ı » .'i . .XH . 1 95ı Çarşamba ı 35 
l4 ı » 7. XII .ı951 Cuma ı 55 

ıs ı » ıo. XII . 1951 Pazartesi ı 15 
ı6 ı » 1:! . Xl[ . 1951 Çarşamba ı 50 
17 1 » U. XH .ı951 Cuma 2 55 
18 ı ,. 17 . XII . 1951 Pazartesi 4 22 
lfl ~ » ı9 . xır . 1951 Çıı rşamba 5 28 
~o :ı » ~1 . XH . 1951 Cuma 3 23 
21 ı » :.!4 . x ır . 1 95ı Pazartesi 4 ı3 

22 2 » :.!6 . X l r . 1951 Çarşamba 3 45 
2:1 2 » 7. I . 1952 Pazartesi 2 40 
24 ı » 9. I . 1952 Çarşamba 3 42 
25 2 » ] ı . [ . 1952 Cuma 3 53 
26 2 » L4 . T . 1952 Pazartesi 2 45 
27 2 » 16. . 1952 Çarşamba 3 35 
2 2 » 1 1 . 1952 Cuma 2 45 

29 ı » 21. 1 . 1952 Pazartesi 2 50 
30 ı .. :.!3. . 1952 Çarşamba 4 20 
3ı ı .. 25. . 1952 Cuma 2 34 
32 ı » 2!l. . 1952 Pazartesi 3 48 

33 ı • :30. ı . 1952 Çarşamba 3 35 
34 2 » 1 . II . 1952 Cuma 2 ı o 
35 2 :f 4:. IT . 1952 Pazartesi s 83 
36 3 » () . ll . 1952 Çarşam b& 3 12 
3T ı » ı [ . 1952 Cuma 3 Ol 
38 ı » ll , ır . 1952 Pa.z&rte i 3 ~ 
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·-- ·-·~ Ne kadar 

C elsenin devam ettiği 
lnikat else şekli •rarihi lriiııü Saat Dakikıt 

39 ı _\l~ni ı3. li .ı952 Çarşamba 3 3ı 

40 ı :. J5. H . 1952 Cuma 3 12 
41 ı » 18. II .1952 Pazartesi 2 58 
42 2 ) 20 . H .1952 Çarşamba 5 05 

43 3 :. 21. ll .ı952 Perşembe 7 43 

44 3 , 22. II .ı952 Cuma 5 49 

•ıı 3 ) 23. II . ı952 Cwnar.tesi 8 15 

•s 3 :. 24. II .ı952 Pazar !l 44 . ., 3 ) 25 . II . 1952 Pazartesi 9 30 

48 3 ) 26 . II .1952 Salı 9 35 

49 4 » 27 . II . ı952 Çarşamba ı3 07 

50 4 :. 28 . II . 1952 Perşembe 15 56 

5ı 2 ) 29. n .ı952 Cuma ı 50 

52 ı lt !,lA . Tl[ . 1952 Pazartesi ı 20 
53 2 » 26. UI . ı952 Çarşamba 5 10 

54 ı » 28 . III .ı952 Cuma 2 09 

55 I , . 31. HI .ı952 Pazartesi 3 58 

56 ı lt 2. rv . 1952 Çarşamba 4 05 

57 ı » 4 . JV . 1952 Cuma 3 25 

118 1 ~ 7. IV . ı952 Pazartesi 2 40 

59 ı » 9 . IV . 1952 Çarşamba 4 30 

60 ı » ll . IV .ı952 Cuma :ı 45 

6ı ı » 14 . IV .ı952 Pazartesi 3 30 

62 » ı6. IV .1952 Çarşamba 4 05 

63 2 ) 18. IV .1952 Cuma 2 42 

64 ı » 25 . IV . ı952 Cuma 2 50 

65 1 » 28 . IV . 1952 Pazartesi 4 00 

66 ı » 30. IV .1952 Çarşamba 4 00 

67 1 ) 2 . V . 1952 Cuma 5 05 

68 ı » 5. y . 1952 Pazartesi 2 15 

69 2 » 7 . V .1952 Çarşamba 2 02 

70 2 » 9 . V . 1952 Cuma · 3 55 

71 ı ) ı2 . V .ı952 Pazartesi 2 55 

72 ı ) 14 . V . ı952 Çarşamba 2 05 

· 73 1 ) 16 . y . 1952 Cuma ı 49 

·74 ı » 21. .ı952 Çarşapıba 2 00 

·75 ı ) 23 . V . ı952 Cuma 3 Ol 
76 1 ) 26. V . 1952 Pazartesi 3 05 

·77 2 ) 28 . V . 1952 Çarşamba 2 . 49 

78 2 ) 30 . .ı952 Cuma 2 45 

·79 ı , 2 . VI .ı952 Pazartesi 3 35 

80 ı ) 4 . Vl .1952 Çarşamba 3 00 

81 ı , 6 . VI .1952 Cuma 2 53 

·82 ı ) 9 . VI .ı952 Pazartesi 2 55 

83 1 ) ll . VJ . 1952 Çarşamba o 02 
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Ne kadar 

Celseniu devam efti~i 
!ni kat C else şekli Tarihi U ünü Saat Dakika 

84 2 Alen i 13. VI . 1952 Cuma 2 54 
85 2 > 16. VI . 1952 Pazartesi 2 47 
86 ı > 18 . VI . 1952 Çarşamba 2 55 
87 2 > 19. VI .1952 Parşembe 2 40 
88 3 :t 20. VI . ı952 Cuma 7 ~5 

lÇTİMA: S 

Dokuzuncu Devrenin tt çüncü lçtimaında ni celse yapmıştır . 

Meclis 1 Kasım 1952 tarihinden 2S Haziran Meclis bu içtimada (428) saat (1)7) da.-
1953 tarihine kadar (11.5) inikatta (183) a.le- kika. toplantı halinde bulunmuştur. 

r e kada~· 
Celsenin devam ettiği 

!nikat Ce ise şekli 'l'arihi Uüııü saat Dakika 

ı 3 Açık ı . XI . ı952 Cumartesi 3 JO 
2 :2 :. ıo . XI . ı!J52 Pazartesi l 25 
~ ::ı • ı2 . XI . 1952 Ça!'§amba 2 09 

4 1 > 14. XI . ı952 Cuma 3 03 
5 2 :. 17. XI .ı952 Pazartesi ı 54 
6 :. ı9. XI .ı952 Çarşamba 3 25 
7 ı )> 2ı . XI .ı952 Cuma ::ı 15 

8 ı :. 24. XI . 1952 Pazartesi 3 20 
9 ı :. 26 . XI .1952 Çarşamba 3 49 

10 2 » 28 . XI .ı952 Cuma 5 05 
ll ı > 1. XII . 1952 Pazartesi 3 ı5 

ı2 ı » 3 . XII .1952 Çarşamba o 25 
ı3 ı > 5. XII . 1952 Cuma 2 40 
14 ı > . XII . 1952 Pazartesi 3 55 
15 2 > 10 . XII . ı952 Çarşamba 3 4.0 
ı6 ı » 12 . XII . 1952 Cuma 3 ı9 

ı7 2 » ı5. XII . ı952 Pazartesi 3 55 
18 2 > ı7 . XII . ı952 Çarşam b n 3 00 
ı9 2 > 19. XII .ı952 Cuma 3 29 
2() 2 :t 22 . XII . ı952 Pazartesi 2 30 
21 ı > 24 . XII . ı952 Ça!'§amba 3 45 
22 ı > 26 . XII . ı952 Cuma ı 35 
23 1 > 5. I . ı953 Pazartesi 2 43 
24 1 > 7 . . ı953 Çarşamba 3 43 
25 2 > 9 . I .ı953 Cuma 1 10 
26 2 lt 12 . I . 1953 Pazaı·tcsi 3 05 



İnikat 

27 
28 
29 
30 
3ı 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4ı 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5ı 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6ı 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

C else 

2 
2 
ı 

ı 

2 
ı 

ı 

ı 

ı 

2 
~ 

2 
ı 

ı 

2 

ı 

ı 

2 

3 
2 
2 

3 

2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
2 

ı 

ı 

ı 

1 
ı 

ı 

2 
1 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

eelsenin 
şekli 

Açık 

» 
» 
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Tarihi 

ı4. I .ı953 

ı6. I .ı953 

ı9 . I . ı953 

2ı. I . ı953 
23. I . ı953 

26. I . ı953 

28. I . ı953 

29. I .ı953 

30. I . ı953 

2. II . ı953 

4. II . ı953 

5. II . 1953 
6. II .ı953 

9. II . 1953 
ll . li . 1953 
ı2 . II . 1953 
13 . II .ı953 · 

16. II .ı953 

17. II . 1953 
18. n . 1953 
ı9. II . ı953 

20. II . 1953 
2ı. II . 1953 
22. II . ı953 
23. II .ı953 

24. II . 1953 
25. II .ı953 

26. II . 1953 
27. II . ı953 
28. II . 1953 
23. Til . 1953 
25. III . 1953 
27. nı .. ı953 
30 . ın .ı953 
1. IV .ı953 

:l. IV .1958 
6. IV .1953 
s. rv . 1953 
!l. IV . 1953 

10. IV . 1953 
13 . IV . 1953. 
15. IV . 1953 
16. TV .1953 
17. rv .1953 
20 . lY .1953 

Günü 

Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 

Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Pazartesi 
Salı 

Çal\'}amba 
Perşembe 

Cuma 

Cumaı·tesi 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşıımbe 

Cu m :ı 
Cum~rtesi 

Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
F'azarte i 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Pnzart!'~i 

Ne kadar 
devam ettiği 
Saat Dakika 

2 
3 
3 

3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
ı 

2 
3 
3 

4 
5 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
6 

ll 
12 

2 

ı 

3 
3 
4 
3 

3 
2 
2 
3 
2 
ı 

3 

] 

ı 

3 

35 
05 
55 
08 
40 
40 
5ı 

43 
33 
06 
ı5 

08 
55 
33 
36 
52 
05 

59 
56 
43 
43 
49 
27 
55 
40 
38 
47 
41 
49 
20 
55 
15 
05 
50 
ı8 

45 
37 
25 
20 
58 
35 
40 
22 
56 
10 
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( Ne kadar 

Celsenin devam ettiği 
lnikat C else aekli Tarihi Günü 'aat Dakika 

72 ı .Açık 24. IV .ı953 Cuma 3 16 
73 ı :. 27. lV . ı953 Pazartesi 3 30 
74 ı :. 29. IV . ı953 Çarşamba 3 14 
75 ı :. 30. IV . ı953 Perşem~ 2 45 

76 ı :. 4 . V .1953 Pazarteai 3 15 
77 ı » 6. V . ı953 Çarşamba 4 00 
78 ı » 7. V . 1953 Pel"§embe 3 .o 
79 ı :. 8. V . 1953 Cuma 2 35 
o ı :. ll. V .1953 Pazartesi 3 20 

81 ı :. 13 . V .1953 Çar§amba 2 55 
82 ı , 14. V . 1953 Pel"§embe 3 Ol 
83 2 » 15. V . 1953 Cuma 3 lO 
84 2 :. 18. V . 1953 Pazartesi ı 10 
85 ı :. 20. V . 1953 Çarşamba 3 05 
86 :. 22 . V . 1953 Cuma 3 10 
87 1 :. 25. V . 1953 Pazartesi 2 34 
88 1 :. 27 . V . 1953 Çarşamba 2 17 
1!9 1 :. 29 . V . 1953 Cuma 2 19 
90 ı • ı. VI . 1953 Pazartesi 2 55 
91 2 :. 3. VI . 1953 Çarşamba 3 15 
92 2 • 5 . VI . 1953 Cuma 2 45 
93 ı :. 8. VI .1953 Pazartesi 3 15 
94 ı :. 10. VI . 1953 Çar§amba 3 02 
!15 2 • 22 . VT . 1953 Pazartesi 2 55 
96 ı • 24 . VI . ı953 Çarşamba 2 25 
97 ı • 26. VI . 1953 Cuma 3 ()() 

98 ı • 29 . VI .ı95a Pazartesi 3 21 
!19 ı • 1. VII . ı95:l Çarşamba 3 35 

100 3 • 2. VII . 195:1 Perşembe 4 38 
101 3 :. 3 . VII . ı95:ı Cuma 5 03 
102 3 :. 6 . VII .ı953 Pazartesi 5 05 
103 1 • 7 . VII . ı95:J Salı 2 50 
104 3 :. 8 . Vlt . 1953 Çar§amba 6 59 
105 2 :. 9. VII . 195:1 Perşembe 7 00 
106 3 :. 10 . VII . 1953 Cuma 5 00 
107 2 :. 13 . VII . 1953 Pazartelli 5 15 
108 ı :. U . VII . ı95:3 Salı 2 u. 
ıo9 2 :. 15 . VJI . 195:.1 Çarpmba 5 08 
110 2 16 . VII . 1953 Peı,embe o 25 
lll 2 :. 17 . VII . ı953 Cuma 5 20 
112 2 :. 20 . VII . 1953 Pazartesi ' 20 
113 2 :. 21 . VII . 1953 Salı 6 13 
114 2 :. 22 . VII . 1953 Çaı,amba 5 18 
115 4 :. 23 , V lJ , 1953 Perşembe ll 30 

• 
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lÇTlMA : 4 

Dokuzuncu Devrenin Dördüncü İçtinııı.- celse yapmıştır. 
mda. Meclis, 1 Kasım 1953 tıbi.hinden 12 Mart Meclis bu içtimada (293) saat (52) da.-
1954 tarihine kadar (65) inikatta (119) aleni kika toplantı halinde bulunmuştur. 

Ne katlar 
eelsenin devam ettiği 

İnika.t C else şekli Tarihi Gün ii Saat Dakika 

ı 2 Aleni ı. XI . ı953 Pazar 2 45 
2 2 :. 9 . XI . ı953 Pazartesi ı 00 
3 ı » ll. XI .ı~53 Çarşamba 2 25 
4 ı » ı3 o XI o ı95~ Cuma ı 00 

5 ı » 16 o XI o 1953 Pazartesi 4 15 
6 ı » 18 o XI .1953 Çarşamba 3 40 
7 1 » 20 o XI . 1953 Cuma 2 00 
8 ı » 23 o XI o 1953 Pazartesi 2 05 
9 ı :. 25 o XI . ı953 Çarşamba 2 !l6 

10 ı » 27 o XI o ı953 Cuma 2 40 

ll ı » 30 o XI . ı953 Pazartesi 2 25 
12 ı » 2. XII. 1953 Çarşamba 2 3!) 

o ı3 1 » 4. XII . 1953 Cuma ı 00 
ı4 ı » 7 . XII . ı953 Pazartesi 3 05 
]!\ ı » 9. XII . ı953 Ça.r~amba .... 30 
ıs 1 " ll . XII . 1953 Cuma 2 50 
17 3 » lL XII . 1953 Pa.7arteai 6 50 

ıs ı » ı6 . XII . ı953 Çarşamba. 3 00 
ı9 ı ,. ıs . XII . ı953 Cuma 2 25 
20 ı ,. 21. XII . 1953 Parartesi 3 00 
2ı ı ,. 23. XII .ı953 Çarşamba 4 10 
22 1 ,. 25. XII . ı953 Cuma 2 25 

23 ı ,. 28. XII .ı953 Pazartesi ~ 40 
24 ı :. 4. I o 1954 Pazartesi ı 55 
25 ı :. 6 . I . 1954 Çarşamba 2 55 
26 ı » 8. I . ı954 Cuma 3 08 
27 ı " 11 . I . ı954 Pazartesi 2 58 
2 ı " ı2 . I o 1954 Çarşamba 3 25 
29 ı » 15 o I . 1954 Cuma 2 27 
30 1 » ı8 o I o 1954 Pazaı;tesi 3 15 
sı ı » 20 o T o ı954 Ç.a.rşam ba 3 00 
32 ı " 22. I . 1954 Cuma 3 30 
33 ı » 25 o I o 1954 Pazartesi 3 05 
34 ı " 27 o [ . 1954 Çarşam'lı6 3 02 
35 ı » 29 o J . 1954 Cuma 3 20 
36 1 » 1 . n . 1954 Pazartesi 3 ı o 
37 ı " 3 . n . 1954 Çarşamba. 2 55 
3 ı " 5 o rr . ı954 Cuma 4 00 
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Ne kadar 

C elsenin devam ettiği 

İnikat C else şekli Tarihi Uünü Saat Dakika 

:l!l ı Al eni 8. II . 1954 Pazartesi 3 15 

40 ı » 10. II . 1954 Q.arş.amba 3 20 

41 2 » 11 . n . 1954 Perşembe 4 15 

42 3 :. 12. II . 1954 C nma 6 02 

43 2 :t 15. II . 1954 Pazartesi 5 00 

44 2 » 17. II . 1954 Çarşamba 9 25 

45 2 :t 18. II . 1954 Perşembe 6 00 

46 2 :t 19. II . 1954 Cuma 6 43 

47 2 » 22. II . 1954 Pa1.artesi 6 41 

48 2 » 23. II . 1954 Ra lı 8 23 

49 2 :. 24. n . 1954 Çaı·şamba 9 45 

!10 2 » 25. II . 1954 Perşembe 10 15 

51 2 :t 26. II . 1954 Cuma 7 50 

52 2 » 27. II . 1954 Cumartesi 4 51 

5::! 2 » 28. II . 1954 Pazar 2 50 
1)4 2 » ı . Ili . 1954 Paımrtesi 3 lO 

55 2 » 2. III . 1954 Salı 2 24 
fi6 ı » :{. III . 1954 Çarşamba 4 34 
!ı7 ı » + . III . 1954 Perşembe 5 45 

58 ı » 5 . III . 195+ Cuma 3 45 
1)9 3 » 6. III . 1954 t 'umartesi 6 55 

60 2 » 7 . III . 1954 Pazar 9 09 
61 3 » 8. III . 1954 Pazartesi 8 45 
62 l » 9. UI . 1954 Salı 2 50 

63 2 » 10. III . 1954 Çarşamba 5 20 

64 I » ll. III . 1954 Perşembe 4 00 

65 2 » 12 . TTI . 1954 Cuma ı 55 



3 . Umumi Heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatalarm sa
yısmı ve Umumi Heyetin çall§malarını hulôsa olarak gösteren 

cetveller (:,.) 

l çtima. : F. 
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-- -- -- -- -
Sürel Komisyonlar : 
Adalet 
Anayasa . 
Bütçe 
alışma 

Dı.~şleri 

Dilek çe 
tçişleri 

. . 12 ı o - - - - - - ı 

. . ı - - ı 

. . • 1 • • • • 2 2 

. . . . . ı ı 

. 4 4 
. . . . . . . 5 - 2 - - ~ - - -. . 7 6 - - · - - - - -

[•] Umumi Heyete muhtelif encümenlerden gıilen mazbatalar kısmı her içtima senesi içinde bası
lıp dağıtılan Umumi Katiplik raporlarında gösterildiği için burada tekrar yazılmamış ve Umumi 
H eyetin, mu lı telif eııciimeıı lrrden gelen ııwıbntrılru· hak/mıdaki çalı.5maları cetvel halinde gösteriı

ıni.~tir. 
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Milli Savunma . . . 3 2 - - - - - - - ı 
'!'icaret . . . . • 2 2 

Karma ve geçici komisyonlar 

Adalet ve İçişleri karma . . . • . • • • 2 2 
Geçici 1ma.r ı ı 
Geçici Muamele ,~ .. . . 2 2 
Geçici Pasaport . 2 2 
1'uıanaklan İnceleme Ko. 26 ı 2!l ....... . - - - - - - - - 1:.:> ....... -- -- -- - - -- -- -- -- -- --

Yekiin 70 74 3 o ı 27 o o ı 4 o 

lQ'l1Jü : 1 

Süre! komisyonlar : 

A.d'81let 50 ı7 2 - 4 !ı ı - 9 8 ı 

.&nayesa ı3 2 2 - - 3 - - ı 4 ı 

Baymilırl.ılk 5 4 - - - - - - - ı 

Bütçe ısı 116 ·23 ı ı ı9 - ı 3 ı7 

Ça.lışmıa 8 5 - - - - - - - 3 
Dışişleri 2ı ı9 - - - - ı - ı 

Dile.kç.e ı8 - 9 - - e 
Gü.mriiık: ve Tekel 8 8 
İ<Ji..<Ueri. 27 9 - - ı 3 - - 2 ı2 

M<~~" bi~ 33 24 ı - - ı - - - 7 
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- - -- -- -- -- -- - - -- -- --
M.iili Eğitim lll 12 - - - ı - - - - 5 
Milli Savun-ma :20 13 ı -- - · ı -- - ı .j. 

Sağlık ve Sosyal Yardım ı 1 3 - - ı :ı ı :1 
Sayıştay 29 22 3 - - - ı - ı 

Tarım 8 7 - - - -· - - ı 

Tica.ret :.!3 22 
IDa4brma 12 ı o - - - - - - •) 

Kımıta ve <leçici Komisyonlar ..... 
Ad-a.leıt - Anayasa. Ka.rm.a 25 ı3 12 

t.:ı 
- - - - - - t.:ı 

AdaJ.et - 1çiş1eri Karma. . 1 -· ] 

Bütçe - Saği.Lk Karma . 
Deniibamık Karma. 
Geçici D il.ekçe 4 -· - · - 1 
Geçici Bir. Mil. G.ıda H . 1 

Geçici Gelir V. l 
Geçici İskan 3 3 
Geçici Müdafııa Ver. ~ 

Geçici Kalkınına Ba.nık . ı 

Geı,:.ici Tefsiır . ı 

Geçici Tütün ı 

Geçici Vergi Usuıl 
Geçici Yaıbenc1 Ser. 
5 kişilik Komisyon . 
'fut&ııalk1an ln oo1.em.e Koıınisyonu Hi - - - - l fı 

-- -- -- -- -- -- -- -- --
Yekfuı 544 302 58 2 7 66 2 2 32 64 9 
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Sürel Komisyonlar : 

Adalet .. 38 26 ı ı ı 2 - - 2 4 
Anayasa . 7 1 ı - - 2 - - - 3 
Bayındırlık lO 8 - ·- ı - - - - ı 

Bütçe 126 90 4 - ı ı6 - - 5 9 J . 
Çalışma 10 6 - - · - - - - ı 3 
Dışişleri ıs ı6 2 

~ 
- - - - - - - - ~ 

Dilekçe . 20 6 2 Jl 
<» 

- - - - - -
]<}konomi 3 ı - - - - - - 1 ı 

Gümrük ve TE-kel . 5 2 - ı - - - - - 2 
İçişleri 19 12 - - 1 ı - - - 2 3 
Maliye 25 ı5 - - - J - 3 6 
Milli 'Eğitim 13 ı2 - - - ı 

Milli Savunma 
. 

8 6 2 - -
Sağlık ve Sosyal Yardım 8 6 • - ı - - - - - 2 
Sayr.;tııı.y 39 35 ı - - - - 2 - ı 

•ran m 
' 

2 2 
Ticaret J4 ı3 - .. - - ı 

' - - -
Münnkaılat 4 2 - - - - - - - 2 

. 
Karma ve Geçici Komisyonlar 

Adalet - Anayasa. Karma . ~7 - 36 - - - ı 

Adalet - İçişleri Karma 8 - 7 - ı 

Bütçe - Malliye - Sayıştay Karma 3 - 3 
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ı Rapor sayısı 

ı Kanun olarak kııbul 
edilenler ... 

1 ı Karar olarak kabul 
edilenler 

1 Yorum olarak kabul CD 

edilenler 

ı Ret olunanlar 

1 Okunarak kabul 
j edilenler 

ı Komisyonlar& havaJe 
edilenler 

1 Okunanlar 

ı Hükümet taraCmdan 
geri iııtenenlıer 

1 Sahibi tarafından 
geri alınanlar 

ı Gündemde hüküınsüı 
kalan ııipoı:ılar 

ı Hükiimetıe iade 
edilenler 

ı Hükümete 
gönderilenler 
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ı Rapor sayısı 

ı 
Kanun olarak kabul 
edilenler 

ı Karar olarak kabul 
edilenler 

ı Yorum olarak kabul 
edilenler ' 

ı Ret olunanlar 

ı Okunarak kabul 
edilenler 

ı Komisyonlar& havale 
edilenler 

ı Okunanlar 

ı 
Hükümet ta.ra.t,ından 
geri istenenl•er 

ı 
Sahibi tarafından 
geri alınanlar 

ı Gündeındehükümsiiv. 
kalan raporlar 

ı Hükümete iade 
edileırler 

ı 
Hükümete 
gönderilenler 
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SürE'l Komisyonlar : 

Adalet 34 2.'i - ı ı - - - ı - 6 
Anayasa 3 2 - - - ı 

Bayındırlik 8 8 
Bütçe ı79 16ı 2 - - - - - 4 ı ll 
Çalışına . 9 8 - - - - - - - 1 ,... ...... 
Dışişleri 28 28 

ll:) 
- - - - - - - - - -:ı. 

Dilekçe . 2 - 2 
Gümrii:k ve Tekel 6 5 - - - - - - - - ı 

Ekonomi 9 7 - - - - - - 2 
İçişleri 29 25 - - - - - - ı 2 ı 

Maliye 25 24 
~{eclis He.'lllplarını İnceleme . 3 - - - - - - ı - - 2 
Milli Eğitim . ı o 9 - - - - - - - ı 

Milli Savunma 6 • - - - - - - - - ı 

Sayıştıııy ı6 ı8 

Sağlık ve Sosyal Yardım 7 7 
Tarım 7 7 
Ticaret . 14 H 
UlaştıMDa 6 6 
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Karma ve Ge~ici Komisyonlar 

Adalet - Anayasa, Karma 2 - - - - - - - 2 
Geçici Adalet . 3 - - - - - - - - ı 2 
Geç:ici C. H. P. Mal. ı ı 

Geçici Gelir 6 2 - - - - - - 3 
Geçici Gümrük ı ı 

Geçici İktisadi Dev. Teş. ı ı 

Geçici lk'tisadi Dev. Teş. ı ı 
..... - - - - - - - - ..... t-:) 

Geçici Onnan .Ai. ı ı 
00> 

Geçici Petrol . 2 2 
Geçici T6fBirler 3 - 2 - - - - - - - ı 

Geçici Y ahancı Sennaye ı ı 

Geçici Seçim . 5 5 

Yekfuı 426 371 6 ı ı ı o ı ı3 7 25 

-ı-e-<-+· 



4. Umumi Heyetin kabul ettiği kanun, telsir ve kararlar 

İQTİMA : F . . 

Umumi Heyet FevkalAde İçtima. senesi 
içinde 19 kanun ile 6 karar kabuıl etmiştir. 

Bunl:a.rın numaralan ile 'ta.rihıeri ve b&§hklan 
a§a.ğıdaki cetvelde gösterilmi§tir. 

Kanunlar 

No. B a '1 ı lı: 

5665 Türk Ceza Kanuntmuıı 526 ncı Maddesinin Değiştirilmesi hakkında 

Kanun 
5666 Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 saYılı Kanuna Bağlı (1) flayıh Cet· 

velde Değişiklik Yapılmasına ve bu Kanuna ek 4832 sayılı Kanunun 
Kaldırumasma dair Kanun . · 

5667 Şekerden Alman Munzam tsti'lılak Vergisinde Yapılan İndirmelerin 

Onanınası hakkında Kanım 

5668 Muamele Veraisi K'llnununuıı 9 ncu Maddesinin Değişik 12 nci fıkrasınıı, 

(A) Bendinin Değiştirilmesi hakkında Kanun 

!5669 Belediye Kanumma Bazı Maddeler Eklenrnesine ve bu Kanunun Baz: 
maddelerinin Kaldinlmasına dair Kanun 

!5670 İdarei Umumiyei Viiiiyat Kanununa Bazı Maddeler Eklcnmesine ve bu 
Kanunun lll ncr Maddesinin Değiştirilmesine ve 104 ncü Maddf.'sinin 
Bazı Hiik:ümlerini'n' kaldırılm'Bsına dair Kanun 

5671 Şehir ve Kasabalardh Mahalle Muhtar ve İhtiya:r Heyetleri teşkiline dair 
olan Kanuıta Biizı maddeler Eklenmesine ve bu Kanunun Bilzı madde. 
lerinin Kaldırılmasına dair K'8nun 

5672 Köy Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine ve 46 ncı Maddesinin Değiş 
tirilmesine ve bu Kanunun Biizı Maddelerinin Kaıldırılınasma dair Kıı.nuıı' 

5673 Askerlik Kanununun ~inci Maddesinin Değiştirilmesi ve bu Kı.ınunıı 
Geçici Bir Madde Eklenmesi baklanda Kanun 

5674 Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar bakkındaki Kanunnn 3923 ayılı 

~a.nunla Değiştirilen 3 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesiııe dair KanUII 
5675 Makine ve Kinıya Endüstrisi Kurrunu haklandaki Kanunun 23 ncü M.ad 

desi ile 24 ncü Maddesi'nin (A) Fıkrasının Son Bendinin Kaldırılması 
hakkında Kanun 

5676 Türkiye Cuınhuriyetj Hükümeti ile 1tlilletlra.rıısı !mar ve Kalkınma 
Bankası Arasmda Akdedilen Kredi Anlaşınaları h'a.klnnda Kanun 

5677 Biizı Suç ve Cezaların Affı hakkında Kanun 
5678 Hans Kroeeker, Ekrem Öıdebir, Ha.ns Buclıer, Kemal sman, Hasan 

Hayri Sonat, Dr. Herrmann Von Engelmenn, Prof. Dr. Hans Henning 
Von Der O ten, Teologos Dargos, Antenio pampinoti, Edouardo Castf.'Ui, 

Tarih 

16. VI .1950 

26 . VI .1950 

5. vn .1950 

5. vn .1950 

7 . vn .ı95o 

7. vn .1950 

7 . vn. 1950 

7. vn .1950 

12 . vn . 1950 

12 . vn .1950 

12. vn . 1950 

14. vn. 1950 
14. vn .1950 
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piro Gioceoladıilli ve Umberto Giodice'nin Malıkfun Bulundukları Ce
zaların Affı hakkında. Kanun 

.')679 Türkiye ile !talya Arasında Akit ve !mza Edilmi§ Olan Dostluk, UzllliJnıa 
ve ve Adli Tesv:iye Anlaşmasının On'IUUTlası hakkında Kanun 

56 O Basın Kanunu 

5681 MJa.tbıı.alar Kanunu 
5682 Pasaport Kanunu 
5683 Yabancıların Türkiye 'de İkam t ve ~eyaha.tıleri hakkuıda Kanun 

169!1 
16[)6 

1697 

169 
1699 

1700 

Kararlar 

el al Bayar 'ın OunıhurblliJkanlığına seçildiği hakkında 
Bakanlur Kuruluna güvenildiğine da.ir 
Zonguldak Milletvekili Sebalti Atarnan 'ın seçim totıı.nağı'lın r-ccldi hak
kında 

Açık ınillctvckillikll•ı·i için bu y ıl ara s cıimi .vapılmaması hakkındu 
Riııba~ı Lfıtn Dan'ın emE>klilik işleminin kaldırılm.ası hakkırıda DiiE'kçc 
Komisyonunca verilen kararın reddine da.ir 
'T'ürkiye Büyük Millet 1-feC'lisini'ıı çalışmaılanna 1 Kasım l!HiO ı>iinün1 

kadar ara verilmesi hakkınc'!a 

tQTlMA :ı 

14. vn .1950 

ı4. vn . I9fiO 

E ' . vıı . 1950 

15 . VII . 1950 
15 . VII . 1950 
J5. VIT. 1950 

22. V . 1950 
2. VI . 19 .>ıı 

8. vn .ı9ı>o 

12 . vrr . ıg;;o 

12 . VII . 19iitı 

15 . VJT . l!l i'ııJ 

Umumi Heyet Birinci İgti.ma senesi için
de ıeo kanun ile ı tefair ve 48 karar kabul 

etmi§tir. Bunla.rın numaraları ile tarihleri ve 
başlıklan ıı.şa.ğıda.ki cetvelde gösterilmiştir. 

Kanunlar 

No. Ba~lık 

36 4 '!'ürkiye. ile ~rve~ Arns.mdaki Ödeme Anlaşma. ıM 

zalanan Pı·otokoliin Unıııınıa ı hakkında Kanun 
16 fi 'l'ürkiye ile Belç1kıı • Lük,;e.nıbur"g l!Jkoııoınik Birfiği .\rıı.~ındııki 'l'i 

<·ar t ve Odemıe Anlaşnınlarıııdıı J)e.ğıişiklik YiLpıJnıası hakkında lnı 
:mlau.ım f}k Protdkolün Oııaı;ması luikkındıı. Kamm 

.3fil:l6 lllı·l e nıiş MillPti r li:nırioııe Yel'ilm!'k Üzl'ı•e Askeri Birlikleı lfalin
do Yabancı Ülke!Pı•e Göndrl'i!E'r~>k Ordu Mensuplannın A)'lık ~'<' l ı· 
r·Ptleri~·le ~'f>Şitli lııtihk·ııkları I'E' Riı·liğiTı Rııir }fıısnıfiM· ı ha'~kmdıı 

!<.ın un 

;)n 7 J)p,•lel l>t'miı·yollaı·ı '' ~' fıimnıılıll'l ldal't.>i llmuıniytJ;Siniıı Tı> · kiliıı Vt' 

Vezanint• dair olaıı Ka mm i lt> lm Kanunun Ek 1 Tadil!eriıı•lı• Dcğiııiklik 

Yapılına ı n hu Kanunıı Yeni HB.zı Hükünıler Ek>l runesi hakkııırlaki 

Kanunun~ ndi Mnddeııinin Deği .. tirilnı.• inı> cl)ıir Knnun 

Tarih 

17. XI . 1950 

17. Xl . 1950 

6. XII . t!l.)O 

s . xn .ı!l5o 
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No. Başlık 

.i688 Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 Yılı Büt~ Kanununa bağlı (A) ve 
(R) lışarooli Cetvellıerde Detişiklik Yapı•lması hakimıda Kanun 

.1689 Atla.n.tic City'dc !m~R Erliimiş Olmı Milletleı ·arası Telekomü'Tlikatıyon 
~öileşmeıo;iyle Buna 'Ba.ğılı Pı·otokollerin OnnnmAı;ı ha·k<krnd•alki 5450 
Sayılı Kaaıunıı. Ek Kanını 

5690 Sanayi ve Ticarette İş T e.l'tişi hıı.kkmdaki HJ Nunııım1h M.il~lerıwıı.sı 

Çalışm.ıı Sözleşmesinin Onımmıı.sınıı dair Kanun 

:)f;!ll Yol tşleri fcıin Be'llzinden Alınacaık Veı•g-i hnkkmdaki Kııınuna Ek 

J<anun 
:iö92 tstildal llıırbi _\{filullerinıe Verilecek Para Mükilfatı hak'kmdıı. Ka

nun 
5693 «1949 . 1950 deıvresi ı<;ı:n Avru'Pıı M-emlek•etlıerti Arasmd:a Ödeme ve 

Taıkas Anlaşması» nı Değlişıtiren Ek Protok()lüıı O.na.nmaın hlllkk:ında 

Kanuın 

56!14 Deıvlet. Demiryolları ve Limanlan İŞletme GeMl Müdül'lüğünlün 1950 
yılı Bü'tçesinde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 

:>695 Ceza Muhakemeleri UsuJü Kanununun 200 ncü mıı'dclesinin Değiştiril 

mesi! ilıal~kın'da Kanun 
5696 Göçme:nler Menfaatine Bir Keşide Tert]bli l~n Milll Piyaııı.gıo ldıtresine 

Yeıtki Verilrıne.'lıi ha'kkında Kanun 
5697 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Millıetlıeraı-a.ısı lmar ve KııJ.kmm a. 

Ban~ası Temsilcileri Arasında .Ak<dolunan Gara.n'ti An1$a.ısının Onan
ınası llıaıkJnnda Kamun 

:;599 .:Göçmen ve Mültec'ilere 'rüı-'kiye Yaı·dtm Birliği» ne Yapılacak Nakdi 
Bağışıların Gelrlr ve Kurumlar Vergilen Matraihlarından Jnd.irilme&i 
bak:kında Kıanun 

5699 Meşlhut Suç'ların Muba,Jrenıe Usulü Bakimıdaki Kanunun BB:zı Madde·' 
lerinin KaldırılmasınR ilair KanU'll 

5700 Gümriik Muhafaza Gen.el Komutanlığı Emrindeki Deniz ~kilatının 
Askerleştiril'meai hak.kı.ndwki Kıanumm 3 ncü maddesinin değiştiri'L

me&iue dair Kanun 

5701 Lübnan'uı Frank Sahasından Çıkarılması Ma'ksllidiyle Türikiye ile 
Fransa. Arasında Teati OlU:nan Mektuplıaı'ln Onımması halı:lkında Kanun 

5702 Türki~ -· FiniMıdiya Ödooıe Anlaşmasının 5 nci maddesinin Deği~ti
rilmesi İçin Mektup Teatisi Snretıiyle Yapılan Anlaşmanın Onanm.ası 
llıakkındai Kanun 

5703 Türkiye - İs'Vel) Ti.ca.ııet vıe Ödeane Aııılaşm.wla.rJ ı ~Le .Eik Pı·ot<~kolüıı Yü
,rürlük ürıeJ.eriniın U:zıatııl:ının \ Hıısusu:rıd:a Tearti Ohmaıı ı\ıte!ktuplıımn 

On·anınas~ ihaJkkında ıcıanun 

5704 Adliye Haırc Ta.rifesi lıaılokı;ndruki 2503 &yılı K'ııntınun 9 nci ve 99 
ncu •Maddelerinin Değ'iştirümeı:riıı.e dasir KruıU'll 

7ı 705 Çeşitli Kianun.larda Mevcwt Çocltk Zaımımıi.yle ILgili Hiikümıl. ı1dr De· 
ği§iıkl.iık -v;apılmıası haık.kında. Ka:nuıı 

5706 Türkiye ile Belçika - l~üksemburg Ekonomik Birliği Arasmdaki 
Ödeme Acl~ı üresi:ıriın UzatıLınasma dll'iır Teıati F;;Ult>ın 'M•e!kıtup 
].arını O.rıamruı ı ı 11-aJuk.ııııdtı Kanun 

Tarih 

8 . XII . 1950 

8. xn: .1950 

13 . XII .1950 

13 . XII .1950 

25 . XII . 1950 

3 . I . 195] 

8 . I . 1951 

10 . I . 1951 

10. I . 1951 

12 . I ·. 1951 

15 . I .1951 

15 . I .1951 

15. I .1951 

17 . I . 1951 

17. I . 1951 

17. I . 1951 

24 . I .1951 

24. I .1951 

24 . I . 1951 
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5'71Xi Türkiıyıe Cuıınıhuııiy,e.tıiı Riilkümeti iılıe İ&radıı Devleti Hükıümeti Ar:ıısıu
ıdo!ll İmııırlıa'IJJIIJll Mooüs V~voo.d'i iılıe '1'iea.ııet vıe Ödeme AıılıaşmıaJaniıım 
Onıaoımıa~u ·haıkıkl.ll!da KiaJnuııı 

5708 'l'ümkiyıe iJe Alınıa.ııyıa 'dalki Ameriıkıa. Bi·rlıeışiık DevW.tl<6ri, Biı•l.e§ilk Kı

r.aililılk vıe Fr.aııısa lşgıd Böılg"'lıeiri Askıeri Hüıkıiiımoeıt.lıeıl'İ Aıııa.sıaı.druki 
Öd·eınıe An.l~ı:ıııa.sma · Bazı• '1\ııd!iy·e!Leriıı: tıav.esiıne d<aiı· olıaın M~tuploıı
rın On.aınımıası ·hıwkkıınıda Kanun 

5709 Tiiııkiye - iBelçiıkıa. Öd•ame Anı1ıışmaıı1111m 9 ncu Mıaddeııiıı:ıin. ıDeğiştiriıl
•mesİ lç.Ln Belçh Elçil iğj lle 11eruti Olu'l1l!lll1 IMclctuplıarıın Onall'IllıiiSr 
ilıaıkıkııııdıa K .an u.n 

~>'710 !D81rn:ga Re.sı:ıı.i Kanummıuın 32 nci ·Mıad<.l.esinıe 3478 :>'ay;ı l cr K.ıvıLımıl~ı 

Eklenıeaı 62 ooi Nuımruıası.nm KııuldırııLınıısma: v.e 3765 sayıılı !K;aıııuaıJa 

Eklen.oeıı. 7.9 .ucu unııax.asmıu Oeğiştirr!ırroosinıe dıaiır Kııınru.oı 

67ll Tiiıikiye Cuımlıui"İıyıeıti lflülk.üm6ti iJoe YUi1111lllistıa;n Hükümeti Arasıın-
. dıa Müınıaılciıt Vebel"1nı6r öııl~mesi.nde Değ:işiıkılilik Yaprlıması içiın Te

ıaıti EdiıJıe.n Melkıtu!1.1arm Oııaınnı ası halkıluında Kaınll!n 

5ı712 Milli Korunanıa ı.Kıaınunu.na Gö.rıe YıapıLm.ııı Olıaın ıHıarca.nııaıl:aıra aiıt 194:i 
'l1aıkvim Yıılıı Bil.a.n«;>osunun 0ınllıiJılllliiSı hıa·kıkmda 'K:a.nuın 

5713 'Bozooıa.dıa ve lınroz Nalıiıyiılıeriıı!in Moa·ha.Jıli .İd:are!M J:ııaıklkrllJdıa,ki 1151 
sayıJı Kaınıımuın 14 ncü Moodesmiın Yikünlü.kıten ·"Kiaıl.dl!I'ıılma ı ıhalkıkm

dıa ~a·nwı 

5714 1950 yııh ıBütçe !Ka.nıınooıaı Bıağ1ı (A) 1şa.ootıliı e~v.eld~ Deği§iıkük Ya 
pıılıması h·aıkık.ıınd<a !Kıaınıun 

5715 Q.eşiıtli KaınıınLa.Nla !Mevcı1t Geçici '1\aıımiııııa.t hıııkkiUlıda;ki Hiik:ümlıe

ıriııı Kırldı.nılınııa.sınıa dıviır Kaınun 

5'716 Çleöjitli Ka.nıunlıard•a Mevcut lkNII!Illiy.elıer baıkıkındalki Hiiıküıniıeriıı 

.K:aıldl'l'r1ınası:nıa dıriır Kianu.n 

5717 Oııtıaöğrıetim Oku;LLa.rında Ça•lııştırılıSin Y·ardııncı Öğvetmeııııreııe Ayn i 
Y ~rdıım V oerilmesi hakıluıııdalki 4599 ·ayıılı Kıan uın Hiiıkmüniin K:aldı
a·lllıınıa.sı ve Fıe'\"kaJiidıe Zaıııı 1ı•aık.k.ıınd!a:k~ 4178 say.ılı K.ıı.ııuın Hüıknniiııün 

Buın:lıııra Tıaıtbiık EdJılımenı.esi halkikmda Kıüııun 
5718 ıBed•en '1\erlbiyıesi Geıııel Müdürlüğünün 1945 Büt~ Yrl.ı Ke!iirulııesap 

Kıammu 

5719 1&50 Yılı Büıtçesin.de Değiş"iık:Li'k Yıa.pıılmıas~ hakkmdıa Kamu'li 

5720 Ankara Ürover iıtesi 1950 Yiliı Bütçe Kıaınunının Bağlı (A) lşıı.retli 
OetveJdıe Değişoiık:li.k YapıJıınası halkıkında 'Kıanmı 

·5721 ··Dev.!: t Denizyolları ve Liııruınlan İşletm ıGenel fMüdürlüğü 1950 Ylllı 
Bü.tç.e K:a:ııuın.una Bağh (A) İşaretıli tveldıe Değişildıi·kı Y•apıLmrası 

ıha:kıkındıa Kanım 

5722 Devlıet Bia.vıı.yohlıa.rı Genel Müdürlüğü 1950 YLlı Bütç Kıaıı:mnıma. 
i.Ba.ğ<1ı (A)• İŞ8l'etli Cet'' lde Değiqikliık Yıa.pılma · ı hıııkıkllllda Kanun 

5723 tDevlıeıt Üretınıe Çililikleri Genel Müdürılüğü 1950 Yıılı Biiıtç.eı Kıaınu
m.ina Baği~ (A) lşaretH Cetvıelde Deği.şi'k.Hık Y·apıiııntası •ha~kıında 

Kaııtun 

5724 Hudut vıe alıihl~r Sağılık ~tel Müdürlüğü 1950 YBh Bütçe Koo.UIIlu.
nA Bnğlt ( ) !şa.retli Catveld ıDeğlişrkli.k Yapılması •hnlkkıında. Kıa.nuıı 

Tarih 

24. . I . 1951 

24. . I .1951 

24. . I .1951 

24. I .1951 

2 •. I .1951 

26. I .1951 

:>. n ttı5:. 

5. n .ı9sı 

~ . IT . 1951 

9. n .1!151 

9. n . 1951 

ıs. n . 1951 
2a. n .1951 

23. n . 1951 

23. n . 1951 

23. n .1951 

23. n . 19!)1 

~. n . 1951 
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5725 ~ar.ayollım Gımtıl Müdü·rlüğü 1950 Yılı Bütçe KanU'Ilıtmaı !Ba.ğlı (A) 
!şaret.li Cet v~ıdıe Değüjiıklik Yıapilmns~ haıkıkıındıa. Kıanuın 

5726 Onma ı:ı Gend ıMüdiirlüğü 1950 Yılı Bütçıe K·am.ı.nuın:a Hıağlı (A) vıe 

I(R } İşaTetli Cetveı!Jıcrde Dcğişiklı.iık Yapıılın:ası ha ıkkırııil~ K•aınun 

5727 Posta, Te<lgraf V•O 'l'eleJi<>n Metıme Gıenıeıl Müdür:lüğü 1950 Yulı• Bütçıe 
tKaınlllllruııa. Bağlı (A) lşarcrl-i OetvıeJ.de Deığlıjikl~k YıapıJımnısı haıklkın 

dıa I<:anun 

5728 Tekel Genel Müdürlüğü 1950 Yılı Bütçe Kanununa Ba.ğlı (A) !şaret· 
li Cetvelde Değişiklik Yapılınası hakkında Kanun 

5729 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) !şa. 
retli Cetvelde Değişiklik Yapılınası hakkında Kanun 

5730 İstanbul Üniversitesi 1951 Yılı Bütçe Kanunu 

5731 İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 Yılı Bütçe Kanunu 
5732 Beden 'l'erbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe Kanunu 
5733 Ankara Üniversitesi 1951 Yılı Bütçe Kanunu 
5734 Karayollar ı Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe Kanunu 

5735 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe Kanunu 
5736 'l'ekel Genel Müdürliiğü 1951 Yılı Bütçe Kanunu 
5737 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe Ka,nunu 
5738 Orman Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Büt!;e Kanunu 
5739 Devlet Denizyolları ve Limanları İşl!'tme Genel Müdürlüğü 1951 Yılı 

Bütçe Kanunu 

5740 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe Kanunu 
5741 Posta, 'l' clgı·af v~ Telefon t~l <"t me Q,•nçl Müdüıı'lüğü 1951 Yılı Büt~e 

Kanunu 
5742 De\,let Demiryolları ve Liııııınları İşletme {iıen('l] Müdürlüğ·Ü 1951 Yılı 

Bütçe Ka·nunu 
5743 Milletlerarası İktisadi İ§ Birliği Te~kilatı hakkındaki Kanunda Bazı 

Değişiklikler Yapılması ha.kikında Kanun 

57-H Yüldsek Öğronim Öğronr·i Yuı·tlan ve AşC'\<lcn hakinndaki 5375 Sayılı 
Kımuna Ek Kanun 

5745 Sürekli Oörc\'lc Yabancı Memleketlerele Bulunan J\~emurlaırı:n Aylık· 

ları hakkındaki Kanunda Deboıişiklik Yapılmasına dair Kanun 

5746 Muhnsebei l'ımumiyıo Kanımunun 43 ncü J\'lıaddc inin J~aldırılmgsı 

hakkmda Kanun 
57-17 4353 Sayılı Kanunun GC!:iei Birinci Maddesiyle •tanınan ve 51530 Sııyılı 

Kanunla Uzatılan Yetkinin 1\ıltı Ay Uıoıatılması hakknıda Kanun 
5748 Çay ıhakkındıılri Kanunun Bazı .M.addelcııin i Değ$reıı. Kaınun 

5749 Va'kıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt~ Ka.mınu 
5750 Avrupa Ekonomik İş Birliği Sö:cleşmesi ve Mnrshahl Yardım Plaru 

Çe ı-çevesi Dahilinde Temin Edilen Yardrmlar Karşılığı Türk Liırala. 
rından Büt<;eye Ta.llı1kıı Gerekenlıl'rin Bütçe llesaıplarına İntikal 
Şekli haJkkında Kanun 

5751 19M. Yılı a3iitçe Kanunu 
5752 İlıtiyarlıık Si~rta-sı Kanununun 40 ncı Maddesinin Kal\'lrrıiması ha•k

:kında. Kııınun 

Tarih 

23. II . 19!il 

23. II . 1951 

23. JI . 1951 

23. II . 1951 

23. II .1951 
25. II . 1951 

25. II . 1951 
25. II . 1951 
25. II . 1951 
26 . II . 1951 

26. II . 1951 
27. II . 1951 
27. II . 1951 
27. II . 1951 

27. II . 1951 

27. II . 1951 

27. II .1951 

27. II .1951 

27. II .1951 

27. II . 1951 

27 . II . 1951 

21. n . 1951 

21. n . 1951 
21. n .1951 

28 . n . 1951 

28. n . 1~51 

28. II .1951 

• 
2 . m .1951 
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5753 Ordu M-ensuplarımn IDvlenmelerine Dair Olan Kanunun 1 nci Madde
sıiınin kaldırılm<SB~ h8!kıkındıı. Kanun 

5754 Gedi'kli Eribaş Kanununa Geçici Bir Madd·e Eklıenmesine dair Kanun 

5755 lnlhisar B~~leri Üçte Birlerinin Harlb Ml8:1Ullel'ine ve Şehit Yetiım· 
Ierin.e Talhsıis ve 'l'evzfuııe Dair Olan Kanunun 4 ncü Maddesinin Değiş. 
tiril'm~i hak'lunda Kaa:ıuın · 

5756 Ttü.r'k·iG'-e Hü~ümeti ile Mısır H!iikii!ıne'ti Araısmıda Bu İıki Ühlte Beyn'İ.n· 
tle ve Daha Oteısinde Tario1ieli Hıwa Sernslıeri Tesisi Ha·}{lkındaıkıi An
laşmanın Ona.nımaısına dai<r Kanun 

5757 V•ıııkıflar Genel Müdürlüğünün 19415 Bütçe Yılı Yedi Aıylı'k Kesin'heısıı.p 
KaınUIIlu 

5758 Dev'!et Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdiirliiğıünlüıı 1945 
B'ii.ltçe Y Jlı Yedi Aylık Ke'Sin'lıesa.p Kanunu 

5759 Toprak Ma.'lısulleri Ofisi Kanununuıı Bazı MaddeJ.eııiırıin Değişltinilıue· 

sine, 28 nci Miad'desinin Kaldırılma·sına ve bu Kaaı'll!lla. İki Geçidi Mad
. de Eklenmesine Dair Olan 5rol sıııyı lı Kanunda Değiı;ri'klik Ya.prlması 

b8!k:Ja.ıık1ar KıanUIIl 

5760 Dıwiet Kitapları Döner Serm111yıesi :lıakkın'dakıi Kanunwn 4 ncü Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Olan Kanun Süresinin Uzatıtmnsı haıkkın
da Kwnuın 

5761 Özel İdarel~roeu Aylık Alan n>Irokul Öğretmernleriınin Kadrolarının 
IMiilli Eğitim Ba.kan1ığı Te.$kHa'tına Alınması lıakkındakli 5:166 Sayılı 

Kanuna Bağlı (1) Sayıh Ceflvclin Değiştiriıl\nıesine Dair Olan 5283 Sa
yılı Cetvelin 'Değiştirilmesi' ba!kıkında Kanun 

5762 Demirci Y•angm Yeriirndekoi Arsaların TevlhH, İfı·az ve Tov-zii ha'kkın
da. Kanun 

5763 Yalova. K&plıca;ları İ~jlıe'bınıe İdaresinin 1946 Mali Yılı Bilançosunun 
Onan:masına: dah' Ka.nutıı 

5764 Toprak Ma!rsuNeri Ofisi 'l'arııfıından veya Namınıı. Hıı.ri'çten İ1lhıı.! Olu
nacllik Hububat vıe Unlar'la Bunla:rın N~klinde Kullanılaca.k Ç~tli 

Mıı.lzemenıin Güm'I1i~k Vergi'siyle Rı'htım Resminden ve Diğer Veııgi , 

Resi'm vıe Ha;relıı.rklan Mua;fi~i ha1ı!kıntlıı. Kanun 

5765 E~nomi ]."ski Bakanı ve Kxıcaeli MiUe'!Nıekili Sırrı BeUioğ'lu 'nun Rü
kiimlıü lbuluınduğu ezanın AHma da!ir Kanun 

5766 'Milli .KioTurnma. Kanununı.ın 65 nc'i maddesinin Dıeğiştiııilm.esi l'e 66 ncı 
mlllddesinin Kalıdırılına ı h a'k'kında Kanun 

5767 1944 Bütçe Yıl1 Kesiıııhıesap Kanunu 
'5768 · DtWlet Ha.vayQl!arı ~rre'l Müdürlüğünün 1945 Bütçe Yılı Y•edi Aylık 

Kesinhe.'!a.p K111nu.nu 

5769 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdiirlüğünün 1945 Bütçe Yılı Yedi 
Aylık Kesinhesap Kanunu 

5770 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme ~nel Müdürlüğünün 1945 Bütçe 
Yılı Yedi Aylık Ke.sinhesa.p Kanunu 

5771 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 65 ve 68 
• nci maddelerinde y&ZJlı mür.ıicaat için Yeniden Uç Aylık Müddet Ve

rilmesi hakkında Kanun 

Tarili 

2. m .1951 
2. m .1951 

2. m .1951 

26 . m .1951 

28 . m .1951 

28. m . 1951 

18. IV .1951 

30. IV .1951 

30. IV .1951 

9. V .1951 

ll . V . 1951 

16. V . 1951 

16 . V . 1951 

16. V . 1951 
16. V . 1951 

16. V . 1951 

16 . V . 1951 

16. y . 1951 

23. V .1951 



-136 
No. B a' 1 ı k 

5772 Milli Pipango Teşkiline dair Olan 3670 Sayılı Kanunun 7 nci ve 10 
ncu Maddelerinin Değiştirilmesi hakkında Kanun 

5773 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 99 ncu Mddesine 
Bir Fıkra EkleıÜnesine dair Kanun 

5774 2292 SaYJlı Kanun Mucibince Hazineye İntikal Eden Eankınotlar 
Muadili .Altınlann Amortisman Sandığın.a Devri hakkında Kanun 

5775 Limanlann İru;a, Tevsi, Islah ve Teçhizine dair Kwun 
5776 At~türk Anıt . Kabri lnşası hakkındaki 4677 ve 5581 Sayılı kanun

lara Ek Kanun 

5777 Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruma İçin Kurulan Berne Birliğine 
Katılma Husu~unda Hükümete Yetki Verilmesine dair Kanun 

5778 T.ürk - Macar Tasfiye Protokolüne Ek Protokolün Onanamas:ııw. dair 
Karı un 

5779 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bereıilya Cumhuriyeti Hükümeti 
.Arasında Hava Ulaştırmaianna dair Anlaşmanın Onanınası hakkında 
Kanun 

5780 Türkiye ve Fransa'ya Stajyer Kabulüne dair Anlaşmanın Onanma~ı 

hakkında Kanun 
5781 Milletlerarası Gümrük Tarileleri YaYJn Birliği Mukavelenamesiyle 

Uygulama Nizamnam'<l.Sini ve İmza Zabıtnamesini Değiştiren Protoko
lün Onanınası hakkında Kanun 

5782 Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe Yılı !fekiz 
aylık Kesinhesap Kanunu 

5783 Devlet Denizyolları - ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1943 
Bütc;-e Yılı Kesinhesap Kanunu 

5784 Halkevleri İçin Ithal Olunacak Radyo ve Sinema Makinelerinin Mua
mıele Vergisiyle Gümrük ve Oktnıva Resimlerinden Istisnası hakkın

daki Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına dair Kanun 

5785 Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği İçinde İşgal Edilıniş Yerler İçin 
Ecrimisil aranmaması hakkında Kanun 

5786 Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu Maddesinin 1 nci Fıkrasının De
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

5787 Baınn Birliği Kanununun Kaldırılması hakkındaki 4932 Sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 

57B8 Artıı-ma ve Eksrltme n tllll'le Kanununun 60 ncı Maqdesiniıı Değiş
-tirilmesine air Kanun 

5789 As'kerl Meınurlaı· K.aııuııuııuıı 3J2 Sayılı Kanunla Değişen 5 nci 
Maddesinin 3 ncü Frkrasnıııı l>eği.ştirilmeshıe ve Bu Kanwıa Geçici 
Bir Madde Eklenınıeısiııe dai ı· Kanun 

5790 Avı·upalılararası 'rediye Biı·liği Anlaşmasının nci Maddesi Hüküm-
lerinin 'l'ürkiyıe iıle Fı·aıısıı .\ı·asmda Tatbikını Müm·kün Kı1lmak Üzere 
'l'eati EdıHen Mektu}ilıırııı Onunın·ası hakkında Kanu<n 

579l (",ekoslova:kya 'ya Eski n • Yeni Tütünlerin Satışları hakıkındaki Pro
to·kolün Onanmasına dair Kanun 

5792 Avt"Lıpalılaıraı·a ı TNliy!' Birliği Anlıışması Rü•kümlerinin Türkiye i<lc 
Bel~ika Al'asınd~ T.ııı1hikını Mü.mkün Kılmak Üzere İmzaılanan Proto
kolün Onanan.am hakkında Kanun 

Tarih 

23. V .1951 

23. V . 1951 

23. V . 1951 
23 . V . 1951 

28 . V . 1951 

28. V . 1951 

28. V . 1951 

28. V . 1951 

28 . V . 1951 

28. V . 1951 

30. V · . 1951 

30. V .1951 

6. VI .1951 

8. VI .1951 

ll. VI .1951 

13. VI .1951 

18 . VI . 1951 

20 . VI . 1951 

20. VI .1951 

20 . VI . 1951 

20 . Vl . 1951. 
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5793 Milli Eğitim Ba!kaolığı Mıerkı•z 'l'eşkilat1 ve Vıı?.ifel~ri hııkkındaki 2"287 
Sayılı Kanunun 2773 sayılı Kanuııln Deği~til'ileıı !1 nt·tı Marlde~iıw hiı· 

Fı'kra Eklemn i hıı:kkında Kanun 
5794 5450 Sa)'lilı Kammla Onanan M~Jiclleı·aı·ası Tcl~lwınüıukaısyon ~özlcş

mesine ek Tclgraf ve 'l'elefoıı Tüzüklı·riııi, :\ilıai l'rrı tokulü, K.arar \' e 
Dilekleri 1Jıti'va eden Vo.~ikııl:ırın Onanma~ı lı akkııuh Kıınıııı 

ii795 ReLaıh Yapurunda öll'n ASJ;<>ri :;alw;jaı·ın Şdlıit, Dul w Yetimlc riuirı 

<le Şe~hıit Dıııl ve Yct irni SayLlına:ı haıkkında Kanun 
5796 !sıtan'bul Ünivt>:I'Sİti"Si Rinıılarımn Yapnın H:ıkkıondaki -!9~9 sayılı Ka

nunmı Bininci ll<larlclesinde D~ğiş'iklik Yapılmasına daiı· Kanun 

5797 MaHye Haıkaııhği BaŞhukuk Müşavirliğinin Y•e ~fUJhakcma't Genel M'ii· 
dür!Uğünün Va:zifelerine, Devl•et DiınLlarınnı 'l'akihi L"sulleriıır Dnir 
Olan 4353 Sııyılı Kanuntda. D ği :}ikl ik Yayıılnın~ı hakkında Kanını 

5798 Kör·, Sağıot· ve Dil.sil'ileı·e }1t~hsns ]3 ;ı7. ı A kt ve \'i1ıazlanıı Giiııııiik lh•s. 

uıi ile Diğe r· Veııgi 1·e l{Jes.i'Jillel'd<'n Mua'flığı hakkında Kanun 
5799 'l'ürkiye . B<'l~ika Ödeme .\rılaşıııas ının 1:3 ne-ii .\lıı~ldesin in Dcğişti r'i l · 

mesi !çıi•n B el \ika El~·iliği ill' 'l'c •ııti Oluııaıı ~leıkitı1))ann Oııaıııııaoı 

hakkında Kanuıı 

5 00 Kadrodan Çrka.rılınış Huluııuıı llıııllı o .. ıııilniniıı Sııtılıııasına 'dair 

Kanun 
5801 Türkiye lliiküııı.eti ilt> Hil'l ~ıı ıiş )lilleller Uıda ve 'l'annı 'l'eşkili'ıtı. 

Birleşmiş Millet lel' ''~' Mrilletl ı·aı·ns ı kııar 1·e Kıı.lkıııııııı Baıııknsı Arll· 

sında, AkdC'Jıiz Mıntakusı ITükiiııı etleı'ine Biıv.ı 'l'eknik Yaı·clırnlaı· Te
mıniıne Dair Anlaşnınnın Oııan•nıası lıakıkıntla K ıınu ıı 

5802 As'tSubiiiY Kanunu 
5803 !smai l oğlıı 1310 Doğumlu Ahmet Deıııircioğlu'ıııın lfü·kiinılü Ol'duğu 

Cezanın Affı 'hakkında Kaııuıı 

5804 'I\?'k,e1 Genel Müdürlüğü Kuı·ıılıış VI' Göı·evl,rri hakkımln·k i -t03li Sayılı 

Kanunun Bazı Maddele!'iııiıı Deği t.iı·ilmesiııe Dair Olıın 4R9fi Sayılı 

Kanuna Bağlı ( 1) Sayılı ( 'et<Veldt> Değişik li k Yap ı lması hııkkımtıı 

Kanu111 

5805 Gayriınıenkul E\lki E erler 1' <' Anıtlaı· Yüksek Kurulu Teşk'iline 1'(' Y;ı. 
zifel&rine .dair Kanun 

5806 Dini Yayınlar Döner Rennaycsi hakkıncıa Kaıımı 

5807 Mu!htaç Çift1;ilere Öd'ÜJH: 'T'ohunıluk. \ ' eııilnı i harkkımlııki :5254 Sayılı 
Kantına Ek Kanun 

5808 'l'iir1dye il e Fe<leı·al .\Jıııaııyıı C'tuııhuıı.i•yel i ııı·asıııda ı '1\>ııınıu'l. 1950 
ila 30 Ha:ziı·a n 1951 Devı·esintle l\lliihadelc Bclilt'Cc•k Mallara .dit (A ) 

ve (B) Listeleı·ini ~lulıt \'İ I'ııotokolün Oııuunıa,;na ılair Kanıın 
5809 Tliirkliye · Federal Alınanya Ödeme Anlaşmasının 3 ııcii Macltloesi Bkiıı· 

d·e Mu aıTah Tediyelere Yeni Bazı Ö'dNmel~riıı 1lfıovcsi Hwkkındak.ıi 

Mektuplarm Onanmasına dair ranun 

5 10 Türkiye · Yugoslaovyıı Tcicaı·l"t Anlaşnıııı~ıııa gk Li ·teJnjıı Yüriiı·liiık 
üreloerirıbn za'tıhnasırıa Dair ~1ektupla.ruı Oııımuıa:sı hakkında Knilluıı 

5 ll u'bwylar Heyetine Malı u .. 'l'ı>ı·fi Knııuııuııun 3611 sayılı Kanunla l)e. 

ğiştir'ileıı BiriMi MırLllie inin (lll Fıkrıısrnıııı Deği:ıtirilınP 'ııp re MP7.· 
kur Kanuna O{'(!i('i l:>;ir ~faılcl' Bklı'nnıf'SinP ıiair Knıııın 

Tarih , 

20. vı . 1951 

20. VI . 1951 

27. VI . 1951 

27. VI . 1951 

27 . VI . 1951 

27. v r . 1951 

27. VI . 1951 

:!9. Vl . 1951 

29. VI . 1951 
2. VII . 1951 

2. VII . 1951 

2. VTI . 1951 

2. VII . 1951 
2. VII .19!ı1 

2. VTI . 1951 

2. V II . 1951 

2. VII . 1951 

2. vır . t951 

11. VTT , 19fi1 
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No. Bıı.~lık 

5812 IMiHi Savunma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleııin~ Dair 5398 Sayılı 
Kanunun 5 nci Mall'uesiııi1ı Değiştiı4i lmcosi lıaJkkında Kanun 

5813 Almanya ile Raı-lb fTaliıne Niihayet Venilrnesi.ne dair Kanun 
5814 'sivas KongıN'Stİ.nı!l ~f('il~rrı TN ııs il ll c·~·rti e.''""' ır·ı·iy·Jı• 'l'üı·ki.vc Büyük 

3'1i1Lei M~eclisiJıiu Hiri.ııci IJö ıı.ım ıinde 1\ıı l wııaıı t're·Jprr V)ltani Hiznıeı 
'l'<"rtibinden Ay;lık 1 nğl·aıınwısı hurkkıııdaki 'Knnııııuıı 4 ııc·ü M ıa<lde,,ı. 

ınin D.eğiştllirıilımesi.ıH• dair J(.a.nıın 

5815 Vergi Usıı:l •Kanuııunu·n Bfizı ıVLıLddelNi i:Le Kaııwıa Bağh l'c•Lvı>ldn 

Değ'i.şiJkl.iık Y:apılımas ırnu. vı> !lu Kanuıııı Hi'ızı M~uılde-lı>ı· ,.,e l•'ıık ır.a· : ıa• ı 

Etkıl~nıııııesi ·ııe dair Kaııwı 
581() Aıta.tür:k Aleyhinf\ LşLeıı en !-:lu~lu. ı• INukkındıı J\am~n 

5817 T-edip ve 'Deıı•kiıl JTa. r.ekıetlıeri ~ı. ı·asmda YaqM11c·ı ;l[ .cmltıkıt-Uı•ı•eo llı ica 

ve 5677 Sayılı .\f 'ICamı~ıunılıı.ıı Isı İLHde il ı• .\J "'" l ı h 't" Dön" n Y vk· 
lama Kaçağı. Baıkaya v~e Saklı Efmrlııı ..\.k nlik 'Mmı.m eJ-e·lıeı iıııiıı Tr. 
Jıiriııe dair Ka.ııuıı 

3•8Ul Jiayvaınl ıır V.et-giı;i Kanuııuııuıı Hfızı :.\l>~Jch1 1'1N1,ııiıı neğiştiı·iJ,ııw·si 

vıe Bazı M .. ddeJ,cw]ııin Kaldı'l'IJ,ıı ııası lın'l<ic·ıı•lıı 1\nııuıı 

;ıı ıg IYiiıksrelk Deıüzciliık Okulu ,·.p Denizeilik ı'vlı·sl:ck Oılmlu ve Kuı·:>lan ha•k· 

ıkuıda.ki 3. Vl . l9.J>6 'l'arihll ve .J.91 3 Sııyllt 1\.aııuını Ek Ka ııuıı 

5820 •Gel'ir Vıeıı·gisi lCaıııuııuııu1ı :N ıll'ii Uıaı1ch•.;un c H iı· 1-'ı lknı J•;kLenıııesi hak· 
· kı ·nda ruırıum 

38'.! 1 Yatıaıncn Sı-ı·ımı.ve Yııtm·umlıarı·ıııı Tı>J:ıvik Kaınıınu 

5822 ISağırr, Dilsiz vıe Köı·~N· MÜPS&l'-'r~iııiıt ı.'vliH) Eğiıtim B:ıkaıı!ı~ınıa ne,· 
rü:ııe dair K anıtıı 

5823 'J'ütiiın ve Müskirattaıı Alm·acak ~lüda[aa V-ergisi haıkıbndaki :U60 
Sayı.h K:ıınında Dci!işiıkJ•]k Yııpılıması w Hu 'Kanunu 'I'ftdil Bıl e-ıı Baz. 
Hiiıküınleriıı Kııldı.rılıııa ı hı1klmııhı Kanun 

:iii:2.J. Avt'l.ıpa lktiı~acl i lş Rirliği 'I' <'~kil:'ıııııa ll:ıJıil :.\Ieııılr•kMl · ı· .\r:ı ~ııırl"k: ~li\. 

hadelel~ri Serb~ile~tirmek Amııci~·Jc ;\Jezki\ r 'J'ıışld'liit>ı Diihil :.\T!'ntll'l'f'tler 
Arasında lmza !anan (Bir A nııpa Tediye Biri iği Kurulıııa~ı lı.nkkındn 

Anhı~ma ) ile Bit· Avrupa Tcdi~·c Bil'liğ i Kmulması hakkındaki nlıış· 

ınıııun :.\fuvakkal tathikına naiı· Olan Protokollin Onannıası hakJ..ın(la 

Kanun 

582!l Sağlık ve Sosyal Yar·drm H:ıkıınlıi\'ı Trşkiliıt ,.<' :.\lcınıırlıı.ı Kımunundı. 

ve bu Ranuna Ek -IH62. !i0H7 ve 51!J.J. Hayılı Kaıııuılırrıı Bağlı Kadro CM· 
vellel'i ilo 1951 Yılı 13iit~c Kaıııınıınn Baı?l ı ( [, ) 1$-'l.retli <'<'lvı>ldr neı{i. 
~iklik Yapılnuısııw daiı· Kanun 

5826 Isklin Kanununu Tadil Eden .109H Sa.nlı Kanımıııı 12 nci Maddf'Riniıı 
Değiştirilm esi ''~' Yıısaklıih Kaldıran Y<>rii'J']c 5227 Sayılı Kanunun 1 nci 

;lfaddesi'nin 4 ncü Bcndiııue ZiJ..Tedilcn ldaı'Cten Boşatılmış Böhrclrrl~ 
Kö)~ler Teşk:i<li ve Il alkııı ın Yerleştiı'İimetıi hakkında Kanun 

5 27 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Mc'teoroloji lşleıi Uııımıı .Hiidürlüğü Tc., 
kilfıi vo Vazifeleri hııkkıııdııki 1\mııuıun 1:i nri ıııaclrlp.~inin dei'Hştiı·ilmr 

süıe dair Kan un 
582 5210 SayılJ Kıınuının Bjı·iııei :\faddcsiııiıı Değiştirilmesi ve 5. 6 ve 7 nci 

M~addelcriııiıı kııldınJnı.ası hakkında b.'lannn 

5829 V atan i Ilizmcl Tcı1.ibiııdc·ıı Bir 1\Iiılflle Aylık Bağlıınmıı·ıııa uair Kıınuıı 

Tarih 

ll . VII . ı951 
18. VII . 1951 

lS. VII . 1951 

ı8 . VII . 1951 
25. VII . 1951. 

27. VII . 1951 

27. VII . 1951 

27 . VII . ı951 

27 . VII . ı951 

ı. VIII . 1951 

ı . VIII . ı95ı 

1 . VJJT. 1951 

1 . VIII . 1951 

ı. VIII . 1951 

3 . VIII . 1951 

s. vm .195ı 

8 . VIII . 195ı 

. vnr. J95ı 
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No. B at 1 ı k 

58~0 Resmi Daire ve Müesseselerin Siyasi Partilere Bedelsiz Mal Denede 
miyeceklerine ve Bu Daire ve Müesseselerle Münfesiıh Derneklere Ait 
Olup Siyasi Partıilere terkedi>lm~ Olan Gayrimenkul Mallarla Bu Partiler 
Tarafından Genel Menfantler !çin Yaptırılmış Olan Bi:uıların "ııhip 
lerine ve Hazineye İadesine dai'r Kanun 

5831 1951 Yıl1 Bütçe Kanununa Bağlı A/1 ve A/'2 lşaretU Cctvııll.erde Deği
şilıılik Yl&pılıruı& ha.kkında Kanun 

5832 Vakıflar Genel Müdürlüğü T~kilatı hakkındaki Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Olan 3821 Sayılı Kanırne. Ek Kanun 

5833 Hariçten Saltınalınan Buharlı ve Motörlü Gemilerle Meınlekette Yııpılan 
Müın.asilleri İçin Getirilecek Eşyanın Gümrük Resmi'nden İstisnası hak
kmdaki 3339 Sayılı Kanunun Yürürlük Süresinin UzatılıruıBına dair 
Kanun 

5 34 Teşkilatıanma ve Kolektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uy~ulan . 

masına Mütaa.l..lik 98 Nuııiaralı Milletlerarası Çalışma Sör.leşm e,iniıı 

Onanması blakkında Kanun 
5 35. Ücretli İş Bulma Bürolan hakkındaki 96 Numara.lı Milletlerarası ÇH 

lışma Sözleşmesi (1949 Tadili) nin Onanınası hakkında Kanun 
5836 Demiryolu ile Eşya Nakliyatma Mütaallik 1933 Tarihli Milletlerarası 

Mukaveteye Ek Olarak Berne'de Akdedilen Mukaveleni:ıı. Onanması 

hakkında Kanun 

5837 İşçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerinde Ücret Ödenmesi hak
kında Kanun 

5838 Subay ve Askeri Memurlarm Maaşları hakkındaki Kanunun Birinci 
ve tkinci Maddelerinin Değiştirilmesine dair Kanun 

5839 Devlet Memurlan Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna Bağlı (1) sayılı Cetvelin Emniyet Genel Müd-ürlüğü 

Kısmında DeğiŞiklik Yapılmasına dair Kanun 
5840 Tapu ve Kadastro Genel ){üdürlüğü ile Toprak ve İskan İşleri Genel 

Müdürlüğünün Başbakanlığa Bağlanmasına dair Kanun 
5841 Ödünç Para Verme İşleri Kanununun Bazı Maddelerini De~ti.'ren 

3399 sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna 
İki Madde !ıavesi ve 2279 sayılı Kanunun 17 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi hakkında Kanun 

5842 Denizcilik Bankası Türk Anonim Oraklığı Kanunu 
5843 Devlet Hıı.vayolları Genel Müdürlüğü İhtiyal)lan İçin Gelecek Yılla 

ra Geçici Yüklenmelere Girişiimsi hakkındald 4860 sayılı Kanunun 
Birinci Maddesini deAtiren 5076 sayılı Kanuna Ek Kanun 

Yonun 

251 Belediye Gelirleri Kanununun 1, 4 ve 5 nci maddelerindeki (Tahsilat) 
tlbirinin yornmu 

Tarih 

8 . VIII . HJ51 

8 . VIII . 19!11 

8 . VIII . 1951 

8. VIII. 1951 

8 . VIII . 1951 

8 . VIII . 1951 

8. vm .1951 

9. VIII . 1951 

10 . VIII . 1!!51 

10 . VIII . 1951 

10 . VIII . 1951 

10 . VIII . 1951 

10 . VIII . 1951 

10 . VIII . 1951 

10. I . 19:11 
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Kararlar 

Başlık 

1701 Birleşmiş Milletler emrinde Kore'de savaşan Birliğimize Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin selam ve sevgi ve başarı dileklerinin ulaştı
rılması hakkında 

1702 Danıştay üyeliklerine Rıza Göksu, Tevfik Şenocak ve Rasim Esmer
er'in seçildikleri hakkında 

1703 Birleşmiş Milletler ordulan saflarmda Kore'de savaşan kahramanları
mıza Türkiye Büyük Millet Meclisinin yürekten minnet ve şükran duy
gularının bir kere daha duyurulmasına dair 

1704 Danıştay üyeliklerine Hamdi Tanç, Emin Ahmet Kat ve .Arif Yazar'ın 
seçildikleri hakkında 

1705 Kore'ye gönderilen Savaş Birliği hakkında 
1706 Sivas Milletvekili İbrahim Duygun 'un milletvekilliği dokunulıu:ızlığı 

hakkında 

1707 Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'U). milletvekilliği dokunulmazlığı 

hakkında 

1708 Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 

1709 Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Aleılı'nın ıniijetvekilliii dokunul
mazlığı hakkında 

1710 431 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Karannın (1) numaralı ben
dindeki (ve · emsali idarelerin) şümulüne İmralı Ceza Evinin de dahiı' 
bulunduğu hakkında 

1711 Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan'ın seçim tutanağının reddi hak
kında 

1712 Orduya Türkiye Büyük Milhıt Meclisinin güven ve sevgilerinin ibia-
ğına dair 

1713 Mart : Mayıs 1950 aylıırma ait Sayıştay raporuna dair. 

1714 Bakanlar Kuruluna güvenliğine dair 
1715 Jandarma Yüzbaşısı Reşit Sümer'in emeklilik muamelesi hakkında. 
1716 Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın Milletvekilliği doku-

nulmazlığı hakkında 

1717 Diyarbakır Milletvekili Nazım Onen'in Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 

1718 Edirne Milletvekili Hasan Osman 'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı 

hakkında 

1719 İzmir Milletvekili Sadık Giz 'in Milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında 

1720 Kastamonu Milltetvekili Muzaffer Ali Mühto 'nun Milletvekilliği doku
nulmazlığı hakkında 

1721 Kütahya Milletvekili Remzi Koçak 'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı 

hakkında 

1722 Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 

1723 Sinob Milletvekili Cevdet Kerim lncedayı 'nın Milletvekilliii dokıınul

mazlıiı haklwı.4a 

Tarih 

27. XI . 1950 

29 . XI . 1950 

4. XII .1950 

4. XII .1950 

ll . XII . 1950 

5. I .1951 

5. I . 1951 

5. I .1951 

5. I . 1951 

26 . I .1951 

14. II .1951 

23. II . 1951 
26. II .1951 

2. IV .1951 
4. IV . 1951 

18 . IV . 1951 

18 . IV .1951 

18 . IV .1951 

18. IV .1951 

20. IV . 1951 

20 . IV . 1951 

20 . IV . 1951 

20. IV .1951 
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No. . Bıqlılı: 

1724' Sivas Milletvekili Rüat Oçten'in milletvekilliği dokunulmazlığı hak· 
kın da 

1725 5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indirilen mektepli hastabakıcı hemşi.re
lerin beşinci sınıita geçen sürelerinin dördüncü sınıfta geçm~ sayılıp 
sayılmıyacağının yorumlanmasına mahal olmadığına dair 

1726 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve Vaz'i. 
feleri ve Memurları hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
yorunılanmasma mahal olmadığına dair 

1727 Devlet Orman İ§l.etmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması hakkın
daki 4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına mahal 
olmadığına dair 

1728 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 
(B) fıkrasının yorumlanmasına mahal olmadığına dair 

1729 Kurınay .Albay Asım Eren 'in nasp tarihinin tashihi hakkındaki kara
rın kaldınlmasına dair 

1730 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan (Eşkıya IIiüsademesinde ma
lıll olan) tabirinin yorunılanmasına mahal olmadığına dair 

1731 Jandarma Yarbaylığından müstafi Rifat Ayaydın'ın 3 yıllık kıdeminin 
tanınması hakkındaki D'ilekçe Komisyonu Kararının kaldırılınasına dair 

1732 .Al bay Yaşar Sokullu 'nun nasbının düzE!I.tilmesi hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu Kararının kaldınlmasına dair 

1733 Milli Konınma Kanununun 3964 sayılı Kanunla Değiştirilen 6 ncı 
Maddesinin Verdiği Salfıhiyete İstinaden İlıdas Edil.niiş Olan Kadrolar
la Bu Kadrolarda Yapılan Değişiklik ve llgalara dair Kararların Tas· 
dikı hakkında Kanun 

1734 Ilaziran : Kasım 1950 aylaı·ına ait Sayıştay raporuna d•air 

1735 Aralı'k 1950 : Şu'bat 1951 ayiarına ait Sayıştay raporuna dair 
1736 Gelir Vergisi Kanununun 91 nci maddesinin (B) fıkrası ile bu ka

nuna 'bağlı 2, 3 '"tl 4 numaralı cetvıeller sonunda mevcut hüküınle riıı 

yarun~lanmasma ihtiyaç gösterıniyecek şekilde vazılı bulunduğu hıı:k 

kında 

1737 Hasankalıe'nin Sıçankale Köyünde kayıtlı Karncaoğlu ll acı Şmı 'in 
ölüm cezasına çarptırrlıması hakkında 

1738 Cumhuriyet .Altın Sik'keleriyı1c umhuriyet zıiynet altmlaı, hakkında 
1'739 Bazı Suç ve Oezaların Affı bakkındaki Kanunun birinci ve yedinci 

maddelerinrn yoruııillanmasmıı. nıahal olmadığına dair 
1740 Ma.n.isa'run Mimarsinan Mahallesi Yeşiltepe Caddesinde 13 numara

da ikrunet wen Hakkı Çeviksoy'un imar ve ihya ettiği tarla hakkın
daki Dil~ Komisyonu kararınııı kaldmılmasına dair 

1741 Tıı.bip Albay Necmi Şar'ın Mbaylık na&bının düzelti!Lınesi ·hıı.k'kındaki 

DUekçe Komisyonu karıı.rının kaldırılmasına dair 
1742 Ada.na'wn İcadiyıe Mahallesi 122 nci Sakağının 55 numarasında ika.

met ·eden lbrabiın Aıkçura'nm iskanına ıtabsis edilen araziden arta ka· 
lan kı ım hakkındaki Dileıkc:e Komisyonu ka.:rarınm 'kaldırılmasına 

dair 
1743 Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 1 Kasım 1951 gününe 

!kAdar ara veııilmesi ha.kkmd.a 

Tarih 

20. IV .1951 

ll. V . 1951 

ll. V .1951 

14. V .1951 

16. V . 1951 

16. V . 1951 

6. VI . 1951 

15. VI . 1951 

15 . VI .1951 

25. VI .1951 
29. VI . 19!:Jl 

29. VI . 1951 

ll . VII . 1951 

18 . VII . 1951 

1 . VIII . 1951 

3 . VIII . 1951 

3 . VIII . 1931 

3 . VIII . 1951 

3 . VIII . 1951 

10 . VIII . 1951 
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lQTIMA : s 

Umumi Heyet İkinci lçtima seul'si ıçın
de 145 kanun ile 1 tefsir ve 65 karar kabul 

etmiştir. Bunların numaralan ile ta.rihleri ve 
başlıklan a.şağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Kanunlar 

No. Başlık 

5844 Türk Ceza Knununuıı 141 ve 142 nci Maddelerinin Değiştirilmesi hak
kında Kanun 

5845 Milli Korunma Kanununa. Göre Yapıl~ Olan Harcamalara ait 1946 
Takvim Yılı Biliinçosunuıı Onanınası hakkında Kanun 

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
5847 Türkiye ile lr:ı.n Arasında Imzalanan Yolcu ve Mal Transit ve Nakli

yatını Kolaylaştırmayı ve Çoğaltınayı Güden Anlaşma ve Ekleri ile 
Oucıne Anlaşması ve Eki Mektupların Onanınası hakkında Kanun 

5848 Türhlye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair Olan Anlaşma ile Ekinin Onanınası hak
kında Kanun 

5849 'l'ürkiye Cumhuriyeti Ilükümeti ile han Şclıinşahlık Hükümeti Ara
sında Kendi Ülkeleri Beyninde ve Daha Otelerinde Ticari Hava Ser
visleri 'l'esisi için Anlaşma ile Ekinin Onanmasına dair Kanun 

5850 Zührevi llastalıkların Tedavisi İçin Ticaret Gemicilerine Gösterilecek 
Kolaylıklara Mütaallik Anlaşmaya Katılnıanuza dair Kanun 

5851 Diyarbakır !line Bağlı E{;..U licc.si Adının (Dicle) ve Bu tıceye Bağlı 
Dicle Sucağının Adının da (Eğil) Olarak Değiştirilmesi hakkında 

Kan. un 
5852 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik lJevletleri Adına 

Hareket Eden Export - lmport Bank Arasında Akdedilen (36) milyon 
Dolarlık Kredi Anlaşmasının Onanmasına dair Kanun 

5853 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bi•ı,leşik Devletleri Arasında fn:zala · 
nan Ekonomik lş Birliği Anla~ınasııu değiştiren Protokolün Onanmasın.ı 
dair Kanun 

5854 1951 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/ l ) ve (A/ 2) İ§.!lretli C'etvl'Jlerdı• 
Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 

5855 Tüı·kiye Büyük MilJet }fe lisi Binası ve Eklenti Binal\arı ile Tcsistı·rinir: 
Yapımı Yetkisinin Bayındırl'ık Bakanlı!;'lna Devri hakkındaki K~nun~ 
Ek Kanun 

5856 Çiftçi Mallannın Korunınası hakkındaki Kanunun 4 ncü 'Ma<l·l~siııe 

Bir Fıkra Eklenıııcsine dair Kantın 
5857 Başbalro.n ve Bakını Makam. Ödenekleri haklanda Kanun 

5858 Devlet McmuıQarı Aylıkl·annın Tcvlıit ve Teadülüne dair olan Kanuıı e 

Bağlı (1) Sayılı ctvel ilc Tadil ve Eklerinin Ada.! ı, Bakanlığı "'fcl'kcz 
ve 1ller KısımJarında Değişiklik Yapılması hakkında Ka.nnn 

5859 Tenıyi-ı Mahkemesi TC"Şkiliitıııa dair Kanunun 2020 sayılı Kanunla De
ğişen 1 ve 5 nci ve 545 ayılı Kanunla Değişen 3 ncü JJI.Ilddelcı-inin 

qeğiştirilmesi ve 4 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklc.nıııesi hdkkında Kıınuıı 

Tarih 

3. XII .1951 

3. XII . 1951 
5. XII .1951 

10 . XII . 1951 

10. XII .1951 

10. XII .1951 

10 . XII. 1951 

12 . XII . 1951 

12 . XII . 1951 

12. XII . 1951 

24 . XII . 1951 

26. XII . 1951 

9. I .1952 
ll . I . 1952 

14 . I . 1952 

H . I .1952 
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5860 16 . III . 1950 tarihli ve 5602 Sayılı Tapulama Kanununa ek Kanun 
5861 Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba§kanı Makam Ödeneği hakkında T\ımun 
5862 Adliye Harç Tarifesi Kanununa Ek Noter Har~ Tarifesi hakkındaki 

Kanunun Bazı Maddelerinin Deği§tirilmesi ve Bir Maddenin Son Fık
rasının Kaldırılması hakkında Kanun 

5863 Va]pflar Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe Kanunun.a bağlı (A) iş:ıretl i 

Cetvelde Deği§iklik Yapılması hakkında Kanun 
5864 60 Milyon Liralık İç İstikraz Akdi hv.kkında Kanun 
5865 JGbriıtin Tekelden Çıkarılmasına ve lstihllik Vergisioo Tabi Tutulmasına 

dair Kanun 

5866 Gümrük Tarif.esi Kanunun.a Bağlı Giri§ Genel Tari fesinin 6+7 nci 
numarasının · Değiş~irilnıcsinc dair Kanun 

5867 Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu Maddesine Bir Fıkra. Ekleııınesine ve 
89 ncu Maddesinin 6 ncı Fıkrasının Deği§tirilınesine dair Kanun 

5868 İ§ Kanununun 5518 Sayılı Kanunla Tadil Edilen 13 ncü Madde~inin 
6 ncı Fıkrasının Deği§tirhlınesi hakkında Kanun 

5869 Ankara Üniversitesi 1951 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/ 1) İşaretli 
Cetvelde Deği§iklik Yapılması hakkında Kanun 

5870 Devlet Havayolları Genel Müdüı'lüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A/1) lşaretı!i Cetvelde Deği§iklik Yapılması hakkınd.a Kanun 

5871 Tekel Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/1) ve 
(.A/2) İşaretli Cetvellerde Deği§iklik Yapılması hakkında Kanun 

5872 1951 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Aktarına Yapılması ve 
.Aktarına Suretiyle Olağanüstü Ödenek Verilmesi hakkında Kanun 

5873 Devlet Denizyolları ve Limauları İşletme Genel Müdürlüğünün 1944 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 

.5874 Orman Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe Yılı (7) Aylık Kesinhesap Ka
nunu 

5875 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu 

5876 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 

5877 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu 

5878 Turistik Otel İn§ası İçin İstanbul Belediyesi Tarafından Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına devredilecek ars.alar hakkında Kanun 

5879 Devlet Denizyolları ve Limanları İ§letme Genel Müdürlüğünün Hazine 
Kefaletiyle Çıkardığı Bonoların Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı tarafından Yapılacak Yenileme Muamelelerine dair Kanun 

5880 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa 
Ek 4862 sayılı Kanuna Bağlı Kadro Cetvellerinde Deği§iklik Y apıl
masına ve 4871 sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının 
Kaldırılmasına dair Kanun 

5881 Tuz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Madde Ekelnmesi hakkında Kanun 

5882 Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 170 nci Maddesine Bir Fıkra Ekien
mesine dair Kanun 

Tarih 

16. I . 1952 
18. I . 1952 

21. I . 19:52 

25. I . 1952 
25. I . 1952 . 

30. I .1952 

30. I .1952 

30 . I . 1952 

8. II .1952 

8 . II .1952 

8. II . 1952 

8 . II . 1952 

8. II . 1952 

8 . II .1952 

8 . II .1952 

8 . II .1952 

8 . II .1952 

8 . II . 1952 

8 , II .1952 

ll. II .1952 

13. II . 1952 

15. II . 1952 

15. II .1952 
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5883 lslahı Hayvaruı.t Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine dair 
Kanun 

.5884 Tekel Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
5885 Tekel Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe Yılı (7) Aylık Kesinhesap 

Kanunu 
5886 Kuzey Atlantik Andlaşmasına Türkiye Cumhuriyetinin Katılınasına 

dair Kanun 
5887 Harı;lar Kanunu 

5888 Devlet Memurları Aylıklarınlll Tevhit ve Teadülüne Dair Olan Kanu
na Bağlı (1) Sayılı Cetvel İle Tadil ve Eklerinin Adalet Bakanlığı 
Merkez ve 1ller Kısımlarında Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanu
nun Geçici Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine dair Kanun 

5889 Akar Yakıtlardan Alınacak Yol Vergisi Kanunu 
5890 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 

Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 
5891 1951 yılı Bü•tçe Kanununa Bağlı (A/1) lşarethl Oetvelide Aiktaruna Ya · 

pılınası ılıakkında Kamun 
5892 01ıınan Genel Müdürlüğü 19iH Yılı Bü!tçe Kanununa Bağlı (A/ 1) ve 

(A/2) işaretli Ce'tıvelhıt•de A'lda~ma Yapılınası ve A'ktarma. Suretiyle 
Olağanü~tü Öiclenek Verilmesi hakıkında Kanruı 

5893 1951 Yılı Bii<t~e Kanuntma Bağlı (A/1) ve (A/ 2) lşıaretli Ce1vel l ~ı· 
Arasında .A!kta.rma Yapıllınıısı hrukkında Kanun 

5894 KarayQilım Genel Müdü.r'lüğii 19:>1 Yılı Bütçe Krunununa Bağlı (A/ 1) 
tşare'tli Cetvıelde Dıeğişiklik Yapılması ha:kkında Kanun 

5898 Anıkara Ünive•rsites-i 1952 Yılı Bütçe Kanunu 
5896 İstanibul ÜniveTSitesi 1952 Yılı Bütçe Kanunu 
5897 ts'tanbul Telmik Üniversitesi 1952 Yılı Bütçe KanUJnu 
5898 Beden Tei'bıiyesli Genel Mıiidürlüğıü 1952 Yılı Bütçe Kanunu 
5899 Hudu•t vıe SahilJeT Sağlı'k Genel Miilclürlüğü 1951 Yılı Bütçe Kanunu 
5900 Te'kel Genel ·Mü'dürl'iiğü 1952 Yılı Büıt(}e Kanunu 
6901 Deıvlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü.dürlü.ğü 1952 Yılı Bü·tçe R!amımı 
5902 Orman Genel Mri.idii11Jüğü 1952 Yılı Bütçe Ka•nuuu 
5903 Devlet Demiryolları ve Limanları İşl•etme <'...enel Mü'dürlüğünün 1952 

Yılı Biiıt~e Kanunu 
5904 Deıvle't H&vaıyıollan Genel M.lüdürlüğü 1952 Yılı Rü!tçe Kanllllll 
5905 PostR, Tel•gı·af VP Telefon tşletmc Gı-nel Müdü·rlüğü 19~ Yılı Bii<tç<> 

K&nllllu 
5906 KarayQlları Cı.en~J Mıüdürliiğii 1952 Yılı Bütçe Kanunu 

5907 Va•kıflar Genel Müdürlüğü 19!i2 Yılı Bütçı> Kooumı 
5908 1952 Yılı Büt!}e Kanunu 
5909 Konya Ovası SullllUla İdal'eS~nin Teşkilaıt ve Vazifeleri Hak.kındak.i Ka-

nllllun Birinci Maıddesinin Değtiştiril'mesine dıı.ir Kanun 

5910 194\5 Büıtçe Yılı (7) A'Y'J.ık K•esinlhe'Sa.p Kanunu 
5911 1946 Bütçe Yılı Kesin'lıesap Kanunu 
5912 Hudurt ve Sallııiller ~ağlık Gent'l Mliidürlüğüniin 1946 Biiıtçe Yılı Kt>

sinheııa.p Kanunu 
5913 Oııman 'Genel Miiıdüıı1\iğü•nii.n 1946 ıBütç,e Yılı K•!'Si'l'llı~p •I<:ıımuııı • 

'larih 

15. II . 1952 

15. II . 1952 

15. II . H52 

ış. Il . 1~5~ 

25. II . 1952 

25 . II . 1952 
25. Il . 1952 

25. Il . 1952 

25. II . 1952 

25. II . 1952 

25 . II .1952 

25. II .1952 
27. II . 1952 
27. II . 1952 
27. II . 1952 
27. II . 1952 
28. II .1952 
28. II .1952 
28. II . 1952 
28. II . 1952 

28. II . 1952 
28. II .1952 

28. II .1952 
29. II .1952 

29. II .1952 
29. Il .1952 

a1. m .1952 

2. IV .1952 
2. IV .1952 

2 . ıv . 1952 
2. JV . Hl!i2 
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5-914 'P.osta, T~l~grıaf ve Telıefon !şlıetm~ Ge•nıel Müdül'lüğünüın 1946 BÜJ~I}~ 
Yıh Ke.-ıiıııhesap Kaınunu 

591'5 iVaıkııflur Genel Müdüı•lıüğünün 1946 Bütç:e Yıiliıı K'esi:nhesap Kanwnu 
5916 i.Devılıet Deıııi.ı.y(}H>IliM! v.e Liıın~ml.a.n !şloeotıfllle He:nı>l Müc'lüf'l.üğiinü'll 194:i 

J3üıt(}e Y ııh (7) A.ylıık J<;esüııhe-<;8p l{janu.ıı u 

5917 Gayrimenkule T~cavüzün Def'i haıkiJuncLa. Kaııuııı 

5918 .Asikıeıri Muoha:eıkııne Usulü Ka.nuınrmuııı. 4280 Sayılı K~·nunJ.a Değişt.iıri

Joffil! 4 ncü Ma.ddıe ;i.ıı in Değiştül!nı~i haık.kJ•nocla 'KaJJu;n 
5919 Tapu ve K:adaıst.ııo Geıı•eı1 ıMüdüı-lıüğü Kumluş vıe Görevleri haık!kııı

ıdaılci EamU!11aı Geçici Bir ~Madde ,:EJklenmıesiırııe <l~~ıir· olan 'l~UJlun•a lDk 
Eıvııu:n 

5920 'l'ürık!iyıe Cuıınhu riyeti ile Domiıııik Cwıeb uı~ye,ti Aı~SSııwl a 1 ıııız~al arı aJı 

rr>ostluk Aiıııd:lıa!iimasıııııı Onıaın.m:ası lı;aıklnııda Ka n.uııı 

59·21 1952 Yıılı Bi1tçe Kanunuın.a !Bağlı (Bl Vıe ( A/1) İşıtl'l•tıl. i el't veıllıe ı·.J· · 
Değiş~kl1!k Yapılması ha.klkmdıa Kanwı 

5922 3803 sayılı Köy Enstitilleri ıKaııuınuınun 5 nci LIVlnıckl.esinin Dcğ~tiıri i

ın:ııesi ve Bın K~amma Geçici B!iır :Maı<kle Eilü~ n!l ıııeıı.i hıuıkıkl!lııda Kaınuı 

5923 Türkiye - İsıveç Ödeme Anlaşmasına ek olarak Ankara 'da lmzalanan 
Protokol ve Eklerinin Onanınası hakkmdu Kanun 

5924 Tür kiye - İsveç Ticaret ve Öd•eme Anlaşmalarının tekrar yürürlüğe 
girmelerine dair mektup teatisi smetiyle yapılan Anlaşmanın Onun
ması hakkında Kanun 

5925 'rürkiye ile Pakistan Arasında Dostluk Andiaşınasının Onanmasına 

dair Kanun 
5926 Türkiye ile Hindistan Dostluk Andiaşmasının Onanmasona dair .Kanun. 

5927 Cemiyetler Kanununun 33 w 35 nci MaddPlHi il c Muvakloıt Madde~i 

nin 'l'adiline dair Kanun 
5928 Noter Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi hakkında Kanwı. 
5929 İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Aııahk Sigortaları hakkındaki 

Kanunun 5564 Sayılı Kanunla Tadil Eelilen 32 nci Maddesinin (A) 
Fıkrasının Değiştirilmesi hakkında Kanun 

5930 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşküiit. Vazift> 
ve Memurlarına ait Kanunuiı 51 nci Maddesine hir Fıkra llnvesi hak
kında Kanun 

5931 'rürkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı hakiondaki Kanu
nun (5) nci Maddesinin Kaldırılması ve bu Kaiıuna ilişik cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

5932 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı Arasında lmzalanan 
Kültür .A,nlaşmasınm Onanınası hakkında Kanun 

5933 Türkiye umhuriyeti 'ile Hindistan Cumhuriyeti Arasmda Kültürel 
Münasebetlere Mütaallik Anlaşmanın Onanmasına dair Kanun · 

5934 Türlriye ile İtalya Arasındaki Kültür Anlaşmasının Onanınası hakkm
da Kanun 

5935 Türkiye Cumhuriyeti ve Diğer Müttefik Devletler ile Japonya Arasm
da !İnıalanan Barış .Anlaşması ile Eki Protokollin ve Thi Beyannamenin 
Onanınası hak.londa Kanun 

5936 l stiklal Harb'i Malftlle'l'ine Verilecek Para Müklifatı bakionda Kanun 

'l'arib 

2. IV . 1952 
2. IV . 1952 

2. IV . 1952 

16. IV . 19:)2 

25 . TV . 1952 

2!'i. IV . 1952 

28. LV . 1952 

30. TV . 1952 

2. V . 1952 

5. V . 1952 

i). V . 1952 

5. V . 1932 
5. V .1952 

5. V . 195:! 
9. V ' . 1952 

9 . V .1952 

12. V .1932 

12. V . 195:! 

12 . V . 193:2 

12 . V . 1952 

12 . V . 1952 

12. V .1952 
12 . V . 1952 
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5937 İhtiyarlık Sigortası Kanununun BaZl Maddelerinde Değişiklik Yapıl 
ması hakkında Kanun 

5938 TÜrkiye ile İspanya Arasında İmzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmala
riyle Eklerinin Onanınası hakkında Kanun 

5939 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması hak
kındaki Kanun 

5940 Devlet Denizyolları ve Limanları !~etme Genel Müdürlüğünün 1946 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 

ri941 Milli Korunma Kanununa Göre Yapılmış Olan Harcamalara Ait 1947 
Takvim Yılı Bilançosunun Onanınası hakkında Kanun 

594-2 M~lli Koi'Unma Kanumına Oiire Yapı lmış Olun llnı'l:aııı Riıı ı'ıı .\ it l!l-1-H 
Ta·kvim Yıilı Bilançosunun nnanınRı; r hakk ınd :ı Kamııı 

:i9+3 1952 yılı Bütçe J\a nunıma Ba ğlı ( \•t l'ellel'llı• 1 lei{i~iklik Yııpı lııwsı 

hakkında Kanun 
. )94+ Devlet Memuı·ian Aylıklal'llıın Tedıit I 'P 'l'e:ıdiilüııe llniı· Olan :J(i5(i 

Sayılı Kanuna bağlı (.1 ) ::;ayılı Cetveliıı 'T'aı·ıııı Halkanlığı 1\ı-;nırndıı 

Değişiklik Yap ı lın·ası lıal;kmcla Kanun 

ii9+1i Miil~et l enı.rası !ktisadi lş Rirliği T<>Şk il iıt ıııııı llışi~ı·leri llal aıılığııın 
Bağlanması hal1kırula Kanun 

594(; Türkiye i1(' !•'ederal Alnıaııyıı ('umhuriyeti ,\ı-;ısıııda Müh;ıJ,•ll' Edile
cek mullaı·n Ait (A) l't' (H) ListPleri hnkkıııdnki PJ'Otokolün Oııa:ıı

.nıasına daiı· Kanun 

~)94 7 .lfill etle ı·ar<cısı Ç:tlr5ma !;[irosu i le Türki ,ve ( 'umhırriyl"ti ll ü·küıncli 

Arasında lstanlml'da Yakın ve Orta Doğu Iş Güeü Faaliyet l'ı~Hkezi 
Kurulma~ ı iı:in t'e1ııevı·e 'de İnızatanan Anlaşmaııın onanması hakkın

da Kaıum 
f)9.t~ (liirdes 1\;ısabasıııııı ııakledilccı·ği Koeaınutluk ı\fcvkiiııde Yaptırılaeak 

Ml'skenleı· Jıakkmdaki K:ıııunun Biriııı·i M;ıdıles i ııe Bnzı Fıknılar ! Jiı. 

wsine :ıir Kanun 

5950 
5!151 

:>952 

5953 

5954 

Yabaneı .\1 emlıekct l el'le (leçiı·i Mahiyette Ticnr!'t A1ılnşmaları 'l'e Modüs 
\'iveıııliler Akuinc n Jluıılııı·ın Şüıııulüne Oiı·eıı J\~adıleleriu Günı

ı·ük Rcsinıle ı·iııcle Değişiklik Yapılınasına Ye Aıılaşnıaya Yan:ışnııyıııı 

])(lvl etlıeor Muvaredatlll'a K anı ı 'redbiı·lpr .A lınıııasıııa Yetki V erilmesi
ne · ılait· Kaııunım Yürüı·liik Süresinin uzatılnıası h:ı.'kkınua Kanun 
Uçuş 'l'azminatı hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Randığı Kan.ununda Bazı Değişiklikler 

Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Ekleumesiııe dair Kanun 

Devlet Memurları Aylık.Larınm 'l'evhit "" Teadülüne Dair Kanuna 
Bağlı (1) Sayılı Cetvelin -!665 Sayılı Kamınla Değiştirilen Dışişleri , 
Bakanlığı Kısmına Bazı Kadrolar Eldenın si ve Dışişleri Bakanlığı 

Kuruluşu hakkındaki 331<! Sayılı Kanuna Bazı Hükümler ilavesi 
hakkında Kanun • Basın l\feslekiode Çalışanlada Çalı~tı.ranlar Arasınılııki Münasebetlerin 
'l'an.zimi hakkında Kanun 
Devlet Demiryolları ve Liıııanlan !şletme Genel Müdürlüğü İşçilerine 
Mesken Ynptırıııal~rı f~in llor~ PHrfl V!'rilmesin(' dair Kanun 

Tarih 

21 . V . 1952 

21 . V . 1952 

23. V . 1952 

2. VJ . 1952 

2. vı . 195~ 

2. VI . 1952 

2 . VI . 1952 

4. VI . 1952 

4. VI . ]952 

4. VI . 1952 

6 . VI .1952 

6. VI . 1952 

9 . VI . 1952 
9. VI . 1952 

9. vr . 1952 

13. VI . 1952 

13. VI .1952 

16 . VI . 1952 
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,5955 Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilatma Ait 4274 Sayılı Kanunun 13 
ncü Maddesinin Değiştirilmesine ve Aynı Kanunun 15 nci Maddesinin 
!kinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına dair Kanun 

5956 Tedrisatı lptidaiye Kanunu Muvakkatinin 77 nci Maddesinin Değiş

tirilmesine dair Kanun 
5!)57 Denizaltıcı ve Dalgıç1ıı.ra Verilecek Tazminat Kanunu 
5958 Hilafetin llgasına ve Hanedam Osmaninin TürkiY'<l Cumhuriyeti Me

maliki Haricine Çıkanlmaırma dair Olan 431 Sayılı Kanunun tkinci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bnzı Maddeler Eklenmesi 
hakkında Kanım 

5959 İsparta !li Uluborlu lleesinin Senirkent Bucağında İlce Kurulması 
hakkında Kanun 

5960 Devlet Memurlan Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Olan Kanuna 
Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısrnına Bazı Kadroların 
Eklenııııesi hakkında Kanun 

5961 Türkiye - Çekoslovakya 'l'icaret ve Ödeme Anlaşmarlaının Uzatılınası 
hakkında Teati Edilen Mektupların onarunasına dair Kanun . 

5962 Ankara'da Gençlik Parkındaki Bina ve 'l.'esislerin Ankara Helediye
sine Devri hakkında Kanun 

5963 Bataklıklann Kurutulması ve Bundan Elde Ediecek Topraklar hak
kındaki 5516 Sayılı Kanunun Bnzı Maddelerini Değiştiren ve Geı;ici 

Maddeyi yürürlükten kaldıran Kanun 
5964 Gümrük Kanununun 18 nci Maddesi Uyarınca Gümrük Resminden 

Muaf Olarak Yurda Giren Eşyadan Tekıel Maddesi Olanlarınm Tekel 
Resmi ile Diğer Vergi ve Resimlerden de Muafiyetine dair Kanun 

5965 Devlet Memurlan Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Olan 3656 
_Şayılı Kanuna Ek 4644 Sayılı Kanunun ll nci Maddesinin Kaldırıl 

ması ve 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Milli Eğitim 

Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 
5966 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kammunun Geçici :3 ncü M:ıdde

sine İki Fıkra Eklenmesi hakkında Kanun 

5967 Rize lline Tabi Güneyce llce Merkezinin Nakledilmesi ve ~dının Df.· 
~tiriJmesi hakkında Kanun 

5968 1111 sayılı Askerlik Kanununa Ek Kanun 
59li9 Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik !ş Birliğine Dahil 

Memleketlerle Borçlanma, Yardım ve Ödeme Anlaşmaları Akdi İçin 
IIükümete Yetki Verilmesine dair 5436 sayılı Kanunun Yürürlük Sü
resinin Uzatılınası hakkında Kanun 

5970 Ankara'daki Kızılay Hastanesinin Satmalınınası hakkında Kanun 
5971 Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki Anlaşmayı Tadil Eden 

tki Sayılı Ek Protokolün Onanınasma dair Kanun 

5972 Türkiye ile İtalya Arasında !mzalanan~caret ve Ödeme Anlaşmala
riyle Eklerinin Onanınası hakkında Kanun 

5973 Milli Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolan hakkındaki Kanuna Bağlı 
(2) sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılmasma dair Kanun 

Tari b 

16. VI .1952 

16. VI .1952 
16. VI . 1952 

16. VI .1952 

16 . VI . 1952 

16. VI . 1952 

16. VI . 1952 

16. VI . 1952 

18 . VI . 1952 

18. VI . 1952 

18. VI . 1952 

18 . VI .1952 

19. VI .1952 
19. VI . 1952 

19. VI . 1952 

19 . VI . 19'52 

19 . VI .1952 

19. VI .1952 

20 . VI . 1952 
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5974 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna Bağlı (1) sayılı Cetvelin 
(II. Milli Eğitinı idareleri) Kısmındaki İlkokul Öğretmen ve Y.ardımcı 
Öğretmen Kadrolarının Kaldırılarak Yerine Dört Yıllık Öğretmen 
Kadrosu Konulmasına dair Kanun 

5975 .Ankara Üniversitesi 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı CetveUerde Deği
şiklik Yapılması hakkında Kanun 

5976 Karayollan Genel Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 

5977 Seyhan Barajının Finansmanı İçin Milletlerarası !mar ve Kalkınma 
Bankası İle Akdedilen Anlaşma ve Eklerinin Onanınası hakkında 
Kanun 

5978 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 

hakkında Kanun 
5979 Tıp Mensuplarının Devlet Teşkilatında Vazifeye Alınma Şartlan hak

kında Kanun 

5980 Milli Eğitinı Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanuna Ek 2773 sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına ve 4926 sayılı Kanuna B<~ğlı (1) sayılı Kadro Get, ·cline 
İmam . Hatip Okulları İçin Kadro Eklenmesine dair Kanun 

5981 Mareşal Fevzi 'çakmak'ın Kız Kardeşi Nebahat Çakmak'a Vatanİ Hiz
met Tertibinden Aylık Bağlanması hakkında Kanun 

5982 Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi hakkında 
Kanun ... Jt:r..·· 

5983 Gümrük Tarifesi Kanununa Bağlı Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde De
ğişiklik Yapılmasına da'ir Kanun 

5984 Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması ve Modüs Vivendi Akdet
miş Devletler Mallarından Bazıları İçin Giriş Genel Tarifesindeki Rtı. 
sim Hadlerinde Yapılan İndir'imlerin Kaldırılması hakh"lnda Kanun 

5985 Milli Savunma Bakanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile .Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinin Yekdiğerin.den Ayrılması hakkında Kanun 

5986 Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki Kanuna Bağlı (1) 
sayılı Cetvele Bazı Kadrolar Eklenmesi ve Bütçe ·Kanununa Bağlı Cet
vellerde Değiş'iklik Yapılması hakkında Kanun 

5987 Eskişehir'de Sel Baslonından Zarar Görenler İçin Y aptırılacak Mesken
ler haklandaki 24 . III . 1950 tarih ve 5663 sayılı Kanuna Ek Kanun 

5988 10 Kasım 1950 Tarihli Türkiye . Çekoslovakya Tütün Protokolünün 
Yeniden Yürürlüğe Konulması İçin Teati Edilen Mektupların Onanınası 
hakkında Kanun 

Yorıı.m 

252 İl !daresi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının yorumu 

Tarih 

20. VI . 1952 

20. VI . 1952 

20. VI . 1952 

20. VI . 1952 

20. VI . 1952 

20. VI . 1952 

20. VI . 1952 

20. VI . 1952 

20. VI . 1952 

20. VI .1952 

20. VI .1952 

20. VI .1952 

20. VI .1952 

20. VI .1952 

20. VI .1952 

14. XII .. 1951 
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Kıı.ra.rlar 

No. B a ş lı k 

1744 Ekonomi ve Ticaret' Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi raportörlerinden 
!smail Polat Bozoklu 'ya bir üst derece maaşının verilmesi hakkındaki 
Dilekçe Komisyonu kararının kaldırılmasına dair 

174~ Sayıştay Birinci Başkanlığına Mümtaz Tarhan 'ın seçildiği hakkında 
1746 Sayıştay Daire bıujkanlıklarına Mulıitt'in Gürün ile Faruk IşJk'ın se

çild'ik:leri hakkında 

1747 Sayıştay üyelikleriue Rahmi Uçkun ile Ali Rıza Toksöz'ün seçildikleri 
hakkında · 

1748 Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağianıkları ile Milli saraylar, kasır
lar ve kö§klerdeki eşya hakkında soı~turına yapılmasına dair 

1749 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanunun Bazı Maddelerin'in Değiştirilmesi ve bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi hakkındaki 4598 sayıh Kanunun 3 ncü maddesinin 
yorumlanmasına mahal olmadığına dair 

1750 Danıştay Birinci Başkanlığıııa Iliizim Türegün 'ün seçildi ği hakkında 
1751 Damıtay Üyeliğine Celfıdet Baı·harasoğlu'nun ~e<;iltliği hakkıııda 
1752 Danıştay üyeliklerine Mahmut Nedim Oğut, Celal Önen ve Kiiırul Ka

yam 'ın seçildikleri hakkında 
1753 Danıştay Üyeliğine Şükrü Gilisralıoğlu 'nun seçildiği ha~kmda 
1754 Bolu Milletvekili Kamil Kozak'ın mill<'tvekilliği dQkunulınazlığı hak

kında 

1755 Edirne Milletvekili Hasan Osma 'nın milletvekilliği dolmnulmazlığı hak
kında 

1756 Gümüşane Milletvekili Halit Znrbun 'nn milletvekilliği dnkunnlmazlığı 

hakkında 

J757 Kastamonu Milletvekili Ahmet Keskin'in milletvekilliği dokiınulıııaz

lığı hakkında 

1758 Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil'in milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 

1759 Zonguldak Milletvekili Rifat Siv1şoğlu 'nun milletvekilliği dokunnlmar.-
lığı hakkmda · 

1760 Bursa Mp.Ietvekili Agfıh Erozan'ııı milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kında 

1761 Giresun Milletvekili Mazhar ener 'in milletvekilliği rlokunulmazlığı 

hakkında 

1762 Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yal~ın 'ın milletvekilliği dokıınulmazlığı 
hakkında 

1763 Mııraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın rııillctvekilliği dokunulmaz!ığı 

hakkında 

1764 Teltirdağ Milletvekili 11üs<'yin Bingöl'ün milletvekilliği dokuımlmazlığı 
hakkında 

1765 Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 'l'arakçıoğlu 'mm milletvekilliği do
kunulmazlığı hakkında 

l 766 Afyon Karahisar MilletYekili Bekir Oynagıı.nlı 'mn millE'tVE'killiği do
kunulmazlığı hakkında 

Tarih 

12 . XII . 1951 
17. XII . 1951 

17. XII . 1951 

17. XII . 1951 

21 . XII . 1951 

9. I . 1952 

14. I . 1952 
14. I . 1952 

16. I .1952 
18. I . 1952 

25. I . 1952 

25. I .1952 

25. I .1952 

25. I .1952 

25. I . 1952 

25. I . 1952 

25. I .1952 

25 . . I .1952 

25. I .1952 

25. I .1952 

25. I . 1952 

25. I .1952 

ı. II . 1D5! 
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No. Başlık 

1767 .Ağrı Milletvekili Celi\.l Yıırdııncı'mu ınillctvek.illiği dokuııulmıııılığı 

hakkmdıı 

1768 .Aydın Milletvekili Nail Gevooi ,·c ()oruh Millotvekili .A.Jj Hıım :Sağlar 'w 

ınillctv<>killiği dokuııulınazlıldaı · ı hakkınrlıı 

1769 Balıkesir Milletvekili V acid Ascna 'um nuUetvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 

1770 Kars Milletvekili Abbas Çetin'in ınületsokilliği dokuııulıuazlığı hakkında 
1771 Malatya Milletvekili Hikmet F'ırat 'ın milletvekilliği dokunul.mazlığı 

hakkında 

1772 Daıll§taY Dördüncü Daire Ba~kaıılığına Baha Arkıı~'ın seçildiği hak
kında 

1773 Dıınıştay Üçüncü Daire Başkımlığına l'emal Yol'lılmaı~'ııı se<;ildiği hak
kında 

1774 Zonguldak ve Breğli Havzai J:<'ahmiyesindc Mevcut Kömür 'l'ozları

nm .Amele Menafü Umumiyesine Olarak Fuı-uhtuııa dair olan 114 sa
yılı Kanuııda yazılı kömür tozları hakkında 

1775 .Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve Denizli Milletvekili Fikret Ba
şaran'ın milletvekilliği dokunulmazlıklan hakkında 

1776 Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in milletvekilliği dokunulm.ıız

lığı hakkında 

1777 Gümüşane Milletvekili l-Ialis 'rokdemir'in milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 

1778 lstaubul Milletvekili lli'ıcli llüsman'ın milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 

1779 İstanbul Milletvekili Seıı.ihi Yürüten 'in milletvekilli~i dokunulmai11ğı 
hakkında 

1780 Kırşehir Milletveki 1 i ll al i 1 ~zai Erkut 'un milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 

1781 Ordu Milletvekili Atıf 'l'opnloğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkınin 

1782 Zonguldak Mill<>tvekili l~'\al Kerimol'un milletvekilliği dokunulmaz
lı~ hakkında 

1783 Mart : .Ağustos 1951 ııylıırıııa ıı.it Sayıştay raporuna dair 
1784 Kars Milletvekili Hüseyin l'ııhit Y ~lçın 'ın milletve.killiği dokunul

ınuzlığı hakkında 

1785 M~rilin Milletvekili .\ziz l;rııs ve Malatya Milletvekili Mehmet adık 
Eti'nin milletvekilliği (lokuıınlmazlıklan hakkında 

1786 Türkiye Büyük Millet Me<'lisi lçtüzüğünün 177 nci maddesi mucibince 
teşkil edilecek ~orll§tuı·ııııı Komisyonunun sa.lilhiyetleri hakkında 

1787 .Afyon Karahisar Özel İdare Müdürü Fuat Çetinkaya'ya QOeuk zamnıı 
verilmesi hakkındaki Dilek~e Komisyonu kararının kaldırılııınsına daiı·. 

1788 .Albaylıktan emoekliye ayrılmı, olan Hilmi Özgören'e verilmiy n tayın 
bedeli iıltihkakınm tesviyı>sf hakkındaki Dilakçe Komisyonu karaıının 
kaldıMlmasına dair · 

1789 Ankara MilletvekiJi Dağıstan Sinerbay'ın milletvekilliği dokıınul
mazlığı hakkında 

Tarih 

ı. n .1952 

ı. ı;ı . 1952 

ı. ;u . 1952 
ı. n . 1952 

ı. n . 1952 

6. n .)952 

6 . JI . 1952 

15. n .1952 

15. rr . ı95j 

15. II .1952 

15. II .1952 

15. n .1952 

ı5. n . 1952 

ıs. rr .1952 

15. Tl . 1952 

15. TI .1952 
15. Tl .1952 

26. 11 . 1952 

26. II .1952 

sı. ın . 1952 

ll. IV . 1952 

ll. IV . 1952 

ll. IV .1952 
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1790 .Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik'in milletvekilliği dokunul
mazlığı hakkında 

1791 İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar 'ın milletv<ekilliği doknnulıuar.lığı 

hakkında 

1792 İlk tahsil üzerine bir yıllık mesleki tahsil gönnüş olan köy ebelerinin, 
Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanuna 4. ncü madd•esiyle cl~ğişrn 

64 ncü maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istihd-am edilip 
ıedilemiyeceği hususunun yorumlanmasına mahal olmadığı hakkuıdıı 

1793 Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in milletve killiği dokunulmazlığı 

hakkında 
1794 Samsun IMillevekili İsmail Işın 'ın Milletvekilliği dokunulmazlıfiı 

hakkında 

1795 Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli'nin milletvekilliği dokunul
mazlığı hakkında 

1796 Kahve ve Çay 1rnllıisıırı Ka.ntımınwı ıııuv8'kkat (2 ) ıwi nıa:ddesinin (B ) 

bendindeki 4<V'eya fiya'tlaTı fahiş görülen» i:bares'inin yiOru'ınlıımmasınR 

mahal -olmadığına dair 

179'7 Mütkiye Bll§müfettişi Meınduıh lçöz'ürı eıı ıeklilıik işleminin iptali ha'k
kmdaki D'ilekçı> Koınıisyonu ·kararının kaldmlmasına dair 

1798 Kars Milletvekili Hüseyin C' abit Yalçın 'm milletV'ekilliği dokunulnıa7.

lığınm kaldırılması 1ıak k ında 
1799 Develi lleesi eski dii.va:v•ekillerinden Şü·krü ııyıııan hak'kındaki Dilek•:•· 

Komisyonu ·kaı-annın kalclırıloması hakkmda 
1800 1'ak'ip ve ta.hııiliıl!e imklin görüleıniyen R laca'kJa rırı 1 erkini v.ı> a t'fı hak 

kında 

1801 Türkiyıe Büy.iik Mall ~ t Meclisi ve ıu iişt~ıı ıil atı ile \lilli Sanı.ylııl', Ka
sırlar ve köşkleı-de'ki eşya h akkında ·ornşluı·m ıı yaprnnk ü zHe l'azi
felendıirıilen komisyontiln al'tı ııycla işini hitirın!'Siıır ve Mrrlis haı-iciıııie 

soruşturma yapmasına dair 

1802 Piyade Binbaşısı FaiJı.ı·etıtin ... oy<laııer'e biT yıl kıdeın zammı \ıt>rilnı eosi 

hakkında'ki Dilekçe Konı'isyonu kararının kaldırılmasına dair 
1803 'l'ür.kiye utınllıur.iy<'t i Enıeokli Sandığı Kanununun 64 Yi' 69 nru ma~l 

delerinin yol"'.ıtnlanmıısına. ıiınkan buhmmadı.ğı bnkkınrln 

l 04 DanıŞitay üyeliklerint> Yekta Aytan il~> Mennan Yiğit!'r 'i n se<;itdikl!'n 
h<a:ldurrda 

1 05 Açık bu~nnan mülPtve-killikleri idıı hıı .vıl arıı Nt>~iıni yapı lıuıunası 

'hakkında 

1806 Danıştay !kin~ Dair Başkıınlığma ıdi Özal'ın seçildiği hnkkıııtla 
1807 Türkiye Büy:ük ·Millet Meclisinan ~ahş'maların:ı 1 Knı<ıın 19ii2 g'ii.oün~ 

kadar ııra 'Vi('>rifm ·i• tıaMon(lıı 

Tarih 

ll. IV . 1952 

ll . IV . 1952 

11 . IV .1952 

14. IV . 1952 

14. IV . 1952 

14. IV .1952 

16 . IV . 19!J2 

16. IV . l!Jii2 

18. IY . 1952 

2fi . rv . 1952 

2. \" . 19!>2 

5. y . 1952 

2. VI . 1952 

2 . Vf . Hl:i:! 

13. VT . 1952 

18 . VI . 195:,! 
19 . VI . 1952 

20 . VJ . 19:';2 
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tçTlMA : 3 

Umumi Heyet Uçüncü İçtima. senesi için
de 200 kanun ile 1 tefsir ve 25 karar kabul et-

miştir. Bunların numaralan ile tarihleri ve 
başlıkları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir . 

Kanunlar 

No. B aş 1 ı k 

;)9 9 Heyetı Mahsusalaı-ca Haklm·ıııda Karnı· Veri·lmiş Olanılarını Emekli 
I-T :ı: k hı ı·ının M ahfuz ~'utu'lınası hakkında Kanun 

:i990 l ' ıııuırıi ~ifettişlik Teşkil'ine Dair Kamuı ile Ek ve Tadi•lleriniıı Yü
ı·ürlwkıeıı Kaldırılması hakkında Kanun 

5!1!)1 1702 l'e 1880 Sayılı Ka:ııunların Tadilirue Dair 2517 Sayıb Kanunun 
1\irinri maddesinin (B) Erkrasının :ı;>eğiştir~lmrsi ve IC ) Fıkrasıımı 

<1:ı Yiirürlükten Kaıldırılmas ı hakkıııda Kanun 

;)99:! TıJkcl (}enel Müdürlüğü Kumluş ve Göı-evleTi Hakkındaki 4036 :sa-' 
yılı K<ınunun Bazı Maddelerinin değiştirilm~ine Dair Olan 4896' Sa
yılı Kanuna ba.ğlı (l) Sayılı Cetv~lde Değişiklik Yapılması Hnkkın

<laki :iH04 sayılı Kanuna Geçiri Bir Madde Eklennıesine dair Kanun 
:ı!l!);{ Pos1 ıı , 'l'elgra.J: ve 'I' elefon İşlıetıme Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe 

Yılı Keııin'hesap Kanunu 

:,~•q l'ı.~>~ta, Telgraf. ve Telefoll! lşlt'!Jme (~enel 1\lüdürüğünüıı ııı:ı-ı Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu 

:"ı\J ! Li J9;)~ Yılı BütQe Kanununa bağlı (A/ 1) tşaretli Cetvelde Değişiklik 
Ynpıl,ınası hakkında K81Uun 

.)!1!16 Ta~vu lleesinin Amasya 11iııe Bağlanması hak<kında Kantın 

.)9!17 ~!ll sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Tekrar 1\feriyetc Konulması 

hı~l~kında Kanun 

!'i998 Köy .Kanununa Bazı :M.addelrr EkiPnmesine V<' 46 ncı Maddesinin De
ğiştirilınesinc ve lıu Kanunuıı Blli>. ı Madclelcrirııin Kaldırılmasına Dair 
:ı672 ~ayılı Kanunun Ek Birin<'i M:a.<.ld~~iııin Hiı·inc-i l •'r'krası i'lıe Gı> 

Gir·i Maıldesiııiıı Değiştirilınt• si hııkkırıda Kanun 

5999 Divam Muhasebat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Aynı Kanuna Bir Madde Eklenmesi hakkında Kanun 

6000 Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden B'ir Kısmının Kamulaştınlmasma 
Yetki Verilmesi hakkında Kanun 

6001 Devlet Havayollan Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe Yılı Hesabı Kati 
Kanunu 

6002 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe Yılı Hesabı Kati 
Kanunu 

6003 Devlet Demiryolları ve Limanlan tşletme Genel Miidürlüğünün 1947 
Bütçe Yılı H'esabı Kati Kanunu 

6004 Hakimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici 
Madde Eklenmes'i hakkındaki 5457 sayılı Kanuna Muvakkat Bir Madde 
navesine dair Kanun 

Tarih 

21. XI . 1952 

21 . XI . 1952 

1. XII . 1952 

10 . XII . 1952 

10 . XII . 1952 

19 . XII . 1952 

19 . XII . 1952 
24 . XII . 1952 

24 . XII . 1952 

5. I . 1953 

5. I .1953 

6 . I . 1953 

6. I . 1953 

6 . I . 1953 

6 . I .1953 

9 . 1 . 1953 



No. 

- 152 
Ba,Iık 

6005 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü haakkındak:i 3656 
sayılı Kanunla Tadil Eklerinin İçişleri VekllJetine Ait Cetvelinde 
Değişiklik Yapılmasma dair Kanun 

6006 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe Yılı Hesabı 
Kati Kanunu 

6007 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe Yılı Hesabı 
Katı Kanunu 

6008 Devlet Demiryolları ve L'imanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 
Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 

6009 1962 Yılı Bütçe Kumın~na Bağlı (A/ 1) ,.c (A/ 2) lşaı-etli OeLvelleıxl<' 
Değişiıklik yapılmasına dair Kanun 

6010 ~ehit· ve Kasabalaı·da l\1ahall Muhtııı.· ve lııı~iyar Hcyıetleri 'reşkiline 
dair ()]an Kanuna Bii~r.ı Mad(leleı· 8'klennııesiııe ve bu Kanunun Bfizı 
Mailllcleronin Urdıı·ılımıısııııı dair 5671 l:layılı Kanunun l')k Birinci 
Mııt:l~eı;üıin Deği tiri'luwsi ve Aynı Kanuna Oı-ı:~ci Bir Madd·e 1-:'kl~ıı 

mes.i ihakkmda Kanurr 

6011 Deıv l et. Meıınul'luı·ı _ Aylıldaı·Nl~ll 'l'evh1·1 ve 'l'eatlü'lüne dair olan 3666 
Sayılı Kanuna Bağlı .(1 ) :)ay ılı Ce1 Vi!! I ile 'l'atlil ve 8kler.in'in Aldliyıt' 
Vekaleti Kısınmdıı Değişikl1'k YavıLnıası hakkında Kııamıı 

6012 Devle1 Memurları Aylıklannın 'fuvılıit vl' 'l'eacliHüne dair 3656 Sayılı 

Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin 4665 'ayılı Kannııla Deği~1iı-i1Pn 

Dışişieni Veıkaletl Kısmına Di\zı Kadrolar Ekleıı'l:ıı>esi hakkında Kanuıı 

60'1.3 Tüı<kiye umiıuriıyeti Eıneikli andığı Kanuııwııun -lO ncı Mııddeınniıı 

(c) Bendinin Değiştirilmesine dair Kanun 
6014 Türkiye Cıımiıuriye'tli Eıneklıi Sandığı Kanununun Gec:ici (65 ) nci 

'Madklesi Hiilrnıündeıı, Tayin ve Denetlerı~ne i M1ll! Eğitim Vekilietine 
Uişkin Öz.el 'l'üı'k O'kulları Öğretmenlerinin de Faydalanmaları hak-

6015 

rkmda Kanun 

'l'ürlöye Cumbudyeti E\.ıı~kLi Sandığı Kanununun (7) ııcıi Maddesine 
Bir Fıkra. Eikleıımesinıe dair Kanun 

6016 Asker! Mremurlar Kanununun 8 nci Maddesinin Değiştirilımesi hakkın
da. Kanun 

6017 Üsteğnıen Doğan 'l.'anyer'in Ordudoıı 'l'ıırdı hakkındaki MahkfınıiyPti 
nin Affı haklanda Kıınun 

6018 Devl~ Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 19fi2 Yıl• 
Bütçesine Ek ve Olağanüstü Ödenek Verilmesi hakkında Kanun 

6019 Tekel Umuııı Müdürlüğü 1952 Yılı Bütc;e Kanununa Bağlı (A/1) ! aretti 
Cetvelde Olağanüstü Ödenek Konulması hakkında Kanun 

6020 Ha.rb :Ji'elôketzedelerlnin Himayesine dair 12 Ağu&tos 1949 tarilıli Ce
ne\Te özleşmelerinin onanınası hakionda Kanun 

6021 Bir Günırük İş Birliği Konseyi İhdıı. ına Mütedııir Mul;ııvelemınıc ilr 
Avrupa Gümrük Birliği İnceleme Grupuna Miitaallik Protokolün onan
ması hakionda Kanun 

6022 Avrupa Konseyi tatüsünde Yapılan Tadillerin nannın ına dair K,.nuıı 
6023 Türk Tabipleri Birliği Kanunu 

Tarih 

9 . I . 1953 

9. I . 1953 

9 . I . 1953 

9 . I . 1933 

9 . I . 195-3 

12. I .1953 

12 . I . 1953 

16 . I .1953 

16. I .1953 

16 . I .1953 

16 . I .1953 

16. I .1953 

16. I . 1953 

21. I .1953 

21 . I .1953 

21. I .1953 

21 . I .195il 
21. I .1953 
23 . I .1953 
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6024 Paınuklara Arız Olan Hll§axat ve Emrazın İnıha ve Tedavisi ve Tohum
larının Islahı hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 105H 
Sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin Yürürülükten KaJdırılmasınH dair 
Kanun 

6025 Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları 'l'e~kilatı Yapılmasına ve 3017 
numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 'l'eşkilat ve Memurin 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine dair olan 4459 sayılı 

Kanunıuı 18 nci Maddesinin Yüriirliikten kaldırılması hakkında Kanun 
6026 Basın Kanununa Bir Madde Eklenmesine dair Kanun 

6027 'l'ürkiye Büyük Millet Meclisi Azasının 'l'ahsisat ve Harcırahları hak
kındaki 1613 sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanunla Değiştirilen Birinci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi hakkında Kanun 

6028 Devlet DemiryoUarı ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 
Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 

6029 Orman Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 

6030 Arazi ve Bina Vergilerinden İstisna Edilmiş Olan Mukataalı Gayri
menkulJere Kıyınet Takdiri hakkındaki Kanunun Birinci Maddesinin 
Değiştirİlınesi hakkındn Kantın 

6031 Türk - Alınan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları İle Eklerinin Onanması
na dair Kanun 

6032 Garson ve Benzeri İşçilerin Hizmet Karşılıkları hakkında Kanun 

6033 İstanbul Teknik Üniversitesi Kurulıw Kadroları hakkındaki Kanuna Rk 
Kanun 

6034. İstanbul Teknik Üniversitesine Bağlı Maden Fakült!'sinin Binalariyle 
Li\boratuvarlarının İnşa ve Tesisi hakkında Kanun 

608!i Orııınn Gen 1 :\1üdürlüğii.niin 1948 Bütço Yılı Hesabı Kati Kanunu 
GO::ı6 R Ka~ım 1R77 larihlnde Aziziye Tabyası İst irrladıııa !ştirak Eden . !'nı 

Kırkı;röz'e Vatııni Hızmet Tertibinden Ma.aş Tahsisine dair Kanun 
ı;o:n 1!lfi2 Yılı Biit(!e Kanıınıımı Bağlı ı :<'tvellercl e Değişiklik Yapılınası halr

kında Kanun 
flO:Ul Hl!'i2 YFlı Bütçe Kanununa Bağlı (A/ 1) l şaı·et li CX<t.velcien (900 000 ~ 

r,iranııı tp tali lı akkımlıı Kanun 
fı03!l Onnaıı Um um Müdürlüğü 1952 Yılı Biitçc Kanununa Bağlı (A / 1) ve 

( A/ 2) lşa retli Cetvellerde Mürrakale Yapılnı.ası haklanda Kanun 
6040 PostH. Tol~raf ve 'l'elefon t§l etm c Umuın Müdünlüğü 1952 Yrl\ P.ütçc 

Kanımuna bağlı (A/ 1) İ(illretJli C"etvelde Değişiklik Yapılması hakkında 
Kanun 

60-ı 1 Kım~." -r. t l ~ntik Aııdlaşıııasıııa 'I' araf Devlctlerce A vı'lıpn . 'avuııma Bir. 
liği Üyesi D~vletlere Verilen Garantilere Dair· Kuzey Atlilnti]{ Andlll§ 
nıa..~ııı a Bk Pı·otokolüıı Kabulü hakkında Kaniın 

6042 Vakıfl~r Genel Müdürlüğünün 1947 Büt~e Yclı Hesabı Kati Kanunu 
fi043 Ankara Üniversitesi 1947 Biit<:e Yılı Hesabı Kati Kanunu 

60H Ankara Üniversitesi 194 Bütçe Yılı Ilesabı Kati Kanunu 
6045 Ankara Ün1versitesi 1949 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 
6046 Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kaııuon. 
6047 Orman Genel Müdürlüğünün 1949 Bütçe Yılı Hesabı Katj Kanunu 

Tarih 

23. I .1953 

23. I .1953 
23 . I .1953 

23. I .1953 

28 . I . 19Ş3 
23. I . 1953 

23. ·ı . 1953 

23. I . 1953 
28 . I . 1953 

28. I .1953 

28. I . 1953 
29 . I . 1953 

2 . n . 1953 

2. n . 1953 

2. n . 1953 

2. n . 1953 

2. n . 1953 

4:. n . 1953 
5. n . 1953 
9. n . 1953 

~. n .1953 
9 . n . 1953 
9. n . 1953 
9. n . 1953 
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.6048 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1949 Bütçe Yılı Hesabı Kati 
Kanunu 

6049 SağiJk ve Sosyal Yardım Veki'ıleti Kuruluş ve Memurları Kanununa 
Bazı Hükümler Eklenmesine ve 4258 Sayılı Kanuna Bağlı Kadro Cet
vellerinin Değiştirilmesine dair 4862 Sayılı Kanuna Bağlı Kacho Cl't
vellerinde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 

6050 Çalışma Vekfıl>etinin Kuruluş ve Görevleri haltkıııdaki 4841 Sayılı Ka 
nuna Ek Kanun 

6051 Basın Kanununun 36 ncı Maddesinin 1 nci Fıkrasııım 'l'adili lıakkıııdıı 
Kanun 

6052 Devlet Memurları Aylıklarıııın Tevhit ve 'l'eadülüne dair Olan ~656 
Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin lçişleı-i Vekfıleti Kısmındıı 

Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 
6053 Dııvlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 

Sayılı Kanuna Bağlı (1) SayıiJ Cetvelin Emniyet U~nm- Müdürlüğü 
kısmınd_a Değişiklik Yapılİnasına dair Kanun 

6054 1952 yıh Bütçe Eanumuıuu :3 ncü M aJdesiııiıı (lı) fıkrasıımı kalılu·ı -

•larakYerine Bir b'ıkra Konulması hakkıtıda K=un 
n05!i Hudut vıe ahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanunu 
6056 A.ııkara Üniversitesi 1953 Yıh Bütçe K•anunu 
60fi7 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu 
6058 İstanbul 'l'eknik Üniversitesi 1953 Yılı Bütçe Kanunu 
6059 Doğu Üniversitesi Kuruluş trazırlrkları hakkında Kanun 

6060 Türk Parasının Kıymetini Koruuıa IIakkıud'aki Kanuntın M·eriyet 
Müdd•etinin Uzatdmasıııa dair Kanun 

6061 K·aTayollan Unmm Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanunu 
6062 1952 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/ 1) lş~tretli ('~tvelde Deği§ikli•k Y1ı

pılması hakkında Kanun 
6063 Tekel Umum Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçe Kanuıuınıı. Bağlı (A/2) lşa 

r&tli Cetvelde Deği~i'l,ılik Yapılması 'hakkında Ka:nun 
6064 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (.A / 1 ı 

ve (A/ 2) İ;aretli CPtvell ı-de Değişiklik Yaprlması hakkında Kanun 
6065 De>let Havayolları Umum Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçe Kanununa 

Bağlı (A/1) ve (.A/2) lşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılınası hak-· 
landa Kanım 

6066 Ankara Üniversitesi 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (.A/1) lşaretli 
Cetve]d{ Münıı.kale Yapılınası hakkında Kanun 

6067 Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanunu 
6068 Yeııiden 22 Kaza Kurulması •hakkında. Kanun 
6069 Devlet Demiryolları ve Limanları !şletme Umum Müdürlüğü 1953 

Yılı Bütçe Kanunu 

6070 Ilevlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanunu 
6071 Posta, felgra.f ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe 

Ranunu 
6072 Vakıflar Omum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanunu 
6073 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kan\Ulu 
6074 Orman Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanunu 

Tarih 

9 . II .1953 

ll. II . 1953 

ll. II . 1953 

13. II .1953 

13. II . 1953 

13 . II . 1953 

20. n . 1953 
21 . [! .1953 
25 . Il . 1953 
25. II . 1953 
25. II . 1953 
25. II . 1953 

26 . II . 1953 
26· . II . 1953 

26 . II . 1953 

26. u . 1953 

26 . II . 1953 

26. II . 1953 

26 . II . 1953 

27. II . 1953 
27 . II . 1953 

27. II . 1953 

27. II . 1953 

27. II . 1953 
28. n . 1953 
28 . n . 1953 
28 . II . 1953 
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6075 Tekel Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanunu 
6076 1953 Mali Yılı Muvazenei Umumiye K.!Ulunu 

6077 Subay ve Askeri Memurlann Mecburi Hizmetleri ve istifalan hakkında 
Kanun 

6078 .Askeri Ceza Kanununun 114 ncü Maddesinin Değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

6079 Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1949 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 
6080 Türkiye Cunıhuriyeti ve Diğer Müttefik Devletlerle Japonya al'asmda 

W aslıington 'da imzalanan ve Japonya ile Barış Andiaşmasının 15 nci 
Maddesinin (a) Fıkrasının Tatbikından Doğacak lhtilafların HalliDe 
dair olan .Anlaşmanın Onanınası hakkında Kanun 

ti081 Hariciye Vekaleti Teşkilatı hakkındaki Kanuna Ek Kanun 

6082 Temyiz Mahkemesi Teşkilatma dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun 

6083 Dumlupınar Denizaltı Gemisinin Batması Dolayısiyle Ölenlerin Şehit, 
Dnl ve Yetimlerinin de Şehit, Dul ve Yetimi . Sayılmaları hakkında 

· Kanun 
6084 Milli Korunma Kanununun Tadili hakkında Kanun 
6085 Karayollan Trafik Kanunu 
6086 Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
6087 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı ve Yugoslayya Federa

tif Halk Cumhuriyeti Arasmda Ankara 'da Akd (•dilon Dostluk V<' ~ Bir
liği .A.ndlaşmasının Tasdilona dair Kanun 

6088 Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı Bendille 5651 sa
yılı Kanunla Eklenen (c) Fıkrasının Değiştirilmesi hakkında Kanun 

6089 Yeniden Yapılacak Su İşleri İçin Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Gi
rişilmesine Mezuniyet Verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve .5259 
sayılı kanunlara Ek Kanun 

6090 Denizcilik Bankası Türk .Anonim Ortaklığı Kanununun Geçici İkinci 
Maddesine Göre Yapılması Gereken Tasfiyeye Ait ·Müddetin Uzatıl
ması hakkında Kanun 

6091 Tapulama Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına dair 
Kanun 

6092 Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıklann Satış 
Şekli hakkında Kanun 

6093 İskan Kanununun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Yeniden Bazı Hü
kümler İlavesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmcine ve Yeniden Bazı Hükümler naveiDe dair Kanun 

6094 Vergi Usul Kanununun Bazı Maddeleri lle Bu Kanuna Bağlı Cetvelde 
Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler ve Fıkralar Ek
lenın esine dair 5815 sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme
sine ve Vergi Usul Kanununun Mezkür Kanunla. Kaldırılan 34-8 nci 
Maddesi Yerine Bir Madde Konulınasına dair Kanun 

6095 Kuzey Atıantik .A.ndlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktiir Progra
mı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşierine dair Kanun 

6096 Askeri Fabrikalar Teksüt ve Muavenet Sandığın& Bağlı t~çilere Mesken 
Yaptırma.lan İçin Borç Para Veıjlmesine dair Kanun 

Tarih 

28. II . 1953 
28. II .1953 

25. m .1953 

25. m .1953 
25. m .1953 

25. m .1953 
30. m .1953 

13. IV . 1953 

16. IV . 1953 
6. V .1953 

ll. V .1953 
13. V .1953 

18 . V .1953 

29 . V . 1953 

10 . VI . 19!13 

26 . Vl . 1953 

1. VII . 1953 

ı . vp . 1953 

1. VII . l95:l 

1. VII . l!ı--3 

2 . II . 1953 

2. VII . 1953 
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0091 Milli Korunma Kanununa Göre Y apı:lmı§ Olan Harcamalara Ait 1949 
Takvim Yılı Bilançosunun Kabulü hakkında Kanun 

6098 Hudut ve Sahiller Sa~hk Genel Müdürlüğünün 1949 Bütçe Yılı He
sabı Fati Kanunu 

6099 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1950 Bütçe Yılı He-
• sabı Eati Kanunu 

6100 !stanbul Teknik Üniversitesi 1947 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kaıiunu 
6101 İstanbul Telmik Üniversitesi 1948 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 
6102 İstanbul Teknik Üniversiteiri 1949 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 
6103 Beden Terbiyesi Genel Müdl:iTlüğünün 1947 Bütçe Yılı Hesalıı Kati 

Kanıınır 

6104 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 1!!50 Bütc:e Yıh Hesabı Kati 
Kanunu 

6105 Posta, Telgraf ve Telefon İ§letıne Genel Müdlirlüğünün 1949 Bütçe yılı 
Hesabı Kati Kanunu 

6106 Ankara Üniversitesi 1950 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 
6107 Milli Korunma Kanununa Göre Yapılmış Olan Bareamalnra Ait 1950 

Takviıh Yılı Bilfınc.osunun Kabulü hakkında Kanun 
6108 1stan'Lrul Ünivel'sitesi 1947 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 
610'9 !stanbul Üniversitesi 1948 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 
6110 İstanbul Üniversitesi 1949 Bütçe Yılı H~sabı Kati Kanunu 
6111 Orman Umum Müdürlüğü 1950 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 

6112 Bankalar Kanununa Ek Kanun 
6113 Osmanlı Bankasiyle Yapılan ·Mukavelenin Onanınası hakkında Kanun 
6114 '!'ürkiye Hükümeti İle Birleşmiş Milletler·, Birleşmi§ Mill etler Gıda 

ve Tarım Teşkilatı, Milletlerarası Sivil Hav.aeılık TC§kilatı, Milletler
,!\rası Çalışma Teşkilatı ve Dünya Sağlık Teşkilatı .Arasında Teknik 
Yardım 'l'eminlne Miitedair Esas Anlııı;ıına ve Eklerinin Onanınası 

hakkında Kanun 
6115 Amortisman ve Kredi Sandığı hakkında Kanun 
6116 4926 Sayılı Kanuna Bağlı (1 ) ve (2) Sııyılı Cetvellerde Değişiklik 

Yapılmasına dalı Kanun 
6117 Devlet Memurları Ayliklarının 'fevhit ve 'l'eadülüne Dair Olan 3656 

f.;a.v ılı Kanuna Bağlı ( 1) sayılı Cetvelin ~: ınniy<'t LTıınını :\fiidiirlüğii 

Kısmında Değişşiklik Y a.pıJnıasıİıa dair Kanun 
6118 '!'ürkiye umhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa Ek Kanun 
6119 . .Adli Tıp Müessesesi Kanunu . 
6120 Rüyük Millet Meclisi Memurlnmıtıı 'l'eşki l iitına dair olan 5509 sayı lı 

Kanuna Bağlı Cetvelin Emniyet Arnirliği Kısnıındıı Değişiklik Yupıl 
ınasma dair Kanun. 

6121 Etibank erıuaycı inin 500 Milyon Lirnyıı. ıkarılınası hakkmdıı Kıınun . 

6122 Türkiye Cumhu.riy\lti Emekli Sandığı KılDunnnun Bazı Madclel('riniıı 

Değiştirilmesine dair Kanun. 
6123 Türk Ceza Kan.ununun Bazı Maddelel'iniıı Değiştirilmesi hııkkında 

Kanun. · 
6124 Belediye Kanununun 19 neu Maddesine Rir Fıkra VP Ayııı Kıııınııa 

)!tıvakkat Bir Madde Eklennıt>si haklondu J\aımn. '-

Tarih 

2. VII . 1953 

2. VII . 1953 

2 . VII . HJ53 
2. VII .1953 
2 . VII . 1953 
2 . VII . 19fi3 

2 . VII . Hl 5:~ 

2. vu . 1953 

2 . VII . 1953 
2 . VII . 19fi3 

2. VII .1953 

2 . VII .1953 
2 . VII .195::! 
2 . VII . 1953 
2 . VII . 1953 

3. VII. 1953 
3. VII . 195:ı 

3. VII . 195:1 
3. VIT . 1953 

6 . VlJ . 195:1 

7 . VII . 1953 
8 . VII . 1953 
8. VIT . 1953 

9 . VII . 1953 

9 . VII .1953 

9 . VII . 1953 

9. VII . 1953 

9 . v1:ı . 1953 
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6125 İl İdare Kanununun 47 ve 49 ncu l\1:addelerinin Değiştirilmesi hak
kında Kanun. 

6126 Memur Meskenleri İnşası hakkındaki 4626 Sayılı Kanuna Ek Kanun. 
6127 Amerika Birleş.ik Devletleri ve Avrupa Ekonomik Iş Birliğine DV.hil 

Memlekethırle Borçlanma, Yardım ve Ödeme Anlaşmaları Akdi İçin 
Hükümete Yetki Verilınesine dair 5969 Sayılı Kanunla Muaddel 5436 
Sayılı Kanunun Meriyet Müddetinin Uzatılınası hakkında Kanun. 

6128 Yeni Radyo İstasyonlarının Kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun 
Tevsi ve Takviyesi İçin Gelerek Yıllara Ge~ici 'raahhütlerc Girişil
mesi hakkında Kanun. 

6129 Yleniden Bir Vilayet ve .ı Kııza Kurulması hakkında Kanun 
6130 Jandarma Kanununun ;; ııei Maddesinin Değişüriilmesi hakkında Ka

nun 
6131 Erzincan 'da Yap tırılacak Mes'keııle·ı· hakkındaki 5594 Sayılı Kanunun 

lıkinci maddesinin de~rilmeshıe dair Kanun 
6132 At Y•arışları hakkında Kanun 
6133 Çıı.y Kanununa Ek Kanun 
6134 Özel İdare Hastanelerinin Muvazımei Umumiyeye devri ve 4862 Sayılı 

Kanuna Bağlr (1) ve (2) Sayılı Cetvellerde Değişik:lik Yapılınası 

hakkında Kanun 

6135 Mudanya - Bursa ve llıca lskele - J>.ıı<lamutluk Demiryolu İşlE'tm sinin 
'Kaldırılması ve :ııu HatJların Taı;fiyesi hııkikında Kanun 

6138 A:~li Silahlar vıe Bıçaldar hakkında Kaııun 
6137 Yedek Su:baylar ve Yedek A~eri Meınurlıır K:ınuııu:ııa Bk Kanun 

6J~il lsta!l'bul Üniveı·sitesi 1953 Yılı Hütçıe Kanununa bağlı (A/ J) lşa-
<Mtli Cetvelde Değ.i!}ildik Yapılınıısı hak'kında Kanun 

61~9 19&3 Yılı Muva.zeııei Um tımiye Kııııumına hağlı (A/ 1) ve (A/ 2) Jşa

retli Cetvellerde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 
6140 1953 Mııli Yılı Mu'V'aııene1 Umuıniye Kanununa Rağlı (R) Oetve-Iimle 

Deği~k.lıik Yapılnı8 ma dair iknnun 

6141 M:ille'tlemrası İma'!' ve Kalkınma Banka.sıııııı Türkiye Sınaıi Kalkınma 
!Banıkaııına Açacağı Krediilere Kefalet Edilımesi ve Bu Hususta Garanti 
Anlaşmaları Akdi Zımınında Hiiılriimete Mezuniyet İ'tasına dair Kanun 

6142 Askerlerin Zat İşleriue Taallftk Eden DWV'aların Tetk:ik ve Muhakeme 
Usulü hakkındaki Kanu:ııun Yürürlıükten Kaldırılınasına dair Kanun 

6143 Türkiye Emiilk ve Kredi Bankası halclı:ındaki 4947 sayrlı Kanuntın 

Bazı Maddelerinin Değişt1ribnes.i ve 5228 ayılı Bina Yapımını T~ 
Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması hakıkında Kanun 

6144 Devlet Demieyulları ve Limanları İş1etnıe Umuım Müdürlüğü llitiyaç
ları İçin Geleook Yıillara Geçici Taallı!hütleııe Girişilmesi hakkındaki 
Kanunda Tadi!Wt Yapılmasına da'ir Kanun 

6145 Türıkiıyıe Cumhuriyeti Bosıta, Telgra.f ve 'l\elefıon İş'lebmesi Kuruluş 
Kanunu 

6146 Jandarma EfMdı Kanununun 19 ncu Maddesinin Değiştir.ilmes.i ha'k
kında Kanun 

6147 İstanbul ve fzmir'de Birer Oeza Evi Yaptırı1maı;ı İçin Gelecek Yıllara 
Geçioi Taahilıüıtlere Girişilıne i Jıa'kkında Kanun 

Tarih 

9 . VII .1953 

9. VII .1953 

9 . VII .1953 

9. vn .1953 

~. VII . 1953 

10 . VII • 1953 

10 . VII . 1953 
10. VII .1953 
10. VII .1953 

10 . VII . 195::! 

10. VII . 1953 
10. VII . 1953 
10. VII . 1953 

13 . VII . 1953 

13 . VII . 1953 

13 . VII . 1953 

13. VII .1953 

13 . VII . 195ii 

13 . vn .1958 

13. vn. ınn'l 

13 . \TTI . 191i3 

14 . VII . 19fi . .l 

ı.t . Yil . ın;;a 
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6148 !stanbul Ada!· t Binası Ln§'!llll [çin Gele<ıek Yı.llarıı G-eçici Taah'hütlıer~ 
Giııişilrıııesi ha:kkıııdaıki Kaııwıda D~~1kli!k Yapılmasına dair Kanım 

614!1 Devlet Hav.ayollaıı Umum Müdürlüğü İhtiyaçları İçin Gelecek Seneleri' 
Geçici Taahlıütleıoe Girişilmesi hakkında Kanun 

6150 Artırınıı, Eksiltnıe ve İlıale Kanwıuııa Bir Marlde Ekl.eıunesinı- ve !'i127 
SaYJlı K'!lllunun Kaldırılmasıııa dair Kanun 

6H'i1 Tek:ni!k Ziraat vp Teknik Balıçı vanlık Okuılla.rı Kıuıunuııun l ,' 2. 3 vr 
.ı ncü maddelerinin Değişti:rilınesine ve 15 ve 16 neı maddelı-rinin .vii· 
ı·ürlükten Kaldırılmasına dair K.a.nun 

6152 Miizelerle Ören Yeı·lerinj Ziyaret Edenlerden Alınucak Ücıoet lıııkkındaki 

Kanunun Birinci maddesinin Değiştiriılmesi hakkında Kanun 
GHi3 Türkiye Cumhuriyeti Eıncldi Sandığı hakkımiski 5434 Sayılı Kanunu 

. Geçici Bir Madde Eklenmesine dair Kanun 
6154 Erzurum'un Mehti.efendi Mahııillesinden 1315 Doğumlu lbrahi!noğılıı 

Rifaıt TopaJ 'a V atani Hizmet Tertibinden mauş tahsiRine dair Kanuıı 

6155 Türkiye - Alınanya Federal Cumhuriyeti Ticaret Anbışmasıııa GörP 
Tanzim Olunacak Meıışe Şah adetnameleri metninde «A lmıuıyıı Federal 
Cum h\triyeti Meıışeli~ Ibaresinin Ktıllıııı ıl ıııası i<;iıı .T<'a1i Olıınaıı Mt>k 

tupların Onaıııruısıııa dair Kanun 
6156 Türkiye il e Amerika Birleşik Devletleri Arasınd8 1 Nisan 1H3H 'l 'ıırihi'nd~ 

!mzalanan Tieaı-et Aıılıı.şmasıııııı Yüriirülükten Kaldırılııııı.~ı hakkımı,, 

Kllillun 

6157 Türkiye- 1sve<; '!'icaret ve Ödeme Aulıışmaları i-le 14 Haziran HJ51 'l'mihli 
'Rk Protokol ve Buna ME>lfuf Mektuplann 15 Haziran 195~ den lti:barel' 
Üç Aylık Bir Devre İçin Uzatılmasına clnr Teati Olunan i\fpktupların 

Onaıımıısı haklonda Kanun 
61nR Türkıye - lsveç Ticaret ve Ödem e Anlaşm.alari.vle 14 Haziran Hl51 'rıı 

rihli Ek Protokol ve Buınn Melfuf McptupJann Yüriirlük Süreleı· inin 

15 EylUıl 1952 deıı itibaren Altı Aylık V eni Biı• Devre iqiıı UzıııtıJnıasınıı 
dair Teati Olunan Mektııpl nrın Onaıımıısı haklanda Kanun 

615fl Türkiye i!le Fransa Arasında 1n'l7.al:ınan '!'icaret Anlaşmasına l~k 2H 
Ağustos 1952 Tarihli Prot{)kol ile l':kleı'iniıı Onanması hakkında Kımurı 

6160 Türkiye Cumhuriyeti ilc Mütevckkili Yemen Kıra1lığı Araınııda AkJedi
len Do tluk Anla.şmıııunın Onarunasına dıı.ir Kanun 

6161 Tüılkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti .Arasında Münnki't lluı . 
met, Ticaret ve Seyrisefa.iıı Mukavelenamesine Merbut Tiirkiye Oüı.ıriik 
Tiıvir. Listesinin Yürürlüktı-n Kaldırılması hakkında Kanun 

6162 Türkiye ile Fnıns:ı Arıısmd:ı fmzıı lanaıı Kültür Anlaşnınsının Onıı nmı11< ı 
' hakkında Kanun 

61113 Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasını 19:'ifl 

'l'lirihli '!'ütün Protokolü Sürelerinin Uza.tılnmları Husustuıc:lli Teati 
Olunıı.n Mektupların Onanmasıııa dair Kanun 

6164 Bir Avrupa 'l'ıediye Birliği Kuruımıısı hakkında'ki 19 Eylul 1950 '!'a
rihli Anlaşmayı 'l'adhl edıen 3 , nyıh Ek Protokolün Oııann1a ma ciaiı· 

Kanun 
6165 !stan'bul Opera Bi!ııa ı İnşaatının Razint!ce tkımali ve uN"1ti İdare i 

h~kkmda Kanun 

Tarih 

14 V (I i :-153 

14 . VII . 1953 

15. VII . 1953 

15 . vu . 1953 

15 . Vll . 1953 

15 . VIJ . 1953 

15 . VII . 1953 

Hi. VII .1953 

15 . VII . 19!'i3 

15 . VII . 1953 

15. VII . 1953 

15. VII . 1953 

15 . vn . 1953 

15. VII .1953 

15. vn . 1953 

15. VII . 1953 

15 . vn. 1953 

16. vn .1953 
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6166 Kastamann Vilayetine Bağlı T<ar~ı Kaza~ının Çorum Vilayetine Bağ
lanması hakkında Kanun 

6167 Reisicumhur Tahsisatı hakkında Kanmı 
6168 Şeker Fabri•kalarına Bah§olunıın lmtiyaut Vt> Muafiyat hıı.k·kındaki 

Kanunun 2 nci Maclde-siııin değiştirilmesine dair Kanun 

11169 Köy Kanununa Bfızı MaddrlH Eklenmesine ve 46 ncı M•addesinin De
ğiştirilmcsine ve bu Kanuının Bazı Maddelerini·n Kalchrılmasına dair 
5672 sayılı Kıı.nunuu 5998 sayılı Kıı.muıla 'radil Edilen Geçiri Maddıe

sinin Değiştirİlınesi hakkında Kanun 
6l70 Şehir ve Kasabalarda }1ahall~ ~luht~ır ve lhtiyar Heyetıleri 'l'C§kiliıı~: 

dair olan Kanmıa Bazı lUadtlcle-r r}kll•ıııııesi ve bu Kanunun Bazı .Mlau· 
deleriniıı Kaldırılması hıLkkıııdaki :lliil Sayılı KanUll'a 6010 Sılyılı 

Kanunuıı 1kinci Matldı>siyl <' Eklı>nıni~ olıın Geı:Jci .\1addenin 'l'adili 
hakkında Kanun 

6171 ll Eylul 19-H 'l'arih ve ·Hiö5 tlayılı KanLJDa Bağlı ( 1 J &ıyı lı l' ~,, •Id~ 

Değişiklik Yapılması hakkınun Kanun . 
6172 Sürekli Görevle Yabancı Menılekctlerde Bulunan Memurların Aylıkla

rı hakkındak'i Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılması hak· 
kındaKanun 

fH73 Devlet Demh·yolları vıı Linıuııları lş!etınıı Umuuı Müdürlüğü lşçilc:ı·iııe 
Mesken Yaptırmaları Jçlıı Borç Para Verilmesine dair olan 5954 sayılı 
Kanunun Birinci ~!addesinin Son Fıkmsının Tadili hakkında Kanun 

6174 Türkiye ile Bel<;ika - Lüksemburg .I!Jkonomik Birfiği Arasındaki Ödeme 
Anlaşması 'üresinin Uzatılmasıııa dair Teati Edilen Mektupların Onan
ması hakkında Kanun 

6175 lta1ya 'daki Alınan lbtira Beratları hakkında Roma'da lmzalanaıı And
Iaşmaya lltihakımızın Tnsdikına dair Kanun 

6176 Türkiye ile Belçika . Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasmdaki Ödl'
me Anlaşmaııı Müddetinin Uzatılnııısınıı. dair 'l'eati Olunan Mektup
ların Tasdikı hakkında Kanun 

6177 1'ürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav-Ya Hükümeti Arasında 
Ankara 'da lmzalanan 'l'icaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin 
Kabulü hakkında Kanun 

fi !IX (ı rı lu 1 J,ı!ıill lJizıniCt Kaııunumuı 'ı:iOJ Sayılı Kanunlll Değiştirilen 

66 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi hakkında Kanun 
6179 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurunıu hakkındaki Kanunun 10 ncu 

Maddesinin (B) fıkraıımın Değiştirilmesine dair Kanun 
6180 Devlet Daireleri Tarafından Gümrük Vergi ve Resimlerinden Muaf Ola

rak !thal Edilip Tahsis Yerlerinde Kııllııruldıktan Sonra Satılacak Eş
yanın Gümrük Vergi ve Resmine Tabi Tutulınıyacağına dair Kanun 

6181 ntisak ve Kuşak Hatları İnşasına dair Kanun 
6182 Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk erilmesi hakkındaki Kanunun 

Bazı Maddelerinin Değiştirİlınesine ve Bu Kanuna Bazı Hükümler 'Ek
lenmesine ve Göçmenlerle Nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohum
luk ve Yemeklik Dağıtılması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
Değiştirilmesine dair Kanun 

6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun 

Tarih 

15 . VII . 1953 
15 . VII . 1953 

15 . VII . 1953 

17 . VII . 1953 

17 . VII . 195J 

17 . VII . 1953 

17 . VII . 1953 

11 . vıı . 1953 

17. VII . 1953 

17. VII . 1953 

11. vn . 1953 

17. VII . 1953 

20 . VII . 1953 

20. VII. 1953 

20 . VII . 1953 

20 . VII . 19:i3 

20 . VII . 1953 
21 . VII . 1958 
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6184 Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu Maddesinin 4 ncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

6185 Üniversiteler Kanununun 46 n<'ı Maddesinin (d)· Fıkrasının Değişti-
rilmesi hakkında Kanun 

6186 Türkiye Cumhur1'yeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanumı 
6187 Vicdan ve Toplanma Rürriyetiuin Korunması hakkında Kanun 
6188 Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar hakkında Kanun 

Tefsir 

253 Gümrük Para Cezalarınlll 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci madclesiuin 
~ümulüne girip girmediğinin tefsiri 

Kararlar 

1808 Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yo
mmlanmasın.a mahal olmadığı hakkında 

1809 'l'ümgeneral Tahsin Çelebican'ın yüzbaşılık na.sbının düzeltilmesi hak
kındaki Dilekçe K<>wisyonu kararının kaldırılmasına dair 

1810 Yargıtay Üyesi Hüseyin Kazım Suda'nın doğum tarihinde yapıları 

tashihin emekli muamelesinde de göz önüne alınması hakkındaki 

Dilekçe Komisyonu kararının kaldırılmasına dair 
1811 !stanbul Teknik Üuiversitesi İnşaat Fakültesi Öğrencisi iken kıaydı 

silinmiş olan Yüksel Ünsal'a bir imtihan hakkı daha verilmesi hak
kındaki Dilekçe Komisyonu k,ararının kaldırılmasına dair 

1 ~2 Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın milletvekilliği dokunulmazlığı 

hakkındf 

1813 Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'ın milletvekilliği dokunulmaz
lığı hakkında 

1814 Ordu Milletvdkili Naşit Fırat'ın milletvekilliği dokun.ulmazlığı 

hakkında 

1815 Seyhan Milletvekili Mahmut Klbaroğlu'nun milletvekilliği doı; , ırınl 

mazlığı hakkında 

1816 Bilecik Milletvekili İsmail Aşkın'ın milletvekilliği dokıınulmazlığı 
hı.kkınde 

1811 Jzmir Milletvekili Behzat Bilgi 'in milletvekilliği dokunulmazlığı 

hakkın d~ 

1818 İzmir l\Iilletvek'ili adık Giz'in milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 
181.9 ~1uş 1\filletvekili Ferit Kılıçlar 'ın milletvekilliği dokunulmazlığı hak

kında 

1820 Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in milletvekilliği dokunulmazlığı 

hakkında 

l 21 . inob Mill tvekili crvor omuncuoğlu'nun milletvekilliği dokunulmaz
hğı hakkında 

Tarih 

21 . VII . 1953 

21 . VII . 1953 
22. VII . JH.33 
24 . VII . 1953 
24. nı . 19!)3 

21. I . 1953 

24. XI . 195~ 

26. XI .1952 

5. XII .19ii~ 

12 . XII . 1952 

19 . XII . 1952 

19 . XII . 1952 

19. XII . 195;! 

19. XII . 1952 

19 . XII . 1952 

19 . XII . 1952 
19. XII . 1952 

19 . XII . 1952 

19. XII . 1952 

19 . XII .19fı2 
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1822 Bilecik Milletvekili !smail Aşkın 'ın milletvekilliği dokunulmazlığı hak
kmda 

1823 Çankırı Milletvekili Celal Otman 'ın milletvekilliği dokı.ınulmıızlığı hak
kında 

1824 Diyarbakır Tekel Başmüdürü bulunduğu sırada emekliye sevked ilen 
Saffet Kfıhyaoğlu hakkındaki emeklilik muamelesirün iptaline dair olan 
Dilekçe Komisyonu kararının kalduılması hakkında 

1825 Gazianteb'in Kayacık Mahallesinden Ahmetdoğlu Kemal Uygur'un ölüm 
cezasının 30 sene ağır hapse tebdili hakkında 

1826 Askerlerin zat işlerine taallfik eden davalarından, 5434 sayılı Kanunun 
8 nci (ç) fıkrasında bahsedilen çeşitli ödemelerden ınütcvellit davalarm 
rüyet yetkisinin tefsirine nuıhal olmadığına dıı.'ir 

1827 Pasaport Kanmıuuun 35 nci maddesinin tersirine mahal olmadığı hak
kında 

1828 1\Tcmurin Kanununun 2919 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ncü madde
sindeki «bu gibilerin ilk açılacak memuı:iy tlere tayinleri mecburidiı·.:o 

kaydının tefsirine mahal olmadığına dair 
1829 Orduya Türkiye Büyük Millet Meclisinin sevgi ve sel ilmlarınııı iblağıua 

dair 
1830 Rasiın Pasinler 'in emekli aylığıruıı tad'ili hakkında 
1831 Açık bulunan mcbusluklar için bu sene ara seçimi yapılmaması haklanda 
1832 Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalanna 1 Kasım 1953 giiniinc 

kadar ara verilmesi haklanda 

lÇTİMA : 4 

Tarih 

19 . XII . 1952 

19 . XII . 1952 -

26. I . 1953 

6, n .1953 

6. n . 1953 

6. n . 1953 

12 . n . 195:3 

22. n . 1953 
29. IV .1953 
29. VI . 1953 

24 . VII . 1953 

Umumi Heyet Dördüncü lçtima senesi 
içinde 222 kanun ile 3 tefsir ve 10 karar kabul 

etmi§tir. Bunlann nu:ın.a.ra.Ia.ri ile tarihleri 
ve başlıkları. aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir . 

Kanunlar 

No. Başlık 

6189 Vakıflar Uıııum Müdürlüğünün 1950 Büıtçc Yılı Ile aibı Kati Kanunu 
6J!JO ÇQı1.1TI Vilfıyı'liıııe Bağlı J<~ın.tlıklı Kaıa··ının .Rize Vilayetine B~lanmll8ı 

ha'kkıı:ı.da Kanun 
6191 Yeruiden lıki Kaza Kurulııııısı hakkında Kaııun 
6192 Uimanların bışa, 'l'evsi, Islwh ve Te9Jıizine da~r olan Kanuna Ek Kanun 
6193 1953 Yılı Mu.vazenei Umwnıiıye Kanununa nıığlı (A/1) ve· (A/2) Işa-

retli C tvelleı'<le Değişiklik Yapılması hakk.ın<1ıı Kınıuıı 
6194 'l'üt·kiye Biiyıii.ılt Millet Mt>disi M-eıııul'lan Tı>,şkilalı lıa'kkınd11ki Kıınu

ııa Bağlı Oetveldu Değü$iklik Yapılınasına rlait· Kamuı 
6195 :Umhuriyet Halk Pnrti'siııiıı Hıık ız lıktiı;aplıırııuıı lııuesi hakkında 

Kanun 

Tarih 

25. XI . 195:3 

27 . XI . 1953 
27 . XI . 1953 
27. XI . 1953 

2. xu. 195;{ 

ll . XII . 195:3 

14 . .xn . 195:3 
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til96 Vakıflar Umuını Mü'd'ürliiğü 1953 Yılı Wtı:e Kanuımıııa Bağlı (A/1) 
ve (A/2) tşaretli Oetvellel'(l~ Değişikli'k Yııpı'lnıaı\lı hakkında Kanıııı 

6l97 l,<;ezacılaı·· v.e ~Jezu ııe<lrcl' hak.kın'da Kanun 
6198 Deıv<l~ Oe'llıiı-yolları ve Linııııılaı·ı tşlt>tme Uımıııı Mıiidürlüğü Memur 

ve Hi'zı~eltlil~ı·iııiıı Ücr~Her'iue ~laıir olau 284-i Hayılı Kra.mın ile fi)k v~ 
'I'atli'l·leni:ııiıı neğiştir·ilmıe!line dair Knıııırn 

6199 ağlık ve osyal Vaııdım V.e'kiıleti Kuruluş ve Meıııul'ları haldan'daki 
Kanunun 19 ncu Mııddesill'İn 'l'adıiline vıe Bu Kanuna Ek 4862 Sayılı 
Kanuna Bağlı Kıırlhı Cetveliııde Deği~iklik Yapı l!ınasına dair Kanun 

6200 Devl eıt , u lşleTi Uınum Miidürlüğıü 'l'eşkiHit ve Vaziiieleri ha-kkında 
!Can un 

6201 Sei"Uıasye.~iniıı Taınıımı Deıvlet Tııı•ahnda.n Veri'l!melk Suretiyle Kurnlaıı 
Iktisadi Dervlret Teşeık!külleninıin Teşkilntiylre İdıwe ve Muraka.beleri 
h11>kkında'ki Kanurmın 5 nci Marldesinin 'I'ax:liline ·dair Kanun 

6202 Hiimrük Taı·ifeleı ·i ve• T.icaret Genel Anlaşmasına Ekli Torquay Pro
tO<ko1ijnün Onarınıasma dair Kanun 

6203 Ahııııa Kar-a Merke7.inin Rlozkurt - Pazaryeııi Ka aıbasına Na-kLi hak
kında Kanun 

6204 Dwleıt Mre nıurları Ayl.ıklarıınıi\ Tevll:üi ve Teadü~üne dair olan Kanu
na Bağlı !l) Sayılı Oetveldeki BaYJndırlı'k V.ekaJetine Ait Kadrolarda 
'Değişik1i'k Yaprlm:ı~ı hakkında Kanun 

f>205 , 'ı'hhat ve 1ı:tilııı:ıi Muavenet. V.ekiilıeti '11e~kilat ve Memurl-arı ha:kkın

da-ki 3017 Sayılı Kıın110un 6 ncı ve Bu Kanuntnı 4258 Saryılı Kanunla 
'DeğiŞtıiııi'lren 49 nrn Madde! ı·iluin Değiştirilmesine ve 4862 Sayıh Ka
nuna Bağ'lı Ka.dı·o r,et;vıeliı:ı!de Deği~klik Yapılmasına. dair Kanun 

6206 Tapu ve Ka.dastro U'mum Müdürlüğü Teş'kil8!t ve Vaı\"ifeleri hal"kın
da'ki Kanunun 3 ncü V'e· 4 ncü Madı(lelerinin Tarl11ine daiı· Kanun 

-6207 Avıııka'tlar Yarl:lıınlaı;mıa Kaanınu 

6208 Temsil Ödeııeği h11>kkında'kıi 5027 ayılı Kanun~a Askeri Makamlar 
tizerindre Değişiklik Yapılmasına dair olan Kanuna Bağlı Cetvelin 
Tadiline dair Kamm 

6209 Sel'lbest !Bölge Kanunu 
6~!10 Denıiry'Ol!ıırı V'(> Limanlıırı İnşaatı l~n f.le~ecek Yıllara Geçici T<ıa.h

ıhıütlert> Ginişilınıesi ha•kkın.da:ki K~.nunR Ek Kanun 

6211 Devlet Memur ve Hizmetlilerine tahsisat verilmesi hakkında Kanun 
6212 ermayesinin tamarnı Devlet Tarafından Verilmek suretiyle Kurulan 

İktisadi Teşekküllerin Teşkilntiyle !dare ve ruurakabeleri hakkında
ki Kanunun 45 nei Maddesinin 3 ve 4 ncü Benılerinin Değiştirilmesine 
vıe Bu Kanuna Bir Madde Eklenınesine dair Kanun 

6213 Devlet Havayolları mum Müdürlüğü İhtiyaçlan İçin Gelecek Yıllara 
sari taahhütlere Girişilmesi hakkındaki 5076 sayılı Kanunıın 1 nei 
Maddesini Değiştiren 5848 sayılı Kanuna Ek Kanun 

6214 Devlet Memurlan Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan Kan110a 
Bağlı (1) sayılı Ootvelin Emniyet Umuın Müdürlüğü Kısmınon 'Deği
şiklik Yapılmasma dair Kanını 

6215 Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlan Teşkilatı hakkındaki Kanuna 
Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması hakimıda Kanun 

Tarih 

16 . XII . 195:ı 
18 . xı:ı . 195a 

18 . XIT . 1951! 

18. XII . 19!i:l 

J8. XII . 1!!!1 :~ 

21 . XII . 191i ~{ 

21.. XJI . 195:3 

21 . XII . 191i:l 

21 . xn . JHn:ı 

21. XII . 19 5:~ 

21 . XII . 1953 
21. xn. 1n5:ı 

21 . XII . 1953 
21. XJI . 1951! 

21 . XIT . 1951! 

25. XIJ . J!lfi il 

28. XII . 191i:1 

•. I . Hl!i+ 

6. I . 195~ 

6. I . 1954 · 
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6216 Türkiye Cumhuriyeti Emekli andığı Kanununa Geçici Bir Marlrle 
Eklenmesi hakkında Kanun 

6217 Tapu Kanununun 26 ncı Maddesinin lJoğ~tirilm·esinc dair Kumın. 
6218 125 Milyon Liralık !ç İstikraz Akdi hakkında Kanun 

6219 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortakltğı Kanunu 
6220 1953 Yılı Muvazenei UuıuruiY'<' Knmıııunıı RaiHı <'etvellerde Değişiklik 

Yapılması hakkında Kanun 
6221 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 

(A/1) ve A/2) !şa.retli Q.ıtyeJlerde Değişiklik Yapılması hııkkındıı 

Kanun 

6222 Zirai Mücadele İşlerinde Çalışıp Raşarı Göst.eren Menıurlarıı lkramiye 
Verilmesi hakkında. Kanun 

6223 Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu hııkkındaki Kııııwıa Ek :~RlH. ayılı 

Kanuna Bağlı Cetvelde Değişiklik Yııpılmasınıı ıl~iı· Kınnın 

6224 Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 

6225 Posta, Telgra.f ve Telefon {şletme Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe 
Yılı Hesabı Kati Kanunu 

6226 Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe Yılı He
sabı Katl Knunu 

6227 Zelıra Işık'a Vatani Hizmet Tertibinden Aylık "Bağlanması hakkında 

&nun 
6228 Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a Vatani Hizmet Tert1binden Maaş Bağ

lanmasına dair Kanun 

622!! Arif ecip Kasktı'nın Eşi Mezkure Kaskatı lle Kızı Leman Ksakatı'ya 
Vat.!lni Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına dair Kanun 

fi230 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A/ 1) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 

6231 Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kuu
nuna Bağlı (A/1 ) !şaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması hakkında 

Kanun 

6232 Tekel Umum Müdürlüğü 1!!53 Yılı Bütçesinde Değişiklik ·Yapılm.asm.ıı 
dair Kaı:.un 

6233 «Tciaret ve Sa.nayi Odaları:., «Ticaret Odaları> , «Sanayi Odaları ». 

«Ticaret BorsP.ları » ve «Ticaret ve Sanay'iı Odalan:., «Ticaret Odaları:.. 
«Sanayi Odalan:. ve «Ticaret Borsalan:. Birliği hakkındaki Kanunuıı 

6234 Köy Enstitüleri lık Öğretmen Okullarının Birleştirilmesi hakkında 
Kanun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilme ine dair Kanun 

6235 Türk Mühendis ve Miıniı.r Odaları Birliği Kanunu 
6236 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne Çukurova. Elektrik Türk Anonim 

Ortaklığı Arasında Seyhan Barajı Hidro - Elektrik Tesislerinin Dev
rine Mutaallik Otarak Akdedilen Mukavt>lenin Tasdikı hakkında 

Kanun 

6237 T.imanlar İnşaa.tı hakkında Kanun 
623 Atatürk Orma n Qi ft.liği Araziı:ıind(•n - 070 DPkarının . 'a t ılmıı sı haklnndti 

Kanun 
6239 K.a.ra~•ollan lT ıntım Miidürlüğüııün l!lfiO Büt<:P Yılı H · alıı Kıı t1 Knnuııu 

Tarih 

6. I 
6. I 

11. I 
U. I 

ıs. r 

. 1954 

.1954 

.1954 

.1954 

. 1954 

13. I .'1954 

18. I .1954 

18. I .1954 
18 . J . 1954 

lR. . 1954 

18. .1954 

20 . ı . 1954 

20 . T . 1!lfi4 

20 . T . 19ii4 

21) . . 1954 

2fi. I . 19fi4 

25 . I . l9M 

27 . 
25. 

. 1954 

. l!lfi4 

27 . I . l!Jfi4 

27 . . Uli:i .J. 

27 . . l flfi~ 

29 . . 1954 
29 . . 1954 
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'6240 Karayol1an Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 

6241 Emekli, Dul ve Yetim Ayiıkiarına Zam Yapılması hakkında Kanun 
6242 3135 Sayılı Kanunda Değişikilik Yapılmasına ve 4808 Sayılı Kaııumm Me 

riyetten Kaldırılmasına dair Kanun 
6243 İspençiyari ve Tıbbi Müst.ahzarlar Kaıı.ununun 4348 Sayı~ Kanunla Dı: . 

ği'.ştirilmiş Bulunan 5 nci Maddesinin Tadili hakkında Kanun 
6244 Tüi'kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı l{;anununda Bazı Değişiklikle!' 

Yapılıııusıruı. ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmcsine dair 595.1 
Sayılı Kanuna Ek Kanun 

6245 Harcıralı Kanunu 

6246 Artırma, Eksiitme ve lhale Kanunu ilc Muha~ebei Umumiye Kanununu 
Ek Kanun 

6247 Galir Vergisi Kanununun 24 ncü Maddesinin (1) Numaralı Bcıırllyle 
Aynı Kanunun 30 ncu Maddesinin (2) Numaralı Bendinin Dc(pştirilmes i 

hakkında Kanun 
6248 Devlet Memurlan Aylıklarnun Tevhit ve Teadülü lııııkkındaki Knnunıı 

Bağlı (1) Sayı] Cetvel ile T.adil ve Eklerinin İçiŞleri: Veki'iletiııe Aü Kıs
mında Değişiklik Yapılmasına ooir Kanun 

6249 Devlet Memurlan AyWdarının 'J1evlıiıt ve Teadülüne dair Olan Kımunu 
Bağlı (1) Sayılı Cetvelin İçişleri Vekaleti 'l.'afıra Teşkilatı Kısmında 
Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 

6250 Köy Kanununun 14 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 44 ncü Mad
desinin 2 nci Fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

6251 Askeri Polis Birlikleri Aatsubay ve Eratına Müteferrika Verilmesi hak
kında Kanun 

6252 Gerilla, Komando, Dağ veya Paraşütçü Kıtaları Yetiştirme Kurslarını> 
!ştirak Edeceklerin İaşeleri hakkında Kanun 

6253 Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar AraHındaki MünasebetlerLl 
Tanzimi hakkındaki Kanunun 10, 15, 17, 20 ve 28 nci Maddelerinin de
jpştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Eklennıesine dair Kanun 

6254 Memurin Kanununa Ek Kanunun 1 nci Maddesinin Değiştirilmesi hak
kında Kanun 

6255 Arazi Vergisi · Kanununım Değişik 10 ucu Maddesinin Tadiline dair 
.Kanun 

6256 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununa Ek Kanun 
6257 Nizip'li Habeş Böler'e Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 

hakkında Kanun 
~258 Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 

5540 sayılı Kanunla Değiştirilen 1 nci, 3 ncü ve 4328 sayılı Kanunla 
Değiştirilen 4 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine ve . Bu Kanunun Sü
resinin Uzatılnıasına ve Bazı Ek Maddelerin İlavesine dair Kanun 

6259 Sağlık ve Sosyal Yardım Vekiileti Kuruluş ve Memurları Kanunuııa 
Bazı Hükümler Eklennıesine dair olan Kanuna Bağlı Kadro Cetvelle
rinde Dejpşiklik Yapılınası hakkında Kanun 

6260 1953 Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı (A/1) ve (A/2) işa

retli Cetvellerde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 

'fıı.rih 

29. I . 1!154 

ı. ll . l!Jfj! 

8. II .19'i4 

8. II .1951 
c 

8. II . 1!154 
10. II . 1!.15-t 

10. II .1:154 

10 . H . J:J54 

12 n . l!l54 

12 . ·II .1954 

12. II . 1954 

12 . II . 1954 

12. II . 19:34 

12. II . 1954 

15. II . 1954 

15. ll .1954 

15 . II .1954 

15. II .1954 

15. II . 1954 

15. II .1954 

16. II . 19S4 



-165 
No. Baı,lık 

6261 1953 Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı (A/1) ve (A/2) işa

retli Cetvellerde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 
6262 Karayolları Umuın Müdürlüğü 1953 Yıb Bütçe Kanununa Bağlı (A/2) 

ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 
6263 Devlet Üretme Çifti'ikleri Urnum Müdürlüğünün 1953 Yılı Bütçe Ka

nununa Bağlı (A/1) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılınası hakkında 
Kanun 

6264 İstanbul Tekn'ik Üniversitesinin 1953 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A/1) ve (A/2) lşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması hakkında 

Kanun 
6265 Devlet Memurları ·Aylıklarının Tcvhit ve Teadülüne dair olan Kanuna 

Bağlı (1) sa)'llı Cetvel ile Tadil ve Eklerinin Adalet Vekaleti ve Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğü Kısımlarında Değişiklik Yapılma ı hak
kında Kanun 

6266 Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin Döner- Sermaye ile İdaresine 
dair Kanun 

6267 Halcimler Kanununa Muvakkat B'ir Madde Eklenmesine dair Kanun 

6268 3885 Sayılı Kanunun Muvakkat 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve 
2556 sayılı Hakimler Kanununun 5457 sayılı:Kanunla Muaddel (1) 
sayılı Cetvelinin Kaldırılarak Yerine bu Kanuna Bağlı (1) sayılı Cetve
lin Konulmasına dair Kanun 

6269 Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği hakkında Kanun 

6270 Erzuruın'lu Ka rafatma 'ya Vatan i H'izmet Tertibinden Aylık Bağlanma

sı hakkında Kanun 
6271 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 3 ncü Madde

sine Bir fıkra Eklenmesi hakkında Kanun 
6272 Milletvekilleri Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Deği§tirilmes'inc 

ve Bazı Maddeler Eklenmesine dair Kanun 

6273 İlkd.kul Öğretmenleriyle Iıkokul Öğretmen•liğinden Gelip dı Muhtc
}if tlerece.li Okularda ve Milll Eğit ~m Vekiılıe ti T e~kilfıtında Ç:ılıŞ'Iln ln 

rm Aylrk j)Preceleri ha.k'kınıla Kanun 
6274 Devlet Memurları Ayyllııklıırının 'l'ıevlhit ve 1'1'1ldülü'llle d<aiT olan Ka 

nuna l~ı.ğlı ( 1) Sayılı l'etvel ilc Tııı(ı:.ı ve 8kleriıı.iıı Ad11lı>t Vekı11~ti 

kısmında Deği~iklik Yapılınıası hıık'kıııda Kallun 
G275 'l'emyiz ~Ial.lıl<'e'mcsi Teşkilatma dair olM! Kaııunluıı 2 'll,ci Maddesinin D~ 

ğiştirilınesi h~kkrnda Kantuı 

6: . .>76 Devlet Memurları Aylıklarıımı 'I'evhit ve Tetıd\il'iine dair olan Kanu
ı ı;a Bağlı (1) Sayılı C\_,tvelin FunniyeL l:·ıııurn Müdürlüğü Krsınında 

Değişiidik Yaıppfunasına d&ı· Kanun 

6277 Dovlct Havayolları l:ımunı Müdürlüğü 1%3 Mali Y~Jı Rü!A}c K•ıınunu

na bağlı (A/1) D,ıreıtli C'-etoveldc DeğişikHk Yarlma ı hakıkır~dıı Ka
nıun 

6278 Istanbul Üınvcrsitıesinin 1953 Yılı Dütçe Kanununa Bağlı (A / 1) t ~~~ 
retli Cetvelde Münalkale Yapılma ı hakkında Kanun 

6279- Orman mum Müdürlüğü 195~ Yılı Büıt.ee Kanmıuna Bağlı (AjJ) ve 
(A/ 2) tşaT'E'tli -etvellerde D:eğişiklik Yapılma. ı hakkında Kanun 

6280 1stildl8l Harhi Maliıllı>riM VeTil ct>k Para MükMıı.tı hakkrnda Kanun 

Tarih 

15 . II . 19;)4 

15. lT . ] 9.54 

15. n . 1954 

15. n . 195! 

15 . II . 1954 

15. JT . 1954 
15. ll . 1954 

' 15. II . 19:i•l 
15. II ' 1954 

17 . II . 1954 

17 . ll . 1954 

17 . li . 19:-4 

17 . rr . l!J:l~ 

23 . II . 1954 

23. II . 1954 

24: . II . 1954 

24. II . 1954 

24. II ' ]954 

24. II . 1954 
24. TT . 1954 
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li::!!:ll ls~Rıılbnl •rekıı ik Oııiveı·sitı>si J95'l Yılı Dütçe Kııuumı 

·628::! Bedıen 'l'eı'biy-esi Umuuı 1\l!üdürli.iğü J9;j4. Yılı Uütc;e 1\ u ınıııu 

6:21!3 llem§irelik J<•ıınu·nu 

62 4 ağlık ve ~osyal Y-aı·dım Vekiıleti Kıınılu~ ve Meınul'lıırı Ka ııuııunıı 

IJi'ızı hü•ldimle ı· b: k l eııın eıs iııc da i ı · olıııı Kanuna Bağlı 1\ aLlı ·o l 'et V<'llc
ı·iııdıe l>t>ğişik>li•k YapıLnası ha~tkıııda K ıı:mm 

6::! 5 Devle t Su İşleri Umuın Müdürlüğü 1934 \'ıl ı Bütçe 1\ııııunıı 

62 G 1\ ııı·Hyollan L' ıımu; ı\Hi'dürliiğü 1!) ,)4 yılı llüt ~ ı· 1\ a ııuıııı 
6287 'l'ımııı \'eki'ıil e ti ' l'etki:k ve htişare lleyeti 'l' ı•şkiliıı r d ni ı · 1\ nııuıı 
6288 Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1954 Yılı Bütçe Kanunu 
6289 Tekel Uınum Müdürlüğü 1954 Yılı Bütçe Kanunu 

6290 Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilinesine ve 1499 sa
yılı Gümrük '!'arifesi Kauunn ile Ek v~ Tadillerinin Kaldırılmasına 

dair Kanun 
6291 Devlet Üretme Çiftlikleri Uıımm Müdüı·lüğü 1954 Yılı Bütçe Kanunu 
6292 Orman Urouro Müdür·lüğü 1954 Yılı Bütçe Kanunu 

6293 Devlet Havayolları Umum Müdüı·lüğü 1954 Yılı Bütçe Kanunu 
6294 Valaflar Uınum Müdürlüğü 1954 Yılı Büt~e K~nunu 
6295 Anknı·n Üniversitesi 1954 Yılı Bütçe Kanunu 
'6296 İstanbul Üniversitesi 1954 Yılı Bütçe Kanunu 
6297 1954 Mali Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 
6298 İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi hakkında Kanun 

6299 Pilot Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Yakup S ın aç 'ın Tiiikümlii Olduğu Ce
zanın Affı hakkında Kanun 

6300 Aatsubay Kannnunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi hiıkkında Kanun 

6801 Öğle Dinlenmesi Kanunu 

6302 Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sanclığına Bağlı İşçilere Mes
ken Yaptırmaları İçin Borç Para Verilmesine dair olan Kanunun 1 nci 
Maddesinin Son Fıkrasının Tadili haklanda Kanun ' 

6803 Hav-a Harb Okuluna Girmeye İstekli Sivil Öğl'encilerin , Geliş, Gidiş ve 
Kabul Süresince Nakil, laşe -ve Yatırılınalarının Devletçe Sağlanması 
hakkında Kanun 

6804 Biizı. Hallerde Memleket İçinde lziııli Gönderilecek Eratın Yol Masraf
larırun Devletçe Ödenmesi hakkında Kanun 

6305 2247 sayılı K~unun 3 neü Maddesinin 4 neü Fıkrasının Deği§tirilıııesine 
dair Kanun 

6306 Türkiye Cumhuriyeti Emoekli Sandığı Kanununun 64 neü Maddesinir 
(ç) Fıkrasından Sonra Bir (cl) Fıkrası ve Bu Kanunu Geı;ici Bir Mad
de Eklenmesine dair Kanun 

6307 Belediye Gelirleri Kanununun 24 neü Maddesine Bir Fıkra Eklerııııc-
sine dair Kanun 

fı308 5979 sayılı ·Kanunun yürürlükten Kaldınlması ha kk ında Kanun 
6309 Maden Kanunu . 
6310 İzmir'de Sarıkl§la ve Müştemiliitının İzmir Bel diye inin Ynpaeağı 

Binalarla Mübadelesi hakkında Kanım 

Tarih 

25. II .1954 
25. n _1954 
25. II .1954 

25. II . 1954 
25. II .1954 

25. II . 1954 
26. II . 1954 
26. II .1954 
26. II . 1954 

26. II . 1954 
26. II .1954 
26. n . 1954 

26 . II .1954 
27. II . 1954 
27 . II .1954 
27. n . 1954 
28. II . 1954 
2. m . 1954 

2. III '1954 

2. III . 1954 
2. III .1954 

2. ın . 1954 

2. m . 1954 

2. III . 1954 

2 . III . 1954 

2. m . 1954 

2 . m . 1954 

2 . m . 1954 
::ı. HT . 1954 

3. m ' 1954 
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6311 Türkiye Cwnhuriycti Emekli Sandığı Kanununını Bilzı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kıınuua Bazı Hükümler Ekleıııuesiııe dair 
Kanun 

6312 !)evlet 1\lcmlll'ları Aylıklıırıııın '1 \·vlıit Yr T adülünc dair olan lüıııwı a 

Bağlı (1) sayılı Cetvelin Dahiliye Vekiileti M.eı·kez 'l'e~kilatı Kısııııııd~ 

Değişiklik Yapılması hak k mda Kanun 
63J3 Devlet Memurlal'l Aylıklarının ':l'cvhit ve 'J'eudülüıı'e Llııiı· olan Kıınuıı~ 

Bağlı (1) sayılı Cetvelin Dahiliyt• VPkfıleti 'l'aşrıı ' l 'eşkilat ı Kı~mma 

İlave Yapılması hakkında Kanun 
6314 Muamele Vergisi Kanununun öa ncü Madde~iııe J.liı· Fılua Ekl'.ı1lllle- · 

ıruıe dair Kanun 

6315 Muamele Vergisi Kanununun 9 ııcu Mııduesine Uir .l<'ıkrıı Eklenmesi 
hakkında Kanun 

6316 Çırağan Sarııyırun İstanbul Belediyesine Deviı· V'<l Temliki hakkıııdııki 
Kanunun 1 nci Maddesinin Değiştil'ilınesiıw dair Kaııuıı . 

6317 1947. Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 

63H! 1948 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 
· 6319 Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Bııtititüsünün lhdaı;ı hakkuıda 

Türki:re Hükümetiyle Bi ı·leşnıiş Millctll.' ı ' 'l'ekuik Yııı·dını Rürosu Aı·ıı 

~ında İınzalanım (1) sayılı Teknik Yaı·dıııı Ek . \ııl ıı~nıaımıııı 1'ıı dik ı 
hakkında Kanun 

6320 Çavuş ve Uzman (iavıı~ 1\ııııuun 

6~21 Mahmudiye ve Çifteler Adiylt' Yeniden lki Kazu Kunılması hakkında 
Kanun 

6322 Gölcük Kaza Merkezinin J>eğiı·meııdere 'den Gölcük Kaııa!m.ıııa kaldıni 

ınası hakkında Kanun 
6323 Van Vilayetine Bağlı Uüı·pınat· Kaza Merkeziniıı Aym Kazanın Hava-

sor Nahiye MerkeziııP füldı ı·ılırııısı hakkında Kanuıı 

6324 Yeniden (21) Kaza 1\unılnıası hakkında Kanun 
'6325 Yeniden 10 Kaza 1\ııı·nlnıası hakkında Kanun 
6326 Petrol Kanunu 
6327 Türkiye Petrolleri Aııoııiııı Oı·taklığı Kanunu 
6328 Dalıili İstihlak Vergisi Kıııınııu İle Bn Kanuna Müzeyyel 26 . V . 1934 

tarihli ve 2448 sayılı 1\aııuııchı Değişiklik Yapılınası hakkında Kanun 
6329 Türk Ceza Kanununun lfil nci Maddesinin Son Fıkrasının 'l'adili ve 

Bu Maddeye İki Fıkra llfıvesi hakkında Kanun 

6330 Başvekfılet 'reşkilatı hakkıuda Kanun 
6331 Maarif Vekilieti Kuruluş Kadrotariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki 2287 sayılı Knnuııda Değiıtiklik Yapılınasına dair olan 4926 
sayılı Kanunla Ek ve ZPyilleı ·i hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
masına dair Kanun 

6332 Er, Onbaşı ve Kıta (,'ıınışlııı·ıııın }ünlük Istihkaklanna Sigara tlavesi 
hakkında Kanun 

6333 'l'ürk Medeni Kaııuııııııuıı ıi :m ııcıı ~laudesinin Değiştirilm si hakkında 

Kanun 
6334 Neşir Yoliyle veya Rad.vo lle Işlenecek Bfızı Cürüınler hakkında Kanun 

Tarih 

.... ili . 1954 "· 

3. III . 1954 

3. ın . 1954 

:.ı. lll .1954 

3. lll . 1954 

3. lli . 1954 
3 . m . 1954 

3. III . ]954 

3. ın . 1954 

3. m .1954 

4. III .1!Ei4 

4. III . 1954 

4. lll . 1954 

4. III . 1954 
4. III . 1954 
7 . III . 1954 
7. III . 1954 

7. lii . 1954 

7 . III . 1954 

9. lll . 1954 

9. III . 1954 

9. III . 1954 

9. III . 19'>-l 
9. Il~ . 1954 
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6335 Tapulama Kanununun 13 ncü Maddesinin (İ>) Fıkrasının Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine dair Kanun 

6336 İngiltere ve Fransa Hükümetlerinden Temin Edilen Testihat Krediler: 
ve Diğer Askeri Borçların Tasfiyesi hakkında lmzal!llllan Anll~nmların 
Tasdilona mütedair Kanun 

6337 Basın Kanununun 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesi hakkında Kanun. 

6338 Avukatlık Kanununun 4359 Sayılı Kanunl·a Değiştirilen Geçici ~ ncii 
Maddesinin Değiştiri•lmesi hakkında Kanu~ 

6339 !stanbul 'da Eminönü 'nde Ka in .ıo5 Ada 18 Parsel Numaralı Haziııeyı· 

Ait Binıınııı Emlak Kredi Bankasına Satılıruısma ve B•ankaca Yaptırı 
lacak Binaya Hazinenin de 1ştiraki'ııe Mezuniyet Verilmesinl' daiı · 

Kanun 
6340 Eczacılar ve .b:C7Aineler hakkındaki 6197 sayılı Kanuntın 35 nci Mad

desinin Tadili hakkında Kanun 
6341 'l'üı'lciye Büyük l\1iı.tct Meclisi Memurlarının 'l'eşkiıliıtına dair Olan 

5509 Sayılı Kıı.nuna · Ek Kanun 

6342 2/3 Ağusıtos 1944 Tarihinden EV\'cl Alman Kliring Re.:ıabma Yatınl
mış Olan Avansların l adesi'ne dair Kanun 

6343 Veteriner Hekimliği Mesleltinin lcrasına, Yeteriner lleltimleri' Birli~i 
ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve <1öreceği fşleı·e dair Kanun . 

6344 Karayolıları Yapıını 1 in eHrişiicc-ek Sari Taahhüt İşlerinde Kullanıi. 
mak Üzere Bono İhracıııa Yetki Verilmesi hakkında Kannn 

634fi Briiksel 'de Toplanan Avrupa Ulaştırma Vekilieri Konferansında İmza .. 
!anan Bir Avnıpa Uhıştınna Vekillleri Konferansının 'l'eşkilini Derpiı:;

Edoıı Protokolün Tasdikı hakkında Kanun 

6346 1\olliletler.arıısı Çalışma Te§kiilatı tatiisü Tadilnııınesinin Tasdikııın dail' 
Kanun 

6347 Devlet Memurlaı, Aylıklarının Te\'lıit ve Teadülüne rlair Olan 3651: 
• ayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Maliye Vekiil•)ti KıRınınd.ı 

Değişiklik Yapılması ha.kkmda Kanun 
6348 Jandarma Efradı Kanununun 7 ve 12 nci Maddeleriyle Muvakkat 3 ııcü 

Maddesinin Oeğişt irilrn esiııc ve Ru Kanuna Bir Ek ve Bir Muvakkııl 
Madde Eklenmesine dair Kanun 

6349 İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması hakkında Kanuu 
6350 Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları !ıe Ek Pı·otokol ve 

Buna Melfuf Mektupların Meriyet Müddetlerinin Uzatılınasına dair 
Mektup Teatisi uretiyle Yapılan Anlaşmanuı Kabulü hakkında Ko
nun 

6351 Türkiye Cunıhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Münakit 4 Temmuz J948 Tarihli Muaddel Ekonomik İş 
Birliği Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Tasdikına dair Kanun 

6%2 Türkiye umbm·iyeti Hükümeti ile «Amerika Birleşik Devlet!cri Müş
terek Güvenlik İdar si:t 'aınına Hareket Eden «Export - İmport Bank 
of Washington» Ara ında İnızatanan (11,2) Milyon Doliirlık Kredi 
Anlaşması ve Ekinin Onanınnı;ı hakkında Kanun 

Tarih 

9 . III . 195-l 

9 . III . 1954 
9 . III . 1954 

9. III . 1954 

9. III . 19~4 

9. III . 1954 

9 . III . 1954 

9. III . 19:it 

!1 . TU .19}4 

!) . III . 1934 

9. III . 1954 

9. III . 1954 

10 . nı . 1934 

10. III . 19·4 

10 . III . 1954 

10 . nı . 1954 

10 . III . 1954 

10 . III . 1954 
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6353 Türkiye Cumhuriyeti . ile Amerika Birleşik Devletleri .Arasında İmr.a
lana.n İktisadi İş Birliği Anlaşmasında Bazı Tadiller Yapan 1 6 Ağm
tos 1951 tarihli Anlaşmanın Tasdikı hakkında Kanun 

6354 Türkiye - lsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ıle Ek Protokol ve Bur.-ı 
Melfuf Mektupların Meriyet Müddetlerinin Uzatılınasına dair Mektup 
Testisi Suretiyle Yapılan Anlaşmamn 'rasdikı hakkında Kanun 

6355 'rorquay Protokolüne İlişik Türkiye Taviz Listesinin 134 Numaralı Po
zisyonunda yapılan tadilin onanınası hakkında Kanun 

6356 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yogoslavya Federatif Haılk Cwn
huriyeti Hükümeti .Arasında Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşmanın 
Tasdikı hakkında Kanun 

6357 M;Hletlerarası AJal•et Dj.vanı Statüsünü·ıı 36 1ım Madde~iııin 2 nc i 
Fııkrasında De~~~~ Olunan ve Hukuki Uyuşmazlıkların Qözül'mesi Hu
susunda Diıvanın K•aza Hakluııı Önceden Tanınıayı Gerektiren lhtiya
ri Kayda Ka't~tına hakkııK!a·ki 5047 swyılı Kanunun tenıdkli hıukkııı-

da Kanun 
6358 Türki'ye Cumhuriyeti ile Yunııııistan Kıı·al'l;ğı ve YugoslaV'ya Pedarıı

tif Halk Cumlhuriyıe<ti Arasında Münalkit Dostluk ve lş Bidiği Andlaş
masına E'k An'laşmlaının 'l'asdikına dair K.a.nuıı 

6359 Svvil HIWacılılk Mevzuun'da Türkiye'ye 1'e'knik Yardım Temini Husu
sunda Türkiye Hükümeti ile Milletl eı-a raıı.ı Sivil Havactlı·k 'Deşkilatı 

.Arasında 1m:ııılanoa'll (2) nwmara.lı 8k Anlaşnıaıım 'f\asdikı Ha k•kın(la 
Kanım 

6360 Cenevre'de !muıla.nmı§ 01lan ('Mil!ıet1erarası Ana Trafik Y'OUarmın 1ıı
şrunna Mütedair Beyanname) ile 'Bu Bıeyanamenin J, 2. ve 3 Sayılı 
Eklerine Türkiye Cumhuriyeti Hükiimetiniıı İltihakı hakkında Ka
ııtuı 

s:.wı ~ahr.a Çekiı•gesi ile AHicadele M C\'Ztl llll lhl Tüı-kiye ( ' ıııhuı·i .ı,et i ile IJiı· 

leşnılij Milleıtleı· Gıda ve ' !'anın '!'e~k ilfltı Aı·ası:ıtla lınımhaııaıı (5) Sa
yılı 'l'eknik Yardım Ek Anl•aşmasının 1\ısdikma dair Kanun 

6362 Türkiye'ye Bir 'DeknikY.aıx!ıın Daimi 'l'emsi lci. i 1z.amı hususunJ .ı 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş MilletJer Tekrt'ik Yaııdım Bürosu Ara
ınnda lmıııılamı.n Teknıi•k Y•ırclıın P.k Aıı ·lnşnınsıııın Tnsdikı hııkkıncl:ı 

KanU'D 
6363 « Tür'ldye ile P·alk ist.aıı AMsnıcla 'Kültüı· Af1lmpıııı>ıı » nın t.ıı~dil<ı hıık

kında Kanun 

6364 Rir1eşm.iş Milletler Eğitim, Bilim ,.e Kültüı- Teşkilatı (llNIE '0) rı.u1ı, 

Hü'küm.eıtimizJ.e Birleşmiş Milleter Tekııi:k Yaruun Büı'QSU Ar.asnıda 

5 Eylul 19&1 de tmzalaııı·an 1\>knik Yardım E ·as Anlaşmasına Akıd 
'faTaf Sıfatiyle İtlıali Hususunda Hükümetinıizlıe Birleşmi§ Mlilletleı· 

'Nkcik: Yaıodrm Büro·su Tül'kiye T-emsilci<ıi Arasında 'l't>ati Olunı:ın 

Me!kotupların Tasdi'kı hakkllllda Kanun 
6365 24 EylUl 1949 Tarihinde Roma 'da Tan.,;inı .Edilmiş Olan «Al:.lııniz 

Balıkçılık Genı>l Konseyi .AnlaıtmMn na Türkiye'nin htihakı hak
.kınle. Kanur 

Tarilı 

10 . III . 1954 

10 . III . 195~ 

10 . III . 19:14: 

10 . III . 1954 

10. III . 1954 

10 . . III . 1954 

10 . III . 1954 

10 . III . 1954 

10. m . 1954 

10. m .1954 

10 . nı .1954 

10. m .1954 

10 . nı . 1954 



No. 
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Başlık~ 

6366 İnsan Raklarını ve Ana. Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve Buna 
Ek Protokolün Tasdikı hakkında Kanun 

6367 Birleşmiş MilMler Milletlerarası Çocuklara Acil Yardım Fonu lle 
Akdedilen Tekııik Yardım Anlaşmasının Tasdikına dair K.o.nun 

6368 Milletlerarası Sağlık Nnizamn.a.mesiırin (Dünya Sağlık Teşkilatının 

2 nunıarab Nizıı.mna.nıesiırin) •rıısdiıkı hakkıııda. Kanun 

6369 Günıı-ük 'Parifeleri ve 'l'icaret Genel Anlaşmasına. Ekli Listelerin Me
riyet Müddetinin Uzatılınasına Mütedair Beyannamecin Ta&dikı hak
kında Kanun 

6370 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerilka Bir}eşik Devletleri Hü
kümeti Arasmdıı M.ünakit Mu.addel Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını 
ta.dil eden 7 Ocak 1952 Tal'ihli Anlaşmanın onaımıasma dair Kanun 

6371 M.arshall Planı (Avrupa Kalkınına Programı ) Çerçevesi Dahilinde 
Elde edilecek Yardımların Bütçe ve Hazine Hesaplarına !ntikal Şek
line dair 5582 Sayılı Kanuntın Bazı M.adclelerinin Değiştirilmesi hak
kında Kanwı 

6372 1706 Sa;vlı .Taııdaı ·ma Kanununun 15 nci Maddesinin Değiştiı-ilmesine 

ve Bu Ka.nun11 Geçici Maddeler Eklenmes~ne dair Kaııun 

6373 Doğu Vilayetle ı ·inıizd e Kuru1ıı.cak (Atatürk Üniversi~es i ) İnşaatı İçi n 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişilmesi hakkında Kanun 
6:37+ t'Stan•bul TE-knik Üııivt'r~it<'sine Bağ lı Hiı· 'l'ek •ııi 'k Okulu .\ ~ılmasııw 

dair Kianun 

637fi « Ku7Jey Atliıııti•k Aııul.ı '}uııısına ' l'ımıf Dl'v l ı>t l e ı· Aı·ıı~ında, lüıv vet'l c

ı · iıün Statü~üne da.iı· öz leşnı<' » nin ve Kuıi!y Atiantik Ntı z ı r Yaı'(.]ıııı 

c rlaTı Konseyinin , İşlı ıı ~özJ.eşınr metn~ıün Indiline ın'ütedaiı· , 4 Nisan 
195'2 T~dhli Knı·.a rı ile Aıtlanrti'k Konse.vinin 2f.i Ağustos 1962 tııı·i h li 

~ara.Tının v:e « Kuzey Atlllnti'k Andiaşması 'l'eşkiliitınm, Mi'l•li '1\><ıııs il

cilerin ''e Mill~ l~ıı·n rııs ı Peı·soneliıı t.ııtülrı·ine dair Sözl e~ıııe » ıı1ıı \"t• 

Kuzey A1:Jll•ntıik Nazıı· Ynı·dıııı eı lRı·ı Koııseyirıiıı tşhu Sö:-;lı~me ıııı>tııi
ınin Tadi1'ine Mütedaiı·, -ı. Nisıın 1952 Tıı ·rihli T< aruı·ıııın n « Kuzey 
Atliiıı~.ik Andl·aşıııası "'nucilıiııce lüınılnııı~ Mill eıt l r"al'lısı A,~k-eı·i Ka 
ra1~ahla.rın S'tıll!tüsüne dair .Protokol » ün . Kabulüne dnir K•mnın 

6:176 Devılet Memurlnı· ı Aylıklarnıın Tc hit '~l' Teadülüne d>~~iı· olan ;36:ifi 
.Sayılı Kanuna 'Bağlı ('1 ) ayılı C'etvel4n Flmniyet l mnrn Müdürliiğii 
Kısmına K·adi'Olıır lli\ve;,i ılıııkkıııd•a Kanun 

6~7 :l67~ sayılı Kımuıüa ta.'Klik efiilen K l'f>lli A nlıı nınsına Ek Anlaşınıın ın 

Tasdikm~ dair Kanun 

6378 Dışi~'Jeı-i Vekıi\'leti ilc Ankııı-n'daiki İı•ail Elçiliği Anısmd'aT·eııti Ol u
nan ve İsrail 'e 30 000 ton 'buğday Sl\ tılnı ıısın ı Del'llli~ ed>eıı mekıtup'J.nrıu 
Tllsdi'kı halk'kındn Kanun 

6379 Deniz !ş Kammu 
63 O Deıv1 t Hnvayol+lar ı l ınuın Müdürliiğii Teşkilılt ı hakkındaki 3424, 

4467 ve 5213 ayılı l<~l'ntll1laı·ın Raır Madclel~ı·inin TadFli ile Yeırid<'n 
Hüikümler naV'e&iııe dair Kamm 

Tarih 

10. III .1954 

10 . lll . 19,')4 

10 . lll . 1%4 

lO . III . 1954 

10 . lll . 1 9f.ı:l 

10 . ITI . 1 ! ı :5 -J. 

10 . lll . 1!:154 

10 . Ili . Hl5-l-

10 . III . 1 9fı4 

10 . m . 1954 

10 . III' . 1954 . 

10 . III . 1954 

10. ın ' 1954 
10 . ın . 1954 

10 . III . 1954 
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!i~HI 4 178 sayılı Kanwıun 9 ncu v,e 4H..J.9 ~;ıyılı 1\amınuıı 1 nci M ad~l e!,ei-iniıı 

~riştirlim esi ha:klkında Kanun 
6382 Ulaştırma VekiHeti Görevleri ve Kuruluşu hakkındaki 4770 sayılı Ka

nunda Değişiklik Yapılmasına ve Bu Knnuna Baıı Maddeler Ekl'enme
Siine dair Kanun 

6383 Tapulama Kanununun 5 nci MaddeSiinin Deği,ştirilmeııiııc ve Bu Ka
;nıına Yeni Hükümler İlllvesine dair Kanım 

6384 Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna Ek Kanun 
6385 Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bazı Suçlardan ınütevellit 'raznıin a. 

tın Terkinine dair Kanun 
6386 Kars'lı Hasan Aydın'a Vatani llizmet 'rertibind'en Aylık Bağlanması 

hakkında Kanun 

6387 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki Ka
nuna Ek Kanun 

6388 Türkiye Cıunhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bazı Maddeler Eklen
mesi ve 5441 sayılı Kanunun ll nci Maddesinin Kaldınlması hakkında 

Kanun 

6389 Maarif Vekaleti M'<l ı·kez Kuruluş ve Görevleri hakkıııdaki 2287 sayılı 

Kanunla İlgili 4737, 4926 ve 5021 sayılı Kanunlarda Değişiklik Ya p ıl 
ması hakkında Kanun 

6390 Ödemişii Mehmedoğlu 1314 Doğumlu Mehmet Karaerkek 'lı Vatanj Hiz
met Tertibinden Aylık Rağlanmıısı hakkında Kanun 

6391 Ihtiyarlık Sigortası Kanununun Bi'i7.ı Maddelerinin Değiştir·ilınesi . 

Bazı Maddillerinin Kaldırılması ve Hu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi hakkında Kanun 

6392 Gümrük Taı-ifeleri ve Ticar.et Genel Anlaşmasına Ekli Listeleı-in Me
t inlerinde Yapılan Düzeltıne Ye l eğişikliklere J\1üt ııallik Ikinci Proto
kolün 'l'asdikı hakkında Kanun 

6393 'l'ürkiy.ı ile Belçika - Lüks~nıburg Ekonomik Birliği Arasındaki Öde
me Anlaşmasının Biı· Sene Müudetlc Uzatılınasına dair Mektupl aı ·ııı 

'l'asdikı hakkında Kanun 

fiB!l-1- Hiı · ,\nı.ıpa Tediye Birliği Klll'u lma.ıı ha'kkıııclaıki J9 Eyh'lll 1950 tarihlıi 
Anlıı~ıııa~rı 'l'~döl Eden 4 Sayılı Ek Pı"Otıok,olün TaS<"li'kına daiı· K'anun 

6:195 Tiiı·ki~·e C'u.nııhuı·iyeti Hükümıeti ile YugıosiM• Hiikü>ındti Arasmda 26 
Şuhnt 19;)3 taı-iilıinde Ankııı-ıı.'da hnzalaıııın '!'icaret VP Se<yrise&ain Mn
kavelenıınıe.· iııin Kabulü hakkında Kıınun 

6396 'l'ül'ki~ il e 1 paııya Arasında Mıünakit 19 Haziran 1951 'raııih li Tica
ret ve tkierne Aııl:ışıııalannıı Ek Pı'Otıokolün 'l'asd!kı hıı!k'kında Kanun 

6397 Balı'k~ılı'k Mevzuunda 'I'üı·kiyıe'ye Teknik Ya1<d ı m Tem ini Hu usuıı{]a 
Tiirkiye l Jlükü'llıMi jio Biı·leşrıı~ş MiLii!tlcr Gıx:la ve Ta:rmı 'l'eşlcil'iitı 

Arasında Jııızalaııan Ek Anlaşmanın TaS<Hkı hak'kında Kanun 

6398 'l'üı'kıi'Y·<' ile Jliııdi~tan Arasında ..J. Hazirn,ıı 1953 Tarihjnde lmızıılaııan 
'l'icare'l Anla.şma~ı ,. Ekleriııin Onanmasına d&ir Kanun 

6399 6 Ağustos 1953 Tarihli Tüıık - Alman Pıxı1ıokıolü il~ Ek'leı~ııin ,-e ~a
rap Anlıışmasınııı ta dikı hakkında Kanım 

Tarih 

10. III . 1954 

10 . III . 1954 

10 . III -1954 

ll. ırr . 1954 

ll . m . 1954 

ll. m . 1954 

ll . m . 1954 

ll . m . 1954-

ll. lll . 1954 

ll. III .195-l 

ll . III . 1954 

ll . ın . 1954 

ll . m . 19fi4 

11 . III .1954 

ll . m .1954 

ll . m . 1954 

ll. m .1954 

11 . III . 1954; 

ıı . m . 1954 
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6400 «De-vlet Malze'tue Ofisi:. Kurulmaısı hakkında Kanun 
640ı Harelar Kan ununa Bağlı 10 Sayılı Tarifıenin 41 ve 54 Sıra Numaralıı· 

mun Değ~t4ri· l•meısi haıkkında Kanun 

6402 Petrol J)aj rt'S i Reisliği 19:>4 Yılı Bütçe Kanunu 
6403 1954 Yılı Murvazen eıi Umumiy<e Kanununa Bağlı (A}J), (At2) l~a-

rctli Cetvellerde Deği'Şi'k lik YapıLması ha·kıbnda Kanun 

6404 Ankara Üniveı-sitesinıi n J95ol Bütı<:e Yı·lı Hesaıbı K111tl Kanunu 
6405 ÜTman lfuıU!ın Müdili'Lüğüııün 1951 Bii!tQe Yılı Heswbı Kati Kanunu 
6406 Deıv}et M~ııı ur-ları Ayh'kl a.rının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 

Sayılı Kanuna Rağlı (1 ) Sa.yı lı Cet\"el il~ Tadil ve Eklerini.n Ada:le't 
Vek&leti Kısmında Değioıiklik Y npıhnası hak•kında Kanun 

6407 tller Ban.ka ı Kanunuınun Bazı Madd elerinin Değişti ııilm~i hakkınd a 
Kanun 

6408 !stanbul Üniversitesi Fen ve Tıp Fakülteleri !çin (Cyclotron ) 1ruıa ve 
Tesisi hakkında Kanun 

6409 Tavas Kazasının Heyeliina Maruz Kale Nahiyesinin Yennin DeğiştiriJ. 
mesi hakkında Kanun 

64ıO Gümrük ve İnhisarlar Vekilieti Kuruluı,ı ve Görevleri hakkındaki 2825 
sayıh Kanuna Biizı Maddeler Eklenmesine ve Devlet Memurlan Aylık
lannın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna Bağlı (1) 
sayılı Cetvelin Gümrük ve lnhisarlar VekAleti Kısmındaki Kadrolarla 
Ek ve Tadillerinde Demiklik Yapılmasına dair Kanun 

Tetairler 

25-t TüTkiye Cumhuriyeti Emekli andığı Kanununun geçi~ i 28 nci ınııd 

desinin tetsiri 
255 lş Kanununun 37 nci maddesinin te:fsiri 
256 Hakimler Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri 

Kararlar 

ı 33 Reisicumhur elal Bayar 'ııı ııutuklarının bastırılıp J:ığıtılması hak· 
kın da 

ı 34 ı757 sayılı Kanunun birinci nındeleRini değiştiı·en 2507 sayı lı Kanunun 
tefsirine maha.l olınadığma dair 

1835 Ankara Hukuk Fakültesi öğrencilerind n Kemal Özalp ve arkadaşlıı · 
rma Şubat ayı içinde bir imtihan hakkı daha verilmesine dair olan Di· 
lekçe Komisyonu kararının nkldırılması hakkında · 

1836 Türkiye Cumhuriyeti Emekli andlğı Kanununun ı2 ııci maddesinin 
ll nci fıkrası (C) bendinde yazılı (Kurumların serbest ve sözleşmeli 

avukatları ) tabirinin tefsirine mııhal olmadığına dair 

T&rih 

ll. m . ı954 

ll. m . ı954 

ll . m ' 1954 

ll. m . ı954 

ll. m . ı954 
ll. m . 1954 

ll. m . 1954 

ll . III . 1954 

ll. III . 1954 

ll . III ' 1954 

12 . III . ı954 

ll. XI . 1953 
ll. XI . 1953 
9. III . 1954 

1 . XI . ı953 

8 . II . 1954 

s. n . ı954 

15 . u . 1954 
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Ne. Bt.tl'ık 

1837 Ordularımıza Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdir ve itimadiyle 
seliim ve muhabbetlerinin bildirilmesine dair 

1838 Kore'de şehit olan kahramanlarımızın ailelerine Türkiye Büyiik Mil
let Meclisinin sevgi ve selamlarının bildirilmesine dair 

1839 Milletvekilleri Seçimi Kanununa 6272 sayılı Kanunla eklenen ırı:ıvak.

kat 3 ncü maddeilin son fıkrasının tefisrine mahal olmadığına dair 
1840 Takip ve tahsiline imkiın görülemiyen biızı alacakların terkini ve nffı 

hakkında 

1841 Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçiminin yenilenmeıine dair 
1842 Türkiye Büyük Millet Mecl1sinin 14 Mayıs 1954 Cı:mn günü sııRt 15 te 

Fevkalade toplanması hakkında 

Tarilt 

23 . n .1954 

23. II .1954 

3. m . 1954 

3. m .1954 
12. m .1954 

12. m .1954 



5. Seçimler 

İÇTtMA : F. 

Fevka.lade İçtima. senesi içinde sa.ym aza. 
muamelatma. ait intihaplardan -b1141ka seçim 

yapılmamıştır. 

İÇTİ!MA : .1 

1. - 29 . XI .1950 ve 1. XI .1950 de Dev
let Şura.smda açık bulunan 6 azalık için seçim 
yapılmış ve neticede Devlet Şiirası Kanun· 
Sözcüsü Rıza Köksu, Maliye Vekaleti Mer
kez Muhakemat Müdürü Tevfik Şenocak, 

Maliye Vekaleti Hukuk Müşaviri Rasim Es
merer, PTT İşletme Hukuk Müşaviri Harndi 
Tuİıç, Şil.rayı Devlet Başyardımcılarmda.n 
Emin Ahmet Kat, Münakalat Vekaleti Teftiş 
Heyeti Reisi Arif Yazar seçilmişlerdir. 

1ÇTİMA 2 

1. - 14. I . 1952 tarihinde Devlet Şil.rası 
Reisliği için seçim yapı:l.mış ve neticede Dev
let Şil.rası.tkinci Daire Reisi H&.zı.m Tliregün 
seçilmiştir. 

2. - 19 . VI .1952 tarihinde Devlet Şurası 
İkinci Daire Reisliği ile 2 azalık için seçim 
yapılmış ve neticede Reisliğe Devlet Şiirası 
Azası. Cudi özal, azahklara da Ziraat Vek&
leti Teftiş Heyeti Reisi Yekta Aytan ile İk
tisat ve Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum 
Müdürü Mennan Yiğiter seçilmişlerdir. 

3. - 6. II . 1952 tarihinde Devlet Şurasm
da açık bulunan Uçüncü Daire Reisliği için 
seçim yapılmış ve Devlet Şiirası azalarmdan 
Cemal Yorulma.z Reisliğe seçilmiştir. 

4. - 6 . II . 1952 tarihinde Devlet Şiirasm
da açık bulunan Dördüncü Daire Reisliği için 
seçim ya.pılıııış ve neticede Devlet Şil.rası 8.za... 
larmdan Baba Arka.ç seçilmiştir. 

5. - Devlet Şiirasmda açık bulunan 5 
azalık için seçimler yapılmış ve neticede; 

14 . I . 1952 tarihinde, Gümrükler Umum 
Müdürü Caladet Barbarosoğlu, 

16. I .1952 tarihinde, Münakalat Veka
leti Müsteşar Muavini Mahmut Nedim Oğut, 

Dahiliye Vekaleti Zatişleri Umum Müdürü 
Celal önen ve Devlet Şurası Başyardmıcıla

rmdan Kamil Kayan, 
18 . I . 1952 tarihinde de Devlet Şura.sı 

Başyardımcılarından Şükrü Gilisralıoğlu se
çilmişlerdir. 

6. - 17 . XII . 1951 tarihinde Divanı Mu
hasebat Reisliği için seçim yapılmış ve netice
de Tapu ve Kadastro Umum Müdürü Müm
taz Tarhan seçilmiştir. 

7. - 17. XII . 1951 tarihinde Divanı Mu
haesba.tta açık bulunan iki daire reisliği için 
seçim yapxlmış ve neticede Maliye Vekaleti 
Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürü Mu
hittin Gürün ile Divanı Muhasebat azalarm
dan Faruk Işık seçilmişlerdir. 

8. - 17 . XII . 1951 tarihinde Divanı Mu
hasebatta. açık bulunan iki azalık için seçim 
yapılmış ve neticede Divanr Muhasebat B84-
murakıplarmda.n Rahmi U çkun ile Ali Rıza 
Toksöz seçilmişlerdir. 
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lQTlMA : 3 

3 noü lçtima senesi içinde sa.ym aza. 
muamelatma a.it intiha.pla.rda.n ba.ıflaı. ııeçim 

ya.pılma:ml§tır. 

tgTtiMA : 4 

4 ncü lçtima. senesi içinde sa.ym ô.za. 
mua.mel&tına ait intiha.plarda.n ba.şka seçim 

ya.pılma.ml§tır. 



6. H eyeti U mumiyenin kapanmcuı 

lQTliMA. : .,., 

Dokuzuncu Devrenin Fevkalide lçti.ma.ı 
Umumi Heyetin 14. Vll .1950 ta.ri.hli lırika.
dmm dördüncü eelsesinde Eskişehir Mebusu 
Abidin Potuoğlu ve Beyha.n ·Mebusu Sedat 
Ban 'mn : 

«Büyük Millet Meclisi gündeminde gö
r~ülecek önemli konu kalmamıştır. Millet
vekili ' ıı.rkada.şla.rımizm memleket içinde do-

la.§ma.la.rı.na, inceleme yapma.la.rııı.a fırsat ver
mek üzere 1 Kasım 1950 Ça.rııa.mba. gününe 
kadar çalıŞma.la.nmıza. ara. verilmesinin B~ 
yük Meclisin karanna ıı.rz edilmesini tekli! 
ederiıı. » 

Şeklindeki ta.krirlerinin kabulünü mü
tıı.a.lo.p İkinciteşrinin ilk günü topla.nılmak 

üzere saat 3,07 de kap!lllllllll}tır. 

lÇTlMA : 1 

Dokuzuncu Devreırin 1 nci lçtima.ı Umu
mi Heyetin 10 . VIII . 1951 ta.ri.hli lnikiıdının 
üçüncü eelsesinde İstanbul Mebusu F . Hu
lfuıi Demirelli 'nin : 

«Milletvekillerinin memleket içinde do
la.şmala.rı, inceleme ya.pma.larx, denetleme 
vazifelerine ha.zırlaıımala.n ve dinlenmeleri 

için 1 Kasım 1951 Perşembe gününe kadar 
Meclis ça.lışma.la.nıı.a. a.ra. verilmesinin Büyük 
Meclisin lmrıı.rma. arz edilmesini teklif eyle
rim.» 

Şeklindeki ta.kririniıı. lmbulünü mütaa.. 
kıp İkinciteşrinin ilk günü topla.nılmıı.k üzere 
sa.at 21,25 te kap~. 

lQTliMA : 2 

Dokuzuncu Devrenin 2 nci lçtima.ı Umu
mi Heyetin 20 . VI . 1952 tarihli lni:k.a.dmın 
üçüncü eelsesinde Eskişehir Mebusu A. Po
tuoğlu ve Balıkesir Mebusu E . Budakoğlu '
nun : 

«Milletvekillerinin memleket içinde do
laşmala.rı, inceleme ya.pma.la.n, denetleme va.
zifelerine ha.zırla.nmalan ve dinlenmeleri için 

1 Kasım 1952 Cum.a.rt.esi gününe k.adar Mec
lis ça.lışma.la.nıı.a. ara. verilmesinin Büyük 
Meclisin lmra.nna. arz edilmesini teklif eyle
riz.» 

Şeklindeki ta.krirlerinin kabulünü müta.a
kıp İkinciteşrinin ilk günü topla.nılmıı.k üı:e

re saat 21,10 da. kapa.nmıştır . 
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tQTtMA. : 3 

Do~011 Devrenin 3 ncü lçtima.ı Umu
mi Heyetin 2S . VII . 1963 tarihli l:nikadmın 
dördüncü cielaesinde Burııa. Mebusu H. Köy
men, E~hir Mebusu A. Potuoğlu ve 1zmir 
Mebuau O. Kapa.ni 'ırin : 

cMilletvekillerinin memleket içinde do
laşıııa.lan, incelımıe yapmala.n, denetleme va-

zifelerine hazırlanmaları ve dinlenmeleri için 
1 Kasım 1953. Pazar gününe kadar Meclis 
çalışmalarına ara verilmesinin Büyük Mecli
sin karanna arz edilmesini teklif eyleriz.» 

Şeklindeki ta.krirlerinin kabulünü mü~ 
kıp İkinciteşrinin ilk günü toplanılmak üze
re saat 0,25 te kapa.nınııttır. 

tC}Tl!MA : 4 

Dokuzuncu Devrenin 4 ncü İçtima.ı Umu
mi Heyetin 12 . III . 1954 tarihli İnikadmın 

ikinci celaesinde Bursa. Mebusu Huliisi Köy
men 'in : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ruma
mesinde görüşülecek mühim bir madde kal
madığından toplantıya son verilmesine ve ye-

ni M~in 14 Ma.yııı 1954 Cuma günü .ııa.a.t 
15 te Fev.ka.lB.de İçti.ma.ıııa. karar verilmesini 
teklif ederim.» 

Şeklindeki ta.kririnin kabulünü mü~ 
kıp 14 Mayıs 1954 tarihinde toplanılınak üze
re saat 17,11 de ka.pa.nınııttır . 



C Başkanhk Divamnm gördüijU işler . 

Başkan 

Başkanvekili 

» 
» 

Ka tip 

» 
Katip 

• 
» 

lrıareci tl ye 
» » 
» » 

lçel 
Balıkesir 

/Jurs{l 

lstanbf!! 
Bursa 
Eskişehiı· 

K onya 
/ .çtanbul 

~ » 
Manisa 
/çel 
Kaysel'i 
Kiitalıycı 

lÇTİMA : F. 

/le[ik Koraltaıı 
,'lıtkı Y ırc{l lı 
1/ ulıisi Köymen 
fi'uad /Jıııüsi Demirelli 
Raif Aybar 
lfasan Powtkmı (•) 
Uınrcın Nazif Yiğiter 

/i'iriizaıı Tekil 
Nazlı Tlabm· 
.l l ıızaffer K urbaııoğlıı 
ll aliı Atalay 
Kaınil Günde§ 
1 hsaıı Şeı·if Ozgen 

1 . V . 1960 tarihinde seçilmi§ olan Baş

kanlık Diva.m Fe; ka.lade Toplantı içinde (5) 
defa. topla.nmış ve (37) ka.ra.r vermi§tir. 

Ka ı· ar Toplantı 

N'O. tarihi 

ı 24 . 5. 1950 
2 24 .5. 1950 
3 24 .5. 1950 

4 2! .5. 1950 

5 2! .5. 1950 

6 5 . 6. 1950 
7 !) . 6 . 1950 

Verilen kararın özeti 

Si no b Milletv~kiü Dr. M uhit Tümerkan 'a iki ay izin verilmesi hakkında 
T. B. M. Meclisi memurları Disiplin Komisyonu kurulması hakkında 
Kitaplık Komisyonu üy~liğine Idareci Üyelerden İçel Milletvekili Halil Ata
lay'ın seçildiğine dair 
'Bruıbakanlık makamı otcmobillerinden b'irisiylc Başkanvekilierine tahsis 
edilen otomobilin taşıt kadrosundan çıkarılmasına ve Maliyeye devrine dair 
Milli Saraylardan muhai.a.za ve sigortaları icabedenler için, Başkanlık di
vanına bilgi vermek üzere, ldııreci Üyeler kurulunca gereken inceleme ya
pılmasma dair 
Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Milli Sarayların bundan böyle Hazineye devri ve idare şekli hakkında ge
rek~n kanun tasarısının lfiikümetçe hazırlanıp Yüksek Meclise gönderil
mesi hususunun Başbakanlığa bildirilmesine dair 

(•) 26. V. 1950 tarihinde Çalışma Bokanltğma •tayin edilmi§, yerine 16 . V I . 1950 tarilıitıdt Koy

eri M eb uru l brahitıı K ir(tZ()ğl" seçilmiştir. 



Karar 
No. 

'l'opbı.ntı 

ta d hi 
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Verilen kararın özeti 

8 !1 . 6. 1!150 Yıı.lova kaplıe:ıısıntlaki Cumhu r·başkanlığ ı köşkü ile yaverlik dairesinde 

9 

10 

11 

12 

1:3 
14 

ı5 

1() 

17 

ı s 

ı9 

20 

2ı 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

2R 

29 

5 . 6. 1950 

5 . 6. 1950 

:) . 6. HJ50 

5 . 6 . 1950 

19 . 6 . ı950 
Hl . 6. 1950 

ı9 . 6. ı950 

ın . (i. 19!10 

19 .(i. 1950 

ı :3 . 7. HJ50 

ı a . 7. ı950 

] :~ . 7. 19!10 

ı :~ . 7. ı !)!)0 

13 . 7. 1950 

13 . 7. ı950 

ı :~ . 7. 1950 

13 . 7 . 1950 

4. 10. 1950 

4. ı o. 1950 

4.ıo .1950 

4. 10.1950 

15 464 lira 95 kı~ı'llş keşif bedelli onarım işinin. şimdilik yapılmamasına 

dair · 
'1'. B: M. Moeclisi emniyet kadrosunda ·~alışan ınemul'lara yıll ık beyaz ce
ket yaptırılmasına· cl'ıti!r .-. 
'r. n. M. Meclisi lokantaFıını idaı·e etnlekte olan Muhittin 'l'un çıok'a Hazi. 
ran Hl50 · ayı içinde ' 150 lira v'eri lmeRine dair 
T\..asıııı HJ50 ııyı ir;iııcle !stanbııl'da toplanacak oliı:n Orta- Doğu t. C. A. O. 
toplantısının gündüz· çalışmalarına ~ale Köşkünün tahsisine da.ir 

Ağustos ı950 de İstanbul 'rla· toplanacak oh!. ıı Dü.nya Gençlik Birliği İkin
ci Daimi Kônseyinin ' gündüz toplantı l arı-na Şii le Köşkünün ' tahsisine dair 
Mebuslardan bilzılıırına izin veri lmesi hakkında 
DolnıabahçE' S~ı·nyınııı. halkın serbestçe görmesine açı l abllmesi ve kayık

hanenin M.illl Savılııma Bakanliğııüı devr~ hususunda İhsan Şerif Özgen 'in 
ba şkanlığında ü~ kişilik bir heyet tarafından mahallinde inceleme yapıla

rak sonucunun Ha~kaıılık Divanına hildiı·ilmesine dair 

Heylerbeyi Sara.vı ıniiştemiliitından Beııdegiin Dairesinin , Deniz Gedikli 
Okulu olarak kııllanılm ak üzere Milli Savunma Bakanlığına uevı·ine dair·. 

Tamil'ine lüzuın göstel'ilen Yıldız Merasim Köşkünün ön lıahçesindeki ba
vtızların onaı·ılmnsıııa ıla ir. 
65 yaşını doldurmak üzere bulunan Sayı.ştay 4 ncü Daire Başkıını Meh
met Ali Apak'ııı hizmet süresinin bit· . yıl uzatılınasına dair·. 
l\febnsla!·clan hazılamuı izin verilmesi hakkında. 

Basımevi nıeınur ' '<' hizıu etlileriııin .fazla ~ıı lışm alaı·ı }<arşılığı tahakkuk 
eden ücretlerinin öueıımesi hakkında. 

Daire Müdür·ü Münir Pel'tev Su başı 'ya, almakta olduğu aylık la ka uro ay
lı ğı arasında ki farkın ta znıinat olarak verilmesi hakkında. 
Yüce Divanda ça lışan memul'lann çahşmalarıııa karşılık yevmiye verilme
si hakkında 

tstanhul'da toplamıcak olan Düııyu Gençilk Birliği İkinci Daimi Konseyi 
gündüz toplantılarımı Yıldız Samyı Şiıle Köşkünün tahsisine dair·. 
Dolnıa bah~e Saı·ayı mü~teıniliitından kayıkhanenin Milli Savunma Bakaıılı
ğıııa devı·iııe dair. 

Meclis hademelerinden Sadık Tırpaııcı'ya, doğan çocuğu için, yardım ya-
pilmasına daiı-. · 

Büyük Millet Meclisi Bahçıvanı Osman Com'a, doğan çocuğu -için yardım ya
pılmasına dair. 
Dolmabahçe Sarayının, lııdkın görmesine açılması haklanda. 

Beylerbeyi Surayı müşteıııilfıtından garajın Milli Savunma Bakaıı· 

lığına devrine iıhkan görülmediğine dair. 
Dolmabahçe Sarayında :a ltarıat zamanından !kalma kağıt ve zarfların Ankı\

ra'ya nakline dair. 
Yalova köşkleriııde km lan ve zayi olan •bazı eşya hakkında !dareci Üyeler Ku
rulunca inceleme yapılm asına dair. 



Karar 
-No. 

30 

31 

32 

33 

34. 
35 

36 
37 

Toplantı 

tarihi 

4. 10. 1950 

4 . 10.1950 

4.10.1950 

4 . 10 . 1950 

4 .10 . . 1950 
4. 10. 1950 

4. 10.1950 
4 . 10.1950 

B~k-
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V e rutın karıı.nn özeti 

Büyük Millet Meclisi ve Milli Saıaylardak1 eşyadan her hangi birisinin bir yer
den diğer bir yere naklinin ancak İdareci Üyeler Kut"ulunun kıı.rarı ve Ba~
ilı:anlığın tasvibi ile mümkün olabileceğine dair. 

TÜrk Dil Kurumunda mevcut Demirbaş ll!jya hakkında İdareei Üyeler Kunı
lunea inceleme yapılmasına dair. 
lstanbula gelecek yabancı devlet :filolarını oka.rşılama.k ve uğurlamak maksa
diyle Milli Saraylıır Müdürlüğü bi.nasmda, istenen iki odanın, tahsisine im
kan olmadığına dair. 
Milli Saraylarda film almanın mahzurlu görüldüğüne d~ir. 

ParlB.mentolararaııı Turizm Birliği toplantısına iştirak edilemiyeeeğine dair. 
Basımevi Operatörlerinden Ferit Senkal 'a, doğan çocuğu için yardım yapıl
masına dair. 
Hadem.e Osman Koç 'a, doğan çocuğu için yardım yapılmaııına dair. 
Hademe Mehmet Sankaya 'ya, doğan çoeuğıı için yardım yapılmasına dair. 

tQ'I'lMA. : 1 

!çel Refik KorallıM 

Ba1kaıwekili Balıkelir Sıtkı Y ırcalt 
:0 Bour•a Hu!iın Kö11mın (•) 
:0 KayBeri Ji'1kri Apaydttı. 

Kiilip Çonım Sedat Baraft 

:0 Istanbul Fiinıııaıı. Tekil 
:0 » Nazlt Tlabar 
:0 Kay•eri lbrıı1ı.im Kirazoğlu 

» .Manisa ltfu.z:alfer Kurbaft.Oğltı. 

~ Tok ad Muzal/er 0Ml 
ldal'ui f111a. t~ı H alil Atalay 

» » K ayıeri Kamil Gündış 
:0 » Kwtallt~cı 11ullft Şerif Oagtft 

ı . XI . 1960 tarihinde seçilmi§ ol.a.n Bao
kanlık Divaıu Birinci Topl.a.nu içinde (16) 

defa toplaıımıt ve (T7) karaı- vermi.§tir. 

(• ) :J7 . XII . 1950 torilıi~e Çalı§'M Bokalll4ğtlt6 t~Jiıt edilmi,, yeriM JJ . I . 1#51 tan1tifC.do 
Eıorunım Jhb1+8U ill'!Arlafa Z8rtn s~ılmt,ti,, 



Karıı.r Topl.ıantı 

No. tarihi 

38 7. ll . 1950 
39 7 .ll.1950 

40 7 . 1 ı. 1950 

41 7 . ll. 1950 

42 7. 11 . 1950 

43 7. 11 . 1950 

44 7. 11.1950 
45 21. ll .1950 
46 21. ll. 1950 

47 21. ll . 1950 

48 21 . ll . 1950 

-!9 ~1 . ll. l!l50 

!i O 21 . ll . 1950 

51 21 . 11 . 1950 

!i2 21. ll . 1950 

:i3 16. 12. 1950 
!"i4 16. 12 . 1950 

55 16. 12. 1950 
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Verilen kararın özeti 

Mebuslardan bazılarına izin verilmesi hakkında. 
TürlUye Büyük Millet Meclisi memurları disiplin komisyonu kurulması 

hakkında 

Kitaplık Komisyonu üyeliğine İdareci Üyelerden• İçel Milletvekili Halil Ata
lay'ın seçildiğine dair 

Ambar ve levazım memuru Yusuf Kök'e, almakta olduğu aylıkla kadro ay
lığı arasmdaki farkın tazminat olarak verilmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı hizmetiiierine ait olup 1 .Ağustos 1950 tarihinden itibaren 
tatbik eliilen yeni kadronun kabul edileliğine dair 
Basımevi operatörlerinden Hüseyin Özdcmir'e, doğan ~ocuğu için, yardım 
yapılınasına dair 

Haderne Canip Oransayın'a, doğan çocuğu için yardım yapılmasına dair 
Milletvekillerinden iki kişiye 'izin veri lmesi hakkında 
Yalova köşklerinile kırılan veya .zayi olan bazı eşyanın kayıtlannın silinmesi 
hakkında 

Genel Kiltip Refet Sezen'c, almakta olduğu a.ylıkla kadro aylığı arasındaki 
farkın tazminat olaı·ak verilme i hakkında 

Kanunlar Kalemi Müdürü Fehıni Güngcn'e, almakta olduğu aylıkla kadro 
aylığı arasındaki farkın tazminat olarak verilmesi hakkında 
Basımevi Musahlıihi Mehmet AJ'i Oker 'e, almakta olduğu aylıkla kadro ay
lığı arasındaki .fru·kın tazıninat olarak verilmesi hakkında 
lş saatleri dışında çalışan basımevi memur ve hizmctlilerine fazla mesai üc
rctlerinin verilmesi hakkında 

Basımevinde mevcut eski dizme kasa hurufatırun, yeni makinalarda faydala
nılmak üzere, er'itilcrek mctiU haline getirilmesi hakkında 
Kalorifcrci Hasan Üngör'r, doğan çocuğu için yardım 'Yapılmasına dair 

Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Bu toplantı yılı içinde ikl aydan fazla izin alan Gazianteb Milletvekili Sala
hattİn Ünlü 'n ün ödcneği hakkında 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Yozgad Milletvekil'i Bilşim 
Tatlıoğlu 'nun ödeneği hakkında ' 

56 16 . 12 . 1950 Yeni Meclis yapısı için Bayındırlık Bakanlığınca istenen yetki hakkında. 
57 16.12 . 1950 Meclis yeni yapısında kullanılan çimentoların boş torbalanndan 9 310 ade-

dinin imhasına dair. 
58 16 . 12. 1950 Meclis ambarında mevcut iliu;lar hakkında. 
59 )6. 12 . 1950 lfademe Mustafa Çobnnoğlu'na, doğan çocuğu için yardım yapılmasına 

dair. 
60 25. 12. 1950 Milletvekillerinden bazılıırma izin veri4nesi hakkruda. 

fil 25. 12 . 1950 Meclis ınenıur ve hizmetlllerine c<alışma saatleri dışındaki fazla mesaileri 
karşılığı aylık ve ücretlerinin yarısı ruspetinde ikramiye verilmesi hak
kı:nda. 

62 25 . ] 2 . 1950 Çankaya Köşkünde m evcut fizik aletlerinin Milli Eğitim Bakanlığına devri 
hakkında. 

63 16 . 1 . 1951 Milletvekillerinden biızıla rına izin verilmesi hakkında. 
64 16 . l . 1951 Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla için alan Kırklar li Milletvekili 

Mahmut Erbil'in , ödenl'ği hakkında . 



Karar 
No. 

Top1a.ntı 

tarihi 

182 -

V erilen kararın özeti 

65 ı6 . ı . ı951 Parlamentolararası Turizm Birliği işleri için bir müteşebbis heyet kurul-
ması hakkında. 

66 16 . ı. ı951 Türkiye Büyük Millet Meclisi Memur ve Hizmetiileri Biriktirme ve Yar-
dım Sandığı Tüzüğünün kabul edildiğine dair. 

67 J 6 . 1 . J 951 80 lira kadr.o aylık lı Kanunlar Müdürlüğü Müdür Yardımcılığında 60 lira 

68 16 . t. 1951 
69 16 . ı. 1951 

70 ııo . ı . 1951 
71 30 . ] . ı95l 

72 30 .ı. 195ı 

73 30 . ı. ı951 

74 30. l. 1951 

75 30 . 1 . 1951 
76 30 . ı . ı951 
77 14 . 2 . ı951 
78 ı4 .2 . 1951 

79 14.2 . 195ı 

80 14 . 2. 195ı 

81 ı4 . 2. 1951 

82 23 . 2 . ı95ı 

3 27 . 2. 1951 

84 2 .3. 195ı 

5 lO . 4 . 195ı 
86 10 . 4 . 1951 

87 10 .4. 1951 

aylıkla çalışmakta bulunan Enver İsen ile 80 lira kadro aylıklı Dilekçe 
Komisyonu raportöı-lüğünde 70 lira aylıkla çalışmakta bulunan İhsan Te
zel 'e almakta oldukları aylıkla kadro aylıkları arasındaki farkın taznıi

nat olarak vedlnıesi hakkında. 

Yeni Meclis yapısı otomatik oy toplama teçhizatı hakkında. 

Basımevinde mevcut 364 kilo muhtelif cins rakamların eritilmesi hakkın

da. 
Milletvekillerinden bazılarına izin verilınesi hakkında 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Bitlis Milletvekili SaJfi. 
hattin !nan'ın, ödeneği hakkında. 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü bahçesindeki Atatürk ·Heykelinc yapılacak kaidc 
için eserled beğenilenlere verilecek para hakkında. 

Cumhurbaşkanlığı Köşkü bahçesindeki Atatürk Heykcline yapılacak kai
de için kurulan jüri üyelerine verilecek para hakkında 
Milli Saraylar memurlarına, maaşlarının dörtte biri nispetinde ikraıııiye ve
rilmesi hakkında 
Haderne Eşref Üstün 'e doğan çocuğu için, yardım yapılmasına dair 
Haderne Bayram Sakarya'ya, doğan çocuğu için yardım yapılmasına dair 

Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Hakkari Milletvekili Selim 
Seven 'in ödeneği hakkında 

Hazinece Filorya'da satınalınıp Büyük Millet Meclisine devredilen arsa 
hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevcut çeşitli pasif korunma malzemesi
nin Milli Savuı;ıma Bakanlığına devrine dair 
Milli Saraylarımızil'} balo veya çay daveti gibi toplantılara tahsis oluna
mıyaeağı hakkındaki prensip kı.rarı gereğince Milli Türk Talebe Birliğinin 
bu hususta'ki arzusunun yerine getirilemiyeceğine dair 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 195ı yılı içinde çalıştırılması gereken ge
çici hizmetlere ait kadronun onandığına dair 
nişik listede adları yaZ11ı Türkiye Büyük Millet Meclisi merııurlarına ik 
raıni.ye verilmesi hakkında 
nişik listfde adlaı·ı yazılı Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarına ikı-a 
miye verilmesi hakkınıla 
Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesi hakkınd:ı 

Bu toplantı yılı içwl ı1 iki ayda.n fazla izin alan Kars Milletvekili Sırrı 
Atalay'ın ödeneği hakkında 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Manisa Milletvekili Ham
dullah Suphl Tannöver'in ödeneği hakkında 



Kaı-ar Topl:a.ntı 

No. tarihi 

88 10, . 4 . 1951 

89 10 . 4. 1951 

90 lO . 4. 1951 

91 10 . +. 1951 

92 25 . +. 1951 
9~ 25 . +. 1951 

!14 !1 . (j. 1951 
(.l;j !) . 6. l!l51 

!16 !) . (j . !!).) l 

!li !1 . ü. 1951 

!}~ !1 . li . 1931 
!l9 9 . 6 . 1951 

100 !) . 6. 1951 

101 9 . 6 . 1951 

183 -
• 1 _. , • • ( 

Verilen kaı·aı·ın özeti 

Ihlamur Köşkünün tanzimat müzesi ve Beylerbeyi'ndeki eski harem bah
çesinin de çocuk öahçesi olıırak 1stauuul B<'lcdiycsincc kullanılınasma mü-
saade edildiğine dair · 
Hakkı Tarık Us'un, bastını cıığı 129~{ Meclisi Mcbusaıı zııbıtlaruun iki ve 3 
ncü cilıleri hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi posta , te lgraf ve telefon kadrosunda paralı 
işlerde çalıştırılan 4 memum kasa tazminatı verilmesi hakkında 

'l'ürkiye Büyük Millet MecliMi saat tamiı·cisinc her ay verilen 35 liranın 50 
liraya çıkarılması hakkında 

Milletvekillerinden blizılaruıa izin verilmesi hakkında 
'1'. B. M. Meclisi demirbaş rleft('l'inde kayıtlı 25 kalem eşyanın kayıtla.rınm. 

silinmesi hakkında 

~Iilletvekil!erinden bazılıırma izin verilmesi hakkında 
Du toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Kırşehiı· Milletvekili 
Osman Bölükbaşı 'nın ödeııeği hakkında 

Ru topl antı yılı içinde iki ıLydan fazla izin alıııı Maraş Milletvekili Salil
hatt.in Hüdayioğlu 'nun ödeııcği hakkında 

Bu toplantı yılı içinde iki ııydan fazla izin ıılıın Sirıou Milletvekili Muhh 
Tümerkan ' ın, ödeneği hakkında 
Büyük Millet Meclisi yeni yııpL~ı hakkında 
Türk Tiava Kurumu 12 nci kunıltayına katılacak üyeler hakkında 
Saymanlık Mi.idi.ir Yardımcısı Sainı Onen'c, almakta olduğu aylıkla kadro 
ayltğı aı·nsıııdal-.:i farkın tazminnt olarak verilmesi hakkında 
Saltanııt kayıklarına ait iki gi.irn~ş ku~·un rla deniz müzesine devri hak
kıııdr. 

10:! 9 . 6 . 1951 Muhafız Bölüğü demirbaş defterinde kayıtlı altı kalem sıhhj alet ve mal-

103 
104 
10fi 

106 
107 

10 
lQ!} 

ııo 

lll 

112 

ı 13 

9 . 6 . 1951 
21. 6. 1951 
:.'!1 . 6 . 1951 

21 . 6 . 1951 
21 . 6 . 1951 

12 . 7. 1951 

12 . 7 . Hl51 

12 . 7 . 1951 

12 . 7 . 1951 

12 . 7 . 1951 

10 .•. 1951 

zeıneııin kayıtlarının silinmesine dair 
Haclmıe ~iyıızi Güler'e doğan çocuğu için yardım yapılması hakkında 

Erzincan Milletvekili Cemal Gönenç'e, bir ay için verilmesi hakkında 
Kanuıılar· Müdürlüğü Dilek~e Komisyonu Raportörü Rauf Öktem'e, almakta 
olduğ•u aylıkla kadro ayhğı ııı·asıııdıtki farkın tıızmiııat olarak verilmesi 
hakkında 

Beylerbeyi Sarayında verilmesi istenen kokteyl partisi hakkında 
Basımevi opııratörlerinden Hüsnü Kaşıkc;ı'ya, doğan t;oeuğu için yardım 

yapılınası hakkında 

Millet vekillerinden bazılarına izin verilıne.si hakkında 

Bu toplantı yılı içinde iki aydaıı fazlll izin alan Malatya Milletvekili Hü
seyin Dogan'ın ödeneği hakkında 
Ru toplantı yılı içinde iki aydan fıızla izin alan Tokad Milletvekili Fevzi 
Çubuk'un ödeneği hakkında 
Beyler·bcyi nı·ayıncla Balo tertibetmek istiyen lst.anbu l Yardım evenlcr 
Derneği isteğinin yerine getirilemiyeceğine dair 

Türkiye'de renkli film çekmek iizcre gctirtilen Amel'ikalı ekibc Milli aray
larııııız ın da filmlerini alınasına müsaade edildiğine dair 
Büyük Millet Meclisi memur ve hizroetlilerine ikramiye verilmesine dair 



Karar 
Nıo. 

Toplıııntı 

taribi 

184-

Verilen kar&nn özeti 

114 10 . 8. 1951 İstanbul'da toplanacak Parlamentolar&rası birliğinin 40 ncı konferansı hıı.-
zırlıklariyle meşgul olaeak memurlarm zıı.ruri masraflarının verilmesi hak
kında 

tQTİMA :2 

B~ka.n ! çel Refik Koraltan 
Bll§kanvekili Balıkesir Sıtkı Yırcalı (• ) 

» Kayseri P'ikri Apaydın 
» .llanisa .ıtuhlis Tümay 

K alip Çanakkale Omer Mart 
» Çorum i:;edal Baran 
,. Isparta Sait Bilgiç 
» Istanbul Ji'iiruzan Tekil 

" Kayseri fbrahim Kirazoğl11 

" Tokad Muzof[er Onal 
Idareci tlye Balıkesir il h ın et K ocobıyıkoğ/u 

» " /çel lfrılil A1alay 
,. ,. lzmi·r ,1/ elıınet Aldemir 

· 1 . XI . 1951 tarihinde seçilmiş ord.Il Baş
kanlık Divanı tkinci Toplantı içinde (18) 

defıi. topla.nınış ve (M) karar ve~ıiı'. 

.Karar '!'oplantı 

No. tarihi 

115 ~.ll .1951 
116 6. 11 o 1951 

117 6. ll. 1951 
ll 6. )] o 1951 

119 6 o ll. 1951 

120 6 .ll .1951 

121 6 o ll. 1951 

Verilen karann özeti 

Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Bu· toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili Nihad 
Reşad Belger'in, ödeneği hakkında 
T. B. M. M. Memurları Disiplin Komisyonu kurulouı.sı Jıııkkıııda 
Kitaplık Komisyonuna Başkanlık Divanından Ahmet Kocabıyıkoğlu 'nun 
eçildiği hakkında 

T. B. M. M. 1951 yılı Bütçesinin 453 ncü bölümünün 6 ncı ma(ıd~Rinde 
mevcut 1700 lira ödeııeğin tevzi şekli hakkında 
Kitaplıkta koleksiyon fazlası olarak mevcut bô..zı g&zete ve mecmualann 
Milli Kütüphane ve sair kitaplıklara verilmesi hakkında 
Diş kliniğinde mevcut malzeme ,alet ve edevatın Ankara Belediyesine deT
rt hakkında 

(•) 1. Xl .1951 : 3. Xl.1951 tarihiııde Gümrük ve 7'ek l BakanlığtM t{Jyin edilmi§ ,yen1te L2. 
XII .1951 tarihinde lğn Mebusu frliil l'ardııırcı ,,cçilm~tir, 



Ku ar 
N ,o. 

122 

123 

124-

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 
132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

185-

Topl.&ntı 
tarihi Verilen kararın özeti 

6. ll. 1951 T. B. M. M. hizmetiilerinden İbrahim Morova 'nın, tedavisi için ilaç mas
rafı karş-ılığı 150 liranın verilmesi hakkında 

6 . ll . 1951 Milli Sarayların iç ve dış kısımlarında fotoğraf almak İstiyen Tarih Hazi
nesi Mecmuası sahibi İbrahim Hakkı Konyalı 'nın, arzusunun yerine getiri-

6 o ll o 1951 

6 o ll o 1951 

6 o ll o 1951 

22 o 11 . 1951 

22. ll o 1951 

22 o ll o 1951 

28 o ll o 1951 

ll o 12 o 1951 
ll o 12 . 1951 

ll o 12 o 1951 

ll o 12 o 1951 

ll o 12 o 1951 

11 o 12 o 1951 

24 o 12 o 1951 

11.12.1951 

lemiyeceği hakkında 

Doğan ~ocuğu için yar·rlıın istiyen hizınetlileı·dcn yedi kişiye 100 er liro 
verilmesi hakkında 
Basımevi ciltçi ya ı·dımcısı Ahmet Özdem:r'e 75 lim iliı<: yıırdınıı yııpılmıı~ı 
hakkıda 

•rürkiyc Büyük Millet i\{e:clisi hizınttlileriııden Mehmet Sünter'e 100 lira 
ameliyat, tedad ve ila<: yardımı yapılması hakkında 
Federııl Alman Cumhu riyeti Başkanının daveti üzerine Almanya 'ya gide
cek 10 milletvekili hakkında 

Doğan çocuğu için yardım istiycn hizmetli Mehmet Çengel, llüseyin Çiftli
serbaştıın ve ITalit Gerçeker'e 100 er lira verilmesi hakkında 
Riznıetli Osman Koç'a 32 lira 60 kuruş ili\<: yardımı yapılması hakkında 

Federal Almanya Cumhuriyeti Başkanının daveti fu:erine Alınanya'ya gide
cek milletvekilleri hakkında 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında. 

Bu toplantı yılı içinde i'ıd aydan fazla izin alan Diyarbakır Milletvekili Yu
suf Kamil Aktuğ'un öde;ıe ği hakkında. 

Bu toplantı yılı içinde ·ik i aydan fazla izin alan !stanbul Milletvekili Nazlı 
Tinbar'ın ödeneği hakkında. 

T. B . M. Meclisi 'Ve ·bağlanıklan ile milli saraylardaıki eşyanın yeni defterle
re kayıtlannın icrası ve kıymetlerinin tayin ve tesbiti hakkında. 
T. B . M. Meclisi Cumhurbaşkanlığı odasında mevcut Sine Acenı halısı secca-. 
elenin Çankaya Köşkün~ nakli hakkında. 

Doğan çocuklaı·ı için yarrlım isti.ven hi1metli Osman Kuzu ve Mustafa İnci '.ve 
yardım yapılması hak.h•nda 
Bütçe Kalemi Başkatibi H.ıyri Bozkurt 'n almakta olduğu aylıkla kadro aylı
ğı arasındaki farkııı taznıinat olarak verilmesi hakkmc;Ia. 

Jblamur köşklerine ait ol up halen Dolnıabahçe Sarayı kapalı dairesinde mu
hafaza ıı.ltınd'a bulundurulan eşyanın yerlerine bır.kılmak üzere lhla.mur 
köşklerine nakli suretiyle ·emanet olarak imza mukabili İstanbul Belediyesi
ne teslimi hakkında. 

139 18 . 1 . 1952 Sayın üyelerin .bazılaı·ınıı izin verilmesi hwkkında. 

14() 18 . 1 . 1952 Balıkesir Milletvekili ıtkı Yırcalı'dan açılan Tür-kiye Büyük Millet Moeli•i 
Memurları Disiplin Komisyonu Ba~ıkanlığını Başkanvelcillerindcn Manisa Mil
letvekili Muhlis Tümay 'ın ifa etmesi haıkkında. 

141 18 . 1 . 1952 Tanzimat müzesi olmak üzere fstan•bul Belediyesine tahsis edilen Iblamur 
Köşkü bahçesindeki hizmetçiler binasının, muhtaç münevverlerin bannmıı.la

nna tahsisi hakkında. 
142 18 . 1. 1952 Milli Saraylar Müdürlüğünden Ankara 'ya nakline lüzu'm gösterileti iki ııdt!d 

ya:tıhane ile 10 aded demir karyolaların getiriJmesind n vazgeçilmesine .ve 
gelm~ olanlar vaı·sa inde edilmesine dair. 



Kamr 
No. 

---
143 

ı44 

145 

146 

Toplantı 

tarihi 

18 .ı. 1952 

18 . l . 1952 

l f! . 1 . 1952 

18 . ı. 1952 

186 -

Vel'ilen kararın özeti 

Bll§kanlık konutu için Dolmabahçe Sarayından Ankara 'ya nakline lüzum ~
terilen b8.zı efjyarun getirilmesinden vazgeçilmesine ve gelmiş olanlar varsa ia
desine dair. 
Dolmabahçe Sarayı depolarında mevcut bulunan 33 sandık yaldızlı kağıt ,.e 
zarfların T. B. M. M. de kullanılmak üzere Ankara'ya nakli hakkında. 

T. B. M. M. LokantaRı i<: in ihtiyac: hi\sıl olan bir ııded Velinııtör marka 
hüyük soğu_k hava rlolahının Floı·ya Köşlriinden Ankara'ya nakli mnkkın· 

da. 
Basın - Yayın VI' Tuı·iznı Genel Müdürlüğünce yayınlanacak olan «Meş
hur Odalan adlı eseri resimiemek üzere Dohnabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi 
saraylarından hiizı odalarının resimlerinin alınmasına mü aa.de edilmesi 
hakkında. 

147 1R . l. 1952 Basımevinde uzun müdd t kullanılmakin işe yaramaz hale geldiğinden de-
mirbaş kayıtlarından ll'ı·kini istenen ilişik li~terle adları yazılı .eşyanııı ka 
yıtlarının silinmesi ha k k ında. 

14 · 18 . ı . 1952 125 lira kadı·o ııylıklı Sayıştay Daire Ba~jkanlığında, 100 liı-a aylıkin ça-
lışmakta bulunan Muhittin Gürün'e almakta olduğu ııylıkla kadro ııylı.ğı 

arasındaki fnı·kın tazminat olarak verilmesi hakkııı~a 4 
149 1!! . 1 . 1952 100 lira kndı·o aylıklı Sayıştay üyeliğinde 90 lira aylıkla çalı~rnaktn hu-

lunan Ali Rıza Toksöz ile Rahmi Uçkun'a almakta o ldukları aylıkin kad
ro aylıkları arasındaki farkın taznıinat olarak verilmesi hakkmda. 

150 18 . 1 . 1952 60 lira kadro aylıklı Sayıştay Evrak Müdürlüğünde 40 lira aylıkla çalış-
makta bulunan Harnit Tugay'a almakta bulunduğu aylıkla kadro aylığı 
arasındaki farkın tazminat olarak verilmesi hakkında . 

151 18 . 1 . 1952 Doğan çocuğu için yardım isteğinde bulunan Basım.evi oparatörlerinden 
Hüsnü Yurdu.şen'e yardım yapılması hakkında . 

152 1 . l . 1952 Doğan çocuğu için yardım isteğinde bulunan motosikletçi Osman Taşçı-

oğlu'na y,ar.dım yapılması hakkında. 

153 26 . 2. 1952 Sayın üyelerin bi1.zılarına. izin verilmesi hakkında . 

154 26 . 2. 1952 Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan Kon-
ya Milletvekili Ömer Rızn Doğrul 'un ödeneğinin veı·ilmesi hususunun Ka
mutaya arzına dair. 

155 26 . 2. 1952 Özürlü olması sebebiyle bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan Kars 
Milletvekili Tezer Taşkıran'ın ödeneğillin verilebilmesi hususunun Karou-
taya arzma dair. ~ 

156 26 . 2 . 1952 T. B. M. M. ve Başkanlık konutunda kullanılmak üzere Milli Saraylardan 
, Ankara'ya nakledilen eşyanın, tari.hl kıymet ve vasıfları haiz olmadıkları 

ve istimaline lüzum ve ihtiyaç göriilme.diği anlaşıldığından Ankara'da alı
konulması hakkında. 

157 . 26 . 2. 1!'152 Milli araylar İdaresinde mahfuz bulunan fotoğrafların Türkiye Tmizm 
Ku_rumunea İstanbul'da bu defa açılacak sergiele teşhir olunmak üzere, ser
ginin devamı müddetince bu kuruma .imza mukabili verilmesi hakkında 

15 26 . 2. 1952 T. B. M. Meclisinde kullanılmak üzere Ankara'ya nakline karar verilen kn-
ğıtlardan kAfi miktarının Cumhurbaşkanlığına verilmesi hakkında 

159 26 . 2. 1952 Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmetlllerinden İbrahim Morova'nın teda-
visi için ilii.ç bedeli olara k lü:r.um gösterilen 70 liranın verilmesi hakkında 



karar 
No. 

Topbntı 
tarihi 

1S7-

V erilen kıu'l!.rıu özeti 

160 27 . 3 . 1952 Sayın üyelerden bii.zılarıııa izin verilmesi hakkında 
161 27 . 3. 1952 Hastalığı ve mazereti sebebiyle bu toplantı yılı içinde kendisine iki aydan 

fazla izin verilen Hakk&r'i Milletvekili Selim Seven 'e ödeneğillin verilmesi 
hakkında 

162 27 . 3. 1952 Hasta olduğu için bu toplantı yılı içinde kendisine iki aydan fazla 'izin ve-
rilen Tokad Milletvekili Fevii Çubuk'a ödeneğillin verilmesi hakkında ' 

163 27 . 3. 1952 5 Nisan 1952 tarihinde toplanacak olan Türk Hava Kurumu olağanüstü ku-
rultayına 10 Milletvek'ili.ni n katılması hakkında 

J64 27 . 3. 1952 Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1952 yılı içinde çalıştırılacak geçici hiz
metiilere ait kadro cetveli hakkında 

165 27 . 3 . 1952 Dolmabahçe Saraymda mevcut ipekli kumaş dokuma tezgahlarından üç tane-
sinin kart delme (klavir) makinası, bir elemiyer ve bir masura sarma 8.letiy
le birlikte emanet olarak Sümerbank Hereke Fabrikasıııa verilmesi hakkında 

166 27 . 3 . 1952 Milli Saraylııra ait olup 'l'ürk Dil Kurumu deposunda muhafaza edilmekte 

167 27 .3. 1952 

168 1 .4. 1952 
169 ı .4. 1952 

170 ] . 4. 1952 

171 6 . 5. 1952 
172 6 . 5. 19.52 

173 6 .5. 1952 

174 6. 5. 1952 

175 6 . :i. 1952 

176 6. 5. 1952 

177 6 . 5. 1952 

178 6 .5. 1952 

179 6. 5. 1952 

180 6 .5. 1952 

181 6 . 5. 19.52 

1...._. 

olduğu anlaşılan muhtelif cins eş,vanın İdareci Üyeler Kurulunca teslim 
alınması ve Türk Dil Kunununa ait olduğu bild'irilen Dolmabahçe Sarayın
daki kürsü, loca ve yazı tablosunun kuruma teslimi hakkında 
Doğan çocuğu için yardım isteğinde bulunan haderne Bahri Can'a verilmesi 
hakkında 

Millet>elrillerinden bazılarına izin verilmesi hakkında 

Kitaplık Müdürü Şahap Nazmi Çoşkunlar'ın munzam hizmet olarak öğre1-
ınenlik yapmasına imkan görülemediğine dair 
Türkiye Biiyük Millet Meclisi memur ve hizmetlilerine fazla çalışmak kar
şılığı ücret verİlınesi hakkında 

Milletvekillerinden bazılarına 'izin verilmesi hakkında 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Diyarbakır Milletvekili 
Mustafa Ekinci 'nin ödeneği hakkında 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla iiin ala.n Kastamonu Milletvekili 
Rif at Taşkın 'ın ödeneği hakkında 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alıin Tokad Milletvekili Nuri 
Turgut Topçoğlu'nun ödeneği hakkında 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Zonguldak Milletvekili 
Esad Kerimol'un ödeneği hakkında 
Bu toplantı yılı illinde iki aydan fazla. izin alan Malatya Mmetvekili Hü
seyin Doğan 'ın ödeneği hakkında 
Beylerbeyi Sarayı arka bahçesindeki havuzun muvakkaten !stanbul Tek
nik Üniversitesinin istifadesine terki hakkında 
Dolmabahçe Sarayı dökümhanesindeki 792 kilo pamuk ipliğinin satılmak 
üzere Maliye Bakanlığına devri hakkında 

Milli Saraylar Müdürü Zeki Akmanalp'a kadro maaşının tazmi.ıat olarak 
verilmesi hakkıoda -
Bütçe Kalem Müdürü Ali Kiper 'e kadro aylığıuın tazminat olaı·ak verıi
mesi hakkında 
Kanuıılar Müdürlüğü kadrosunda Anayasa ve Adalet Komisyonları Rapo;·
törü Yusuf V.enan Şent~irk'e kadro aylığının tazminat olank verilmesi 
lı.plnnda 



Knrar 
No. 

182 

183 
184 

185 

186 

187 
188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

Topla.ntı 

tarihi 

6 .5. 1952 

'6 . 5. 1952 
13 . 5. 1952 

6 .6. 1952 

6 .6.· 1952 

ll . 6. 1952 
ll .6. 1952 

ll. 6 .1952 

ll . 6. 1952 

ll . 6. 1952 

11 . 6 . 1952 

ll .6. 1952 

16 . 6. 1952 

188-

V erilen kararın özeti 

Deniz Geclikli Okulu için lüzumlu olan Beylerbeyi Sarayı müştemilatından 
garajla krokide çizgilerle gösteri len sahanın da Milli Savunma Bakanlığı 
emrine verilmesi hakkında 

Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü sefir kabul salonundaki halının değiştirilmesi 

hakkında 

Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesi hakkında 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Kars Milletvekili Veyis 
Koçulu 'nun ödeneği hakkında 

Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili Mitat 
Benker'iu ödeneği hakkında 

Bu toplantı yılı içinde ikı aydan fazla izin alan Manisa Milletvekili Kf.lım 
Taşkent'in ödeneği hakkında 

Milli Saraylardan muha~aza ve sigortaları icabedenler için gereken incııh•nıe 

yapılması hakkında 

Soruşturma Komisyonıı üyelerinden bitzı.Jarının Dolmabahçe Sarayı hare
ket köşklerinde geceleri de kalınalarının doğru olmıyacağı hakkında 
Dolmabahçe Samyındaki bazı tabloların resimlerini almak İstiyen Doğan
kardeş Ynymlnn A. Ş. nin isteğinin yerine getirilmesi hakkında. 

Doğan çocukları i~in yaı·dım isteğinde bulunan haderne C'emalettin Ger~
de ile bahçe sürekli amelesi İsmail Uakkı llhan'a 100 er lirıı verilmesi 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi namına kongre, konferans "ve milletlerarası 
hlrlik, tören ve davetiere 1952 Bütçe yılı içinde katılacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleı-inden Ba.5kaulık görevi ile vazifelendirilenlcre 105 
ve üyelere 90 lira gündelik verilmesi hakkında. 

195 16 . 6. 1952 İstanbul'da toplanacak Milletlerarası Teorik ve 1'abi1 Mekanik Kongresi 
kabul resıni için Beylerbe)ri Sarııyının tabsis eclilemiycccğine ve kapanış 
resminin Yıldız Ş~le 1\öşkünde yapılmasının uygnıı bulunduğuna dair. 

196 19 . 6. 1952 Milli Sarayiara ait lıi'lZl eşyanın Cunıhurbaşkanlığı Köşküne nakli hak-
kında. 

197 19 . 6. 1952 Berne'de toplanııcak Parlamentolarara ı Birliği 41 nci Konferan ma Türk 
Grupu namına katılacak üyelere ait listenin tesbit eelilcliğine dak 

J98 8 . 9. 1952 Fransız ınuharrirlerinden Mösyö Emaniel Lanıotte'nin Milli Saraylarda 
icabeden fotoğraflan çekmesi hakkında. 



Başk<ı• 

Başkanvekili 
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Refik Koraltan 
(' eliıl Yardımcı 
Fikri Apaydın 

(•) 

ıliuzaffer Kurbanoğl-u 

1 hsan C'riilez 
Çanakkale , Omer Mart 
Gazian te b 1lli Ocak 
I stanbul Fiiruzan Tekil 
Kayseri lbralıim Kirazoğlu 

Rize Jl hmet .~lorgil 

Balıkesir A lıın e t ](ocabıyıkoğlu 

!zmir .lfehmet Aldemir 
Kütahya llısan Şerif Özgen 

1 . XI . 1952 tarihinde seçilmiş olan Baş
kanlık Divanı Uçüncü Toplantı içinde (19) 

defa toplanmış ve (94) karar vermiştir. 

Knrıı.r Toplantı 

No. tıı.rihi 

199 3 .ll . 1952 

200 3 .11.1952 

201 3. ll .1952 

202 3 . ll. 1952 
203 3. ll . 1952 

204 5. ll. 1952 
205 5. ll. 1952 
206 5 . 11 . 1952 

207 5 . ll . 1952 

20 5. ll . 1952 

209 14 .ll. 1952 
210 14 . ll. 1952 

211 28 . ll . 1952 

Verilen karıı.rın özeti 

Atatürk'e ait Florya köşkleri depo defterinde kayıtlı kahve fincanı ve taba
ğının, Cumhurbaşkanlığı dairesine verilmesi hakkında. 

Dolmabahçe Sarayı resim galeresinde, mevcut ressam Zanara tarafından ya
pılmış bazı tabloların fotoğraflarının alınınasma izin verilmesi halkkında. 
Türkiye Turizm Kunım•ı tarrafından Milli saraylarımızın harici ve dahili 
resimlerinin çekilmesine müsaade eailmesi hakkında. 
(E) cetveline 200 lira üeretli bir marangoz kadrosu ilavesi hakkında 
T. B. M. M. hizmetiilerinden 15 kişiye doğan çocukları için yardım yapıl
ması hakkında 

Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesi hakkında. 
T. B. M. Meclisi memurları Disiplin Komisyonunun kUrıılduğuna. dair. 
Kitaplık Komisyonu üyeliğine Balıkesir Milletvekili Ahmet Kocabıyıkoğlu '. 
nun seçildiğine dair. 
T. B. M. M. kadrosundaki 6 meınunın almakta bulundukları aylıkla kadro 
aylıkları arasındaki farkın taznıinat olarak verilmesi hakkında. 
İngiltere Lortlar ve Avam Karnaraları Başkanlarının daveti üzerine Bir
leşik Kırallığı ziyarete gidecek heyet hakkında. 

Milletvekillerinden iki kişiye izin verilmesi hakkında. 

Maliye Bakanlığından Meclis sığınağına getirilmiş bulunan mücevheratın 

Milli Saraylar Müdürlüğüne teslimi hakkında. 
Milletvekillerinden bazılarına .izin verilmesi hakkında. 

(• ) 1 . Xl. 1952: 14. IV .1953 tarihinde Devlet Bakanlığına tayin edilmiş, verine 17 . IV .1953 
tarihinde EUiıığ Mebusu Mehmet Şevki Yazman seçilmiştir. 



K.arar Toplantı 

No. tarihl 
---

212 28 .ll . 1952 

218 28 . ll . 1952 

214 28 . 11 . 1952 

215 28. ll . 1952 

216 28. ll . 1952 

217 28. ll . 1952 
21 28. ll . 1952 

219 28. ll . 1952 

220 28.11. Hl52 

221 2 .ll . 1952 

222 9. 12 . 1952 

228 9. 12. 1952 

224 15. 12. HHi2 

225 15. 12 . 1952 

226 15. 12. 1952 

227 15. 12 . 1!152 

22 15. 12 . 1!152 

229 20 . 1 . 1953 
230 20 . 1 . 1953 

231 20 . ı. 195:l 

, 

190-

Verilen kararın özeti 

Yugoslavya Federal Halk umhuriyetleri Federal Halk Meclisi ve Yugos
lavya Federal Halk Cumhuriyetleri Milletleri Konseyi Başkanlarının vakı 
daveti üzerine Yugoslavya'yı ziyarete gidecek heyet hakkında. 
'1'. B. M. M. hizmetiileri ne her gün verilmekte olan yemekierin bedeli
nin nakden verilmesi hakkında, 
İç hizmetleı·de kullanılmak üzere bir hizmet otomobili mııbayıınsı için 10 
bin lira ödenek korıniması hakkında. 

'1'. B. M. M. Başkanı emrine tahsis edilmiş olan otoınobilleı·inin miadını 

doldurmu§ olması dolayısiyle Maliyeye devri ve yenisinin ınubayaası için 
20 bin lira ödenek konulması hakkında. 

Parliımentolararası •rurizın Birliğine katılma payı olarak 1%3 yılı Büt
çesi B. M. Meclisi kısmınıı ödenek konulması hakkında 

Milletvekilleri için gülcük yaptırılması hakkında. 
Milli Sarayların tamir· işlerinde gündelikle, hariçt en bir tenekeci ustası

nın çalıştırılınası lıııkkında. 

T. B. M. M. lıizmetljl erinden Mustafa Dcmirhıığ ve Ihrahim Morova 'ya 
yüzer lira Verilmesi hakkında. 

T. B. M. M. Saymanlık müdür .vardııncılığı \'azifrsiıııle ~alışnıakta bulu
nan .Rahmi Po~•raz'a , almakta bulunduğu aylıkla kadro a,vlığı arasındaki 

farlon tazuıinat olarak verilmes'i hakkında 

T. B. M. M. Posta ve Telgraf Müdürlüğü vazifesinde çalışmakta bulunan 
Hasaıı Tahsin Okçu 'ya, almakta hulunduğıı aylıkla kadro aylı ğı arasındaki 

farkın tazminat olarak veri lmesi hakkında 

T. B. M. Meclisi Daiı ·e Mü<lürü :.\füııiı · Pertev Suba§ı'ya yabancı dil müka
fatı verilmesi hakkında 
Milli Sarayiann Bükümetçe nıi , ~·oksa lfeclisçc mi 'iılare ,·e muhafazasının 
rlaha uygun olacağı hususunda teşckkül eden hcyctçe bir sonuea varılarak 
Başkanlık Divanına bildirilnıesino dair 

T. B. M. Me<'lisi Başkanlık köşkündo bıılıınan iıvizenin umhurba§kunlığı 

köşkündeki avize lambasiylc dej:ti~t. irilcliğinin ayniyat defterine işaret edil
ınesi hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca 1stanbul 'da ,vaptırılmakta bulunan 
Bilton otelinin yüzme havuzuna denizden su sevk edilmek maksadiyle Dol
mabahçe'de tesisine liizum göMerilen elektrik motörüniin konmasına mü
saade edildi:ğine dair 

Dolmabahçe Sarayı eski Valirlı>snltan daiı·esinin yağlıboyalarının ~·cııilrnmes'i 

i~iıı hariçten iki boyarı ustasının çal ıştınlması hakionda 
B. l\J. Meclisi 1952 )'llı Bütçesinin 453 ııeü bölümünün 30 neu maddesinde
ki ödeneğin taksimi şekli hııkkıncla 

Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesi hakkında 

l\'liUetvckillerinclcn bô.zılarınıı izin \·erilmesi hakkında 
Bu toplantı yılı i~incle iki aydaıı fazla izin alan Bingöl l\1ebusu M. Nuri 
Okçuoğlu'nun ödrneği hakionda 
Dolmababçe arayı Validesultan dairesinin ~üriimüş olan penccı·e <:erçeve
lerinin yenilenmesi hakkında 



Karar Topl:a.ntı 

No. tarihi 

232 20 . 1 . 195:-J 

233 20 . ı. 19;)3 

234 20 . ] . 1953 

235 20 . ı. 19')3 

236 6 . 2. 1953 
237 6 . 2. 195:-l 

238 (j . 2. 1953 

239 6 . 2 . 195:1 

240 12 . ~ . 19fi3 

241 2:-J .::ı. 195~1 

24~ ~6 . 3 . 195:3 
24:-J 26 . 3. ı95a 

~4-l 2(i . 3 . 19fi3 

24G 26 . :3 . l!l53 

246 :.16 . 3. 1953 

247 26 . ::ı . 1953 

248 26 . 3 . Hlfi:-l 

249 26 . :-ı. 1953 

2!i0 26 . 3 . HHi3 

2fil 26 . 3. 1953 

252 3 .4. 1953 
253 3 . 4 . Hl53 

25-l 15 . 4 . 1!.!53 

191 -

Veı·ilen kararın özeti 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmetiilerinden Abdullah Aktaş'a çocuk 
yardımı yapılması hakkında 

1293 Meclisi Mebusa.m zabıtlarmın ikinci ve üçüncü ciltleriılln satınalına

bilmesi için gelecek yıl bütçesine tahsisat konulması hakkındıı 

Vakı davet üzerine Büyük Millet Meclisi nanıma Yugoslavya'yı ziyaret 
edecek olan ıncbuslıı.rııı götürecekleri hediyeler hakkında 
Milli Sarayların Hükünıetçe mi, yoksa Meclisçe mi, idare ve muhafazasının 
daha uygun olacağı hakkında 
Mebuslardan bazı l arına izin verilmesi hakkında 

B. M. Meclisinden Riyaseticuınhur köıtküııe verilmiş olan üç kalem eşyanın 
demirbaş defterine işaret eelilmesi hakkında 
'1'. B. M. Meclisi Basımevi rnakiııi~tleı-inden Mehmet Ünal'a, çocuk yardımı 
yapılması hakkında 

Amerikan Askeri Yardım Kurulu Kara Grupu Başkanlığınlll isteği üzerine 
yeni B. M. Meclisi sahası içinde ınnvakkat toprak bir pistin yapılmasma 
müsaade huyurulmasına dair 

Hint Pa ri fimentosunun clavetlisi olarak Hindistan 'ı ziyaret edecek olan me
busların iki misli aday listesinin Riyııset Divanmen tesbit edileliğine dair 
1'. B. M. Meclisi memuı· ve hizmettilerine 5509 sayılı Kanununun 6 ıım 
maddesi gereğince J'aı:_la çalı~nuı kıtrşılığı ücret verilmesi hakkında 

Mebuslarclaıı bazılarına izin verilmesi hakkında 
Bu toplnntı yılı içinde iki ayda n fnzla izin alan 1 lııkki\ri Mebusu Selim 
Seven'in ödeneği hakkında 

Divanı Muhasebatın geçici hizırıetliler faslıudaki tııhsisııttan ücretleri öde
necek olan ilişik listedeki kadrolar hakkındıı 
'l'. B. M. Meclisi arnbariyle kitaplıktııki tarihi kıymeti haiz eserlerin Et
noğrafyıı. müzesinl' devri hakkında 

'1'. B. M. Meclisi hizmetlileı·inden Eşrl'f Üstiin 'e, çocuk yardımı yapılması 

Jıakkuıda 

Milli ~arayların nıaranjloz işl e ı·incle Mustafa Seygeııer'in ça.Iıştırılması hak
kında 

T. B. 1\1, Meclis'inde kullaııılııııık üzerı> Milli Saraylardan getirtilen fenerie
rin tamiri ve Milli Sarayiara iadesi •hakkında 

Büyük Millet Meclisinde (;alıştırılııcn k geçici hizmetiilere a.it kadro hak
kında 

tstanbul'da toplanacak Q[an Milletlerarası Beşinci Tropikal Hastalıklar ve 
Malarya Kongresi ile Beynelınilel Dünya Sağlık Teşkilatı Sıtma Ekipleri 
Komitl'sinin Şale Köşküncll' toplanınala rınıı müsaade edileliğine dair 

Divanı Muhasebattıı. dört ıııemu111ın alnınkta oldukları aylıkla, Kadro ay
lıkları arasındaki farkın ta7.11ıiııat olarak \"f.'l'ilnı esi Jıııkkındıı 

Mebuslardan bazılarına iziu ,·erilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi hizmetlileı·inden Mustafa obaııoğlıı 'nu , ~oc nk yıır

dımı yapılınllBı hakkında 

Avrupa Konseyi İsti.şari Meclisinin 7 Mayıs 1953 t ıı ı · ilıimlc başlıyacak :"i 
nci devre içtiınııma katılacak ı:ıayın üyelel"in iki misli ıulay li~tesinin tespiti 
hakkında ·• : ·. ~ ' • l ~ı · )-.... -



Karar 
No. 

255 
256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 
266 

267 

268 
269 

270 

271 

272 . 
273 

Toplantı 

tarihi 

28 .4. 1953 
28' . 4. 1953 

28 .4. 1953 

28 .4. 1953 

28 .4. 1953 

28 .4. 1953 

28 . 4 . 1953 

28 .4. 1953 

28 .4 . 1953 

28 .4. 1953 

6 . 5. 1953 
6 . 5. 1953 

6 . 5. 1953 

22 .5. 1953 
22 .5. 1953 

22 .5. 1953 

22.5. 1953 

9 .6. 1953 
9 .6. 1953 

192-

Verilen kıırarm özeti 

Mebuslardan h1zı1arına. izin verilmesi hakkında. 
Almanya'dan gelen Sautral Avrupa f lim şirketinin Dolmabah~e Sarayı ile 
diğer sarayların haricen manznralarmuı filme almması hakkında 
Florya deniz köşkü garaj binasının jandarma karakolu olarak kullanılması 
hakkmdaki lstıınbul Vilayetinin talebinin reddine dai r 

Milli Sııraylar uöşeme marangoz u Ali Eruz 'n hastalığım n tedavi et tirilmeMi 
için 200 lira yardım yapılmas ı hakkında 

Milli Saraylarda kontı·ol memuru ve aynjyat muhnsibi Ali Ulvi 'ye kadro 
aylığı ile almakta olduğu aylığı arasındaki farkın tazminat olarak veril
mesi hakkmda 

Basımevi Müdür-ü Mehmet Ali Oker ile l\lusahbih Ekrem Özarın 'ın, kadro 
aylıktariyle almakta olduklan aylıklan arasındaki faı·kın tazminat olarak 
verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi bizrııetlileıinden üç kişiye doğan çocukları için yar
dım yapılması hakkında 

Büyük Millet Meclisi narnma Milletle rarası kongre, konferans, komisyon, 
tören ve davetiere 195::! yılı içinde katılacaklaru 90 lira yevmiye veril
mesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi ambarlarındaki mevcut eskimiş, kırılmış ve yıpranmış 
bulunan ve tamirleri kabil olmı~an on beş kalem e~yanın imhası ve kayıt

larının ter!Uni hakkında 
İstanbul 'u:ı 500 ncü Fetib yılı dolayıRiyle bir (Dernek geces:) yap ln.ıı.sı 
için Fetih Derneğinin vftkı talebi üzerine bu toplantının Dolmabahc;e Sara
yının muayede salonunda tertiplenınesi hakkında 
Mebnslardan bi'ızılarına izin verilmesi hakkında 

Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde iki aydaıı fazla izin alan Kırk
lareli Mebnsu Sıtkı Pekkip'e ödeneğin verilmesi haklnnda 
Büyük Millet Me(']isi hizmetiilerinden Arif Yıldız 'a çocuk yurdınıı yapılmnııı 
hakkında 

Mebuslardan bazılarına izin verilmesi haklnnua 

Florya Deniz köşkü ınü~temilil.tından garaj binasının bir kısmının muvak
katen jandarma karakolu olarak kullamlmasına imkan olmadığı hakkında. 
T. B. M. Meclisi hizmetiilerinden i!U ki5iye çocuk yardımı yapılması hak
lnııda. 

Milli Saraylarda kırılan, kullamlmaz hale gelen ve zayi olan eşyanın ka
yıtlarının terkini hakkında. 
Mebnslardıın biizılar·ına izin verilmesi haklnnda. 

1953 tarihinde toplanacıı k 13 ncü Türk Hava Kurumu Kuruilayına mebus
lardan on zatın katılması hakkında. 

274 9 . 6 . 1~53 · Dolmabahçe Saı·ayınclan on şilte, on yatak ve on aded yorganın getirtil-
ınesi hakkında. 

275 9 . 6 . 1953 Tür!Uye Büyük Millet Meclisi yeni binasına tezyinat ve mefruşatı ile oda-
larının tak imatı ve iliğer işlerinin yapılması için Riyaset Divanınca bir 
komisyon teşkili hakkında. 

276 9 . 6 . 1953 Büyük Millet Meclisi hizmetillerinden ili kişiye do~an çocukları için yar· 
dım yapılması hakkında. 



Karaı· Toplantı 

ı.o. tarihi 

277 . 7. 1953 
278 8 . 7. 1953 

279 8 . 7. 1953 

280 8 . 7. 1953 

281 8 . 7 . 1953 

282 . 7. 1953 

283 R . 7. Hll13 

284 s . 7. 1!)53 

:!85 il . 7. 1!1!13 

2 6 8 . 7. 1953 

2 7 . 7. 1953 

:!8~ 16 . 7. l!l53 

~8!) 6 . !) . l!l53 

290 6 . !l. l!Jfı3 

~!H :l-l. lO. 1953 
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\e !'ilen kararın özeti 

Mebuslardan hüzıların.a izin verilmesi hakkında . 
1954 yılında lstanhul 'da toplanacak olan Dünya Barolar Birliğinin 5 nci 
BeyneimiJel Kon[eraıısının Yıldız Saraymda toplanması hakkıda. 

2 - 9 Ağustos 1953 tnl'ilıleri arasmda İstanbul'da toplanacak olan Dünya 
Üçüncü Beden Eğitimi Kongresinin Yıldız'da Şale Köşkünde .toplanmasına 
dair. 

Büyük Millet Meclisi Basımevinde kııllanılmaz ve işe yaramaz halde bu
lunan eşyanın ayniyat ılefterindeki k·aydının terkinine dair. 
Büyük Millet Meclisi Riyaset konutunun üst kat 3 numaralı odasının ta
vanında asılı hulun:ııı liınıbanın elektrik kontağı neticesi yere düşerek 
parçalanması sehehiylc ayniyat defterindeki kaydının terkini hakkında. 
Divanı Muhasclıat Evral; Malıseni Müdürü Yahya Toker'e, kadro aylığı 

il e almakta olduğu ııylığın aı·asıııdaki farkın tıızıninat olarak verilmesi hak
kında. 

T. B. J\f. 1\leel'isi ?:at ve Kiığı1 iş]pı·i müdür muavini Mahmut Turhan 'a, kadro 
aylığı ile almakta olduğu aylı ğı arasımlaki fıırkın tazminat olarak verilmesi 
hakkında 

T. B. M. Mccli~'i 3luhasebc !)efi ~aim (1iiııd m'c, kadro aylığı iJe almakta. ol
duğu aylığı 'arasındak i farinn 1aY.miııat olarak verilmesi hakkında 
Dolmahalı~" ~arayıııın kapHiı <l~iı·esi iist. katında kristal ve porselen eşya 
deposunda bulunan iki siiı·alıi ve bi r bıırdağın kırılması dolayısiyle ayniyat 
defterindeki kayıtlarının terkini hakkında 

T. B. :u. 1\Il•elisi hir,metlileriııden Cenıil Atilla Buldu'ya çocuk yardımı ya
J)l]ması hakkında 

Selimik'teki Atatürk evinin tefrişi için ~1illi ~araylardaki fazla ve fersude 
olarak tefrik edilen eşya{]an v('rilmesiııd l' malızur olmıyanlannın Topkapı 

Sarayı müzesine devı.'i hakkıncia 

T. B. lif~ Meclis'i yeni binasıııın Ba.vmdırlık Yckfıletinin tezkeresinde bahsedi
len blokunun Ba.ş\'Ckaletc tahsisi hakkıuda 
Dolmalıalıçc Sarayının kapalı dairesi ilc ramlı köşkündeki demirparmaklık
larm tamir ve boyama işleri hakkında 
Milli Sarayların bahçe işlerinele r,alıştı rılınak üzere hariçten yevmiye ile beş 
işçi alııııııası hakkında 

elilnik 'teki Atatürk evin in tefrişi için i\Lilli Saraylardaki [azla eşyadan se
kiz kalem eşyanın Topkapı Sııı·ayı Müze Müdürlüğüne devir ve teslimi hak
kında 

292 U. 10. 1!1113 T. B. l\f. Meclisi Basımevi makinist yardımcısı Vnhit Aksoy'a, hastalığı do-
lııyısiyle :vardım yapılması hnkkındıı 
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İÇTlMA : 4 

Hej'ik Koralton 
Ji'ik ri A ıJaydııı 
.ll ıızaf'ler f{ ur/m ıı oğlu 
1'rı•fik lleri 
lhsaıı Giilr.z: 
(hnel' J1f art 
Sedat Barruı 

rlli Ot:ak 
Piil·uzmı '1' eki/ 

1 lı mhiın [( irazoğlu 
. 1 g(ı/ı J.: roz1111 
.llehınr l . lldeıııir 

llı swı .~e rif Ozgen 

I . XI . 19158 tarihinde seçilmiş olan Baş

kanlık Divanı Dördüncü Toplantı içinde (17) 
defa toplanmış ve (50) karar vermiştir. 

Kaı·ar Toplantı 

N(). tarihi 

293 6. ll . 1953 
294 6. ll . 1953 

295 6. ll. 1953 

296 6. 11 . 1953 

297 6 . ll . 1953 

298 6 . 11 . 1953 

299 6. ll . 1953 

300 6 . ıı .. 1953 

301 20. ll. 1953 
302 20. ll . 1953 

303 20. ll. 1953 

304 20. ll. 1953 

Veı·ilen kııı·arın özeti 

Mebuslardan bazılaı~na iıin verilmesi hakkında. 
Yalovada Riyaseticumhm· Köşkü ile müştemillitına ait hanyolara su basmtıl{ 
için kullanılan pompaıun 'rerınal Otel Müdürlüğüne teslimi hakkında.. 

Life, Look dergileı-inde çıkacak olan ı·esiınli makaleler için Milli sarayla r
da filim ve fotoğı·af çekilmesi hakkında. 
B. M. Meclisi Emniyet Amirine bazı mühim günlerde giyinmesini temin i~in 

sivil elbise, fotin, şapka ve pardisü ve ı-ilmesi hakkında. 
Kitaplık Komisyonu ü~·~Jiğine İdare Amirlerinden Bursa Mebusu A~ah Ero
zan'm seçildiği hakkında . 

Halen Millet Partisine taiısis edilmiş olon odaıun tahliye edilerek mennn·la•·a 
tahsisi hakkında 

T. B. M. Meclisi Daire Müdüdüğüı Ayniyat Muha.sibi ve Personel Şefi Celiıl 
.Aygiin'e, almakta. olduğu ayhkla kadro ayhğı arasındaki farkın tazminat olıı 

ra.k verilmeşi haWkında. 

T. B. M. Meclisi Memurhıı· Disiplin Komis,ıronu kurulmasına dair. 

Bazı mebusların izinleri !ıakkında. 
lda.ro Amirlerince hazırlıman Büyük Millet Meclisi 1954 yıh Büt~esiııin ka
bulü hakkmda. 
T. B. M. Meclisi bahçe işlerinde geçici arnele olarıık çalışmakta. olan Ali Ar~
lan'ın, aylık ücretinin tezyidi hakkında.. 
T. B. M. Meclisi yeni bin:ısının dahili tezyina.t ve mefruşatı ile odalarının tak
simatı ve balıçe işleri,ırle meşgul olacak bir komisyon teşkili hakkında. 

305 ll . 12. 1953 Bazı mebuslarm izinleri hakkında. 
306 ll. 12 . 1953 İstanbul'da toplanacak olan Beynelmilel Talebe Koordinasyon Sekreterliği 

Kongresinin Yıldız 'da ul c Köşkünde toplanması ha.kkında. 



Karar Topla.ntı 

No. taribi 

307 11.12 . 1953 

308 ll. ~2. 1953 

309 28.12 . 1953 
310 28. 12. 1953 

195-

Verilen kararın özeti 

Tutanak müdürlüğü birinci sınıf steııoğraflığında çalışmakta olan Mehmet Ze
ki AJptüzün 'e, almakta olduğu aylıkla kadro aylığı arasındaki farkın tazmiııat 

olarak verilmesi hakkınd:ı. " • · 
T. B. M. Meclisi hizmetlileriııcleıı dokuz kişiye çocuk yanlııı:ı yaprlması 

hakkında 

Bazı ınebuslarııı izinleri hakkında 
C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyetine ait nakit ve eşya hakkında bir 
karar ittilıazıııa Riyaset Divaıu kendisini salahiyetli görmediğinden C. H. 
P. Meclis Grupu Hiyaseli tezkeresinin taalh1ku dolayısiyle bir suretinin 
Maliye Vck5Jetine gönderilmesi hakkında 

311 6 . ı . 1954 . Kızılay Cemiyeti menfaatin(' tertibeuilecck balo için Dolmabahçe Sarayı me-
rasiııı salonunun tahsisi hakkında . 

312 9 . 1 . 1954 T. B. M. Meclisi 1953 ~'llı Bütçesinin 453 ncü bölümünün 30 ncu maddesin-
deki ödcneğin taksimi şek li hakkında 

313 8 . 1 . 1!154 T. B. !ı'[. Mec lisi yeni biııası inşaatında Kasım ayından itibaren çalışmak 

314 8 . 2. 

315 8 . 2. 

316 8 . 2. 

317 8 . 2. 

318 8 . 2. 

319 8 . 2. 

320 8 . 2. 

321 22 . 2. 

:~22 22 . 2. 

32~ 2!5 . 2. 

32-ı 25 . 2. 

!125 6 . 3. 

326 () . ~. 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

19fi 4 

L954 

1954 

üzere 1953 yılı Bütçesi cE» cetv~line mev1.u rlektı·ik tamir şefliği kadrosu 
hakkında · ~ ~t· '; •• . ~ ( · · · 

Bazı mebnslarm izin l tı ı·i hakkında 

IIastalığı dolayı siyle bu toplantı yılı iÇinde iki aydan fazla izin alan An
kara Mebusu O. Talat İl tekin 'e ödeneğinin . verilmesi hakkında 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı i~inde iki aydan fazla izin alan Er
zincan Mebnsu Cemal Gönenç'e ödeneğinin verilmesi hakkında 
Milli Saraylarla köırklerde k ıızaerı. kırılmış veya zayi olmuş eşyanın kayıt
larmın terkini hakkında 

İstanbul'da toplanacak olan Milletlerarası Hava Federasyonu Konferansı 
i~in Yıldız 'da Şale Köşkünün tahsisine müsaade edileliğine dair 
T. B. M. Meclisi hizmetlilerinclen Aziz Olguncan'a çocuk yardııru yapılınası 
hakkında 

T. B. M. Meclisi namınn Milletlerarası kongre, konferans ve komisyoıilara 
iştirak edecek olan zevıı.tııı gözetmeleri icabeden hususat hakkındaki ta
limat projesini incelemek ü zere bir komisyon kurulduğuna dair 

Daire Müdürü Zeki Aşan·~ alıııaktıı olduğu aylık la kadro ayi (ğı nı·asında
ki fıı rkın tnminn l ola ı ·ıı k veıi.lınesi hakkında 

Yeni Meclis binasında ~alışaca k hizm etliler ile Meclis geçici hiznıetmeri

nin kadrolarının kabul e'rlildiğine daiı·. 
1'. B. M. Meclisi hizmetlileı·irıclen Mehmet Sarıkaya'ya ~ocuk yardımı ya. 
pılnıası hakkında. 

Divuııı Muhaschatııı ı954 Mal! yı lı Mnvazenei Umunıiye Kaııuiıuna bağlı 

merkez geçici lıizmetliler kadrolarının kabul edileliğine daiı·. 

Beylerbeyi Sarayı bıı h ~e~iml cn bir kısmının Deniz Kuvvetleri Astsubııy 

Mektebi ihtiyacı i ~in Milli Müdafaa Vekiiletine devri hakkında . 

Mathan Müdürlüğü musabhihlcı·inclen Rahmi 'l'mnandıoğlu 'llD, almakta 
olduğu nylıkla kaclı·o aylı ğ ı artısındaki fa rkın tıızıninat olarak vı-rilm<'si 

hakkında. 

327 10 · ~ . 1954 B. M. Meclisi ııwmnr ve bizmetlilcl'in(' fazla çalışımı karşılığı iicret ' 'c-
rilmesi hakkında . 



Karıı.r Toplantı 

No. tarihi 

328 9 .3. 1954 

329 9 .3. 1954 

330 9 .3. 1954 

331 9 .3. 1954 

332 9 .3. 1954 

333 9 .3. 1954 

834 12 .3. 1954 

335 ı. 3 . 1954 

336 23 .3. l!J54 

196 -

Verilen kararın özeti 

1954 Mali yılı içinde Dolmııbahçe, Yıldız ve Beylerheyi Saraylarında mü
teferrik tamir işleı·inde çalıştırılacak işçiler hakkında. 

T. B. M. Meclisi Matbaası ile T. B. M. Meclisi binası ve müştemiliitı için 
satınalınacak makineler h akkında. 
Riyaseti Cumhur hizmct1ilerinden ücretleri iki yüz lira ve daha aşağı 
olaıliara üçüncü mevki bilet ücı·eti verilmesi hakkında. 

B. M. Meclisi ve Milli Sn raylar hizmetlilerinden ücretleri 200 lira ve da
ha aşağı olanlara üçüncü mevki bilet ücreti verilmesi hakkında. 
Divanı Muhasebat hizmetiilerinden ücretleri iki yüz lira ve daha aşağı 
olanlara üçüncü mevki bilet ücreti verilmesi hakkında. 

T. B. M. Meclisi hizm etiilerinden IIalit Gcrçeker'e çocuk yardımı yapıl

ması hakkında. 

1954 yılı içerisinde milletlerarası toplantılara, töreniere ve davetlere ka
tılacak olan R. M. Meclisi ıi?.asına verilccek gündelik hakkında 
İst an bul Gazeteciler Cenıiyeti menfaatine tertibedilecck balo için Dolma
bahçe Sarayının Merasim salonunun tahsisine dair 

T. B. M. Meclisi Emniyet Anıidiğinde çalışmakta olan Hasan Oğıızcan'a 
almakta olduğu aylıkla kadı·o aylığı arıısındaki farkın tazminat olarak ve-
rilmesi hakkında 

337 15 . 3. l!l54 Hakkı Tarık Us taı·nfından bastırılacak olan (1293 Meclisi Mebusanı) 
zabıtlarırun ikinci ve üçüncü ciltlerinden B. l\1. MC<'Iisi hesabına her cildi 
6 şar liradan beşer yüz adedinin satın alınması hakkında 

338 9 . 4 . 1954 T. B. M. Meclisi ~954 yılı Bütçesini u cE:o cetvel inde, Meclis geçici hizmet-
lilerine ait kadroların kabulü hakkında 

• 



Ankara 
Ankam 
Ankara 
Balıkesir 

Bingöl 
Çallkırı 

Çorum 
Edirne 
Elazığ 

Gaziant eb 
lstanbt.ıı 
lzmiı· 

Ç. Komisyonlarm gördüğü işler 

1. Sürel Komisyonlar 

İQTlMA : F. 

ADALET KOMtSYONU 

B aşkaıt 
Sözcü 
Ka tip 

Ankara 
Balık681.r 

Kütahya 

Osnıan Şevki Çiçekdağ 

Jlamid Şevket lnce 
'l'alat Vas/i Oz 
Vacid Aseıw 
F' eı'idun Fikri Diişünseı 
Celal Boynuk 
1-1 iiseyin Ortakçıoğlu 

M clınıet Enginün 
lfamit Ali Yöney 
Galip Kıııoğlu 

Alıilya Moslıo~ 

Muhittin P:ı·eııer 

Osnıan Talat tıtekin 
Müfit Erkuyumcu 
Süleyman S. N asuhoğlu 

Kars Latif Aküzüm 
Kars Sırrı Atalay 
Konya Muanımer Obuz 
Malatya Şefik Tugay 
Maraş Abdullah Aytemiz 
Mardin Mehmet Kılmil Boran 
Sivas Maltir Tiirkay 
Tokad Zihni Betil 
Tokad il hmet Gürkan 
Tokad Muzaffer Ona! 
Urfa Celal Oncel 
Yozgad Niyazl tJnal Alc~h 

Komisyon, 27 (9 tasarı, 6 tt>klif, 9 tczkere, 2 önerge, l tüdü kiiğıt ) işin 10 unu sonuçlandıl'nıış 

hiri Hükümet tarafından biri ile sahihi tarafından geri alınmı~ V<' geri kalan 15 iş de komisyonda 
kalmıştır . 

(•) Komisyonların çulıpıuılanııı gösteren bu bölümde, komisyonlam havale edilen kağıtların 
özetleri ile tabi oldukları nıııameleteı·e dair lüzumlıı maliimat sene içerisinde basılıp dağıliılan Umıt· 
mi Katiplik rapoı·lanııda gösterilm~ç bıtltındıığuıı dan faaliyetıeı· burada yalm~z rakanı ile gösteri/,. 
miştir. 



Ağ n 
Ankara 
Bingöl 
Diyarbakır 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
!çel 
l.~tanbuZ 
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ANAYASA KOMİSYONU 

Bf.ı§kan 

Sözcü 
Katip 

UeUü Yarlımcı 
Haıniz Eren 

Manisa 
Manisa 
Afyon K. 

li' eridun Fikri Düşünsel 
,,, e ı·it Alpiskımder 

!)eınse ttin Günaltay 
.~ııbit Sağıroğllu 

.ll emiş Yazıcı 
Hüseyin Fırat 
Mithat Benker 

Fevzi Lil,tfi Karaosmanoğlu (*) 
Samet Ağaoğlu (••) 
Kemal Ozçoban 

Konya 
Konya 
Manisa 
Sivas 
.Ili-vas 
7'ckvrdağ 

'l'okad 
Trabzon 
Zonguldak 

Rifat Alabay 
Tarık Kozbek 
M uhlis Tümay 
Eı·ciinıent Damal~ 
1ıhan Dizdar 
!smail Hakkı Akyüıı 
n alUk Okererı 
Faik "lhmed Barutçu 
llfuamm er Alakant 

Komisyon, 7 (4 teklif, 3 önerge) işin birini soııuçlanrlırını ş ' 'C gı·l'i kalan 6 iş de Komisyonda 
kalmıştır. 

BA YlNDIRLIK KOMİSYONU 

Çanakkale 
Erzincan 
Gaziantab 
t sparta 
Kars 
'Kifstamonu 
Kayseri 
Mar~ 
Muğla 

BG§kan 
Sözcü 
Ka tip 

Bedi Enüstürı 
Ziya Soylu 
Siileyman Kuranel 
Reşit Turgut 
M ehmet B ahadır 

Sait Kantarel 
Ziya Turgut 
Mazhar Ozsoy 
Cemal Hü=l 

Eskişehir 

Konya 
Kastamonu 

Komisyona iş havale edilmemiştir. 

Hcmal ZeyWııoğlu 
Remzi Birand 
If ayri Tosunoğlu 

Niğde 

Niğde 

Rize 
Samsun 
Si no b 
Sivas 
Tıınceli 

Urfa 
Urfa 

Necip BiLge 
Asım Doğanay 

Mehmet Fahn Mete 
Muhittin Ozkefeli 
Cevdet Kerim lncedayı 
lbmhim Duygun 
Ffrıdır Aydın 

Necdet Açaııal 
Hasan Oral 

(• ) Devlet Bakanlığına tayin edildiğinden. komisyondan çekilmiş sayılmı~tır. 
( .. ) Devlet Bakanı ve Başbakaı Yardımcılığına tayin edildiğinden koıııisyonda1ı çekilmiş sayılmış 

ııe llerine sözcülüğe Rifat Alabay (Konya) seçilmiştir. • 



Afyon E. 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Bolu 
Çanakkale 
Diyarbakır 

Edirne 
Kıa.zığ 

Eliizığ 

Erzincan 
Eskişehir 

Eskişehir 

Gümüşane 

Hatay 
!stanbul 
lstm~bul 
K as tamrmu 
Kastamonu 

BG§ka?ı 

Ba§kan V. 
Söıcii 

Kiltip 

Ahmed Veziroğlıı 

ilki{ Sanoğlu 
/~' tem .If c nde res 
/t'sat Budakoğlu 
.ll ahmut OOrbilmez 
J{ enan Akmanlar 
Mustafa ·Ekinci 
rkif Altınalmaz 
Si~phi Ergene 
Omer Faruk SaMi{ 
Nahid Pekcan 
.lluhtar Ba§kıırt 
Jlbidiıı Potııoğlu 

l(emal Yörükoğlu 
(' cliil Sait SirM 
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B'UTQE KOMISYONU 

Istanbul i!'nver Adakan --· 
Burdur Fethi ÇeUkba§ 
Çaııakkaı. Emin II alafat 
Bursa H al ük Ş aman 

Kırklareli .~efik Bakay 
Kırşehir O.mıan Briliikbll§ı 

Konya Murad Ali tJlgen 
Kütahya Hakkı Gedik 
Malatya Mehmet Sadık Eti 
Manisa Şemi Ergin 
Mardin Rıza Erten 
Mardin Kemal Türkoğlu 
Ordu Refet Aksoy 
Rize Osman Kavrakoğlıı 
Seyluın .'~edat Ban 
Sivas flalı'l lmre 
Tokad Sıtkı Atanı; 

Trabzrm Cemal Reşit Eyüboğlu 
Trabzon S. Fehmi Kalaycıoğlu 

ilhıııet H amdi Başar Urfa Feridun Ergin 
(' cliil Türkgeldi Va·ıı Ferid Melen 
Tahsin Coşkan Yozgad JJ aşiııı Tatlıoğlu 
H aıııdi Tii·re 

Komisyon, 35 (4 ta~arı , !:J teklif, 18 tczkere, 4 öııcı·~e ) işin ikisini sonuçlandırınış Vl' geri kalan 
:33 ' i ~ dr Komisyonda kalını~tır, 

ÇALIŞMA KOMİSYONU 

Buı·dııı· 

Çankırı 

lstanb1ıl 
ls tanbul 
lzınir 
lzmiı· 

Kastamıonıı 

Ktt·şehir 

Ba§kaıı 

Söze ii 
Katip 

,lfehmet Erkazmın 

K enan Çığınmı 
llısan Altınet 

. !hmet Topçu 
Relı zat Bilgin 
. lbidi?ı Tekön 
/"alı ri K PÇCcioğ/11. 
ll alit ~rzai Eı·kııt 

1 stmıbu.l 
/Wızığ 

T'rf(f 

Komisyon, (1 tasııı·ı) işi sonu~la.ııd ıı·mıştıı·. 

(•) ·VII · 1950 tarilı iıırlc lııtıııı(lğı ı·eddedildi, 

Sıılanıon Adato 
'ev ki Yazınan 
F'eridıııı A. yal11 

Kocaeli 
Kocaeli 
Seyhaıı 

Sinob 
Zoııgııldak 

Zongııldak 

Zonguldak 

ı·eı·edoğ Kişioğtu 

1/üsııii Tiirkaııd 

Yıısııf Ziya Ekeı· 

.lfuhit Tiinıerkıın 

Sebati Ataman (•) 
Sııat Başol 

, 1 bdiirrahııwıı Buy(fcıgiller 



Ankara 
.tlnta.lya 
Antalya 
Giresun 
Hatay 
! zmir 
!zmir 
l zmir 
Kars 
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DIŞlŞLERl KOMİSYONU 

Bo.§ kan 
Sözcü 
KMip 

!zmir 
l zmi1· 
Erzurum 

S<ıd1-i Maksudi ih'sal 
Nazifi ~ c rif N ab el 
Bnrhanettin Onat 
.-l·rif llikrnet Pamııkoğ lıı 

.1 bcliiı·ı-ahman Melek 
Osman Kapani 
Vas[i ıllente§ 

(' enıal Tunca 
lfiiseyin Cahit Yalçın 

Ekrem H ayri tJ stündağ (•) 
Cihaı.l Baban 
Hıfkı Sa lim ZJ ıu·~·rık 

Kayseri i:)ıuul /layı·i Orgiilılii 

Konycı Öıntr Hiza Doğrıı/ 

Kiitahya i l sım G ii nd iiz 
Manisa . 1 r/mı11 f\a/'ltiJSIIW1lOğftl 

Manisa lfmncln/la lı Sııplti 7'rıun iiı•ı• r 

ilfa.raş Sıı/(1/ıa t tin ll ·iidııyioğl ıı 
.ll uğla ,Vaılir Sttrli 
Samsım /l'iru z /\ (sim 
Trabzon lfasan 8akıı 

Kom isyon, 13 (13 tasarı) işin 7 sini sonuçlandırııı ı ~, g<'ri kalaıı 6 i~ th• kuıııis~·omlu kulnıı~lır . 

Afyon K. 
Afyon K. 
Amasya 
. lnkara 
. inkara 
Bilecik 
Bingöl 
Bolu 
Çorıilı 

Giimiişane 

Oiimiişane 

DİLEKÇE KOMİSYONU 

Başka" 
i:)ö:uü 
Katip 

Bekir Oynaganlı 
Gazi. Y iğitba§'t 
1 smt?Jt O lg aç. 
Ömer Bilen 
Cevdet Soydan 
!smail Aşkın 

(; iiınüşane 
Erzurum 
Sii1·d 

MustafıJ Nuri Okcuoğlu 
lhsan Güle:a 
jlf esud G'Ün811 

-Vasfi Mahir Kocatürk 
ll alit Zarbun 

Cevdet Baybura 
Bakadır Dülger 
M ehmet Daim Siialp 

!çel Şahazı Tol 
.llalatya M ehmet Kaı-tal 
Malatya Nul'i Ocakcıoğlu 
Jlalatya . l bdiilk<ıdir Ozbay 
ilbığla Z eyyat MandaUnci 
Samsun Ferid Tüzel 
Seyhan Arif Nihat Asya 
Sivas Nurettin Ertürk 
Tt·abzon 'aUh Esad Alper&n 
Yazgad Faik Erba§ 
l'ozgad l'usuf Karslıoğlu 

Komisyon, 35 (35 önerge) iş'in 6 sını sonuçlandımuş ve geri kıllım 29 iş de konıisyoııt!a kalnıı~tır. 
Geçen devrelerden kalan ve' bu devre içinde hanıl edilen arzuhalleı·uı ıniklan ile lıaklaru1da 

yapıJan muameleler Büyük Millet Meclisine gelen kuğıtlıır lıöliimiindcki anıılıallcı· kısmında göste
rilmiş olduğundan tekrar yazılmamıştır. 

{•) Bağlık ve osyal Yanum Bakanlığına tayin edildiğinden çekilmiş sayılmı§lır. 



Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Edirne 
Erzurum 
Gazina te b 
Oa.zinateb 
Giresun 
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EKONOMİ KOMİSYONU 

Başkan 

Sözcü 
!(af-ip 

Manisa 
Baltkesir 
Zonguldak 

Süleyman K erman 
~altihaddin Adil 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Geil.ikoğlu 
Ji'uad Seyhun 
lbrahim SubaŞi 
Kamil Kozak 
Mithat San 
Zihni Ural 
ll asan Osma 
Emrullalı Nutku 
Ali Ocak 
Cevdet Sarı 

H amdi Bozbağ 

Kazım Taşkent 

Enver G-üreli 
Cemal Kıpcak 

Giimiişane 

Kars 
Kocaeli 
Konya 
/(ütahya 
Malatya 
Niğde 

Sinob 
Sirıob 

Sivas 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Halis Tokdemir 
Abbas Çetin 
M ~hmet Yılmaz 

Kemal Ataman 
A hmet thsan Gürsoy 
Hikmet Fırat 
Ferit Ecer 
Nuri Sertoğlu 
Serveı· Somuncuoğlu 

Hüseyin Yüksel 
Cahid Zamangı'l. 
Omer Cevheri 
H iiseyin Balık 

Konıisyona iş lıavalc cd'ilın eın i ştir. 

Af,yoıı K. 
Ağn 

Ankaı·a 

Bolıı 

Çor·uh 
('orum 
Denizli 
Diyarbakıı· 

G"UMR.ttK VE TEKEL KOMİSYONlJ 

Raşkan 

Fiözcü 
l{fit~ 

flozi Yiğitbaşı 
lfalis Oztürk 
S alahattin B enli 
Mithat Dayıoğlu 
.lf ecit Bumin 
i\ hmet BaŞibiiyiik 
.11 usta fa Giilcügil 
1' ıısu f Azizoğlu 

. tınasya 
/(ocaeli 
Si ir d 

ll iimit Koray 
ıli iiıntaz Kavalcıoğlu 

Baki Erden 

Hatay 
ls tanbul 
Kastamonu 
J(onya 
Samsım 

~amsun 

Trabzon 
:Vozgad 

Abdullah Cilli 
Mithat Sözer 
.flhmet Keskin 
Abdiirrahman Fahri Ağaoğlu 
Hasan Fehmi UstaoğW. 
Hadi Uzer 
T evfik Koral 
H asan tlt;.öı 

Komisyon, 5 (3 tasar ı , 1 teklif, 1 ter.kere) i şin 4 ünü sonuçlandırıru~ geri kalan bir iş de Komis
yonda kalmıştır. 

1 



Bil§ kan 
Başkan V. 
Sözcü 
Kat-ip 

Balık&sir SalalıaHin B as kan 
Balıkesir Muhar·rem Tunçay 
Bitlis Muktar Ertan 
Çorum Balıcı Kolitaş 

Diyarbaktr Nazım Onen 
Elazığ Abdullah Demirtaş 

Erzincan (1 emaı Gönenı; 

Isparta Tahsin Tola 
Istanbul Hiisnü Yaman 
Kayseri Fikri Apa~dm 
Konya Hidayet Aydm er 
Kütahya Yı~/ Aysal 
Manisa F'rwulr. llker 

- 202 -
tçtşı.ERt KOMİSYONU 

Kırklareli 

Bursa 
But·sa 
Amasya 

Faik t!stün 
Necdet Yılmaz 
Agah Erozan 
Kemal Eren 

Mamş 

Mardin 
Niğde 

Ordu 
Ordıı 

Seyhan 
Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Van 
O'ozgad 
Zonguldak 

Ahmet Bozdağ 
Cevdet Oztüt·k 
H üseyi1ı tTıkü 
Feyzi Boztepe 
H amdi Şarlan 
S alim S erı;e 
Rifat Oçtem 
Nuri Turgut Topcoğlu 
11 amdi Orhon 
Reşit Kemal Timuroğl'W 
lzzet Akm 
Avııi Doğan 

.tl·uııi Yurdabayrak 

Komis.voıı , 19 ( 10 tasarı , 6 tek !'if, 3 önerge) işin H ini ~~ıııu~lnndırmış 1 sahihi tanı !'ın dan ge ı·i 
alınmış ve geri kalan .JO iş de Komiayunda kalmıştır. 

D enieli 
Diyarbak": 
GirBS'Wn 
Kırkl&reli 

Kır§ehir 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
llfuş 

MALrYE KOMITSYONU 

Baş~ 
Sözeti 
Ka tip 

Eyüp Şahin 

S61Jkan 
Kocaeli 
Zonguldak 

Mustafa Remzi Bucak 
Rayrett;n Erkmen 
ıtkı Pekkip 

Halil s~zai Eı·kut 
TAi.tfi Tokoğlu 
Esat Doğan 
Abdülkadir Kalav 
Ferit Ktlıı;lar 

R6§ad Güı;lü 

Ekrem Alican 
li'ehmi Açıksöz 

Rize 
Samsun 
, ivas 
.C:Jivas 
rekirdağ 

"rabzon 
Yazgad 
7,01ıguldak 

l zzet Akçal 
iikrü muı;ay 

Şevki Ecevit 
Sedat Zeki Ors 
Yusuf Ziya Tunta§ 
7'evfik Koral 
Fuat Nizanıoğlu 
Rifat Sivişoğltı 

! '"'ı 

Komisyon, 9 (1 tasarı, 4 teklif, 4, önerıre) işin 5 ini sonuçlandırmı~ vı> geri kalnıı 4 i ş de Komis-
yonda kalmıştır . r.ıı" • ~ o! .ı r ~ 



Aydın 

Çoruh 
Deni•U 
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MECLts HESAPLARINI İNCELEME KOMISYONU 

BG§kan 
··özcü 
Katip 
Denetçi 

Şevki Hasırcı 

Abbas Gigin 
Ali -Çobanoğlu 

Eski§ ehir 
Mardin 
Çorum 
Zonguldak 

l smaiZ H akki Çevik (*) 
M ehmet Kamil Boran 
Hasan Ali Vural 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 

Istanbul 
Kars 
Konya 

Salih Fuad Keçeci (*) 
Abbas Çetin 
Saffet Gürol 

Komisyon, 22 Mayıs 1950 tarihinden itibaren n defa toplanmış ve İçtüzük hükmü gereğince 
Büyük Mill et Meclisi ve bağlantı larındaki denıi r ba~ c~yanın sayımına başlamıştır . 

MECLİS KİTAPLI<li KOMİSYONU 

Başkan 

Sözr.ii 

,ı nkara 
Konya 
!çel 

Bolu 
Bursa 

Zuhuri DantŞm411 

Selim Ragıp Emeç 

Mümtaz Faik Fenik 
Ziyyat Ebüzziya 
Halı7, Atalay (*•) 

Komisyon, 22 Mayıs 1950 tarihinden 15 TeınınU?: 1950 tarihine kadar beş defa toplanarak, dış . 

ııwıııl ckctlcr yayııılarınd ıın liizumlu görülenierin satınalınmasına, Devlet tarafından yayınlanmak
ta olan esc rl \'riı ı parasız olarak tcminine, liizumlu göriilen bazı kıymetli eserlerin satınalınmasına, 

gazete re dergi lerden lüzumln olını.vanlarının Temmuz ayından itibaren tasarruf maksadiyle satın
alıııın aınasına ve olrunmak üzere alınan kitapların da vaktinde kitaplığa geriverilmesinin te!Jlinine ka
ı·ıu· veı-mi~tlr. 

( •) 12 · V I . 1950 tarihinde ı•efat ettiği 26 . V l . 1950 taı·ihinde Kaınulaya bildirilmiş ve yeı·ine 
Salih Fuad Keçeci (!stanbul) seçilmiştir. 

( .. ) Sene içinde yapılan seçimde Komisyona gimıi§tir . 
• 



Ağrı 

Antalya 
Balıkesir 

lliıecik 

Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
DeııizU 

Eı·zurum 
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MILLI ECltTlM KOMİSYONU 

Baş !«m 
.•wzcü 
Krıtip 

Kasım K ii.frevi 
fı'atiıı Dalaman 
Yahya PeZvcm 
'l'awt Oran 
.lf ehmet Ozbey 
. lıi Canip Yöntem 
Omer Mart 
Fikı·et Ba.1aran 
l"rhıni Çobano"#JM 

Edirns 
, eyhan 
Çankırı 

Gemc~ı Köprülü 
Heınzi Oğuz Arık 

Kazım Amr 

Eı·zıırum 

Hatay 
Istanbul 
I zmir 
Kars 
Kiitahya 
Ordu 
'l'rabzon 

Rıza Top&uoğlu 

Hcıs(m Reşit Tankut 
Ji'lıruk Naf~z Çarıılıbel 

Hatide Edib Adıvar 
'l'ezet· 'l'aşkıı-aıı 

Remzi K oçak 
Yusuf Ziya Oı·taç 
Mnstrıfrı Reşit 'l'arakçıoğlıı 

IComisyona i~ lıavnle ed"ilmenıiştir. 

A{y01ı K. 
Çanakkale 
Denizli 
Diyarbakır 

lçel 
Isparta 
Istanbul 
Kars 
Kastanıonu 

Kastamonu 
Kayseri 

MİLLI SAVUNMA KOMİSYONU 

Başkan 

Sözcü 
Ka tip 

Aıi lhsan Sô.bia 
Siireyya Endik 
Ji'ikret Karabudok 

Istanbul 
Ankara 
Erzurum 

.l' usuf Kamil Alfu# 
CeUi.l Ramazanoğlu 
lrfan Aksu 
Sani Yaver 
Hüsamettin Tııgaç 
GaUb Denitı 

Rifat Taşkın 
! smail Berkak 

Ali Fuad Gebesoy 
Seyfi Kurtbek (*) 
Mustafa Zeren 

Kwşehir Rifat Özdeş 
Kocaeli Saim Onh01ı 
'Konya Ziya Barlas 
!(ütahya Besim Besin 
Niğde Nuri Yurdakul 
Rize K emal Balta 
Seyh<Jn ~inan TekeUoğlu 

Si no b Cevdet Kerim lncedayı 
Sivas Bah<Jttin Taner 
Trabzon Naci Altuğ 
Van Kazım Ozalp 

Komisyon, 4 (2 tasarı, 1 tezkere, 1 önerge) i§.in 2 . i , onuçlandmlmış 1 iş salıibi tarafmdan geri 
ıılınnuş ve geri kalan 1 iş de Komisyonda kalmıştn. 

(•) Ulaştırma Bakanlığırıa tayi1ı edildiğinden f(omi~ymıdaıı çekilmiş ayılnıışitt' . 



Ajyoıı ]( , 

Ankam 
Aydın 

Aydın 

Çankın 

(fo nı m 
Çonıııı 

fi:rzıwuııı 

Oazimıteb 

Hatll/y 
1çel 
t.~tanlııli 
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U.OUK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 

Ba.1kan Kocaeli 
Söze ii Istanbul 
Katip f( oııyıı 

. lıoni 'l'un 

.lhıhlis Bayraınoğln 

Nmnık Oedik 
. ı. Baki Öl•rlrın 
( 'e/{i/ O tm ını 

-'<N/at Bcırmı 

Saiı> Ozer 
i': nı •e r K m· mı 
8mnih !nal 
Cavit Yurtman 
. l ziz /( öksal 
AnrlrP V rıhm.m Bayar 

J;'theııı Vassrıf Alraıı 

.lliilrerreııı Sn·rol 
1'1tkı S1ılinı Uııı·çak 

lzıııiı· 
/((1,1·.~ 

Kayseri 
Kocaeli 

Maııiscı 

Jla.rrlin 
Orrlıı. 

Samsım 

Seyhan 
Si no b 

SiNI S 

'l'ekirdrığ 

N ecdct lncekam 
Esat Oktay 
. ll·i Rıza f(ılıçka./e 

Ziyrı , ttığ 

N11j'iı f(örez 
• 1 ziz 71 ms 
Zeki .ll esııt Sezer 
Naci Berkman 
( 'ezıııi 'i' ii rk 
. l /i ·~ii rkii •. av h 
Nılzıııı . lğaçc·ı.koğln 

Z e Iri g ml rm ımı 

Koıııi:~· oıııı. g~lrn 2 (1 tı•klif, 1 önerge) işin il<isi clu koınisyonıladır . 

Çorum 
Giı·esun 

IT akkıiri 
Isparta 
Malatya 

Mardin 

Mıı.ı 
N~de 

SAYlŞTAY KOMİSYONU 

BU§ kan 
Sözcü 
'f(!jtip 

~evki Giirses 
Doğan Köymen 
i-/elim Seven 
Said Bilgiy 

Mar!J§ 
Giresun 
Rize 

.llehmet Kulu 

. 1/ı d:iirrahman Bayar 
If am.di D ayı 
Hadi Arı~ 

Nedim Okmeıı 
Mazhar Şener 
Z eki Rıza Spm·el 

N1iğd1 

Rize 
Samsun 
Siir<l 
Siird 
Tekirdağ 

'l'okad 
Trabzon 

Süreyya DellaZoğlu 

Ahmet Morgü 
H aşiın AU,~an 
Şe/ik Tiirkdoğan 

Cemı"l Yardım 

Hiise-yitıı B ingül 
ll aıııdi Koyutürk 
M ahm1ıt Goloğııt 

Komiıı,vonıı gelen 31 ( 17 tasarı , L4 tczkcr .) i~n :Jl ıle Komisyondıı kalmıştır. 



A fyon K. 
Afyon K. 
A ntalya 
Balıkesir 

Balıke6ir 

Bit W& 
Bursa 
Çankın 

Denizli 
Erzurum 
Gaziant eb 
Giresun 
Hatay 
l çel 
! zmir 
! zmir 

Ba§kaıı 

S özcü 
Kat~ 

ılbdullah Güler 
Salih 7'orfiUi 
. lhmet Tekelioğlu 

Jlıızcıffeı· Emiı·oğlu 
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TüiM KOMİBYONU 

Bursa Selim Jferkmen 
Gaziant eb Ekri'!Yiı Genani 
Niğde fi'cıhı·i }( öşkeroğlu 

J{m·s V eyis Koçulu 
Kastanıonu .lfıızafler Ali Miihto 
Kayseri Emin Develioğlu 

}{ayseri Mehmet Özdemir 
. ı hmet Kocabıyıkoğlu Kırklm·eıi JloJınıut Eı·bil 

'la.Whattin !nan K~rklareli Fikret Filiz 
'adettin Kaı-acab ey Kocaeli Salih Kalemcioğlu 

lümal Atakurt J(onya Ali Rıza Ercan 
R ef et Tavaslıoğlu Malatya Hüseyin Doğan 
Sabri Erduman Manisa Sudi Mıhçıoğw 
Sawhattin tinlü Maraş A hmet Kadoğlu 
il/ii N aci Duyduk Ordu .'ltıf Topaloğlu 

'fcıyfur Sökmen Seyhan Z elci Akçalı 
.'-lrılilı Inankur Seyhan 7'ev{ik Coşkun 
M ehmet Aldemir Seyhan .1l ahmut Kibaroğlu 
.'-:adı.k Giz Tekirdağ .~e u ket lif oc rı n 

Komisyon, 2 (2 teklif ) 'i ş iıı hiriııi soıı u ~landıı·nıı ~ \'r geri kalaıı lıiı· i ~ de Komisyonda kalnıı~tıı· . 

TİCARET KOMITSYONU 

Ba1ka11. I stanbul Beılı-i Nedim Göknı1 
Sözcü i stanbul ft'alırettin Scvyımer 

Katip Kayseri l bralı im f(im zo.cjf ll (~') 

Ankaro n amdi Bulgurlu Konya A.bdi Çilingi·r 
Balıkesir . lli Fahri lşeri Kiitahya Mccclet Alkin 
Balıkesir . lı·if Kalıpsızoğlu Kütahya Ahmet Kavuncu 
Çorum If-akkı Y emeniciler il! ara§ R emzi Oksiiz 
Erzurum Haid Başak ,</(ımsun lsmaı1 lşın 
Giresıııı . tdnan Tiifelwk!4Ju Siıınb • 

1 Prııer 'oınuııcuoğlu 

Kars Ji'oozi Aktaş 7'okad Lll ııstafa Ozdeıııir 
Kastamcmu Şiikrii Kerinua<U Tmbzoıı Saffet Baştıınar 
K ocaeli H aıncli BG§ak 'l'rcıbzon ('ahicl Zamaııgil 

Komisyon, !'i (3 ta arı, 2 teklif ) işitı ikisini sonu!;landırnıış \'e gcı· i kalaıı 3 iş de Komisyonda 
kalmıştır . 

(•) Başkanlık Divaııı Kôtipl·iğiııt seçildiğiııcleıı, yerin e 'iaiıl /Ja.~flk ( Erzw·ıwı) gtçilıniı t it, 



Antal1jtJ 
Bilecik 
Bol-u 
Çanakkal• 
Çoruh 
Denizli 
Diyarbakw 
Giresun 
Isparta 

Başkan 

Sözcii 
Katip 

Ahmet Toku§ 
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ULAŞTıRMA KOMlSYONU 

Gümüşane 

Konya 
Amal!(a 

Raşit Gürgen 
Himmet Olçmen 
Cevdet Topçu 

Istanbul Senihi Y iirüten 
Keşşaf Mehmet Korkut l zmir Tank Gürerk 
Vahit Yöntem Malatya Lut/i Sayman 
lhsan Kaı-asioğlu Muğla Yavuz Başer 
Ali Rıza Sağlar Or® Hüsnü Akyol 
Hüsnü Ak§it Oı·du Naşit Fırat 

Kamil Tayşı Tokad Fevzi Çubuk 
Tahsin lnanç Tunceli Hasan Remzi Kulu 
Kemal Demiralati 

Komisyon, 3 (3 tasarı ) işin lıirini sonuçlandırnllş Y~ ı:w ı · i kalıııı ikisi de Komisyonda kalm ıştır. 

Amasya 
Ankara 
Ankara 
Bingöl 
Çankın 

Çnruh 
Çorum 
Edirne 
Elazığ 

Erzurum 
Gaziant eb 
Istanbul 

lQTİMA 1 

ADALET KOMİSYONU 

Rcışkan 

Sözcü 
·xatip 

Isınet Olgaç 

Ankara 
ncılıkesir 

Balıkesir 

Osman Şevki Çiçekdağ 
Hamid Şevket ı,.,cll 

Peridun Fikri Düşünsel 
('elô.l Boynuk 
Jf esııd Güıı ey 
lfiis&yin O rta kcwğlıı 
.llehmet En.ginün 
ll am it Ali Y öney 
Enver Karan 
Oalip Kınoğlu 
. 1 hı1ya Moshos 

Osman Talat llte~n 
.lf ii{it Er kuyumcu 
1' acid Asema 

lz·nıir Muhiddin Ereı~er 
Kars Latif Aküzüm 
J{aı·s Sırrı Atalay 
Kars Abbas Çetin 
J(onya Muammer Obuz 
'Kiitahya S . Süruri Nası~1ıoğıu 
Jfalatya Şefik Tugay 
.llaraş , tb dullah Aytemie 
.llardin M ehmet Kamil Boran 
Samsun li' erid Tiizel 
Sryhan Salim Serçe 
Y nz!Ja.d Niyazi V'nal Aleılı 

Komisyon, 101 (25 t!ISarı, 59 teklif, 11 tczkerc, :; önerge, türlü kağıt ) işin 63 iinli soııu çlamlır-
mı~ ' 'e geri kalaıı 38 iş de Komisyonda ka l mı~tır . • • '' 



Afyon K. 
Ağrı 

Ankara 
Bingöl . 
DVıJarbakır 

Eı·zincan 

Erzincan 
ErZ'Iırum 

Isparta 
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Başkan 

Sözcü 
·xatip 

/( e-mal Ozçoban 
(' etô.l Yardımcı 
Ranıisı Eren 

Istanbul 
Konya 
tçeı 

Feridun Fikr-i Dütüns8l 
Ferit Alpiskender 
Şemsettin Günaltati 
.'labit Sağıroğlu 
Jl emiş Yazıcı 
Reşit Turgut 

Fuad Jluliısi Demir8lli 
Rifat A labay 
ll iiseyin Fırat 

l stanbul 
Konya 
Manisa 
Sivas 
Sivas 
7'ekirdağ 

Tokad 
'l'rabzon 
Znngııldak 

Mithat Booker 
'l'<ırık Kozbek 
M1ıhlis Tiimay 
/iJrciiıııeııt Damalı 

/lhan Dizdar 
lsmail Hakkı Akyüz 
Haluk Okeren 
Faik Ahmed Barutçu 
Ymıus M1.fammeı· Alakaııt 

Koınisyoıı , 28 (2 tasarı , 20 l.<!klit 2 tezkcre, 4 öneı·!('~) işin 1+ iiııii soııu<;lıuıdırnıış 1'<' g\· ri kalan 
14 iş de Kom'isyonda kalmlljtır. 

BA YlNDIRLIK KOMİSYONU 

Antalya 
Çanakkale 
Erzincan 
Gaziant eb 
Giresun 
Kars 
Kastamımu 

Konya 
Maı~ 

Başkan 

Söeoii 
Katip 

Ahmet Tokuş 
B edi Eniistün 
Z iya Soylu 
Süleyman Kuranel 
Hamdi Bozbağ 

Mehmet Bakadır 
H ayri Tosunoğlu 

Hidayet Aydıner 

Eskişehir 

Elazığ 

Urfa 

Salahattin Hiidayioğlu 

Kemal Zeytinoğlu (*) 
Şevki Yazman 
N ecd et Açanal 

Maraş Maz1uır Ozsoy 
Niğde Asım Doğanay (*•) 
Rize Mehmet li'ahri Mete 
')ams-ım Naci B erkman 
Samsun Muhittin Ozkefeli 
'i eyhan Reşad Giiçlü 
Sina b Cevdet K erim lncedayı 
T unceli lTıdır Aydın 

Urfa ll asaıı Oral 

Komisyon, 20 (7 tasarı, 13 tı•klif ) i~iıı ll ini sonıı\;lııııdıı·mış ve gl.'ri kıılaıı 9 İli <le KoıniR~·ondıı 

kalmı§tu: . 

(•) Bayındırlık Balıaııı olmuştur. 

( .. ) K omisyon Başkanı olmuştur. 



ilfyoıı K. 
/ l nkara 
. ı ntalya 
Aydın 

Balıkesir 

Bolu 
['anakkale 
Vi yarbakır 
Eliiğız 

H rzincan 
Eskişehir 

niresun 
(: iinıiişane 
lfatay 
1 stanbul 
1 stanbul 
Istanbul 
!zmir 
Kastamonu 

Başkan 

Ba..şkaıı V. 
Sözcü 
Kiitip 

Ahmed V eziroğlu 
Mııhlis RaytamotJZ,U 
Akif Sarıoğlu 
Etem Menderes 
Esat Budakoğlu 
Mahmut Giiçbilmez 
li enan Akmanlar 
Mustafa Ekinci 
Ömer Faruk Sanaç 
.V ah id Pekcan 
. ı bidin Potuoğlu 
.llazhar Şener 
K ımal YörükoğZu 
('rl{ıl Sait Siren 
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ls tanbul 
Burdur 
Çanakkale 
Bursa 

Enver Adakan 
Fethi Çelikbaş 
Emin Kalafat 
Il aluk Ş aman 

i( as tanıonu Hamdi Türe 
]( ırklareıi Şefik Bakay 
Kırşe~ir Osman Bölükbaşı 
J(onya Hemzi Birand 
Konya M urad Ali Vlgen 
Malatya lll ehmet Sadık Eti 
.llaraş Nedim Okmen (~'*) 

Itfardin Rıza Erten 
Mardin Kemal Türkoğlu 
Ordu Refet Aksoy 
Rize Osman Kavrakoğlu 
Seyhan Sedat Barı 
Si'Vas i/alil lmrs 
Tokad Sıtkı Atanç 

, ı hmet H amdi Başar '/'rabzon Cemal Reşit Eyüboğlu 

F'ahı·ettin Sayımar Tt·abzon . F'ehmi Kalaycıoğlu 
('cliil Türkgeldi Urfa Fct'idım Ergi.n 
/J r huıt Bilgin Van F'crid Melen 
7'alısin Coşkan (*) 

Koıııisyoıı, ~42 (99 tasarı, 105 teklif, 32 tezkere. fi önl'l'!{l' ) i ~iıı 184 ünü sonu~landırıııış ve geri 
lwl;ııı :;H i~ dı· roınis~·onoa kalmıştır·. 

Burdur 
Giresun 
t tanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Istanbul· 
!zmir 

U aşkan 
Sözcü 
Kiitip 

lif e hmet Erkazancı 
Doğan Köymen 
Solonıoıı . ldalo 
1 lısrın Aıtu~sı 
.1 hmet Topcu 
Senihi Yürüten 
.1bidin Tekön 

ÇALIŞMA KOMİSYONU 

.Ji anisa 
Aydın 

Zonguldak 

ıVafiz Körez 
N am ık Gedik 
Suat Başol 

Kastamonu 
Kırşehir 

Kocaeli 
" Seyhan 

Si no b 
f!rfa 
Zonguldak 

Fahri Keyecioğlu 
Halil Sezai ErkuC 
Y eredoğ Ki§ioğlu 
Yusuf Ziya Eker 
ltluhit Tümerkan 
Feridun Ayalp 
Abdürrahman BoyaOl{Jt'ller 

Komisyon. 17 (6 tasarı, 10 teklif, 1 önerge) işin 14 üuii sonuı;Jandırınış ve geri kalan 3 i~ de 
Komisyonda kalmıştır. 

(•) , IJ(im mazbatası recldedı'lmiştir. 
( ••) Tar mı Bakanı olmuştur. 



Ankara 
Erzurum 
Hatay 
!stanbul 
!zmir 
!zmir 
lzmiı· 
Kars 
Kayseri 
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Bail'" 
Sözcii 
Katip 

l~mıir 

lzınir 
Denizli 

Sad·Y'i Maksudi Arsal 
Rıfkı Salim Bur~k (*) 
.·lbcliirrahnıan Mdek 
Nihad Reşad Bdger 
Cihad Baban 
.lvni Ba§nımı 
Cemal Tunca 
llliiscyiıı Cahit Yalçm 
Sw.ul Hayri tirgübW 

Vas['i Menteş 
Osman Kapani 
,Lli Çobanot}Vıı 

Konya 
Kiitahya 
Manisa 
Manisa 
Muğla 

Muğla 

Samsuıı 

Seyhaıı 

Trabzon 

Ziyad Ebiizziya 
Asım Giindüa 
.tılnan KaraosmanoğVıı 

Il . Sııphi Tanrıöver 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Firuz Kesim 
Remzi Oğuz Ank 
lfasan Slıka 

Komisyon, 48 (44 tasa:·ı, 3 teklif, 1 türlü kiiğıt) işin 39 unu sonuc; landırıııı ~ ve gwi kalıııı 9 iş de 
Komisyonda kalınıı:ıtır, 

DlLEKQE KOMlSYONU 

Başkan Erzurum IJ<ıhadır DiilgM 
Sözcii Bursa HOJif Aybar 
Katip 1çel Şahap Tol 

Afyon 'K. Bekir Oyııagaıılı Giimüşane H alit Zarbım 
Ankara C'ıwdet Soydan Kayseri Yusuf Ziya Turgut 
Aydın A. Baki Okdem Malatya M ehmet Kart al 
Balıkesir Muzaffer Emiroğlu Malatya Nuri Ocakcıoğlu 
Balıkesir Abi Fahri 1şeri Malatya Abdiilkadir Ozbay 
Balıkesir .tirif Kalıpsızoğlıı Sifvas Nurettin Ertiirk 
Bı1ecik Talat Oran Tokad. ,[hmet Gürkan 
Bingöl .llustafa Nuri Okcuoğlu Tı·abzon 'alilı Esad Alperım 
.Bolu llı.san Giilez Urfa C el& One el 
Erzurum Rıza Topçuoğlu Yozgad Faik Erbaş 
Giimii§ane 'evdet B aybura Yozgad Yu uf Karslıoğlu 

Komisyon, 44 (1 tezkerc. 42 önerge, 1 türlü kağıt ) işin 19 unu sonuçlandırmış ve geri kalan 25 
iş de Komisyonda k~tır. · 

Gc~en devr lerden kalanlarlıı bu devre içim!<' gelmi§ olan arzuhallerin miktarı ve haklarında 

yapılan muameleler Büyük Millet Meclisine gelen kı1ğıtlar böliimiindeki arzuhaller kısmında göste
rilmiş olduğundan tekrar yazılmamı§tır. 

(•) Giiml'iik ve Tekel Bakanı olmU§ttır. 



, Inkara 
,inkara 
. lnkara 
. lııtalya 

Rolu 
Bııı·sa 

Ediı·no 

Edirne 
{!azianteb 
Oiresun 
Gümüşane 

lzınir 
Kocaeli 
i(ocaeıi 
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Ba§kan 
Hözcü 
Katip 

Manisa 
Erzurum 
~onguZdak 

Scıtiihaddin Adil 
ilbduılah Gedikoğlu 

Fuad Seyhun 
lbrahim Subaşı 
Kamil Kozak 
Mithat San 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 
Ali Ocak 
Tahsi1ı 1 ııanç 
Halis 'J'okdem:r 
Sadık Giz 
11 aındi BU§ak 
Mehmet Yılmaz 

Şeıni Ergin 
Emrulla1ı Nutku 
Cemal Kıpcak 

Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
ilfanisa 
Muğla 

Si no b 
Sinob 
T~kirdağ 

Tokad 
(['rabzon 
Urfa 
~onguld<ık 

J{eın.ll Atanıın · 
Saffet Gürol 
Ahmet lhsan Gürsov 
H ikifıet Fırat 
Kazım Taşkent 

Cemal Hünal 
Nuri Sertoğlu 
Server Samuncuoğlu 
J' ıısuf Ziya Tu n taş 
Zihni Betil 
Cahid Zamangil 
Omer Cevheri 
Jl üseyin Balık 

Kvıııisyon, 10 ( 1 tasarı , 8 teklif, l önerge) i~in !1 ııııu son11çlıındırınış \ 'C geri kalaıı ] 'iş de Ko

ınis,vo ııda kulnıı ~t ll' , 

, ı ğn 

('onıın 

Denizli 
Diyarbakıı· 

r:ires uıı 

llrıtny 

l s tanbul 
J( as tanıann 

GUMRUK VE TEKEL KOMİSYONU 

H aşkan 
.<iözcü 
Kiitiıı 

//"/ is Oztiirk 
. lh ııu• l Na .~tbii yii/; 

Jlıts l rı[a Oiilciigil 

Yıtsııf , l zizoğlıı 

Kocaeli 
Trabzon 
Sam.sıııı 

. 1 rif 1! ilm ı tl l'mıı ıtl:uğhı 

.1/ıdul/alı Cil/ i 
Mithat Sözer 
. 1/ım e t Ii.cs/;in 

.ll ii ın toz J(aııalcıoğlıı 

.1/ahınut Uoloğlıı 

İsmail I şın 

K onya 
Sa.ııısun 

Sam.w.ıı 

Siiı·d 

Tok ad 
Tı-abzuıı 

rozgad 

ilbdiiıTnhınıııı Fcı.lıri Ağaoğlu 

Hasan F'elııni f! staoğlıı 
lfiidi Uzeı· 
Brıki E1·deıı 

Jl ustafa Ozclemir 
T er[ ik li oral 
/1 asan i' çöz 

Komisyon, 23 (JG tasarı, 6 t eklif, 1 önerge) işin 20 sini sonuçlandırınış ve geri kalan 3 iş do 
Koınis~·oııda kıı lmıştır . 



Başkan 

Başkan V. 
Sözcü 
Katip 

Balıkesir Saı61uıttin Baskım 

Balıkesir Muluırrem Tunçay 
Bitlis Muhtar Erta& ("') 
Bursa Jlgah Erozım 
Çoruh. Zihni Ural 
Çorum Baha Koıdaş 
Diyarbak•r Niizım Onen 
Elazığ Abdullah DemirtiJ§ 
Er:ıincım r emal Gönenç 
Isparta K emal Demiralati 
Isparta Tahsin Tolo 
Istanbul Hüsnü Yaman 
](ii tah ya Yıısuf Aysal 
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Kırklareli Faik tJ stün 
Bursa Necdet Yılmaz 
Zonguld<ık Avni Yurd<ıbayrak 
Amasya Kemal Eren 

Jllanisa Faruk 1ıker 
Maraş Ahmet Bozdağ 
Mardin Cevdet Ozt ii ı k 
Niğde Ferit Ecer 
Jrdu Feyzi Boztepe 
Ordu H amdi Şarlan 
Seyhan Mahmut Kibaro4l11. 
Sivas Rifat Oçten 
To~·ad N11.ri Turgut Topcoğ'Vu 
7'ı·abzon H amdi Orh.on 
Urfa Reşit Kemal Timuroğ'Vu 
Van l:ızet Akin 
Yozgad Avni Doğan 

Komisyon, 92 (20 tasarı, 66 teklif, 2 tczkere, 4 önerge) iş'in 66 sını sonuçlandn·nıı~ ,.e geri kalan 
26 iş de K9miByonda kalmıştır. '-'J.".-r~~ ı -

Diyarbakw 
K ırkla.reli 
Kıı·şehir 

!(ocaeli 
Konya 
Malatya 
Mardin 
Mıt§ • 

Niğde 

MALİYE KOMİSYONU 

Başkım 

Sözeti 
Katip 

M. Remzi Bucak 
'ıtkı Pekkip 
l!iııı1 eooi Erkut 
Lıitfi Tokoğlu 

Rize 
Giresun 
Zonguldak 

linıran Nazif Yriğiter 
/?sat Doğan 
. Lbdülkadir Kalav 
P erit K ılıçlor 
Necip Bilge 

/ zzet Ak9a,ı 
n Mjrettin Erkmen 
Fehmi Açıksöz 

Samsun .~iikrii Uluçay 
eyhan Zeki Akçau 
iird M ehmet Daim Süalp 

Sivas Şevki Ecevit 
Trabzon 7'evfik Koral ("') 
Yozgad l<'ııat NizaınoğVu 

Yozgad Il rı im Tatlıoğlu 
Zonguldak Rif ot Sivişoğlıı 

Komisyon, 105 (30 tasarı, 6 teklif, 4 tezkcre, 3 önerge) i§iu 92 sini sonuçla.ndırmış ve geri ka
lan 13 i~ do Komisyonda kalmıştır . 



Bilecik 
Ç'orııh 

Ço·rıım 
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MECLlS HESAPLARINI l NOELEME KOMlSYONU 

U aşkan 
Sözcii 
Ka tip 
DeııtJtçi 

lsmail A§ktn 
Abbas Gigin 
1 f akkı Y emeniciler 

Istanbul 
Çorum 
Giresun 
Zonguldak 

.Sali/ı Fuad Keçeci 
Hasan Aıi Vural 
Adnan Tüfekçioğlu 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 

)enizli 
Kars 
Mardiıı 

Eyüp Şalıin 
4.blıas Çetin 
M ehmet Kamil Borll'lı 

Komisyon : 1 Kasım 1950 tarihinden 10 Ağustos 195L tarihine kıldar 16 toplantı yaparak Bü)iik 
Millet llleelisi Mart : Mayıs 1950, Haziran : Kasım 1950, Aı·alık 1950 iliı Ocak: Mayıs 1951 ayları 

lıc~ab ı hakkında 5; Büyük Mille1 :Meclisi, Cumhurba~kaıılığı vo Divmıı Muhaschat Reisliği 1949 yılı 
Hesabı Katileri hakkında 3; Büyük Millet Meclisi vo bağlıınıklariyl~. MilJI .'arııylar, kasırlar ve 
k~klrrdeki eşya hakkmdııld lıir rapol'tı Yüksek Başkım lığa sunmuş n' lıunlardan aylık hı>saplar hak
kındııki raporlar Umumi Heyetin 18 . XII. 1950, il . J . 1951 , 15 . I . 1951 , 25 . IV . 1951 \'C 

IR . YI . 1951 tarihli iııika1lanııda okwımuş ve Hesııbı KatilPr hakkındaki raporlar da Umumi 
Heyelin 15 . I . 1951 tarih I' C :10 uru inikııdında ulakah olduğu Hazine H(•sabı 1lnıuıııiyesiııe ithal 
edi lmek üzere Iliiküııı cte tevd'i edi l eceği R.iyasetçe bildirilmiş vr eşyalar hakkındaki ı·apor da Ruz
naıııf'ılo kalmıştır. 

H aşkan 
Sözcü 

MECLlS Kl TAPLIGI KOMlSYONU 

. Inkara 
flolıı 

Iç cl 

~"i vas 
/Jursa 

edat Z ekti Or s 
:ıetiııı Ragıp Emt~ 

Miinıtaz Faik FeMk 
Z1ıhuri Damştnan 

H aıu Atalay 

Komisyon, 1 Kasım 1950 taı·ilıindeu 10 Ağustos 1951 tarihine kadar 29 toplantı yapmı~ ve Ki
taplığa müfredatı karaı· ddtı>dndc ~österilen kitap, dergi ve gazetelerle, bazı milletvekilleri tarafm
rlun tek!'if ed il en biı·tak1m kitapların ve milletl erarası değer taşıyan 4 ciltlik büyük (LV.hey) 
Tiecııcil des Corus KoJcksi~·onuııun satın alınma ıııu karar vı>rnıiştir. 



Ankara 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankın 

Denizli 
Erzurum 
Giirııüşal\e 

Hatay 
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Bcışlum 

Sözcü 
Katip 

Orııer Bil~ 
lll ehmet Ozbey 
Ali Canip Yimtem 
Orııer Mart 
Kazını A rar 
Fikret Başaran 

Fehrııi Çobanoğlu 

Edirne 
Ağ n 

Balıkesir 

Vasfi Mahir Kocatiirk 
Hasan Reşit Taııkut 

Cemal Köprüıü 
Kasını K üfrevi 
Yahya Pelvan 

lzrııir Halide Edib Adıvar 
Kars Tezet· Taşkıran 
Konya Orııer Rıza Doğrııl 
Kiitahya Rerıızi Koçak 
Ordu Yusuf Ziya Ortaç 
Rize . Ahnıet Morgil 

eyhan Arif Nihat Asya 
Trabzon Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 

Komisyon, 36 (15 tasarı , 21 teklif) işin 33 ünü sonuçlandırmış Ye gcı·i kalan 3 i~ de Komisyonda 
kalm ıştır. 

Afyon 'K. 
Bolu 
Çanakkale 
Denizli 
Diyarbakır 

Erzurum 
Eskişehtr 

!çel 
Isparta 
Istanbul 
Kars 

MİLLİSAVUNMA KOMİSYONU 

Başkan 

8özcü 
Katip 

Kocaeli 
Kastamonu 
Niğde 

, ıti lhsan Siibis 
l''a1wi Belen 
Siireyya E1ıdik 
F'ikret Karabudak 
Yusuf Karııı1 Aktuğ 
Mustafa Zere1ı 
Ali Fuad Gebesoy 
Geltil RcırııazaMğl1ı 
lrfan Aksu 

ani Yaı•er 

ll ü am ettin Tugaç 

8aim On1um 
Rifat Taşkın 
Ilatil Nuri Yurdakul 

Kastamonu 
Kayseri 
J(ı rşehir 

/(on ya 
/(iitahya 
Rize 
Seyhan. 
i no b 

Sivas 
Trabzon 
Van 

GaUb Deniz 
!smail Berkok 
Rifat Ozdeş 
Ziya Bat·las 
B esi m B esin 
l(mnal Balta 
Sinan Tekelioğlu 
l 'eı•de t Ke·rim lncedayı 
Bahattin Tan6r 
Naci Altuğ 
Kazım Ozalp 

Komisyon, 42 (13 tasarı, 27 teklif, 1 tozkere, l ÖUI'r~e) işin :35 ini sonu<;laııdırmı~ Ye g~ri kalan 
i iş de Komi youtla kalmı§tır. 



. l[yoıı K . 

. ı nka nı 

. ı ntalya 

Ant1ılya 

Çankırı 

Çankırı 

Çorıılı 

{'01'1l'nt 

Oazimı tc /ı 

llrı.tay 

/ çel. 

lstrrrılml 
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BAGLIK VE SOSYAL Y ARDlM KOMİSYONU 

Başkan 

Sözcii 
J({ıtip 

. l l'lli 1'rı1t 

'l'aliit Vas[i Oz 
Frı l i11 lJ11/mnım 

K onı eli 

rstıınlıul 
lionyrı 

Burhanettin Onat 
f( ( rt((/1 {'ır/man 

Ge !al Otman 
. Ili Hmı .'!ayi r ır 

:<aip Oır r 
.'<rnı ı i lı lıılıl 
('nı ·it Yurtnımı 

4 i zi .? liöksal 
. ln•lrr 1' nlıraııı Uayrıı· 

/~l il ~ ııı l' assal . 1/•an 
.lliikerr 111 .'iru·ul 

S·ıt/oı Nn liııı Hıır(· rık 

h m ir 

Kars 
Kayse rı: 

Koceıei i 
Kocaeli 
.11ardin 
.Viğd c 

Ord ll 

Seyhan 
··inob 

Sivas 
Tekirdağ 

Ncedel l ıı ce kaı·rı 
f:srıt Oktay 
. Ili Rno J(ılıçkalc 

Ziya . llığ 

llii .mii 'l' iiı ·kmırl 

. 1 ziz ('ra s 

ffiiseyiıı Clkii 
Z ek i .ll e.~ıtl 8 rz(l' 
f' cz mi '/' ürk 
. 1 li i;iiikl'ii Şcwlı 

Nôı ıııı . l ğıuıkoğlıı 

ZPki f~'rotaııwıı 

Konıisyon, 20 (.-, tu sarı , 13 tt-klif, 2 öıwı·g-1! ) i§iıı 16 sını sonuı; l aıırl ırnıış ve gocl'i l<ıılaıı 4 'i~ dl' 
Kon ı isyonda ka I nı ı ~tn . 

SAYlŞTAY KOM!SYONU 

, Lntal.ya 
.lydın 

('orum 
Eskişehir 

Hrıkkilri 

J(ırklareU 

Mrılatya 

Muş 

U cı~ kan 
Sözcii 
Katip 

~iiı·d 

lspal'ta 
.1/aı·din 

Nazifi Şerif .Vcıb e l 

Şevki H asıı·cı 

Şeuki Güı·scs 

.If ııhtar Başkıırt 
::>elim Seven 
Mahmut Erlıı:t 

Mehmet Kıılu 
ll amdi D ayı 

Şefik 7'iirkdoğan 

Said Bilgiç 
A bdürmhman Bayar 

Niğde 

Niğdo 

Rizo 
Samsun 
Siird 
Tekirdağ 

Toka.d 

H {ıd/ı Arıbaş 
Siireyya DellaZoğlu 

Zeki Rıza Sporel 
Haşim Alişan 

Uemil Yardım 

1T i is eyin Bingiil 
Ilrmıdi Koyutürk 

1\.oıııis.von , 83 (36 tasRI'ı , 1 tı • klil', 44 t cıkere , 2 önı•rı;(<' J i~in 30 ıınn sonu~landıı ·mış ' 'C gıı ri kalaıı 

.'i;J i ~ de Komis,vonrla kalmıştıı·. 
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T.A.RIM KOMISYONU 

Başk<m. Manisa Sııdi Mıhcıoğlu 

~özcü Balık8$ir ,ıhmet K'rJcabıyıkoğlu 

Ka tip c1fyon 'K. Salih Torfilli 

Afyon 'K . clbdııU.ah Güler lzvıir Jl ehmet Aldemir 
Ankara Dağistan Bi-nşrbaı~ J(ars V eyis Koçulu 
i l ntalya i lhmet TekeUoğlu Kastamonu Sait Kantarel 
Bitlis Haliihattin lnan Kastamonıı Jlluwffer Ali Mühto 
Bo lı ı Mithat Dayıoğltu. Kayseri Emin Develioğlıı 

Bursa Selim Herkmen Hayseri lll ehmet Özdemir 
JJm·sa 'adettin Karacab61J 7( ırklareli Fikret Filiz 
Çankırı Kemal Atakurl ](ocaeli i:-lalih Kalemcioğlu 
Denizli Hefet Tavaslıoğlu Konya 1lbdi ÇiUngir 
Eliiz1ğ 'uphi Ergene Kmıya AU Rıza Ercan 
Erzurum l:)abri Erduman .~lnlatya lliiseyin Doğan 
Gaziant eb Ekrem Oımani .If atlı§ 1lhmet Kadoğlu 
Gaziant eb Saliiha.tt<in tinU.i Niğde Fahı"i Köşkeroğlu 

Giresun Ali N aci Duyduk Ordu Atı[ Topaloğlu 

Hatay Tayfur Sökmoo Seyhan 7' ev Jik O oşkun 
!çel ~ alih 1 nankur Trkiı·dağ .~evket Mocan 

Komisyon, 24 (8 tasarı , 15 tekli f, 1 tczkcrc) işin 21 ini sonn<; l aııdıı·m ış ve geri kalını :) ı ~ rle 
Komisyonda kalnuştır . 

TİCARET KOMİSYONU 

Afyon K. 
Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Erzurum 
Gaziant eb 
Istanbul 
lzınir 

Başkan 

özcü 
Katip 

Kiitahya 
.Ilastammıu 

Balıkesir 

Süleyman Kerman 
Gati YiğitbllŞ' 
Hiimit Koray 
Saliiha.ttin Benli r•• .. J 
H aındi Bulgurlu 
Said B~ak r•••••J 
Cevdet San 
B edri Nedim Göknil 
Tarık Giirerk 

H akkı Gedik (•) 
Şiikrii. K erimzade ( .. ) 
Enver Güreli (*•) (• .. ) 

Kars F evzi Aktaş 
Koocaeli Ekrem AUcaıı 
Kütahya ilf ecdet Alkin 
Kütahya il hnıet Kavunc-u 
Mar~ Remzi Oksüz 

i no b erver omuncuoğlu 

Sivas Hiiseyin Yüksel 
Trabzon "af/et Baştımaı· 

Trabzon Calıid Zaınangil 

Komisyon, 34 (26 tasarı , tekli.[) işin 33 ünü sonn~landu·mış Ye geri kalan ı iş de Komisyonda 
kalmıştır . 

(•) l§letıııelcr Bak~ıııı olmuştur. 
( .. ) (6 . I V . 1951 Istifa etmişler, yeniden scçiııı yapılmıştır. 
( •••) öze i' oltııu§ttır. 
(••••) Katip olmuştuı·. 
(•••••) Komisyon Başkanı olmtt§fur. 



. tn talya 
Bilecik 
Bolu 
{' mıakkale 
Çoruh 
Denizli 
Diyarbaktr 
Eskişehir 

Oi1·esun 
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ULAŞTlRMA KOMİSYONU 

B a.şkan Samsun Naci Berkman 
Sözcii. Konya ilimmet Olçmen 
IUUip ilmasya Cevdet Topcu 

Ahmet 'l 'okuş Istanbul 
Keşşaf Mehmet Kurkut lllalatya 
Vahit Y&n.tem Muğla 

1 hsaıı Karasioğlu Ordu 
lll ecit Bumin Ordu 
Hiisnü Akşit Sivas 
Hamil T(})lşı Tokad 
J(etnal Zeytinoğlu Tunceli 
Hamdi Bozbağ 

Faruk Nafiz Çamltbel 
Lutfi S(})lman 
Yavuz Brışer 

H üsııü Akyol 
Naşit Fırat 

lbrahiııı Duygun 
Fevzi Çubuk 
H asan Remzi K ulu 

Koıııisyoıı, 20 ( lfi tasııı·ı, 4 teklif, 1 tezkere) işin 17 sini sonu~landırm~ ve gen kalan 3 iş de 
Komisyonda kalmıştır. 

İÇTİMA 2 

ADALET KOMlSYONU 

BoşJean 

f-lözcii 
](iitip 

lzmiı· 
.l fanisa 
/l(J/tkesir 

If alil Ozyöı·ük 
Şeıni Ergin 
1' arid , [ scııa 

• tmasya lsmıl 0/gaç 1 stanbul . ı hi/ya .ll os7ıos 
. lnkam Os ın rm .')el'ki Çiçekdağ Kars /,a l if . lldiziiın 

.1ııkfll'(t Osnımı T!tlıit litekin Kars 8ıı·rı . ı talny 

.l nlwro. f! tiıııirl .~rı:k e t lnrc Knrs . ı b/ın.< ('etin 
BaltkPsir .lfii[it /~rkııyıwıcıı Kmıyn /!h/ay et .l ydıncr 

Bin!liil .ll ııslrtj'n Sw·i Okcııoğlıı /( rıııyn .1/ ıınınmcı· O buz 
('nıı /m--ı ( ',Ini Roynıık r•ı Kiitalıya s. Siintri Nasuhoğlu 
Çonılı .1 / esııd Giiney Malatya ,ll ehmet Kartal (•) 
('orum ll iiscyin Ortokr·ıoğlıı .1 /m·aş .1/a zlıar Ozsoy (•) 
Edirne .llı· lıınc t Eııgiııiin .llcırdin .11 ehmet Kamil Boran 
E1·zurıım l~' nı•r r K!traıı 8iird ~ c[ik Tiirkdoğaıı 
Giinıii.yune [{a/is 7'rıkdcıııir Sivas Nıırettiıı Erliü·k 
Ir; el •':/!t lıap T ol 
!.~trmbul / •' WH{ ll ııliısi Demirelli 

'fokad llıılıik Okeren (•) 
Yozgad .Viynzi 1 ıı rıl. A lcılı 

Komisyon, 99 (26 tnsan, 66 teklif, tezkcre, G önerge) i.opn 50 sini sonuçlandırmış ve geri kalan 
49 i~ de Komisyonda kalmıştır. 

(•) Scııc içind yrı]Jtlaıı .9rçiıncle Komisyona girmi~lcrdir. 



. Iğ rı 

, lnkartı 

, Lııluıra 

Erzinco.n 
Rrziııcan 

l çcl 
Istanbul 
ls tanbul 
lznıir 
!zmir 

/trışlran 

.'iözcü 
Kiitip 

('1'/at Yaı·dımcı 
Namiz Eren 
( 'f"ı •de. t Soydan 

(*) 

8rmsettin Oiinaltay 
·"rıbit Sağıroğlu 

H iiseyin lllrat 

·"nla.ınon Adato 
.1/ it hrıt Berıker 

.Uııhiddin Erener 
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ANAYASA KO~YONU 

Manisa 
Diyorbakır 

.llrmisa 

Hc[ik Şet•ket Ince 
Perit Alpiskender 
.lfuzaffer Kurbanoğlu 

}(ay.<eri f({ııııil Uiindf§ 

lionya Rifat Al.aba1J 
!(Mı yrı 7'arık Kozbl'lr 
,1/ aııiıscı fi'et'Z'i Lııt{i Kaı·aosııımıoğlu ('") 
$li'tıtu /than Uizdm· (*•*) 
'!'nk ad Zihni Betil 
'l'okad lfa/Irk Okerw 
'J'ralızmı Faik .tl lımed Ba.rutçu 
Zoııgıılrlak Ymım Mıwmrı11· r Atakemt 

Ziihfii. Hilmi Veli/ı eşe 

Komis,voıı. 2:1 ( 1 1asarı , 18 teklif, 3 önerge, ı ıiirli'ı kağıt ı i~iıı ı :3 iiııii soııtt(;lıınılırıııı~ , ... gwi 
ka lım 1 O iş de Komis~·onila kalmıştır . 

BA YlNDIRLIK KOMİSYONU 

il ntalya 

Balıkesir 

( 'rıııakkale 

Denizli 
DenizU 
F.rziııcan 

(;cızianteb 

Oazianteb 
Oiı·rsun 

Bcışkan 

Sözcii 
Ktitip 

. ı hmet Tokuş 
Esrıt Bud4koğlu 

/J ı • di Jı:niistiin 

lJo.lw Ak§it 
1~ yiip Şahin 
Ziya Soylu 
. 'iileyıııaıı K urMel 
(' evd.et San 
!Tamdi Bozbağ 

Niğde 

Konya 
K11.~famonu 

. l.mıı Doğanay 
Ilimmet Olçmen 
TT ay ri T osıınoğlu 

Oirnmı 

I\ m·.~ 

Knyuri 
U iz 
Siııob 

'l'ımceli 

l"rfo. 
Zoııgııldak 

. 1 dııan Tiifekcioğlıı 

,1l ehmet B ahadır 

J~nıin Develioğlu 

J/ ehrııet F'ahri M ete 
.llııhtar . l car 

IT1dıı- . lyd.ırı 

If o. mı OrrrJ, 
. Ili Rıza ln cPalemdcıroğtıı 

1\onıisyoıı. 25 ( tasarı. 16 1cklif, 1 tczkeJ'(' ) i ş'i n 17 ~ini soıın~lıııı<lıı·ınış \ '<' ı:re ı·i kalıın 8 iıı de 
Koınis~'ondıı kalmıştır . 

( • ) Hn*kmıı · ki/i .~rçiltni§tir. 

( .. ) ene içinde yapılan scçitııde Komisyoııa girıııişti,·. 
(•••) Mebu luktan istifa etmiştir . 



. lfyoıı K. 

.!ntalya 

. lydın 

ll ilecik 
Bolu 
Bolu 
llıırsa 

lJıırsa 

(' ana lıkale 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Elfizığ 

8ı·ziııcan 

RslrişehVr-

r.iı·esun 

r.iı·esurı 

l!iinıiişane 

!çel 
Istanbul 

U aşkarı 
Raş. V. 
Sözcü 
Kô.tip 

. 1/ı ın ed 1' e:ııiı·ağlu 

.'1 ki{ Sarıoğlu 
gf, ın Mendere,q 
Yii.mnü Vresin 

. lfalmıııt Güçbı'lmez 

lhsaıı Giilez 
If aliık Şaman 
J( rıırın Yılmaz 

!{ eııan Akmanlar 
l' usııf Azizoğ'lu 

.1/ııstafa Ekinci 
Oıııeı· Ji'aı·uk Sanaç 
N a.hicl Pekcan 
, L/ridin Potuoğlu 
ffnyrettin Erkmen 
ll azhar Ş eııer 
Kemıal Yöriikoğlu 

( 'eüil Ramazanoğlu 
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BttTÇE KOMİSYONU 

Istanbul Bnver Adakarı 
Burdur Pethi Çelikbaş 
('anakkale Emin Kalafat 
Sitıas lfalil lmre 

!stanbul Hadi /Iüsnıan 
lstmıbul .'icyfi Oran 
l zmw Beheat Bilgin 
lzınirr Tarık Gürerk 
!( a.staıııomı ff m ndi Tii.ı· e 

Kırklareli Şefik Bakay 
llır§ehir Os?naıı BöUikbaşı 
K rm ya N cmei Birand 
Konya Murad A:lri Vıgen 
Jfala.tya Mehmet Sadık Eti 
.llardin Rıza Erten 
Ordu Refet Aksoy 
Sin o b Server Samuncuoğlu 
Sivas Reşat Ş emsettin S irer 
7'rabzon Cemal R~t Eyüboğlu 
7'rabzon S. Ji'ehmi Kalaycıoğlu 
ITrfa l"eridun Ergin 
Van F erid ltf elen 

. 1/ınıet lfamdi Başar 
,, 

Komisyon. ::!2:i ( ı o:; tasa rı. 112 !{'ktif, 7 tezkc rr, 1 öncrıte) i§in 139 unu soııu ı,:landırmış ve geri 
kalan ~li i~ dı• Komisyonda kalmıştır . 

Bingöl 
Bursa 
lstmıbul 
Istanbul 
l .•tanbul 
hmir 
!zmir 
J(ır§ehir 

ÇALIŞMA KOMİSYONU 

Başka'll 

Sözcü 
J(iitip 

Jllanisa 
Aydın 

Giresun 

}i' eriduıı Pik ı; Dü§iitıseı 
Rai f Aybar 
llısan rlltınel 
Nazl1 Tlabaı· 

Ahmet Topcu 
8adık Giz 
Abirlin Tekön 
llalil Sezai Erkut 

Nafiz Köree 
Namık Gedik 
Doğan Köymen 

Kocaeli 
Mardin 
Seyhan 
Si no b 
Urfa 
Urfa 
Zonguldak 

Yeredağ Ki§ioğlu 

Cevdet Oztürk 
Yusuf Ziya Eker 
lif ulıit Tiimerkan 
F eridun .Ayalp 
Celal Oncel 
Esat K erimal (*) 

Kom'ısyon , 15 (6 t asarı, 9 tekl if) işin 10 unu sonuçlaııdırmJ~ ve geri kııla~ 5 i' de Komisyonda 
kıılnııştır. 



Ankaı·a 

B olu 
Erzurum 
Eı·zıırum 

Jlııtay 

Istanbul 
! zmir 
fzmir 

!zmir 
1 zmir 
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DIŞlŞLERl KOMlSYONU 

Başkan 

Sözcii 
Kô.tip 

~amsun 

Niğde 

Denidi 

Saı/ı·i ,Jl aksudi Ar sal 
Pahri. Belen 
Uıfh Satirıı Burçak 
Hahadıı· Diilger 
. l/)(/iin·ahman Melek 
.Vihaıl Reşad Bell;er 
( 'ihnd Bab~ 
Osrıum KapOlM 
l 'as[i MenU, 
Cemal Tunca 

Firuz K esim 
Necip Bilge 
.Ili Çobanoğlu 

Km·.~ 

Kayseri 
Konya 
K iitahya 
.ll mı isa 
.1/cırılin 

.11 ıığlll 

.ll uğla 

:..:cyl;an 
'J' I'fiiiZO» 

1-l iisey ·iıı CaJıit Yal.çm 
.'lıuul H ayri tJrgiiblii 
Ziyad l!.."biizziya 
Asım Günd·üz 
rf. i:Juphli Taıırıöv~ 
K emal Türkoğlu 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Hcrıızi Oğuz Ank 
lfasan Saka 

Komisyon, 3 (36 tasar ı , 1 teklif. l türlü kağıt ) i~iıı :16 sını sonıı~JıınJll'lnış vegeri kalan 2 iş dt· 
Komisyonda kalrruştır. 

Balıkesir 

Bilecik 
B ingöl 
Çarılıkkale 

Çankırı 

Elazığ 

Gaziant eb 
Criimiişane 

(.:iinıiişane 

Isparta 
Kayseri 

DİLEKÇE KOMİSYONU 

Ra kan 
Söuü 
Kıltip 

Ali Fahri lşeri 
!smail A1kın 

Mara1 
Çorum 
Balıkesir 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Nusret Kiri§cioğlu 
Kô.zım Arar 
Jlamit Ali Yöıuıy 
1alip Kınoğlu 
Cevdet Baybura 
1lhmd Ketnal Varınca 
R e§it T1ırgut 
1· u.wf Ziya Tuı·gut 

Abdullah. Ay temiz 
Ahmel B a,tbüyük 
M iicteba I ştı" 

Malatya Mehmet Karta! 
Malatya Nuri Ocakcıoğltı. 

Malatya Abdülkadir (J~baı; 
Maraş Mazhar Ozsoy 

eyhan S alim Serçe 
Toka<l 1lhmet Gürkatı 
'J'okad Nuı'i Turgut Topcoğlu 

Tı-abzon Salih Esad Alperen 
Urfa Oıııer Cevheri 
Urfa Re§it K emal Timuroğıu 
Yozga<l Yusuf Karslıoğıu 

1 onıisyoıı, 4 ( 1 lezkcre, 47 önı>rıre ) işin 20 si n'i sonnçlandırınış ve ıreri kalan 28 iş de Komis
yonda kal.mıştır. 

Geçen devı·elHdcıı kalan 1·c hu dc,• ı·e ic:indr lıı11· a l <' <>dilen aı·zuhalll'!'in miktarı ilc haklarmda 
yapılan muamelı>ler Büyük Millet Meclisine gelen kağıtlar bölümündeki arzuhaller kısmında gösteril
mi olduğundan tekrat yazılmamıştır. 



.lııkara 

.-l?ıka·ra 

.111kara 

. lıılalya 

n.,/u 
F:diı-ne 

Edi·rııe 

Oa.ıianteb 

Giresun 
1 stmıbııl 
Kocaeli 
Kocaeli 
K oııya 

Ha§ kan 
Sözcii 
f( (it ip 

Drığistan Binerbay 

- 221 -
EKONOMİ KOMİSYONU 

.lııkara .'-laliiha.ddin Adil 
Bursa ,llithat Saıı 
Zo11guldak C~mal Kıpcak 

1\.oııya ::laflı•t Vüt·ol 
.lbdullah Gedikoğw 1\ iilahya . l li m et llısaıı Giirsoy 
Fııad Seyhun Jlcılatya flikınet Ji'ırot 

1 bı-ahim Subafı .ll arıisa il dncın Karaosmanoğlu 
K(tmil Kozak .ll arıisa Kazım Taşkent 

Arif Altınalmaz Jlıığla rrmal lfünal 

If ascııı Osnıa .1111§ ll mııdi D ayı 
ıtli Ocak Seyhan .'\edat Barı 
'fahsin lnarı.ı; Siinl Baki Erden 
illithat Sözer Si no b Nuri Sertoğlu 
llanıdi Başak 'l'ı·obzon Cahid Zmıuıng:il 
.llehınet Yılm.a.e Zonyıılrlak Suat Başol 
]{eınal Ataman Zonguldak Abdürrahmcııı Boyacıgı1Jer 

Komisyon . ll (7 tasarı , 4 teklif) işin 6 sını soınıçlıı.ndırıııış ve g'ri kalan :l iş de Komisyonda 
kıılnıı~tır. 

GttMltttK VE TEKEL KOMİSYONU 

. lfyoıı K. 

. !fyon K. 
Ağ n 

Bıırdur 

('o nı h 
Oiresım 

Ilatay 
lüıs t ımıonu 
Kırşehir 

Ila~ kon 
Söze ii 
Kıitip 

Bekir Oynagatlili 
. ı l'lli 1'()11 
ll alis Oztürk 
.ll ehrııot Erkazancı 
M ecit Bumin 

'!'rabzon 
SiviJS 
,'atn8U1l 

. ı rif JJikmet Paınııkoğlu 

. lbdullah Cilıt 
Ahnıet Keskin 
Ewan Karııan 

.1{-ahmut Goloğlu 
Rifat Oçten 
Isınail Işm 

ll ocaeli 
1\orıya 

Jfttlatya 
l'lamsıın 

~a1/IS1tn 

'/'ok-ad 
'/'ok ad 
Yoıgod 

ilf üıntaz K.avalcıoğw 
,ı. Ji'ahri Ağaoğlıı 
Hiiseyin Doğan 
llaror~ Fehmi Ustaoğlu 
Hndi Uzer 
Sıtkı .Atanç 
Jfustafa Ozdemir 
Hasan 1Jçöı 

Komisyon, 12 (8 1asarı, 2 teklif, 1 tezkerc, öııl•ı·g~) işiıı !l uııu soııuçlaııdırmı ve geri kalıııı 
3 'iş de Komisyonda kalmıştır. 



.li ydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Rıırscı 

Çankın 

Çoruh 
Çorum 
Çoı-um 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Erzincan 
Isparta 
Isparta 
Istanbul 
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tÇtŞLE)Rt KOMİSYONU 

Bcışlraıı 

Brışkaıı V. 
Sözcü 
Ka tip 

Nail Geveci 
Salıihattin Baskan 
Mıtharreın T·ım~·ay 

Agah Erozan 
Cela l Bo'). 'tııık 

Zihni Ural 
Baha Koldaş 
Saip Ozer 

Kırklareli 

Bursa 
Zonguldak 
Anıasya 

Yusuf Kamil Aktuğ 
Nazım Onen 
Cemal Gönenç 
K eı.ıal Demiralay 
1'ahsin Tola 
('ekı Tiirkgeldi 

F'aik tJ stün 
Necdet Yılmaz 
Avni Yurdabayra/C 
K emal Eren 

1 zmir 
](as tamonu 
Kütahycı 

Muğla 

Niğde 

Ordu 
amsun 

Bi no b 
Sivas 
Tekirdağ 

T rabzon 
.Van 
Yozgad 

Pertev Arat , 
Fahri K eçecioğlu 
Yusuf Aysal 
Yavuz Başer 

Ferit Ecer 
H amdi Şarlan 
Muhittin Ozkefeli 
Muhtar Acar 
Eı·cüment Damalı 

! smail Hakkı A.kyüz 
ll amdi Orhorı 

! zzet Al.ırı 
Avni Doğan 

Koıni~.,·on , 91 (2ti tasar ı , 61 teklif, 2 tczke:·c, 2 Ön<' ı ·gp) i~ in 4:2 sini soıık c: lıındınııış ve ~cı · i ka
lan 49 iş de Konı is.vonda kalmıştır· . 

. l nwsycı 

Diyarbakır 

lfatay 
Kırşehir 

Konya 
Jlalatya 
.lla·rdin 
Niğds 

:<amsun 

MALİYE KOMİSYONU 

ll aşkan 
8özcii 
Katip 

Il amit Kor(J,fl 

Rize 
Kocaeli 
l'rfa 

.ll. Remzi Bucak 
( 'e /til Sait iren 
lfa/il Sezai Erkut 
f'mmn Nazif Yiğiter 

-gslıt Doğan 
. 1 bdülkadiı· Kaıau 
ll adi A.nba, 
:Ş ii/crii Uluçay 

/zzet Ll~ 
Lıitfi Tokoğlu 

Necdet Açano.l 

8cylıoıı 

8ey1uııı 

Siird 
Sivas 
Ynzgad 
Yozgad 
Zrnıgııldak 

Zonguldak 

Zeki Aleçalı 
lle~ad Giiçıii 

.11 ehmet Daim Büalp 
~cvki Ecevit 
Fııat N~zamoğlu 

1/lô.§im Tatlıoğtu 
Fehnıi Açıksöz 

8 if ot Siııişoğlıı 

Konıi~yoıı , 82 (~2 tasa. ı·ı, 50 teklif) işin 69 unu so ıı u~landımıış l 'e A"eri knln n ı ::ı iş de Komisyon
da kalmutır. 



. lııkfwa 

Çorum 
('oı-ıtm 
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MECL!S HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU 

Rtışkan 1stanbtıl 
Sözcü Oiimüşane 

Kiitip Çoruh 
Denetçi Kocaeli 

.1/ ııhlis BayrarM6Ju 
Hasan Ali Vıı.ra.ı 

H akkı. Y emenicı'teı· 

Salih Fuad Keçeci 
H aıit Zarbun 
Abbas Gigin 
Ekrem 

l(aı·s 

illardin 
• 'amsun 

Alican 

Abbas Çetiıı 
ıli ehmet Kamil Boran 
F erid Tüzel 

Koınis.1·oıı : l Kasım 1931 tarihiııdeıı <lO l-Iıız'ıı·aıı 1952 tarihine kadaı· :l defa toplanarak Büyük 
Jlillı•t .\leelisi 1951 yılı Haziran: Kasım ayları hcsalıı lıııkkıııda 2, 1951 yılı Aralık ve 1952 yılı Orak: 
1Inyıs a.vlaı·ı hesabı lınkkıııda 2, Büy ük Millet Meclisi ve bağlanıklariyle, Milli Samylıır, kasırlar 1·o 
kö~kl!'rdeki c~ya hakkında 1, tahkik işinde komisyon salfıh'i~·ctiniıı Kamutaydan sorulmasına daiı· 1, 
hi'ızı sarf ı•nakıııııı vizeleri hakkında Bütçe Koınis.vonundaıı mütalaa sorulrnasınıı dair 1, Büyük 
}]illet .\l l'e lisi . ('unıhurh~kanlığı 1'<' Sayı§tay Başkanlığının 1950 Bütçe .vılırıa ait Kesinhesap cet
,·e ll !' rine daiı· 3 ki el·ınan 10 ı·ııporu Yüksek Başkanlığa sunıııwı ve bunlaı·dan aylık hesap lar hak
kındaki mporlar Kamutayın 28 . Xl . 1951 , 9 . l . 1952, 14 . V. 1952 tarihli, Biiyük Millet Meclisi 
,.<' lıa~lıııııklaı·iyiP Jil'ill1 Saraylar, kasırlaı· 1'<' köşk lerdeki <>.şya hakinndaki ı·apor 21 . XII . 1951, sa
lidıi~·pt sonılınasına daiı· rapo r da 16 1 . 1!152 tıırilıli Biı·l eşimleriııd e okunııın~. bunlardan 1952 yılı 
~Tnı·t : :\lııyıs ııylaı·ı hcsahı hakkıııdaki rıırıor dıı g-ünrlenıd<' kalmıştır. 

Biiyük 11illct M~'C J'i si l'l' hağlanıklari.vle )fiili Saı·aylıır, kas ıı·lar n • KöşklrrdPki '-."11 hııkkıııdaki 

r·ııJH>t ' l ~tiiY-iiğiiıı 177 nei maddesi gereğince soruşturma .vapılınıık üzere komisyonu inrlc edilmiş, salıl
hi~• et. so:-ıılnıasıııa ılııir olan rapor· dıı Anayasa Koıııis~·onuna ha1·al edilmiştir . 

Bıı koıııis~·on Kamııt a~·m 21 . Xll . 1951 tarihli 20 nC:i Birleşiıııind<• Büyük Millet :\'leclisi 1·e bağ
lanıklııı·i.l'i e )fiili Sııı·ııylar I 'C köfıklerdeki eş.va hakkında sorıı turnın yapmak i<:in l':tY-ifclendirilmiş 

olılıı~ııııdıııı ııırzkiir tıırihtt•n itibıırrn va1.ifeyc haşlaınıştır. 

Başkan 

.'lözcii 

MECLİS KİTAPLI<İI KOMİSYONU 

Sivcıs 

Bursa 

. lnkarrı 
Balıkesir 

lznıiı· 

i) edat Zeki Or s 
Selim Ragıp Emeç 

Mümtaz Faik Fenik 
Ahmet Kocabtytkoğıu 
Necdet Incekara 

1\ıııııis,,· ıııı : 1 Kasını 19:il ta ı·ilıiııdeıı 20 . \'1 . 19.)2 t»l'ilı iıı <' kadar 3 1 topluntı .vııpmış \'C' ıııüf

ı ·<'dııtı koııı·ı~yoıı karar dcftHinıil• gösteri len kitap 1'!' dergill'l'iıı se •im n• ıılıııı işll'riyle ın şgul olarıık 

kııra:·la ı · nı·ıııi.,tiı·. 



Afyon K. 
.il ğrı 
1"1nkcwa 
Bal4kestr 
Bolu 

· B".urdur 
Bıırsa 

Çanakkale 
Denizli 
Edirne 
Eskişehw 

(Jümüşane 
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MlLLl . E~İTİM KOMİSYONU 

Başican 

Sözcü 
f(iitip 

li eıııaı Ozçoban 
Kasını Kiifrevi 
Onıeı· Bileıı 
Y rılıya Pelvan 
Zıılıuı·i Danışman 

M elırııet Ozbey 
.Lli Cawib Yöntem 
Nihat lyı-iboz 
/<1ilwet Başaran 
Cemal Köpı·ülü 
Ekrem Baysal 

lz·mir 
Riz• 
:Seyhan 

Vasfi Mahir • Kocatürk 

i l vni Başman 
.1hmet M orgil 
A ı-if Nihat Asya 

Hatay 
Istanbul 
!zmir 
l(ars 
Kastcııııonıı· 

Konya 
Kiitahya 
Mara§ 
Ordu 
Sinob 
Trabzon 

Jlas(ln Reşit Tankut 
· JJ'cıruk N af iz Çamlıbel 
Jlıal.icle Edib Adıvar 
'L'ezer Taşkıran 
Ziya Termen 
Omer Rıza Doğrul (*) 
Reınzi Koçak 
Saliihcıttin Hiidayioğlu 

Y wıı~t Ziya Orta{· 
Nuri Sertoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçıcğlu 

Komisyon, 27 (14 tasarı, 13 teklif) işin 20 sini sonuçlandımuş ve geri kalan 7 iş de Komisyonda 
kalmıştır. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU 

Afyon K. 
Çan4kkalf 
Denizli 
Elazığ 

Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 

I stanbul 
18tanbul 
Kars 
Kastamonu 

Başkan 

Sözcii 
Klitip 

Ali lhsan Sdbis 
Süreyya Endik 
Pikret Karabudak 

Kocaeli 
Kastamonu 
Niğde 

M ehmet Şevki Yazman 
Fehmi Çobaııoğlu 
·Mustafa Zeren 
Ali Fuad Gebesoy 
Hiisııü YatMn 
Saııi Yaver 
ll iisaınettin TugfJ9 
Oalib D6nv 

Komisyon, 34 (13 tasarı, 19 teklif, 1 tezkere, 
13 iş de Komisyonda kalmıştır. 

Saim Onhon 
Rifat Taşkuı. 
HaUl Nuri Yurdakul 

Kayseri lsmail Beı·kok 
Kırşehir Rifat Ozdeş 
Konya Ziya Barlas (*) 
Kütahya Besim Besin 
Kiitahya Asım Giindüz 
Muğla N atık Poyrazoğlu 
Rize Keırıal Balta 
Rize Zeki Rıza Sporel 
Seyhan inan Tekelioğlu 
Trabzon 'Vuci Aıtuğ 
Van Kdzım Ozalp 

önerge) 'işin 21 ini sonuçlaııdırını§ ve gcı-i kalan 
~. 



Ll n tatyrı 
Jlntalyn 

' ı ydın 
. L!Jdın 

{'rınkırı 

{'onkırı 

~·orııh 

Gozitml(/J 
lfatay 

1 ı; cl 
lspıırla 
t .. 1 (111 b ı ıl 
Ist mı l1ul 
f(aı·s 
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SAÖ:LIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 

Başkan 

Söze ii 
Kiitip 

Fatiıı J)n/oınnn 

/lıırh anctti·n Oıın/ 

. ı. Baki ()kdcm 
(' eva t O lkii 
/il'/11!11 ('ığlll/111 

( 'r f{r/ Otmaıı 

. Il i Hıza .'/ağlar 

.'irımilı Ina/ 
f 'nı·il Yıo·tmn:n 

.l ziz Köl.-wl 
l t'/(111 -\/; ,;~ / 

. Lnkara 
Tl ome li 
/Ji lccil.-

. hıdı·r \ 'ahrmn Baycır 

.1/ ii/;rrrc111 S tt rol 
/;'.ml Oktay 

1'nlri t rrısfi Oz 
/fii .mii Tiirkand 
'l'alr1t 0'1'1111 

]( ayseı·i 

K ocaeli 
l(o('rı eli 

Kanyrı 

K ii tfllıya 

,If uııiscı 
ı1f rmlin 
Niğde 

Orcl·u 
S eyhan 
,'/inob 
Siı·as 

.'N va." 
Tekirdağ 

. Ili R ı >.n [( 1lıçkulc 

/1:1/ıem Vassaf 
Zijj(l .t l/I ğ 

.'lılkı Sn/iın IJ1ırcak 

1 hsuıı Şeı·if Özgen 
Ji'aruk llket 
Aziz Tlm.1 

ll iisP yi u f' 1 ki i 
Zrl. i 1/ e.<ut ezer 
( 'ez ıııi Tiiı·k 

, 1/i 8iikrii ."f{(!ı/ı 

Nazıın - . Lğnrıl.-nğ l u 
/Jal1ntl iıı Tane r 
Z eki Eratrıman 

Kıınıi~_nııı. :?1-l ( lO ıa~ıırı, 

kalııı 1 ~1 ır . 

lrk li l') i ·in 19 unu soııııı;laııdı rmı~ vı• gel'i kalını '1 i ş dl' Komisyonda 

. l ı1falya 

. ! ydın 

{'orunı 

Dcnizıi 

J<:ı·zıırıım 

'''ski;şehir 
H akkari 
f( i11Jseri 
.lfakıtya 

B01kaıı 

Sözc-ü 
Katip 

Nazifi Şerif Nabel 
.~tvki lf asırcı 
Şevk-i Gürses 
Mustafa Oülciigil 
Hıza Topçuoğlu 

.1/tthtar Başkurt 
Selim Sev&n 
M e lım et O zelemir 
.llchmet Kıılu 

S.A.YIŞTAY KOMİSYONU 

Bursa 
Erzunım 

!stanbul 

Halil Ayan 
M emiş Y aııcı 
Palirettiıı , i11Jımer 

.lla·raş 

.1lardin 
Muş 

Niğde 

Namsun 
Neyhan 
8iirrl 
'l'okad. 

Ahnıet Bozdağ 

Abdürrahınan Bayar 
Ferit Kılıçlar 
Sür&yya DeUôloğlu 

Haşim Alilan 
.lfalımut KibarağW. 

Cemil Yaı·dım 
ff amdi Koyutürk 

Komisyon, 96 (55 tasar ı , 41 tezkere) işin 39 u nu sonuçlaııdırmı ş YC geri kalan 57 iş de Komis
yonıla kalınışt ıl' . 



Afyon K. 
Afyon K. 
Antalya 
BrWıkesir 

Bolu 
Bursa 
1Jıwsa 

('ankırı 

V enizU 
Elazığ 

Eı·zincan 

Erzurum 
Gazianteb 
Gaziant eb 
( Jiı·e.~ıın 

Başkan 

Sözcü 
f(ô.tip 

;ıbdıdlak G1iler 
Salih TorfiUi 
,lhnıet Tekeilioğlu 

Muzaffeı· Enıiroğltı 

.li ithat Dayıcğlu 

.'-lelinı H erkm&n 

.'\adettin Karacab81J 
l(eınal Atakurt 
Refet Tavaslıoğlu 
Suphi Ergıme 
Ziya Soylu 
Sabri Erduman 
Ekrem Genani 
Nalahattım tlnlü 
Ali N aci Dııyduk 
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TARIM KOMİSYONU 

Manisa 
Aydın 

/1 ııstam<>M 

8 ııcli ili ıhcıoğlu 
Lütfi Vlkümeıı 
.'-/(ıit Kcıntarel 

!çel 
J(ars 
Kastaınoııu 

Kl.l'klareli 
Kocaeli 
Koııycı 

Konya 
.~faraş 

Niğde 

Ordu 
Oı·du 

Seyhan 
Tekirdağ 

'l'el•vrrlağ 

SaUh Inankur 
Veyis Koçulu 
Jluzaffer Ali lliiihto 
Ti'ikret Fı1iz 
.'iulih Kaleıncioğlu 
. l b di Çiliııgir 
Ali Rıza Ercan 
, ı hıııet Kadcğlu 

Fahri Köşkeroğlu 
H aındi Şarlan 
. ı tıf Topaloğlu 
T evfik Coşkun 
Şevket Mocan 
1' ıısuf Ziya 'l'untaş 

Kouıis~·on , 12 (7 tasarı, 5 teklii) işin 6 sını sonıı<;lıındı ı·ını ş vr geri kalını 6 'iş de Komis,vonda 
kalmıştır . 

B1ışkaıı 

Sözcii 
Kô.tiıı 

Afyoıı K . Siiuıymcııı Kennun 
Afyoıı K. Gazi J'iijitba..şı 

Aııka·ra Ilmndi Bıılgul'lu 
Bolu ~· (tltit Yö11teı11 

Erzurımı Said Ba§ak 
Kars F' evzi Ak ta§ 
K a.~taı,ıoım ~.:-.iikrii Kerimzade 
Kırklareli .llahmııt E ı· bil 
K·ırklnreli Sıfkı Pekkip 

TİCARET KOMİSYONU 

Istanbul 
Balıkesir 

Ankara 

/J edri Nediııı Uölmil 
B n i' er Uiireli ( •) 

Snlrilıattin Ben/i 

Kiitnlıya 

Kiitalıya 

Rize 
Siı·as 

Trcıbun 

Trabzon 
Yozgad 
Zmı{lıtldak 

Mecdet Alkin 
A lıınet Kavııııcıı 

Osrıınn f(uı-nıkoğlıı 

1/iiseyin Yiiksel 
Snffct RoJilllwr 
Cahid Zamaııgil 
Faik F:rbıı~ 

HiiseıJiıı Balık 

Komisyon, 28 (23 tasarı, 4 teklif, ı öner~ ) işin 22 sini onu~landırmış ,.c ı.ıcri kalan 6 iş de 
Komisyonda kalmıştır. 

(•) Ekonomi ve Ticaret Bakaı~ı olmuştur. 



Balıkesir 

Bileci/; 
/Jitlis 
U i tlis 
r;:oıwklwlc 

J>ı:yarbır/;ır 

fl'hizığ 

Istanbul 
.l!alatyrı. 

Ho§kan 
.'iözcii 

1\ıitip 

Arif Kalıpsızoğlu 
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ULAŞTlRMA KOMİSYONU 

8(11JLSiı1ı 

fl'rzunı.m 

. l masy11 

Naci Berkman 
Emrullah N u.ti.u 
Cevdet Topcu 

.ll ara.) Remzi Oksüa 
Keşşaf illehmet Kuı·kııt Ordıı Hüsnü .Akyol 
Nusı·ettin Barut Orrlıı Feyzi Boztepe 
Sa.lahattin lııan Orr/11 Naşit Fırat 

lhsan Karasioğlu -''iı·as lbı·ahim Duyguı~ 

Kamil Tayşı 'l'ck irrhrğ Hüseyin Bingül 
.ı b dullah DemirtfJI 'J'"kad Fevzi Çubuk 
Seııihi Yürüten Tıoıceti lfasan Remzi KuLu 
Lfıtfi Sayman 

Koıııi H.von , 15 (9 tasan, 6 tekli!') iııin 9 unu ·oııu~ lanctırmış ve geri kalan 6 iş de Konıis;vonda 

kalnıı~tır , 

İÇTİMA : 3 

ADALET KOMİSYONU 

H aşkan fzmir H alil Oeyörül• 
Sözcü Manisa :jemi Ergin 
Katip Balıkesir V acid .Aseııa 

Aınasya Isınet Olgaç Karı Uıtif Aküzüm 
.inkara Osman Talat lıtekin Kars i-lırn Atalay 
Ankara Hfımid Şevket Ince Kayseri Yusuf Ziya Turgut 
Aydın Nail Geveci Konya Hidayet Aydıner 
Aydın Cevat Vlkü ](anya Muanımer Obuz 
Bingöl .Husta{a Nuri Okcuoğlu Kütahya , üleyman Süruri Nasuhoğlu 
Çanakkale Nusret Kirişcioğlu Malatya M ehmet KarlaZ 
( 'ankırı Celal Boyııuk Mrıra§ lllazha'f Ozsoy 
Çoruh Mesut Güney Jl ardin .11 ehmet Kamil Boran 
Çorum H iiseyin Ortakcıoğlu Ordıı H amdi Ş ar lan 
Edirne M ehmet Enginiin Siird ~·etik Tiirkdoğan 
Erzurum Enver Karan i vas Şevki Ecevit 
Oazianteb Galip Kınoğlu Sivas Nw·ettin Ertürk 
Gii.ıniişane llalis Tokdemir Tok ad Haluk Okeren 
!çel ~'ahaı) Tol Tokad Muzaffer Oııaı 
lspaı·ta .~n id Bilgig Yazgad Niyazi VMl Aleılı 
1 stanbul Fuad Huliısi Demirelli Zonguldak Jlbdürrahman Boyacıgüler 
1 stanbul Ahilya Moshas 

Komis.von, 136 (30 ta.<ıan, 93 teklif, 3 tC>7.ker , 10 önt'J'Il<') işiıı 94 ünü onuçlanrlırmış Vl' ıreri ka
lnıı 42 iş d Komisyonda kalmıştır. 



Afyon K. 
Ankara 
Ankarcı 

Çanaklerıle 

Erziııcoıı 

Bı·ziııcan 

Erzurum 
!çel 
!sparta. 
Istanbul 
Istembul 
lzıııir 
lznıir 

Başkan 

'özcü 
Katip 

J( cmal Özçobaıı 
lfamiz /!:ren 
Ceı•det Soydan 
!!:min Kalıı[at (") 
Şcınsettin Giiııaltay 

8abit Sağıı·oğlıı 
JlenıiJ Y azıtı 
lliiscyiıı Fım t 

lleşit 7'w·,qııt 

8a./amon Ada tu· 
Mitluıt /J enker 
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ANAYASA KONUSYONU 

Maııisıı 

Diyarbakır 

Koııycı 

P el'zi Liit[i J(aı-aasıııanoğlıı 
F erit ,1/piskcnder 
'1'11rık Kozbek 

/zmir ,lluhid diıı Ereneı-

lzıııir Ziilıtii // ·ilmi Velibe.ye 
Kayseri /(ciınil Uiindc.~ 

Koııyıı Hi [cıt , ıto b cı y 
ıl'lıııı is rı Refik •':' cı•ket Ince 
.lt aııiso .Jlııhlis Tii ma y 
Sivas .8ifat Oç t e ıı 
Tekiı·dağ /smail H cık/rı , ı kyii.z 
Tokııd Zihııi Betil 
7'ı·cıbzmı Paik . ıhmcd /Jıırut ç u. 

Zonguldak . ı brlii rrrılı man Boya.cı.gillcr 

Halide Edib Adıvar Zuııgııldrık l' 1111 tıs J/uamıııfl' .llaknııt 

, ı ı-ui 811§1lW11 

( • •ı 

Komisyon , 23 (22 teklif, l önerge) işin 7 sini somıçlandırınış 1'<' geri kalan 16 'i§ de Komi~yon· 
011 ka l mıştır . 

BA YINDIRLIK KOMİSYONU 

Antalya 
Çmıakkale 

Çanakkale 
Gaziant eb 
Giresun 
Giresun 
Kastaıııoııu 

Kayseri 
Viğd6 

Başkan 

Söecü 
Katip 

Ahmet Tokuş 
Siireyya Endik 
Bedi Eniistün 
Cevdet San 
Jlamdi Bozbağ 

Gaziant eb 
Kocya 
Denizli 

(*••) 

Adnan Tüfekcioğlu 
Hayri Tosunoğlu 
Emin Develioğlu 

A.mn Doğanay 

Siileynıan Kuranel 
Himmet Olçmen 

· B aha A.kşit 

Ordu Naş1t Fırat 

Rize Mehmet Fahri Mete 
Sinob Nuri Sertoğlu 
Si no b Muhit Tümerkan 
TuııceU Hıdır A.ydın 

Tunceli Hasan Remzi Kulu 
Urfa Necdet Açmwl (*••*) 

Urfa Hasan Oral 

Komi yon, 23 (9 tasan, 12 teklif, 1 tezkere, 1 önerge) işin 21 ini onuı;landırmış ve geri kalan 
2 iş de Komisyonda kalmıştır. 

(• ) Giiml'iik ve T ekel Baka1ıı olmu.ştur. 
( .. ) eııe içinde yltpılaıı seçimde Komisyonu girmiştir. 

(•••) Bu koıııisyoııda1ı istifa etmiş ve yalnız Ekonomi Koıııisyotıunda ilza olarak kalmtştır. 

(****) Istifa etmiştir. 



Ankara 
AnkartJ 
Antalya 
Bursa 
Çaııakkalş 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Elazığ 

Erzincan 
Eskişehir 

BQ,§kan 
Başkan V. 
Söuü 
Kiitip 

Muhli3 Bayramoğlu 
Muhlis Ete 
Akif Sarıoğlu 
Kenan Yılmaz (*) 
Kenan Akınanlar 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi B1ııx.ılr 

Mustafa Ekinci 
Omer Faruk Sanaç 
Nahid Pekcan 
Abidin Potuoğlu 
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BUTÇE KOMİSYONU 

Istanbul 
Burdur 
Giresun 
Sivas 

(** .. ) 

Eııııu .tl dakan (*) 
Fethi Çelikbaş ( **) (*U h) 
rlfazhar Şener (*•) ('',..) 

Halil lınre 

Ka.stanıonu H aındi Tiire 
Kırklareli Şefik Bakay 
Kırşehir Osınaıı Bölükba§t 
Kırşehir Rif at Ozdeş 
Konya R enızi Birand 
J(oııya Murad Ali Vlgen 
Malatya Mehmet Sadık Eti 
Mardin Rıza Erten 
Ordu Re/ et Aksoy 
Seyhan Sedat Barı 
Seyhan Cezmi Türk 

Giresun If ayı·ett in Er km en (* ':' ... *) Siird Baki Erden 
Giiıniişane K emal Yöriikoğlu Si no b Server Somuncuoğlu 
! çel C eltil Ramazanağlu Sivas Reşat Şeınsettin Birer 
Istanbul 11 iidi II iinıan (~'**) Trabzon C enıal Reşit Eyiiboğlu 

Istanbul Seyfi Oran Trabzon Süleynıon Fehnıi Kalaycıoğlu 

Istanbul .lfükerrem ar ol Van Ferid M elen 
Istanbul Palırc ilin , ayıınrr Zonguldak lfiiseyin Balık 

!zmir fJ ehzat Bilgin Samsun Tevfik Ileri (*****'-••) 
/zmir 7'nrık Gürerk Tlı·fa Necdet Açanal r•••***"'J 

Komisyon, 320 (179 tasarı, ]:~7 teklif, 3 tezkcrr , t önerge ) işin 176 ını sonuçlandırmış ve ge:-i 
kal n n 144 iş de Komisyonda kalın ı . t ır . 

(*) 23 . X ll . 1952 tarihinde Başkrııılıktan çe /;ilen Env~ Ada kan (1 stanbul) 'un yer-ine 26.X If. 
1952 tarihinde Kenan Yılmaz (Bursa) seçilmiştir. 

(*-) 21 . X II . 1952 tarihinde !Jaşkrınvekilliğin den çekil en 11'e lfıi Çelikbaş ( Burdur) 'mı yerine 
26 · X T/ . 1952 tarihinde !ılazfıaı· Şener (Giresım) seçilıniştiı·. 

(••*) 26 . X ll . 1952 tarihinde Başkanvekilliğıııc seçilen Mazlı01· Şener (Gireıın)'mı yerine !IMi 
lfiisnı(ın (/stanbul) seçilmiştir. 

(••••) 29 . V TT . 1952 tarihinde }(enan l'ılnıaa (Bursa) Milli ~avumııa Bakam olmuştuı·. 
(*****) Fethi ÇelikbQ,§ ( lstaııbul) Bakan olmuştur. 
(**••••) ll ayretlin Erkmen (Gircsıın) Çalışına Bakaııı olııııışl ur. 
(***•***) Teııfik lleri (, anısmı) ı ·r i1hcdet , [ (01!11/ ({'rfa) SCIIC i<;inr/e yapıU.ın srçimdr komis-

1/Mta girmişlerdir. 



H atay 
lstaıWul 
lstaıWuı 
l zmir 
Kır§ ehir 
Kocaeli 

Başkan 

Söze ii 
Katip 

Cavit Yurtman 
llısan Aıtınel 
Ahmet Topcu 
fibidin Tekön 
Halil Sezai Et·kut 
Yeredağ Ki§ioğlu 
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ÇALIŞMA KOMİSYONU 

Manisa 
Aydın 

Giresun 

Nafiz Köreı 
Namık Gedik 
Doğan Köymen 

Kütahya 
Mardin 
Seyhan. 
Urfa 
Urfa 
Zonguldak 

A.hmet Havunw 
C eı•det Oztiirk 
Yusuf Ziya Ekcı· 
F eridun Ayalp 
Celal Oncel 
Ceııınl J{ıpcak 

Komisyon, ]7 (6 tasarı, 9 teklif, 1 tezkerf', 1 iinrı·gt• ) işin 8 ini sonuı;lıındırınış \'e geri kalan 
g i ş do Komisyonda kalmıştır . 

DIŞtŞLERt KOMİSYONU 

Ankara 
J.lnkara 
Balıkerir 

Bursa 
Ço rum 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Ilatay 
Istanbul 
! zmir 
!zmir 
!zmir 
lıınir 

Başkan 

~özcii 

f(iitip 

Istanbul 
Niğde 

Denizli 

8ııdri MaksıulJi Arsal 
.lliimtaz Faik Fenik 
F:sat Budakoğlu 
lluliısi Köymen 
Srıip Ozer 
Rı{kı alim Burçak (*) 
R1ıhadır milger 
. ı rif Hikmet Paınukoğlıı 
. ı bıliirrahman M el~k 
.V azlı 1'labar 
('ihad Baban 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vas{i Menteş 

Nihad Reşad Belgeı· 

Necip Bilge 
.Ili Çobanoğlu 

/ zmir (' emal Tmıc1ı 

Kars fl iiseyin Cahit Yalçın 
Konya Ziyad Ebiizziya 
.'llanisa , ı dnan Kumosmanoğlu 
Maniscı Jhımrfııllah Suphi To.nrıövcr 

,l fard·i11 Kemal Tiirkoğlu 
.llardiu A ziz Uro.s 
.lhığla Z ey yat ı11 and alinci 
.ll uğla Nadir Nadi 
Rize Zeki Rıza Sporcl 
Samsım F'irıız J(esiın 

S ey ham Hcmzi Oğuz Arık 

'/'rabzon IT rısan Saka 
.lfa n iso Samet rlğa.oğlv. (*•) 

Kom'isyon , -!3 (il tasarı, 3 tf'kıif, ı t ıı;ker, 1 tiirlii kağıt ) işin 31 iııi sonıu;landırınış ''~' geri 
knlnn 12 iş de Koıni~~·onda kalmıştır. 

(•) Uiimriik ı·c 'l'ekel l 'ckili oldu. 
(••) • cne i~·indo yapıfon cçirııdc Komisyoııo giı'lııiştir. 
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DİLEKÇE KOMiSYONU 

Ankara 
B ahiresir 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bingöl 
Çonım 

Diycırlıaktı' 

J~lriuğ 

Oiiıniişcııı~ 

/(ar s 

Kastamonu 
Konya 

U aşkan 
Sözcii 
f(rıtip 

Omcr Bilen 
~liifit Erkııyumr •t 
Miict cba lştın 
illi F'alıı·i 1 ş eri 

Maı·aş 

Jiolıt 

lWccik 

F'eridmı Fikri Düşünsel 
illıınct Başılıiiyiik 

Yııstı/ JUimıil ,1ktıığ (•) 
lfllınit Ali Yöney 
Ahmet J(cmal Varıncrı 
Melımct Brılıadır 

.llıızaffer Ali Miihto 
A bdiiı·rrıhmmı Fahri Ağ11oğ!ıt. 

Abdııllcıh Ayteıniz 

.llalımut Giiçbı1m~.& 

1 smail Aş km 

Jfrılatya Nııı-·i Ocakcıoğlu 

Jlnlatya "lbdiilkadiı- Ozbay 
Maı-aş Salıihattin Hüdayioğıu 

Scyhmı Salim Serçe 
Tokarl . ı hmet Gürkan 
Trab zon Salih Esad Alperen 
T!rfrı Oıner Cevheri ("'*) 
Uı-[a Reşit J( emaı Timuroğlu 

J' OZ.IJOrl F'aik Erba§ 
Yozgarl Yıısııf Kaı·slıoğlu 

'l'okad ·"ıtkı 11tanç (**•) 
Z oııgııl da k Rifat Sivişoğlıı (•**) 

1\oıııi s,I'Oil . :'i 1 ( 1 \<'zkı• rı•. :ii i;ıı,·ı ·g-1') iııin lO n ııı• '.<ıııuı;laııdı ·nıı~ ,.,, ı:r<·ri kalan 4-l iş de Komis
yon ,];., kalnıı~tıı·. 

i:r<:<·n .Jp,·ı·('i<'l'< l<'n kalıııı ,.,. Inı dl'I'I'C i~inılt' lıanılt• ı·dill'n arzulıallrrin miktarı ile haklarında 
.'·apılan nınanıd .. l ı·ı· Bli.vük :'llill< ·1 \florli •;iııc ı.t<'illt k:ığ'ıtla" lıiilüınümll'ki arzuhalin kısmında göste
ı·ihnü.: olıluğuıııluıı td\l·ar ~·ıt~ ılırııııııı ~t ır. 

(•) \'efat etmiştir. 
(••ı ı ','/at rtmi§lir. 

(u•) ISrıır i~·iııtlr yrıpılaıı srçimdr flomisyo ıırı q:n,ıişlrrdir. 
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EKONO~ KO~SYONU 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
. inkara 
Antalva 
Bolu 
Edirne 
Edirne 
Erzurum 
GirCS'Iın 

(iiresun 
Hatay 

Başkan 

Söze it 
KatiıJ 

Ankara 
Bursa 
Zonguldak 

Salôhattin B enli (* .. ) 
Dağistan Bintırbay 

A bdııllah Gedikoğlu 
F'uad Seyhıııı 
lb rahiın Subaşı 
Kanıil Kozak 
.tl rif Altınalmaz 
Hasan Osma 
Rıza Topçuoğlu 

H aındi Bozbağ (•**•) 
T ahsin lnanç 
H asan Reşit Tankut 

81ılô.haddıim Adil (*) 
.ll ithat San (•*) 
Suat Ba.~ol 

Istanbul • llımet IIV:ırn1li Başaı· 

Istanbul Mithat Sözer 
Kocaeli ,]J ehmet y umaz· 
Konya Kemal Ataman 
K onya • affet Giirol 
ılfrılatya Hikmet Fırat 
Manisa f( uzun Taşkeıı t (•**••) 
Mnğla (' emal II ü ııal 
.li u ş Ilmndi Dayı 

'J'rabwn C'ahid Zoınangil 
(Ir fa Feridun Rru:in 

Komisyon, .13 (5 tasıll'l. 7 tt>klif, önerge) işin 9 unu soııuı: landıııııış ,·c ger i knlıııı 4 i ş de Ko-
ınisyondıı kalmıştır. 

G'OMRtl'K VE TEKEL KO~YONU 

Afyon K. 

H aşkan 
.':lözcü 
K ii tip 

Bekir Oyııaganlı 

T·rabzoıı 

Konya 
Yozgad 

.ll ahımıt Goloğlıı 
A. Ji'ahri Ağaoğlu 
Hasan tlçöz 

J(ırşehir Elı•an Kanıaıı 

Afyan K. .';atih Tor[illi (** .. ••:•) Kocaeli Jf iiııı tflz Kavalcıoğlu 
Ağ n ll alis Oztiirk Malatya II üseyin Doğan 
Burdur .11 ehmet Erkazancı Ramsım !smail Işın 
Çoruh .ll ecit Bmııin ı. fanısu·n Hasan Fehmi Fstaoğlu 
Erzincan Ziya Soylu Samsun Hadi Uzeı-

Gaziant eb f:Jamih lnal Tokad ~·ıtkt Atanç 
Ilatay Abdullah Cilli Tokad .lfııstafa Ozdemir 
Kasta.moııu ..-1/ııııet K eskin r•••·*~·· J 

Komisyon, 12 ( lO ta arı, 1 teklif, 1 tezkerc) işin 1 1 ini soııuçlıındırmış Y<' geri kalan 1 iş de 
Komsiyondn kalmıştır. 

(•) Mebıısluklan 'istifa ctmi§lir. 
( •• ı Ba,~kan olmııştur. 

(•••) cne içinde yapıhın .~eçimdc Kmııisyrma aiı·mişlil' . 

( •••• ) , öze ii olnıuştıu. 
( •••••ı Jll ebusluktan istifa etmiştir. 
(•••••• ı ~etı içinde yaınlan e(iıııde Kmnisyoıı.a girmi§tir. 

(······· ı r tfat elıııiştir. 



Başkaıı. 

Ba,~karıı·Pkili 

Sözcii 
Kativ 

Afyon K. .llınıed Veziroğlu 

Anıasya K enıal E-ren 
Balıke:.-ir 8ulahattiıı Bnskmı 

Bursa Raif .·lybar 
Bursa . ı yalı Eı·nunı 

Çomlı Zihııi U rcıl 

Çonını Ualıa K olda .~ 

Diym·btık-ır .\"tizını Oııeıı 

Erzincan ( 'e ınrı/ U öne n~· 

l!..'rzurum. .ll usta fa Zeren 
lspa.da f( enıa/ Demirala y 

lsıJrırla '/' alısin '/'ola 
lstıınb ul ( 'e /iii 'l'iirkyelcli 
/i-<ıslaınoıııı !-'alı ri /( e('el'ioğlıı 
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lQİŞLERt KOMİSYONU 

Ediı·ne 

!Jw·sa 
Riilmeddin Na.suhioğlu , 
Nccrlel Yılmaz 

1 zmir f'pı·tı•ı· . lrat 
.lfuğlrr l'aı·ıız Brr.~P r 

K·ırklcıreli P'aik C stiiıı 
Kiitalıyo. l'ıısııf .tlysal 
Kiitohyo Resim Besi1ı 

Niğde F eri t E cer 
Ord•t F eyzi Boztepe 
Ordu Na~it Ji'ırrıt 

Sanısım .1/ıılıittiıı Ozkefeli 
Sino/ı .1/ıı/ı lar Acar 
Sil'ctS J.:rc iiınent Damalı 

'fı·abıon Ilmndi Orhmı 
Vaıı l zut .ı kın 
Yazgad . lı •ni Doğmı 

Zonguldak . lı·lli Yıırda/Jnyl'llk 

Komisyon , 138 (62 tasarı, 73 teklif, 2 tezkcrc, 1 öneı·ge ) işin 121 inr sonuçlandınııış ve geri kn.lan 
17 i (ı de Komisyonda kalmıştır. 

MALİYE KOMİSYONU 

Başkan Riz• / zzet Akçal 

Pözcii Siird jlf ehmet Daim iialp 

Kativ Zonguld<ık Fehnıi Açıksöz 

Amasya Hanıit Koray Mardin Abdiilkadir Kalav 
Erzurum Sabri Erduman Niğde H adi A.rıba§ 
Hatay Celal Sait Siren Sanısun Şi~kri~ Uluçay 
Kır§ehir Halil S ezai Erkut Seyhan Z eki A.kçal1 
Kocaeli Ekrem Alican S eyhan R eşad Giiçlü 
Kocaeli Liıtfi Tokoğlu Yozgad F'uat N izamoğlu 
Konya Unıran Nazif Yiğit r Yazgad llaşinı Tatlıoğlu 
Malatya Esat Doğan Zonguldak Rifat Sivişoğlu 

Komisyon, 11 4 (5G tasaı1 . 5 tekli f) işin 103 ünü soııu ç lanclırnıış ve geri kalan ll 'iş de Komis
yonda kalmıştır . 



Çorum 
Erzincan 
Gümüşane 
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MECLİS HESAP1.-ARINI İNCELEME KOMtSYONU 

Ba§kan 
Sözcü 
J(fitip 

Denetçi 

1! akkı Y eıııeıııiciler 
C eınal Gönenç 
Cev'det Baybuı·a 

ls tanbul 
Gürnii§ane 
Çoı·uh 

J(a·rs 

• 'atih Fuad Keçeci 
Nalit Zarbun 
"llı bas Giyin 
.lbbcıs Çetin 

/(ocaeli 
Jlardwı 

Samsun 

Ekrem illican 
Jlchınct Kamil Boran 
l•'e ricl 7.'iizel 

Komisyon: 1 (türlü ldlğıt) işi ·onu~landımnştır. 

Komisyon : 1 Kasım 1952 tarihinden 24 Temmu z 19:i ~1 tarilıiıı l' kallar 18 defa toplanarak Bü
yük Millet Meclisi 1952 yılı Haziran: Kasım ayla ı· ı Jı (•sab ı lıakkıııda 2, 1952 Aralık \'C 1953 Ocak: 

. Mayıs ayları hesabı hakkında 2 ve ~üyük Millet :'Ileri iRi, Ri,,·a;;cti Cumhur w Dinını i\Iuhasebat 
Rei · liği 1951 Mali yılı Hesabı Kati cctn•JIPri lıak kıııda da ::ı ruporu Yüksek H iyasete suıııııuş ve 
bunlardan aylık hesaplar hakkındaki raporlar U ınunı'i Heyet in 26 . Xl . 1952, 12 . XII . 1952 
vo 2 . VII . 1953 tarihli Bilrcşinılcrindc okunmuş ve diğc l'lcı ·i d,ı gündemde kıılnnştır. 

BaMesir 
Bursa 

MECLtS KİTAPLIOI KOMİSYONU 

ilnta],ya 
Bursa 

ll hmet Kocabıyıkoğlu 
ilıi Canib Yöntem 

Fatin Dal.aınan 
Selim Ragıp Em~ 

l çel 
Sivas 

ll alil lltcılay 
Sedat Zeki Ors 

Komisyon : 1 Kasım 1952 !Hihiudeıı 1 Temm nz J9:i:l tu rilıiııe kadar 2:3 toplant ı yaparak 
1. Kitaplığa alınması mebus]ar tarafından teldil euiJt>n CSC'rJı:rin satıııalınnııısıııa, 

2. 1953 yıl ı ıılıonelcr'inin ~·enil<'nmesiııe, ı: · 
3. Avrupa İktisadi !ş Birliği Teşkilfıtı, Avru pa 1'eıli,rc Bil'liği lllillctlcrurası Pııra Fonu ve 1\lil

letlerarası lınar ve Kalkınma Bankasınııı raporla ·ının Kitaplığa getirilııwsiııc ve Kitaplığa ait bazı 
işler hakkında kaı·a dar Yerın'iştir. 

• 



Balıkesir 

Bolu 
Burdur 
Çanakkale 
Çankırı 

Çorum 
Denizli 
Edirne 
Gümüşane 

Ba§kan 
~ 'özcii 
Kiitip 

\ 1 nhya Pelvan 
Ztıhtıı·i Danışman 

Alehrne;t Ozbey 
Nilwt lyriboz 
J(iizıııı ilrar 
lfasan Ali Vural 
Fikret Başaran 
('emal J(öpriilü 
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MİLLİ ECUTtM KOMİSYONU 

'/'rabzon 
.!ğrı 

l(astaınoııu 

M. Reşit 7'arakçı.oğlu 

Kosını Kiifrevi 
Ziya Termen 

lstanbtıl l!'aı-uk N af iz Çaınlıbel 
J(aı·s 1'ezer 1'ıışkıran 
J(iitahya R eııızi Koçal• 
Ord·ıı Hüsnü Akyol 
Ordtı Yusuf Ziyıı Ortaç 
Seyhmı R eııızi Oğuz Arık 
,'eyhan. Arif Mi hat Asya 
Si no b N u ri ::; ertoğlu 

1'1ıs[i Malıi?· Kocatürk Yozgad lleısa n V çöz 

Konı'is.,·oıı: 26 ( l l tasarı, 15 teklif) i~in 17 sini soııu~lıındırıııı~ \'(' geı·i kı~laıı !l iş de Komisyonda 
kalmıştır. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU 

Başkan Bolu F ah ri B elen 
Sözcü Eliiz-ığ M ehmet Şevkli Yazınan (*) 
K ii tip Muğla Niitık Poyrazoğltı 

Afyon K. .Ili lhsan Siibis Kayser·i 1 sınai! Beı·kok 
Jlydm .ı. Baki Okdem - ](ocaeli l>aiııı Onlıon 
Çanakkale Süreyya Endik (**) ](ütahya Asını Giindüz 
Denizli Eyüp Şahin (***) .llıığla Ntıri Ozsan 
Erzurum Fehmi Çobanoğlu Niğde Halil Nuri Yurdakul 
Erzurum Enırullah Nutktı (***) ll ize 1( enıal Balta 
E ·rzurum Mustafa Zeren Seyhan • inan Tekelioğlu 
Eskişehir .tli Fua1l Gebesoy Tokad Pevzi Çubuk 
Istanbul ll iisııii Yaınaıı Tokad If amıli Koytıtiirk 
J(ars lliisanıettin Tugaç Tmbzon N"ci Altuğ 
Kastamonu Galib Dmıiz l 'an izzet Akıtı 
](as tamonu Rifo.t Tıışkm (•***) l'n.n Kazını Ozalrı 

Komisyon, 33 (lı tasarı, ::!0 teklif, 2 öneı·ge) ış ın 23 ini ~oınu;landırnı ış ve geri kalan A iş de 
Komis~'Ol)da kalmıştır. 

(•) 16 . 1 ır . 1953 tarihinde Meclis Başkan-uekili olıııu§tıır. 
( .. ) 30 . 1 . 1953 tat-ihiııcle istifa etmiştiı·. 
( •••ı Sene içinde yapılan sıçimcle J{oınisyoııa girınişlerdil'. 

( ••••ı 29 . IV . 1953 tarihinde sözcü olıntı§tıır, 



A.fyon K. 
Antalya 
Balıkesir 

Bilecik 
Çankırı 

Çankırı 

Eskişehir 

l çel 
lspm·tcı 
Istanbul 
l s tanbul 
l zmir 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
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SAOLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 

Başkan 

Sözcü 
Katip 

,ıvni 'l'cııı 

Burhanettin Onat 
Muhaı·renı Tımçay 

'l'alM Oı-an 
K enan Çığınan 
Cel{il Otman 
Ekrem Baysal 
Aziz Köksal 
l r[a11 Aksu 

Ankara 
Çoruh 
Çorum 

Andre Yalıram Bayar 
Sani Yaver 
Necdet lncekarcı 
Esat Oktay 
Ali Rıza Kılıçkale 
Ziyrı Atığ 

Talat Vasfi Oz 
i lli Rıza Sağlaı· 

, edat Baran 

Kocaeli H iisnii 'l'ürkand 
Kocaeli E them Vassaf 
Konya Nıtkı alim Burçak 
Kütahya Ahmet 11ısan Gürsoy 
Malatya Ifiknıe t J?ırat 

Manisa J?aruk llker 
Niğde H iiseyin V lkii 
Ordu Zeki Mesut Sezer 
Seyhmı Yusuf Ziya Ekeı· 
Sin o b illi Şükrü Şavlı 
Sinob Mııhit 7'iimerkan 
Sivas N azım Ağacıkoğlu 
Sivas Bahattin 'l'mıe r 

Tekirdağ Zeki Eratmıw11 

Komisyon ; 28 (13 tla.sarı, 13 teklif, 1 tezkere, 1 önerge) işin 25 ini sonuçlandırmış ve geri kalan 
3 İ.j de komis.vonda· kalnuştır. 

SAYIŞTAY KOMİSYONU 

Başka11 Bursa Halil Ayan ("') 
Sözcü Çorum Ş ev ki Giirses 
Katip Maı·din Abdürrahman Bayar 

Anta[,ya Nazifi Şerif Nabel Muş II amdi Day\ ("'"'"') 
Aydın Şevki Hasırcı Niğde Had-i Arıbaş 
Denkıi Mustafa Gülcügil Niğde Süreyya DellaZoğlu 

Eskişehir Mulıtar Başkurt Sanısun Haşim AZişan 

Hakkari S elim S eve n Seyhan illahmul Kibaroğlu 
Malatya ili ehmet K ulu Siird Şefik Tiirkdoğan ( .. ) ("'**) 

Maraş Ahmet Bozdağ iird C emil Yardım 
M1ı1 . Ferit Kılıçlar Tokad Il:anıdi Koyu~ii.rk ("'"'"') 

Komisyon,- 136 (59 tasarı , 76 tezkere, 1 önerge) iŞin 69 unu sonuçlandırmış ve geri kalan 67 iş de 
Koriı.siyonda kalm!ştıl'. 

(•) 9 . IV . 1953 tarihinde vefat etmiştir 
( .. ) Bll§kaıı olmu.ştıır {29. IV .1953 tarihinde) 
( •••) Se11 içinde yapıla ıı eçim de Koıııisyona girmişlerdir. 



A{yO'It K . 
Afyon K . 
Antalya. 
Balık esi?· 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 

Denizli 
Elazığ 

Gazianteb 
Gaziant eb 
Giresun 
!çel 
lzınir 

Başkım 

.'!öze ii 
[({ıtip 

.lbdulloh Güler 

.'ia.lih Toı"[ilti 

. ı h ın et Tekelioğlu 

.lluza[fer Emiroğlu 

.1/illıat Dayıoğlu 

Selim If erkıneıı 

Sadettin Karacalıey 
F< enıa 1 11 takıırt 
Nclet 'L'uvaslıoğlıı 

.'iu]Jiıi E rgene 
Ekrem Cenaııi 

Nalalıaltin Onlii 
.Ili Naci Duydnk 
Suli/ı ln aııkuı· 

~~ulıl. Giz (*) 

- 237 -
TARIM KOMİSYONU 

Manisa 
Aydın 

K astanıomı 

Sudi Mıhçıoğlu 
f.ıit[i thkiirnen 
Sait Kantarel 

Ka.rs F'evzi Akta~ 
Kars Veyis Koçulu 
Kayseri .ll elııne t Ozdemiı· 
Kırklaı·eli .1/ahımtt Erbil 
Kı.ı·klareli /l'ikı·P! F'iliz 
Kocaeli Nali/ı /{ aleıncioğl1ı 
K onya . l bd i Çilinyir 
Koııya . lli Rıza Ercaıı 
Jfaraş Alıınd Kadoğlu 

Niğde fl'ahri Köşkeroğlu 

Ordu !Imııdi Şorlan 

Ordu il tıf 1'oıJaloğlu 

.!:;eyhan 'l'el'[ik Coşkun 
Tekirdağ .')euket Mocaıı 

'J' ekirdağ Y~ısııf Zı~ya Tuntaş (**) 

Komisyon ; 19 (10 tasa rı , 9 tekli f) işin 12 sini soııu~ l andırrnış ve geri kalan 7 iş de komisyonda 
kalmıştır. 

TİCARET KOMtSYONU 

Başkan · Kütaha ll akkı Gedik 
'özcii Bursa Haluk Şaman 

Katip Koceıei i Il amdi Başak 

Afyon K. Siileyınan Herman Kars Fevzi Aktaş 
Afyon K . Gazi Yiğitbaşı Kastamonu Şükrü K erimzad• 
Ankara S alahat tiıı B enli Kırkl~reli Sıtkı Pekkip 
Ankara If amdi Bulgurlu Kütahya M ecd et Alkin 
Bolu Vahit Yöntem Rize Osman Kavrakoğlu 
Denizli Eyüp Şahin • ivas Hüseyin Y ükseı 
Erzuı-uın Said Başak Trabzoıı Saff et ~aştınıar 
Istanbul Ahmet FI amdi Başaı· T rabzon Cahid Zanıangil 
Istanbul Bedri N edinı Göknil 

Komisyon, 34 (32 tasıı.ı-ı, 1 tek lif, 1 tezkere) iş in 32 sini souuçlandırnıış ve ger'i kalan 2 i~ de 
Koınsiyonda kalınıııtır . 

(• ) 'ene içinde yapılan seçimde komisyonu ginııi~tir. 
( •• ) l' efat etnıiştir. 
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ULAŞTIRMA KOMİSYONU 

Balıkesir 

Bı1ecik 

Bitlis 
Bitliş 

Çanakkalı 

Diyarbakır 

Elazığ 

Erzurum 
Giresun 

Başka" 
Sözcil 
I\atip 

Saınsu" 
Urfa 
Amasya 

Arif Kalıpsızoğlu 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Nusrettin Barut 
Salahattin !nan 
1/ısan Karasioğlu 
Kamil Tayşı 
Abdullah Demirtaş 

EmrullaJı Nutkv. 
Tahsin Inanç 

Naci Berkman 
N ecd et Açanal 
Cevdet Topcu 

(• ) 
(**) 

Istanbul 
Malatya 
Maraş 

Maraş 

Ordu 
Sivas 
Tekirdağ 

Zonguldak 

Senihi Yiirüteıı 

Lutfi Sayınan 
Ahmet Bozdağ 
Remzi Oksüz 
JJiisnü AkyoZ 
lbrahinı Duygun 
ll iiseyiıı Bingül 
Ali Rıza 1ııcealemdaroğlv. 

Komisyon, 15 {13 tasarı, 2 teklif) işin 12 sini ~onu<;landırmış ve geri kalıııı 3 iş de Komisyonda 
kalmıştır. 

(• ) !stifa tmiştir. 
( .. ) ır fat e tmiştir. 



Anıasya 

Aııkanı 

Ankarcı 

Aydın 

Aydın 

Balıkesiı· 

ningöl 
Çanakkale 
Çcınkın 

Çarıılı 

Erzııruııı 

Oazitınteb 

Giinı ii ş ane 
lçel 
Isparta 
I stanbul 
l stnnbul 
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tçTtMA : 4 

ADALET KOMİSYONU 

Reis lzınir ll alil Ozyöı-iik 
Sözcii M aııisa Şemi Ergin 
Kt1tip Balıkesir V acicl Asena 

Isıne t 0/gcıç Hars Latij' Aküziiırı 
Dsınan Talat litekin Kars .Sırrı 1italay 
ff t1uıid Şevket Ince Kcıyseri Yusııf Ziya 1'urgut 
Nail Geveci [(onya Abclii1·rahrnaıı Fahri Ağaoğlu 
(' ev at C /Idi Konya lliclayet Aydıner 
llliifit l!:rkııyumcu Konya lllııamıner Obuz 
.1/ııstafıı Nuri Okcııoğlu Kütahya S iiley nwıı Siirm·i N asuhoğ l'U 
Nusret Kirişc ioğlıı .lialatya lll ehmet Kartal 
Cclıi l Boynıık .1/araş .ll az har Ozsoy 
.11 csıul Giiııey Ordu H aıııdi Ş ar lan 
!En rı r Kararı Si ini :;lefik 'l'ürkdoğan 

au/ip Kııı oğtu Sivas ~evki Ecevit 
lfolis Tukclemiı · .&i vas Nıırettiıı Ediirk 
8ahap 'J'ol Tokad JJalük Okeren 
Said Bilgic: Tokad Muzaffer Onal 
Fuad Hulıl$i Demirel« Yozga4 Niyazi Onal Aleılı 
Alıilya lll osh'os Zonguldak Abdürrah~an BoyacıgiUer 

Komisyon; 76 (22 tasarı, 44 teklif, 3 tezkere, 7 önerge) işin 37 sini sonuçlandırın ış, 

yonda kalmış ve 38 i de 1çtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalmıştır. 

ko mis-



Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Bingöl 
Diyarbakır 

Erzincan 
Erzurum 
!çel 
! sparta 
Istanbul 
Istanbul 
I zmir 
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ANA YASA KOMİSYONU 

Reis 
Sözcii 
Kıltip 

Kemal Oz9oban 
Ramiz Eretn 
Cevdet Soydan 

.ltanisa 
Konya 
·Kon va 

1<' eridun Fikri Düşünsel 
Ferit Alpiskender 
Ş emsettin Günaltay 
M emiş Yazıcı 
Hüseyin Fırat 
Rf,fit Turıgut 
Salamon Adato 
Mithat Benker 
Halide Edib Adıvaı· 

Fevzi Lfıtfi Kamosmanoğlu 
Ri/at i llabay 
7'arık Kozbek 

/ zmir 
! zmir 
!zmir 
Kayseri 
Manisa 
Manisa 
Sivas 
Tekirdağ 

Tokad 
'I' rabzon 
Zonguldak 

rl vni Başman 
Muhidclin Ereneı· 

Ziihtii H ilmi Velibeşe 
Karnil Giindeş 
Refik Şevk~t !nce 
ıli ulılis 7'iiıııay 

Rifat Oçten 
1 smcıil H akkı A k31iiz 
Zihni Betil 
Faik Ahmed Barutçu 
Yımıts Jlfuamıııer Alakant 

Komisyon : 19 ( 18 teklif, 1 önerge) işin 3 üııü ~-onuçlaııdırını ~, 1 i Kon)i~yomla kalmış ve geri ka. 
lan 15 iş de 1çtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince hüküınsüz kalmıştır. 

BA YıNDIRLIK KOMİSYONU 

Rm Gaziant eb Siileyman Kuranel 
Sözcü Konya Himmet Olçnıen 
Katip Denizli Baha Akşit 

Antalya Ahmet Tokug Ordu Nagit Fırat 
Bursa Mithat San H ize Mehmet Fahri Mete 
Çanakkale Bedi Etıüstün Samsun Naci Berkman 
Çoruh M ecit Bumin i vas lbrahim Duygun 
Gaziant eb Cevdet San Tunceli Hıdır Aydın 

Kastamonu llayri Tosunoğlu Tunceli H asan Remzi K ulu 
Malatya Nuri Ocakcıoğlu Urfa N ecd et Açanal 
Niğde Asım Doğanay Frfa Hasan Oral 

Komisyon: 10. (7 tasarı, 3 teklif) işin 8 ini soııu<;laııdırını ş ve geri kalan 2 iş de lçtüzüğün 69 
ne1ı maddesi ger ğince hiikümsüz kalmıştır. 



Ankara 
Ankara 
. I n talya 
B olu 
('anakkale 
Diyarbakw 
Diyarbakır 

Elazığ 

Eı·zincan 

E.~kişehir 

Unzimıteb 

(J.f,·esun 
(liresım 

(!iinıiişane 

l(rl 
fs tanbul 
Ist ınıbul 
l~lrmlıul 
/zmir 

- 241 

BUTÇE KOMİSYONU 

Reis 
Reis. V. 
• özcii 
Katip 

.11 ulılis Bayranıoğlu 

.lluhUs Ete 

. ı kif Sarıoğlu 
Mrıhmut Güçbilmez 
Kl'ınan ilkınanlar 

Yusuf Aziwğlu 
Mııstafa Ekinci 
Omer Faruk Smıaç 
Nahid Pekcan 
. l bidin Potuoğlu 
8krenı Genani 
.ll ıızhar Ş en er 
• Irinan Tii,fekcioğlu 
1( e ınal Y ör ii koğlu 

Riuze 
!.~ tanbul 
Sivas 
Siird 

( 'el al Ranı(lzmıoğlu (") 
.'i eyf~ Oran 
,1/iikernmı Sarol 
i''ıı hrettin Sayııneı· 

/l chzat Bilgiıı 

1 zzet Akç.al 
l l.adi Jfiisman 
lfalil l mre 
Baki Erden 

! zmir 
Kastamonu 
Kırklareli 

J(ı ·rşehir 

Konya 
Konya 
. 1/oloty(ı 

,1/ ardin 
Muğla 

Ordu 
Rize 
S eyhan 
Siird 
Siııolı 

Trabzon 
Trabzon 
Frfa 
Zorıgııldak 

7'arık Gürerk 
If aıııdi Tiire 
Şe[ik Bakay 
Rifat Ozdeş 
R emzi Birand 
Murad Ali Vlgen 
iii ehmet adık Eti 
Rıza Erten 
Nııri Ozsan .. . 
Refet Aksoy 
Osman J(avrakoğlu 
.'\edat Barı 
M ehmet Daim Siialp 
Seı·ı ıer Sonıuncw:ığlu 

Cemal Reşit Eyiiboğlu 
SiilC1Jnıan Fehmi Kalayc.ağlu 

Feridun Ergin 
/J iiscyin Balık 

KoıııiS.I'Oil: ao.ı ( l6(i taı:ıaı·ı, 131 teklif, 4 tezker~. :3 Önı'rgc) işin 179 llllll sonu~landırmı~ ,.e ıı; ri 

kıılıııı 125 iş rlı· t~tüzüıi;ün 69 ncu maddesi ıı;ereğiııro hüküııısiiz kalmıştıı·. 

Aydın 

IJatay 
I stanbul 
Istanbul 
l zmir 
Kırşehir 

Reis 
Sözcii 
Katip 

.Vamık Gedik 
('avit Yurtman 

1 hsan "lltınel 
. lhınct Topcu 
.1/ıidin Teköıı 

lfaiii Sezai Erkut 

ÇALIŞMA KOMİSYONU 

.llanf8a 
/(ocaeli 
lfire<ıım 

Nafiz Körez 
Yeredağ K işioğlu 
Doğan Köyıııen 

Kütahya 
.llardiıı 

, eyhan 
r rfa 
11rfa 
Znngııldak 

. ı hnıet Kavuncu 
('evdet Oztiirk 
Yusuf Ziya Eker 
Feridun A.yalp 
CeUil Onceı 
C'enıal Kıpcak 

Komisyon : 16 (5 ta arı, 9 tek) if 2 önergl' ) 'ışin ll ini sonu<:landıı·ıııış ve ıı;eri ka.lan 5 iıı de İç· 
tiizüğün 69 n<'u maddesi grrcğinc<' hükümsüz kıılmı . tır . 



Ankara 
Ankara 
Ankara 
Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bursa 
Çorum 
Hatay 
Istanbul 
Istanbul 
!zmir 
!zmir 
lzmir 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU 

Re is 
Sözcii 
J({ıtip 

Samsun 
Erzurum 
Denizli 

Sadri Maksudi Arsal 
Mümtaz Faik Ferı.ik 
Seyfi Kurtbe;k 
N anı ık Gedik 
Esat Budakoğlu 
Enver Giireıi 
Hulıisi Köymen 
Saip Ozer 
Abdiirrahman Melek 
Env~r Adakan 
N azlı Tlabar 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Osman Kapani 

Firuz Kesim 
Bahadır Diiıger 

Ali Çobaıwğlu 

!zmir Vasfi Mente~ 
!zmir Cemal Tımca 
Konya Ziyad Ebüzziya 
Manisa Samet Ağaoğlu 
Manisa Adnan J(araosmaııoğlu 
Manisa Hamdullah Suphi Tanrıöver 
llfaı·din ](enıal Türkoğlu 

Mııi}la Zeyyat Mandalinci 
Mıığlrı. Nadir Nadi 
Rize Zelci Rıza Sporel 
, eyhan Remzi Oğıız Arık 
Trabzon lfas(m Saka 
Van J(iizım Ozalp 

Komisyon: 53 (47 tasarı, 4 teklif, 1 tezkere, 1 türlü kfı.ğıt) işin 40 ını sonu~laııdırmı ş ve geı·i 

kalan 13 iş de lçtiizüğün 69 ncu maddesi gereğince hükiimsüz kalmıştır. 

DİLEKQE KOMlSYONU 

Re is Mara§ Abdullah Aytemiz 
Sözcii Trabzon Salih Esad Alperen 
Kiitip Eliizığ Hiimit Ali Yöııey 

Amasya Isınet Olgaç Malatya Abdiilkadir Ozbay 
Ankara Omer Bı'len Mar!J§ Saliihattiıı Hiidayioğlu 

Balıkesir Muzaffer Emiroğlu Ordu Zeki Mesut Sezer 
Balıkesir ,ll iicteba Iş tın (•) eyhan alim Serçe 
Balıkesir Ali Fahri lşeri tSiııob Muhtar Acar 
Bilecik !smail Aşkın Tokad Sıtkı A.taııç 

Çorum Ahmet Başıbiiyük Tokad . lhmet G·iirkan 
Çorum H iiseyin O rtakcıoğlu Urfa Reşit K emal Timuroğlu 
Giımiışaııı Ahmet Kemal Varınca Yozgad Yıısuf Karslıoğlu 

1çel Hiiseyin Fırat Zonguldak Rifat Sivişoğlu 
Kastamonu Mıızaffer Ali Miihto 

Komisyon: 69 (l tezkere, 67 önerge, 1 türlü kağıt) işin :ı ünü sonuçlandımıış ,.~ geri kalan 
66 i.e. de Koın_isyonda kalmıştır. 

Geçen devrelord n kalan ve bu d vre içinde havalo dilen arzuhalierin miktarı ile haklarında 
yapllan muameleler Büyük 1\iillet Meclisine gelen kfığıtlar bölümündeki arzuJuılleı· kısmında göste
rilnıi~ olduğundau tekrar yazılmanuştır . 



Aııkara 

Ankara 
Ankara 
i l nkara 
Anka:"a 
Bursa 
PJdiı·ne 

Rdirııe 

Erzurum 
Oiresun 
Giresun 

Reis 
Sözcü 
Katip 

Salahattin B enli 
Dağıstan Binerbay 
H anıdi Bulgu rlu. 
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EKONOMİ KOMİSYONU 

Bursa Mithat San 
Erzurum Emrııılah Nutku 
Bolu Kamil Kozak 

Hatay J-l(ısan Reşit Tankut 
l.~tanbu'l Ahmet H anıdi Başar 
lstanb1ıl Mithat Sözer 

. ı b dullah Gedikoğlu Kars M ehmet B ahadır 
Ji'1ıad S ey h un /(ocaeli M ehmet Yılmaz· 

Jlalıik Şaman Konya Kemal Ataınan 
1Lrif Altınalmaz Kony(ı Saffet Giirol 
Tl asan Osma .1/alatya Tfikmet Fırat 
Said Başak Jluğla C eınal H ünal 
ll amdi Bozbağ Muş Hamdi Dayı 

Tahsin lnanç Z ongul<iak Suat Boşol 

Koıııi s~·on: 15 (H tıL~arı, 7 teklif) işin 9 nnu sonu~lıındırmı~ l'l' ge ri kalan 6 iş de İçtüzüğün 
(i!J ııcu nıadlksi ge r<•ğincc hükiiınsüz kalmıştır. 

. lfyon K. 

. tğrı 

Burdur 
[f;dirne 
Rlrizığ 

Rrzincan 
Erzıırum 

Uazimıteb 

Ilatay 

GUMRUK VE TEKEL KOMİSYONU 

R eis 
• özcii 
f(n.tip 

ll ekir Oynagan:ıı 

If aıis Oztürk 
.ll ehmet Erkazancı 
Jtl ehmet Enginii.n 
Ilamit Ali Yöney 
Ziya Soylu 
Hıza Topçuoğlu 

l~aınilı !nal 
. t bdııUah Cı'lli 

'l'mbzon 
SanLSun 
Yozgad 

Jlalııııut Goloğlu 

H;lidi Uzer 
Hasan tJ t;öz 

J(ıı·şehir 

Kocaeli 
.lhılatya 

Nams1ın 

Saııı.mn. 

'l'okad 
'l'okad 
Yozgad 

E/van Kaman 
M iimtaz Kavalcıoğlıı 
Iliiseyin Doğan 
1 smail l şın 
H asan Fehmi Ustaoğlu 
Sıtkı Atanç 
Mustafa Ozdemir 
lflaşiın Tatlıoğııı 

Koınis.voıı : 11 (tasarı ) işin hepsini HonuçlandırmL,tır. 



Afyaıı K. 
Baııkesir 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 

Elazığ 

Erzincan 
Erzurum 
l çel 
Isparta 
Isparta 
!stanbul 
!zmir 

Reis 
Reis V. 
Söze ii 
Katip 

Ahmed V eziroğlu 
Salahatlin Baskan 
Raif Aybar 
Zihni Ural 
Nazım Onen 
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lÇlŞLERl KOMİBYONU 

Ed4rne Ri ilcnedelin N asuhioğl,u 
]Jursa Necdet Yılmaz 
.1nıa.sya Kemal Eren 
Muğla Yavuz Başer 

Kastamonu Fahri Keçecioğlu 

J( ırklareli Faik Vstün 
Kiitahya Yusuf Aysal 
Kütahya Besim Besin 
Niğde Ferit Ecer 

M ehmet Ş ev ki Yaz1na11, Ordu Feyzi Boztepe 
C enuıl Gönenç Rize Alıınet M orgil 
Illustafa Z eren Sanısun Muhittin Ozkefeli 
H alil Atalay Sivas Rrciiınent Damalı 

Kemal Demiralay 1',·abzon If mndi Orhan 
7'ahsin Tola Van l zzet Akın 
Celal Türkgeldi Yazgad Avni Doğan 

Pertev Arat Zonguldak Avni Yurdabayrak 

Komisyon: 53 (29 tasarı, 23 teklif, 1 öneı·ge) i~in 46 sıııı sonuçlanrl ırıııı ş YC ı-ıcı·i kalan 7 iş de 
l ~tüzüğü rr 69 ncu maddesi gl'rPğince hüküınsliz kalmıştır. 

Çorum 
Erzurum 
Esk~e1ı.ir 
lfatay 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Jfalatya 
Mardi11. 

MALİYE KOMlSYONU 

Reis 
öuü 

Katip 

Ş ev ki Gürses 
'abri Erdumaıı 

Muhtar Başkurt 
Celal Sait Siren 
Ekrem Alican (•) 
Lütfi Tokoğlu 

Anıasya 

Zonguldak 
Diyarba.kıı· 

Uıııran Nazif Yiğit•r 
Esat Doğan 
Abdülkadir Kalav 

H amit Koray 
Fehmi Açıksöz 
M. Remzi Bucak 

Niğde Hadi Arıba~ 
, amsun Şükrii uıuçay 

Beyhan Zeki Akçalı 
Seyhan Reşad Güçlü 
'iird C em il Yardım 

Trabzon Jtlahıııut Goloğlu 

Yazgad .Fuat N izaınoğlu 
Zonguldak Rif at ivişoğlu 

Komisyon : 52 (21 tasarı , 31 t k lif) iş"i n 46 sını ~onu~l andırmış w geri kalruı 6 i ş J.e l çtür.üğün • 
69 ncu maddt'si gereğince bükümsüz kalmıştır. 



Çorum 
Çorum 
Giimüşana 
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MECUS HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU 

Rııi& 

Sözcü 
Katip 
Denetçi 

Baka Kolda§ 
1/ akkı Y emeniciler 
Cevdet Baybura 

Istanbul 
Gümüşantı 

Çoruk 
Kars 

SaUh Fu.ad Keçeci 
Haıit Zarbun 
Abbas Gigin 
Abbas Çetin 

Kocaeli 
Mardin 
Samsun 

Ekrem Alican 
Mehmet Kamil Boran 
Ferid Tüzel 

E ncümen : 1 Kasım 1953 tarihinden 12 Mart l 954 tarih'ine kadar 3 de(a toplanarak, Biiyük Mil
let Meclisi 1953 Haziran: Ağustos (5/76), Eyliıl: !\asım (fı/77), ayları hesabı hakkında 2 ve Bü
yük Millet Meclisi Reisliği, Cumhurbaşkanlığı ilc Divanı Muhasebat Reisliğinin 1952 Hesabı Kati 
cetvelleri (5/78) hakkında da 1 muzbatayı Yüksek Hiyasete sunmuş ve 1952 yılı Hesabı Kat'i cetvt'l
leri hakkındaki ınazbatalar (5/78) Umumi Heyetin 12 Mart 1954 tarihli 65 nci Birleşiminde okunınuş 
v diğer 2 ına1.hata da Ruznamcde olup Dahili i ;o:nın naıneııin 69 ncu maddesi gereğince hiikiimsüz 
kalmlljtır. · 

Buri<J 
Bursa 
Çanakkale 
Istembul 

MECLIS KlTAPLICli KOMlSYONU 

Rei3 
Söuü 

Agah Erozan 
AU Canib Yöntem 
Nilwl lyriboz 

l"lntalya 
Bursa 

Nikad Re§ad Belger 

Fatin Dalaman 
Selim Ragıp Emeç 

Kars 
Konya 
Sivas 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Umran Nazif Yiğiter 
Sedat Z eki Ors 

P:ncüınen : 1 Kasım 1953 tarihindım 12 M.a~ı 1954 tarih'ine kadar 5 toplantı yapaı·ak Mebusla
nn Kütüphanede bulunmasını arzu ctt'ilderi eserlerin alınmasına, ecnebi ve Türkçe gazetclerle mec
muııların abonelerinin yapılma ·ına ve Kütüphanedeki işlerin tanzimine dair müzakerelerde buluna
rtık kararlar vermiştir. 



Ağrı 

Balıkesir 

Bolu 
Burdur 
Çorum 
Denizli 
Edirne 
Istanbul 
Kars 
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MİLLİ ElltTlM KOMİSYONU 

Rili& 
öz cü 

!{(itip 

Kasım Küfr61!1 
Yahya Pelvan 
Zuhuri Danışman 
Mehmet OzbBfl 
H asan AU Vural 
Fikret B(Jfaran 
Cemal Köprülü 

Trabzım. 

Güm~ 
l{astamonu 

]l'arok Nafiz Çamlıbel 
Tezer TtJfkıran 

M. Reşit Tarakçıoğlu 
V. Mahir Kocatürk 
Ziya Termen 

l(iitahya Remzi Koçak 
Oı·du Yusuf Ziya Ortaç 
Rize Alunet Morgil 
Seyhan Reııızi Oğuz Arık 

S ey ha!" Arif Nihat As1ja 
1-!inob Nuri Seı·toğlu 
Siııob illuhil Tümerkan 
Yozgad Hasan Vçöz 

Komisyon: 26 (10 tasan, 15 teklif, 1 tezkere) i şi n 21 ini onıı<;landırnıış n• g-e ri kalan 5 i~ de İç

tüzüğü n 69 ncu maddesi <>ereğince hükümsüz kıılıııışt ır. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU 

Rei& Bolu Fahri Beleıı 

Sözcü Kastamonu Rifat Taşkın 
Kıltip Eliizığ Mehmet Şevk:i Yazman 

Afyon K. illi · thsan Silb-is Kocaeli Saim Oııhon 
Aydın A. Baki Okd&m Kiitahya Resim Besin 
Çmıakkale Süreyya Endik Kiitahya Asım G1iııdii.e 

Denizli Eyiip ahin Muğla N O. tık Poyrazoğlu 
Eı·zurum Fehmi Çobanoğlu Niğde ll alil N u ri Yurdakul 
Erzurum Emrullah Nutku Rize K emal Balta 
Erzurum Mmtafa Zeren Seyhan Siıımı Tekeılioğlu 

Eskişehir Ali Fuad Cebuoy Tokad Fevzi Çubuk 
Istanbul lliisnii Yaman Tokad llamdi Koyutüf'k 
Kar Hiisameıtin Tug09 Trabzım. Naci Aıtuğ 
Kayseri !smail Berkok l7ııtı lızrt .Hın 

Komisyon: 14 (3 tasarı, 10 teklif, 1 tezkere) işin 9 unu ı;oııu,ıandımıış \ "C geri kalan :; iş rlr 
İ<ıtüzüğün 69 ııcu madde i gereğince lıükümsüz kalmıştır. 



Afyon K. 
Ankarq 
Ankara 
. hıtrılya 

Ba.tıkesir 

Bilecik 
Çarıkın 

Çankın 

F:ski.ıehiı· 

J ('Pf 

l.~ımrttı 
lstanbııl 
1 s t1ırılmT 
1\ıtt'S 
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SAOLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 

Reis 
Siizc·ii 
Katiı) 

. lı·ııi 'l'aıı 

TrılM Vasfi Oz 
Vııad Fleyhım 

Unrlırın e ttiu Ona/ 
Jftılıarı·erı ı TU?I ('IIY 
Talô.t Oran 

Kena.n Çığıncııı 

( 'elci/ Ol ıniili 

Elrrcın BrıyRal 

A ziz Köksaı 
lrfan Akstı 

Konya 
Çorulı 

l zrnir 

.lndı·e Vahrarn Bayrır 

1-\tıni Yru• eı· 

8.wtl Oktay 

Sıt k ı !;ali ın Bıır(ak 

. Ili Rıza Srığlrll' 

.V Pcdet lıı cek,ıı·o 

f(ayseı·i .ili Hıza Kılıçkale 

Kocaıli Ziya Atığ 

Kocaeli ffiisııii 'l 'iirkanrl. 

K ocaeii l~tlı eın ras.mf 
/(iitahya . llı ınel llı .sa n Oiir.soy 

Jtanisa F'rtruk !IT.: rı· 

.llardiıı . l ziz nı·os 

Niğde ll ii se yin ( )/Ir ii 

Seylıcııı ( ' ezııı i 1'iirk 
SiııoiJ . Ili .~iikrii .~at'lt 

Sivas :Vii ımı . lğarıkoğlıc 

Siı·rıs llalıatti n 7'aıırr 

Tekire/ağ Z clri H rataııı cııı 

Koııı is,,·on : 12 (R tasarı, 3 tt·kl'ir, ı öıwı·gt•) i~iıt lı l'psirıi de sorıu~landıı·nıı~t ır. 

Aııtaıya 

Deniz'U 
Hakkari 
Jıtal,atya 

ilfaraı 
Jfu.ş 

M~ 
Niğde 

Hci.s 
Sözcü 
Kat-ip 

Nlızifi Şerif Nabeı 

Mustafa Gülcügil 
Selim Se'!Jen 
Mehmet Ktdtı 
Ahmet Bozdağ · 

Tl aındi D ayı 

Ferit Kıltçlar 
H adi Arıba§ 

SAYIŞTAY KOMİSYONU 

Siird 
Aydın 

.1lardin 

Şefik Turkdoğan 

Şe'!Jki Hasırcı. 

Abdürrahman Bayar 

Niğde 

Samsııtt. 

Seyhan 
S eyhan 
Siird 

Tokar 
Vaıı 

Siireyya DelZaloğlu 

HU§im Alisun 
Y'US'U/ Z'ıfa Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Cemı1 Yardım 

Ilamdi Koyutürk 
Fena Melen (•) 

Komisyon: 93 (33 tasarı, 60 ll•?.kere) işin 16 sını ~oııu~lıuıdırmış \'(' geı·i kalan 77 iş de l çtüıüğüu 
69 nc·u maddesi !\'e reğince hiikiiınsiiı kalnıı§lır. 



Afyon K. 
Afyon K. 
ilnta/,ya 
Aydın 

Rei-3 
• özcü 
Kiltip 

Abdullah Güler 
alih Torfı1li 

Ahmet Tekelioğlu 
LUt/i tllkümen 
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TARIM KOMISYONU 

Manisa 
Btırsa 

K as tam om' 

Sudi Mıhçıoğlu 
Sadettin Karacabey 
Sait Kantarel 

Kayseri Emin Develioğlu 
Kayseri M ehmet Ozdemir 
Kırklareli Mahmut Erbil 
Kırklareli Fikret Filiz 

Balıkesir Ahmet Kocabıyıkoğlu Kocaeli Salih Kalemcioğlu 
Bolu Mithat Dayıoğlu Konya Kemal Atmnan 
Bursa Selim H erkmen Konya Abdi Çilingir 
Çankın Kemal Atakurt Konya illi Rıza Ercan 
Denizli Refet Tavaslıoğlu ılfara§ Ahmet Kadoğlu 
Elazığ Suphi Ergene Niğde Fahri Köşkeroğlu 
Erzincan Sabit Sağıroğlu Ordu H amdi Şarlan 
Gaziant eb alahattin tlnW Ordu Atıf Topaloğlu 

rtiresuıı, illi Naci Duyduk Seyhan Tevfik Coşkun 
[çel Salih Inankur Seyhan Mahmut Kib:voğh 
Kars Fevzi Aktaş Tekirdağ Şevket Mocan 
Ka rx 1' eyis Koçtılu 

Komisyon : 13 (lO tasarı , 3 teklif) iş"in 9 unu soııuı;lanckrnış v~ geri kalan 4 iş rlr lçtüzüğün 

69 ncu maddesi gereğince hükijmsüz kalmıştır . 

Afyotı "K. 
Afyon ·K. 
Atıkara 

Ankara 
. ı ntalya 
Bolu 
Bursa 
Denizli 
Erzurum 

Rei.' 
,~{öze ii 
Kiitip 

Süleyman K erıııatı, 

Gazi Yiğitbaşı 
Haliihaltin Benli 
H amdi Bulgurlu 
.Vazifi Şerif Nabel 
l'ahit Yöntem 
ll alıik Şaınan 
J<:yiip Şahin 
• aid Ba ak 

TICARET KOMISYONU 

Kütahya 
Kıuıtamouıı 

KO<'aeli 

l lflkkt UPdik 
~iikrii K erimzade 
flmndi Başak 

ls tanbul 
ls tanbul 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kiitahya 
Sivas 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgrıd 

Ahmed ll atndi Başar 
B ed ri N edi ın Göknil ("') 
.'Sıtkı Pekklip 
Osman " Bölii.kbaşı (**) 
M ecdet Alkin 
Hiiseyin Yiiksel 
.~af/et Baştırnar 

Cahid ZamangiZ 
F'aik Erba~ 

Komisyon : 27 (22 tasarı , 5 teklif) i~ n ı 6 sını sonuc:lundırmış V<' geri knlan ı 1 iş ıli.' lçtür.üğün 
69 ncu ıııadd i gercğin<'e hiikümsüz kulını tıı·. 

(• ) !stifa et111iştir . 

( •• ı Istifa ttm iştir. 



Anta/.ya 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
Bitlis 
Bitlis 
Çanakkale 
Çankın 

Diyarbakı·r 
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ULAŞTlRMA KOMİSYONU 

Reis 
Sözcü 
Katip 

1 brahim Subaşı 
Miicteba lştın 

Samsun 
Urfa 
Sivas 

Arif Kalıpsızoğlu 
Kenaf Mehmet Kurkut 
N usrettiıı Barut 
'alahattin 1 nan 
liısan Karasioğlu 
Kazım Arar 
Kamil Tayşı 

Naci Berkman 
N ecd et Açanal 
l brahim Duygun 

Eüizığ 

Giresun 
Istanbul 
Malatya 
.lfaraş 

.Ila ra§ 
Ordu 
1'ekirdağ 

Zonguldak 

Abdullah Demirtaş 

Tahsin Inanç 
Senihi Yürüten (*) 
Lfıtfi SwıJman 

A.hmet Bozdağ 
Remzi Oksüz 
Jliisnü Akyol 
If üseyin Bingül 
Illi Rıza Incealemdaroğlu 

Komisyon : ll (lO tasarı, 1 teklif) "i§in 7 ijini ~onu~lnnılırını~ \"c. geri kalan 4 i~ de l ~tüzüğün 69 
nru maddesi gereğince lıükünısiiz kalmı~tır. 

•ı .. 

~· . 

• 

(• ) Vefat etmiştir. 



Ankara 
Balıkesir 

Bolu 
Bursıı. 

Bursa 
Bursa 

Çanakkale 
Edirne 
}~ııkişehir 

!çel 
tçel 

lst~mbul 
Jstanbul 
lstanbul 
lstanbul 
Istanbul 

Istanbul 
Istanbul 
r zınİ1' 
I zmir 
İzmir 
Kayseri 
Kayseri 

Konya 
Kütahya 
lfanisıı. 

:.\ia.nisıı. 

){anisa 
l\f anisıı. 
:.\{uğla 

Samsun 
Malatya 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 

Bursa 

2. Komisyon/ara üye olmıyan milletvekilleri 

Muhlis Ete 
Sıtlc Yırcah 

Falıri Belen 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulftsi Köymen 

'ilıat İyriboz 
Hüknedclin Nasulıioğlu 
Hasan Polatka'l 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 

Celal Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Fund Rulll'll Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 

Füruzan Tekil 
azlı Tinbar 

Avni Başman 
ır alil Özyörük 
Zühtii Hilmi Velibite 
Kamil Gündeş 
Jhı·Rhim Kirazoğlu 

Uınrıın Nazi1 Yiğiter 
thsan Şerif Özgen 

amet Ağaoğlu 

Refik Şevket Ince 
Fevzi LO.tfi Karaosmanoğlu 
Muzaifer Kurbanoğlu 
1ııri Özsan 

Tevfik neri 
İsınet İnönü 

İÇTİMA. : F . 

f~lclınde ı · Bakanı 
T. B. M. M. Başkanvekili 
Bayıııdır!ıl; Bakanı 

Maliye Bakanı 
'1' . B. M. M. Divan Kiitibi 
'l'. B. M. M. Başkam·rkili 

'l'anm Hakanı 
!' ~ işleri Bakanı 
'1'. B. i\I. iVL. Di\'lın Kfıtibi, Çalışma Bakanı 

Kitaplık Enoüıneni İdareei Üye 
'l' . B. 11. M. Başkanı 

('lım lı u rbaşkan ı 

sağlık Bakanı 

Başkanvekili 

Dışi.5]eri Bakanı 

Bıışbııkmı 

T. B. M. ,\l. Divan Kfıtihi 
,. ,. 

Milli Eğitim Bakanı 
Adalet Bakanı 
Ekonomi n ' TiNıı·ct Bııkanı 

lrlaıwi Üye 
'l'i<'nı·et l~neünıeni, Divan Katibi 

J)i,·an Kfıt i hi 

lrlnı ı•r'i Y<' • 
. \ıı a~r asıı Encümeni , Devll't Bakanı , Başbakan Yar. 

)filll avunma Bakanı 
Anayasa Eneümeni, Devlet Bakanı 
Dinııı Ki\tihi 
l:ünıriik ,. Tck!'! Bakanı 
Ulaştırma Bakanı 

C'. H . P. Gı>nı>l Raşk.ıım 

lQTtıü. : 1 

Muhlis Ete 
~eyfi Kurtbek 
• ıtkı Yırcab 
lfnlil Ayan 

tşletıııeJ 1' Bakanı. Ekoııomi V(' 'l'icııret naknnı 
!aştırma Rakanı 

T. n. M. M. Rnşkanvekili 
Maliye Bakanı 



Bursa 
Çanakkale 
Çorum 
Edirne 
F.rzurum 

l~skişehir 

l ~el 
Jı;cl 
Istanbul 
IRtanbul 

Istanbul 
ls tanbul 
Istanbul 
1 ımı ir 
İ?.rnir 

lzmir 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kütahya 

Kiitahya 
11alatya 
Manisa 
Manisa 
)[anisa 
Manisa 
]\{uğla 

~amsun 

'l'okad 
Eskişehir 

.\ğrı 

Artlkara 
,\nkara 
Balıkesir 

Balıkes i ı· 

Bursa 
(,'anakkale 
('or n m 

Edinw 
J ·:skişehir 

Eskişrhir 

1 la tay 
l ~cl 
1 ~(') 

Hulusi Köymen 
Nihat İyriboz 
Sedat Baran 
Rükneddin Nasuhioğlu 

Rıfkı Salim Burçak 

Hasan Polatkan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
( 'ı• lal Bayar 
Puad Köprülü 

Adnan Menderes 
l•'üruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Halil Özyörük 
Ekı·em Hayri Üstündağ 

Zühtü Ililmi Velibeşe 

Fikri .Apaydın 
lGimil Günde§ 
1 hı·a him Kirazoğlu 
Tiakkı Gedik 

lh sıı n Şerif Özgen 
t sm et İnönü 
Ramet Ağaoğlu · 
R(' fik Şevket !nce 

Fevzi Lfıtfi Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nul'i Özsan 
Tevfik İleri 
Muzaffer Önal 
Kemal Zeytino~lu 
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Başkanvekili, Milli Savunma Bakanı 
Tarım Bakanı 

Divan Katibi 
Içişl eri Bakanı, Adalet Bakanı 
Dışi~leri Encümeni, Gümrük ve Tekel Bakanı 

Çalışına Bakanı , Maliye Bakanı 
Kitaplık Eneümeni, !dareci Üye 
'1'. B. M. M. Bıuıkanı 
Cumhurbaşkanı 

Dışişleri Bakanı 

Başbakan 

Divan Katibi 
Divan Katibi 
Adalet Bakanı , İçiş l eri Bakanı 
Sağlık Bakanı 

Ticaret Bakanı 
'1'. B. M. M. Başkanvekili 
tdnreci Üye 
Divan Katibi 
'!'icaret Encümeni, İfıletmeler Bakanı 

idareci Üye 
C. H. P. Genel Başkanı 
Dl\vl~t Bakanı ve Başbakan Yardımcı. ı 
Milli Savunma Bakanı , Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Divan Katibi 
Gümrük ve Tekel Bakanı, Çalışma Bakanı 

Milll Eğitim Bakanı 
Divan Katibi 
Bayındırlık Encümeııi, Ulaştırma Eıicümeni, Ba
yındırlık Bakanı 

İQTİMA : 2 

( '<'liıl \'aı·dımcı 

:'ılnh li s l~t~ 

Hryfi 1\ ıırtbt>k 
,\ hnwt Kocabıyıkoğlu 

:-;ıtkı Yırcalı 

ll ıılfısi Köymen 
OnH' ı' 1fart 
8Pr!nt Baran 

!liikııı ddiıı ~a~ııhioğlu 

ll ıL~nıı J>olatkan 
!\ı• ımı 1 Zeytinoğlu 

'l'n,vfur Sökmen 
llııli l Atalay 
H ı> fik Koraltan 

_\ nn~·asıı Encii ın<>ni, Başkanvekili 

!~konomi vr Ticn ı·et Bakanı 

ll lnş t ı rnııı Bakanı 

Idareci Üye 

Ba~kanvckili, Oiimrük \'!' T!'k 1 Bakanı 
~Iill i Savunma Bakım ı 

Di vıııı 1\ iıtih i 

Divan Kii libi 

ı\dalıot Baka ııı 

Mal i.v<• Bakımı 
Ba~•ıııdıı· lık Bakanı 

Yalnız Tutanakl arı İnceleme Komisyonu 
1 dıırl'<'i Üyı• 
'riirkiyc Bü~oiik Millet l\Ieclisi Başkanı 



Isparta 
İstAnbul 
İstanbul 
ls tanbul 
Istanbul 
lzmir 
tzmir 
Ka~eri 

Kayseri 
Kütahya 

Malatyıı 

Manisa 
Manisa 
Mani a 
Maraş 

Muğla 

Samsun 
Tok ad 

Ağrı 

Ankara. 
Ankara. 
Aydın 

BalıkilSir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
Bolu 
Burdur 

Çanakkale 
Çanakkale 
Erzurum 

Eskişehir 

Eskişehir 

Oaziantcb 
Giresun 
I çel 
1 tanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
!zmir 
Kayseri 
Kay eri 

aid Bilgi~ 
elfıl Bayar 

Fund Köprülü 
Adnen Menderes 
Füruza.n Tekil 
lifehmet Aldemir 
Ekrt'm linyrİ Üstündağ 
l<'ikri Apaydın 
lbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Gedik 

Isınet lııönü 
amet Ağaoğlu 

F vzi Lfıtfi Karaosmanoğlu 

Muhlis Tümay 
Nedim Ökınrn 
Nuri Özsaıı 
Tevfilk Beri 
,\luzaff!'r Önal 
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Divan l<Utibi 
Cumhurbaşkanı 

Dışişleri Bakanı 

Başbakan 

Divan Katibi 
ldareci Üye 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Başkanvekili 

Divan IGıtibi 
lşl('tmeler Bakanı 

C. II. P . Genel Başkanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dev let Bakanı , Anayasa En., !~işleri Bakanı 
Başkanvekili 

Tarım Bakan ı 
Çalışma Bakanı 

jfilli Eğitim Bakanı 
Di,·an Katibi 

İQTİMA : 3 

Celiil Yardımcı BU§kıınvekili, Devlet Bakanı 
Osman Şevki Çiçekda.ğ Ada.let Bakanı 
Seyfi Kurtbek Milli Savunma Bakanı 
Etem Menderes İçişleri Bakanı 
Enver Güreli Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Kocabıyıkoğlu Idareci Üye 
Sıtkı Yırcalı !şletmeler Bakuru 
Yümnü Üresin Ulaştırma Bakanı 

İhsan Gülez Divan Katibi 
Fethi Çelikbaş Bütçe Encümeni, Devlet Bakanı, Ekonomi ve Ti-

earet Bakanı 
Emin Ka.lafat Anayasa Encümeııi, Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ömer Mart Divan Katibi 
Rıfkı Salim Burçak Dışişleri Eııcümeni, Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Polatkan Maliye Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu Bayındırlık Bakanı 

Ali Ocak Divan Katibi 
I [ayrettin Erkmen Bütçe Encümen'i, Çalışma Bakanı 
Refik Koraltan T. B. M. M. Başkanı 
Celiil Bayar Cumhurbaşkanı 

Fuad Köprülü Dışi.~leri Bakanı 

Adnan Menderes Başbakan 

Füruzan Tekil Dh·an Katibi 
Mehmet Aldemir ldareci Üye 
Ekrem Hayri Üstündağ ağlık ve osyal Yardım Bakanı 
Fikri Apaydın Başkanvekili 

İbrahim Kirazotlu Divan Katibi 



Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 

Mar1111 
Rize 
Samsun 

Ağrı 

Ankara 
Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 
Bolu 

Bur-dur 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 

Çorum 
Erzurum 
Eskişehir 

Eskişehir 

Gazianteb 
Giresun 
Hatay 
İçel 
İstanbul 
İstanbi.ıl 

İstanbul 

İstanbul 
İzmir 

İzmir 
Kayseri 
Kayseri 

Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mar1111 
Samsun 

uad Hayri 'Ürgüblü 
İhsan Şerii Özgen 
tsrnet İnönü 
Sarnet Ağaoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

Nedim Ökmen 
Ahmet Morgil 
'!'evfik lleri 

Celal Yardımcı 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Etem Menderes 
Sı tkı Yırcalı 

Yiimnü Üresin 
lhsan Gülez 

l•'ethi Çelikbaş 
Ağfıh Erozan 
Kenan Yılmaz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

Sedat Baran 
Rıfkı Salim Burçak 
Tiasan Polatkan 
K mal Zeytinoğlu 

Ali Ocak 
Hayrettin Erkmen 
Tayfur Sökmen 
Refik Koraltan 
('eliil Bayar 
Fuad Köpriilü 
Adnan Menderes 

Würuzan Tekil 
Mehmet Aldemir 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 

İhsan Şerif Özgen 
tsrnet İnönü 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nedim Ökmen 
'l't>vfik lleri 
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ldareci Üye 
C. H . P. Qenel Başkanı 
Çalışma Bakanı , Dışişleri Encümeni 
Başkanvekili 

Tarım Bakanı 

Divan Kittibi 
Milli Eğitim Bakanı, Bütçe Encümeni 

tQTlMA : 4 

Haşvekil Yardımcısı 

Adiiye Vekili 
Dahiliye Vekili 
Işletmeler Vekili 
Münakalat Vekili 
Divan Katibi 

İktisat ve Ticaret Vekili 
İdare Amiri 
Milli Müdafaa Vekili 
Gümrük ve İnhisarlar Veldli 
Divan Katibi 

Divan Kiıtibi 
Maarif V ekili 
Maliye V ekili 
Nafıa Vekili 

Divan Katibi 
Çalışına Vekili 

'1'. B. M. M. Reisi 
Reisicumhur 
J [ariciye Vekili 
Başvekil 

Divan Katibi 
İdare Amiri 
Sıhhat ve İçtimııi Muavenet VekHi 
Reisveldli 
Divan Katibi 

Idare Amiri 
('. H. P. Reisi 
Reisvekili 
Ziraat Vekili 
Rt>isvekili 

....... . 



3 . Karma ve Geçici komisyonlar 

lÇTlMA F. 

[Adalet ve İçişleri komisyonlanndan kurulan Karma Komisyon] 

Komisyonfl !(Clen 1 (1 tezkeı·e) iş Koıııisyondıı kıılnıı~tıı· (3/ 72 ) . 

[Anayasa ve Adalet komisyonlarmdan kurulan Karma Komisyon] 

Konıisyona gelen 12 (12 tezker·e ) iş Komisyonda kalınıştır (3/ 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 74, 75, 77, 
7H, 79). 

[İçişleri ve Adalet komisyonlanndan kurulan Karma Komisyon] 

Komisyon 2 (2 tıısal'l) işin 2 sini de sonu~landırınıştır ( 1/ 33, 41). 

[Geçici Komisyon] 

.(Dışişleri, Adalet ve İçişleri Komisyonlanndan seçilen 5 er üyeden kurulmuştur.) (V47, 48). 

.lnkara 
Ralıkerir 

Ballkesir 
BurltJ 
Çankın 

Çorum 
Gaziant eb 

Başkan 

SözciL 
Katip 

lıımir 
Gires'lıtı 

Osnıaıı Şevki Çiçekdağ 

V aoid Asena • 
SaldhaUin Baskan 
..1lgah Ero~ 

eUil Boynuk 
Balta Kolda§ 
Galip Kınoğlu 

Vas{i Menteş 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

Hatay 
!zmir 
l zmir 
Kütahya 
Ordu 
Tokad 

A bdiirrahnıan Melek 
Osman Kapani 
C'emal Tunca 
~ iileyman Siirur-i N asuhoğlu 
F'eyzi Boztepe 
Nuri Turgut Topcoğlu 

Komisyon, 2 (2 ta arı) işin 2 sini de onuçlandırmı,tır. 
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1/ 47 Pıışııpc)l't kııııunu tasarısı 
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TASARILAR 

MmııııE>Iesi 

15 . 7 . 1950 tarihinde .5682 sa
yılı Kanun olarak kabul edil
miştir. 

1j 4H Yahaııcılıınn 'l'ürkiytı ' Je ikaıııel ve ı:ıeyulıııtler·i lıııkkıtı· 

dıı 15 . 7 . l 950 tal'ilıinde 5683 sa
yılı Kanun olarak kııbul edil
miştir. 

[Geçici Komisyon] 

( lJışi~IHi , Tuı·ırıı. la~tır·ıııa ve Bütçe kooıi~yoıılal'llıdan seçilı>n 3 er· üyeden kunıloıuştur· . ) 

!Jaşkan 

Siizcii. 
/i fıtiıJ 

( iiiıniişmıe 
lfr{rı 

/ Tı'{a 

Raşit Gürgen 
F'eridun Ergin 
Feridun Ergin 

. l{yoıı K. Salih 1'oı'{illi {'orııh .Ili Rıza Sağlar 

. hıı(lsya ( 'Pl>det 1' OlJCU 1-:rzıırum 

. lnkfırıı Sadri MakS'Udi Arsal f(iitalıyn 

Bıtrdur fi'etki Çelikbaş .lfanisa 

1Jtı1'S(I .'1 elim H erkmen .'iiva.ç 

Komisyona gı>lı>ıı 1 (1 tasan) iş sonuçlandırılım~tır. 

:-\o. 

1/ 51 

Bulasası 

TASARI 

'l ' üı·kiye ( 'umhuriyeti Hükümeti ilc Milletlerıırası lnıaı· 
ve Kalkı nınıı Bıınkası arıısında 7 Temmuz 1950 tarihin
d!' akdedilt>n kredi anlaşmaları hakkındıı 

llıfkı alim Burçak 
Asım Gündiiz 
,'l,uli Mıhçıoğlu 
Halil lmre 

1\hııııııelı>si 

14 . 7 . 1950 tarihinde 5676 ııa: 

yıb Kanun olarak kabul edil
miştir. 
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(Geçici Komisyon) 

(Gümrük Vl' Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonlarından se~ilen [i er üyeden kurulmuttur. ) 

[Komisyon toplanamadığındnn Başkanlık Divanını ile\-"ell\emiştir.j 

Afyon K. Ahmed V eziroğlu & lllSUn 

Ağrı 11 al is Oztürk S$i<ril 
Giresun H ayrettin Erkmen ~ 

K tr klareli Şefik Bakay '116/Mdağ 

Kırşehir Halil Sezai Erkut TN.b~ 

Kocaeli Ekrem Alican Ur[• 
Kocaeli Mümtaz Kavalcıoğlu Van 
Konya Murad Ali Vlgen 

Komisyona gelen 1 (1 teklif) İ§ Komisyonıda kalmıştır. 

No. lluliisası 

TEKLlF 

2/ 28 Kastamonu (Şükrü T<erimzııode) - Tütün ve Müııkirattuıı 
Alınacak Müdafaıı. Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanu-

Hidi ljr;eqo 

BakA Erten 
$evloi HcMJit 
YuS1t{ Ziya f'untaf 
T-evfik Koral 
F eridun Ergin 
Fe·rid Melen 

M uıı me lesi 

na ek kanun teklifi Komiııyonıiadır. 

(Geçici ~yon) 

(Ticaret, Gümrük ve Tekel, MaHye ..-e Biitçe koııüwroulannôaa 1e~~11. ;{ eı· üyedeıı ltunılın~. ) 

Afyon K . 
Amasya 
Kastamonu 
Kocaeli 
Kony~ 

Başkan 

özcü 
Katip 

Ahmed Veziroğlu 
Hamit Koray 
Şükrü Kerimzllde 
Miimtaz Kavalcıoğ"N 
Murad Ali Vlgen 

E' skişehir 
Giresun 
Ko o.eli 

..4.1»din l'otuo4J;u 
llayrettin Erkmen 
H amdi Başak 

,IJ&r~ 

Rize 
Samsun 
Siııas 

Remzi Oksü~ 
lzzet Akçal 
lllidi Vzer 
Sedat Zelft Orı 

Komisyon, 2 (2 tasarı ) i~in 2 sini de cOnuçlandırml§tır. 
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No. Huliis:ısı 

TASARILAR 

1/ 27 Muamele Vergisi Kanununun 4939 ~ayılı Kanunla değiş

tirilen 9 n cu maddesinin 12 nci [ı krasının ( i\ ) ben-dinin 

Muamelesi 

değiştirilmesi hakkındu ;; . 7 . 1950 tarihinde 5668 sayılı 

Kanun olarak kabul dilmiştir. 

1/ 28 ~ckerdeıı alınan nıunzaııı lstihlfık Veqrisimle yapılan 
indirmeleriıı oıınnması hakkında 

[Beş kişilik Komisyon) ' [ı ] 

No. ll uliısusı 
------------------ --

TEZKERE 

:~/84 Tekel Genel Müdürlüğü binası yapımı işleri ıl o layısiylt• 

Gümrük ve •rekt>l eski Bakanı Suııd Hayri Ürgüblü hak
kındıı 

1 ı J Konıisvon te§kil edilmem~.§ tir. 

5 . 7 . 1950 tarihinde 5668 sayılı 

Kanun olarak lkabul edilmişti-r. 

Muamelesi 
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[Tuta.n&klan İnceleme Komisyonu] 

(Kamutayın adçekıne ile u.yıı·dığı :10 üyeden kurulmuştur. ) 

Başkan 

Sözcü 
Ka tip 

Afyon K. 
J~ı 
!zmir 

K emal Ozçoban 
If üseyin Fırat 
.'ladık Giı 

Afyon K. .1bdullah Giiler 
Bolu V ahit Y öntern 
Burdur M ohnıet Ozb111y 
Edirn6 Cenıal Köpriilü 
Erzincan ('e ınal Gönen ç 
Erzurum Uııa Topçuoğlu 

Eskişehir Isınail Hakkı Çevik(*) 
Güıniişane ll alis Tokdemir 
JJatOIJI Tayfur Sökınen 
Istanbul Enver Adakan 
!stanbul .llithat Söur 
KartJ ftJsat Oktay 
Kırşehir Halil Sezai Erkut 
"Konya '/'arık Kozbek 

K·ütahya 
ılfalatya 

Manisa 
Niğde 

Ordu 
Ordu 
~i vas 
Trabzon 
T·rabzon 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

U emzi K oçak 
11 iiseyin Doğan 
Ji'anık llker 

· ft'er:it Ecer 
Zeki Mesut Sezeı· 
If amdi Şarlan 
lbrahim Duygun 
'l'evfik Koral 
Jflımdi Orhoıı 

Reşit Kemal 'l'iımıroğlu 
Kô.zım Ozalp . 
, ıııııi Doğan 

:lı ıni Yw·dabayı·ak 

Komisyon, 3 (16 tezkere ,.e 22 türlü kfiğıt ) i.5in (26) sını sonuçlaııdıı·nıış H' geri kıtlan (12 ) 
iş de komisyonda kalmı~tır. 

'o. 

3/22 

3/24 

3/25 

3/26 

Hulasası 
---------------·---

'!'EZ KERELER 

!iiresun Milletvekilj Ali aei Duyduk 'un seçim tutana
ğı lıakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkere.~i 

(lüınüşane Milletvekili Halis Tokdemh'in seçim tutana
ğı hakkında Yüksek Seçinı Kurulu B~kanlığı te7.keresi 

Hakkari Milletvekili elim Seven 'in seçim tutanağı hak
kında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi 
Hatay Milletveklli Abdullah Cilli'nin seçim tutanağı 
hakkında Yüksek eçim Kurulu Ba§kanlığı tezkeresi 

Kastanıonu Milletvekili Fahri Keçeeioğlu 'nun seçim tu
tanağı hakkında Yüksek eçim Kurolu B~kanlığı tez
karesi 

28 . 6 . 1950 tal'ihind<' sl'~iın tu
tanağı kabul edilmiştir . 

2 . 6. 1950 taı·ihindl• sec:iın ttı 

tanağı kabul edilmiştir . 

Komisyondadu. 

Komisyondadır. 

21 . 6 . 1950 tarihindl' scc:inı ttı

tanağı kabul ed~tir. -

(*) 12 . 6 . 1950 tarihide vefat ettiği 26 . 6 . 1950 güMi Kaıııııtaya arz edilıııiş ve yerint adçekme 
sııreliyl Bıı.rsa Mill tv ekiili N ecdi!Jt Yılmaı seçilıııiş tir. 
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3/28 

3/29 
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Huliis:ısı 

J\IIaraş 1li seçimlerine vakı itiraz üzerine tanzim olunan 
raporun gönderild'iğine dair Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığı tezkeresi 

Zonguldak Milletvekili ::iebati Ataman 'ın seçim tutana
ğı hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi 

Zonguldak Milletvekilleri Rifat Sivişoğlu, Suat BIU)ıll , 

Cemal Kıpc:ak ve Hüseyin Balık'ın sc<;im tutanakları 

hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi 

3/32 . Ağrı M111etvekili Kasım Küfrevi'nin sec;im tutanağı 

hakkında Yüksek Seçinı Kurulu Başkanlığı tezkeresi 
- ~- ---- -- ·-. 

• 1 
Mnlııtyıı Milletvekilliğine se~ileıı Hüseyin J>oi{ıın, Ah-
dülkadiı· Öz bay ve ~efi k 'l'ugay 'ın se~ im tutıııııık lııı·ı 
hııkkmdıı Yüksek Stı<;iııı Kmulu Başkınılığı tl'r.kı•n•si 

1'Hıu• ı• li ıHillt•lvı•killeı·i llı dıı· Aydııı VC' Hasıııı Jie nızi Ku
ru'nuıı S('<:inı tııtaııııklıın hııkkıııdıı Yüks ... k ~eçim Kunı· 
lu Hnşkıın lıi(ı tezkert>si 

:Jj:lf'ı Hirıgöl ıııilletvekilliklerine se~ileıı ~'eridun J •'ikı-i Düşün

st>! VE' Mustafa Nuri OI<Nıuğltı 'nun seçim tutanııklaı·ı 

lıal<kınrlıı Yükst·k Se~inı Kurulu lla~kıınlığı tt•zke ı·csi 

3j:~H Trııhzon nıilletvekilleriııiıı se~iııı tııtıııwklaı·ı hakkınd il 

Yüksek Se~inı Kurulu Hıışloınlığı tezkeı-esi 

'l'okad Mill!'tvekili Ahın('( f:ürkıın'ıtı se~iııı tutanağı 

hakkında Yiiks!'k Se~im Kui'Uiu Başkanlığı tez l<eresi 

aj6:l Bitlis ı\lill!'tvekili MuhtHı· J•: ı ·taıı ,.e Sııliıhuttiıı Inan'ın 

~e<:inı tııtıınııklııı · ı hııkkında Yüksek ~eçinı Kurulu Huş
kıııılığı tezleeresi 

;3/ 6!) Kar~ ınilll'tvekilleı·iniıı :s!'~iııı tutunııklıll'l lıııi<kındn Yiil<
sek Seı:inı 1\unılu Bıı .· kıııılığı t~zkeresi 

'l'ÜRLU KA<'H1'LAR 

Muamelesi 

7 . 7 . 1950 tarihinde se~ inı t.u
tanıı:kları kabul edilmiştir. 

H . 7 . 1950 tarihinde 1697 sa
yılı Kararla seçim tutanağı red
dedilmiştir. 

~il. 6. Hl!iO taı·ihind!' scı:inı tu
tanakJarı kabul edilmiştir. 

21 . 6 . 1950 tarihindP seçim ttı

tanağı kabul edilmiştir . 

2J . 6 . 1 !!50 tarih indi' scc;:im tu
tanaldan kabul edilmiştir. 

12 . 7 . 1950 tarihinde s!'çinı In
tanakları kabul edilmiştir. 

Komisyondadır. 

Komisyondadır. 

:.:o . 6 . 1950 tarihinde seçim tu
tnnağı kabul edilmiştir. 

13 . i . 1950 tarihiııd!' S<'t:inı ttı

tanakları kabul edilmiştir. 

Koıııisyondadır. 

5/2 Kırklareli nıiUet\·ekillcrinin seçim tutanaklan hakkmda 21• . 6 . 1950 tarihiııd<' ıı~iın tu -

5/4 

lstaıılıul .Mill etn• killiğ iıır seçilen Aııdn· \'nhmııı Hıı 
yaı· ' ın seçiııı tutııııağı hnkkıııılıı 

Yıııı ıııillct,·eldiiHiniıı sN:inı tutanakları lıııkkıııdıı 

l~ı·wnuıı nıillı• t,• cki lleı·iıı in sı•ı:iııı tutıınaldıu·ı hııkkmdıı 

tanakları kabul edilmiştir. 

21 . 6 . 1950 tal'ihindP sl'çinı tu
tanağı kabul edilmiştir. 
7 . 7 . 1950 tarilıindr seçim tu
tanaklan kabul edilmiştir. 
2 . 6 . 1!!50 tarihindl' seı:irn tıı

tanaklan kabul edilmiştir. 
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No. Jluliisas ı 

5/6 Mardin milletveldlleriııin seçim tutanakları hakkında 

5/ 7 Siird Milletvekili MehmPt Daim Sü :ılp 'ın seçim tut au ağı 

Muamelesi 

7 . 7 . 1950 tarihinde seçim tu
tanakları kabul edilmiştir. 

hakkında ~ :!b . 6 . 1950 tarihindP se~iııı tu-

~/8 Afyon Karahisar Milletvekm Bekir Oynaganlı ' nın se~ i ın 
tutanağı hakkında 

5/9 Denizli Milletveldlliğiıl!' seçi len Eynp Şahin 'in se~im 
tutanağı hakkında 

5/ 10 Ordu milletvekillerinin se~im tutanaldnı- ı hakkında 

5/11 Burdur Millet ve killiğine seçilen Mehmet Erkazancı ' nııı 

taııağı kabul edilmiştir. 

30 . 6 . 1950 tarihinde seçim tu
tanağı kabul edilmiştir. 

12 . 7 . 1950 tarihinde se~im tu
tanağı kabul edilmiştir . . 
Hi . 7 . 1950 tarihindp se~im tu
tanaklan. kabul edilmiştir . 

seçim tutanağı hııkkındıı J!) . 7 . 1950 tarihinde seçim tu-

5/12 

5/13 

5/14 

5/15 

5/ 16 

Konya milletvekillerinin se~iııı tutanakları hakkında 

Sinub milletvekillerinin seçiııı tutaııal<lııı·ı haldnndıı 

Muş milletvekillerinin seçim tutanaklım hakkıııda 

Sivas milletvekillerinin seçim lutanakları hakkında 

Urfa milletvekiliikierine sPı;ilen Necdet Açımal, F eridun 
Ayalp, Ömer Cevheri, l''eridun Ergin , Ce l iı l Öncel ve 
Reş it Kemal Timuroğlu 'nun seçiııı tutanakları hakkıııdıı 

:Jj17 'l'ı·nhzon millctvckilliklerinl' se<; il e ıı • 'nlib Esad Alpereıı . 

Mahmut Ooloğlu ,.e iilı>ymnn J<'ehmi 1\alıı.yrıoğlu 'nun 

nıığı kabul edilmiştir. 

15 . 7 . 1950 tarihinde ·eçim In

tanakları kabul edilmiştir. 

15 . 7 . 1950 tarihinde seçim In

tanakları kabul edilmiştir. 

15 . 7 . 1950 tarihinde ·s ~im ttı 

tanakları kabul edilmi§tir. 

15 . 7 : 1950 tarihinde seçim tu
tımakları kabul edilmiştir. 

15 . 7 . 1950 tarihinde seçim tu
tanakla.rı kabul edilmiştir. 

se~iın tutanakları Komisyond11dır. 

5/ IR Yozgad milletvekillilderin<' seçilen Niyazi Ünal Alcılı , 
Faik Erbaş, Yusuf Karslıoğlu , Fuat 'izamoğlu, Hiişim 

Tatlıoğlu ve Hasan Üçöz'ün 'eçim tutıınakları Komisyondadır . 
5/20 Erzincan millet~ekillerinin seçim tutanaldarı Komisyondadır . 

5/21 Hatay milletvekillerinin seçim tutanaklaı· ı Komisyondadır. 

5/ 22 Kastamonu Milletvekilliğiııe seçilen Tahsin C'oşka ıı ' ın 

seçinı tutanağı Komisyondadır . 

5/23 rfa Milletvekilliğine seçilen ll ıısRn Oral 'ın seı:iın tu-
tanağı Komisyondadır. 

5/24 Yo:ı:gad Milletvekilliği ne seçilen Av ni Doğan 'ın seçim 
tutanağı Komisyondadır. 

• 
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lÇTlMA : ı 

[Adalet ve İçişleri komisyonlanndan kurulan Kanna Komisyon] 

Ko misyona gelen 4 ( 4 tezkere} işin ı ini soıuıçlandırmış ve geri ,kalan ö iş de Komisyonda kal
mıştır. (3/72, 210, 211, 212 ). 

[Anayasa ve Adalet komisyonlanndan kurulan. Kanna Komisyon] 

Komisyona gelen 34 (34 tezkerc ) i şin :25 ini sonuçlaııdırın ı ş ve geri kala.n 9 iş de Komisyonda 
kdmıştır. (3/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 74, 7f>, 77, 78, 79, 86, 88, 89, 100, 124, 125, 135, 136, 137, 138, 147, 
151,159, 160, 175, 176, 177, 178, 179, 191, 192 ve 197 ) 

(Bütçe, Adalet, Ekonomi, Maliye ve Ticaret komisyonlanndan kunıla.n Kanna Komisyon] 

Komisyon 1 (1 tasarı ) işi sonuçlandı;:m ıştır . ( 1/224). 

[Bütçe ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonlanndan kurula.n Kanna Komisyon] 

Komisyon l (l tasarı) işi sonuçlantlırınıştır· . (1/ 209). 
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[I Nolu Geçici Dilakçe Komisyonu] 

(Adalet, Anayasa, Bay1ndırlık , Çalışma, Oışişlel'i , Ekonomi, Gümrük ve 'l'ekel, l~işlcı·i , Maliye. 
Milli Eğitim , Milli Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım , Sayıştay, 'l'arıııı , '!'icaret, Ulaştıı·ınıı koıuis· 

yonlarından ikişer üye alınmak suretiyle teşkil olunmuştur· .) 

Kars 
Ankara 
Erzincan 
Kastamonu 
Ankara 
Konya 
Ilatay 

Başkan 

Hözcü 
f({ıtip 

Abb<ıs Çetin 
Hamiz Eren 
Ziya 'oylıı 

Jlaraş 

Ma·raş 

Kocaeli 

Dr. Fahri Keçecioğlu 
Sadri ,lfaksııdi Arsaı 

.->cıffet Guroı 
.lbdtıllah Oilli 

.ı bdıulah Aytemiz 
M az har Özsoy 
lliisnii Tiirkand 

Tokad 
. Inkara 
.1lıırdin 

/(ütahya 
!(ocaeli 
.lfalatya 

.V ııri '1' ıırgut 'l'opcoğlıı 
Ömer /Jileıı 
llbdiirmhman Bayar 
M ecdet Alkin 
Ekı·em illican 
Lıit[i Sayman 

Koıuisyona gelen 5 (5 önerge) işin .J. iinü so nu ~: landırmı ş ve geri kalan 1 i;; dı• k(lınisyonda kııl

mıştıı·. (4/150, 152, 157, 172, 18+). 

Gelen 

:ıo:W Arzuhal Bncümeninden devralınan arzu
halleı· 

ıı:l59 Aı·zuhal Encünıcninden devralınan arzu
haller 

:1:3 ll nuımırıılı Muvaklqıt Arzuhal Enetimc
ninden dı>vı·ıılınan arzuhalleı· 

•(i Vekiılctlerden gelen arzuhaller 

541 Toplam 

Giden 

6R2 'J'eşkiliitı Bsasiye ve Dahili Kizııııınanıc 

gereğince neticeleri sahiplerine bildirilı•n 

ye hıfzedilen arzuhaller 
10-t Karııra bağlanan ııı·zuhullrı· 

8 Vekiiletleı·e gönderilen nrzuhalleı· 
2 ll 'l'~şkilatı B~ıışiy~ ve Dahili Nir.aııınaııır 

gereğince ııeticrl l'i ~ahiplerine bilcli ril c ıı 

ve hıfzedilen al'zuhıılleı· 

925 Karara bağlanan aı·zuhaller 
35 Arzuhal Encüıneııiııc devredilen arzuhal

ler 
45 10 Ağusto · 1951 tal'ihinde Enciimeııde 

bulunan ıırznhallel' 

541 '!'oplam 
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[II Nolu Geçici Dilekçe Komisyonu] 

( Adıılet, Anayasa. BayıııJıdık, ('alı~nı11. IJı~i~l <'l'i , Ekoııoıni. tiüını·ük ,·c 'l'ekel. l<:işl<'ı ·i. Maliy(', 
Milli )<;ğitim , Milli Sııv11nnıa, :Sağlık \ ' l' Sosyal Yar·dım. l::luyı~tuy, Taı·ım , Ticard, la~tırnıa komis

yonlıır·ından iki~t'l' ü~· ı· alıı11nak slll'etiyl!' te~kil o luıırııu~tuı ·. ) 

Muğla 

Holıı 

Istanbul 
1 1'/rı 

l iomPii 
.'i eyhan 

8i nob 

Ila§ kan 

Söze ii 
lifıtip 

.\'111/ir N adi 
f(aıııü Kozak 
.ll ithat Söur 

l{oııycı 

I sparta 
/(ocaeli 

l<r~it Keıııal 1'inmroğlıı 

Lıitli Tokoğlu 

X r ki . Lkçalı 
('ıl'fiPt Keı'inı hıccdayı 

Omcr Hıza Doğl'ul 
H eşit 'J'm·gııt 
l'~:ı·edoğ Kişioğlu 

'l'nıbzon 

('orıılı 

.Viğde 

Oı·d-ıı 

.'-l eyhwı 

Çmıa.l;kale 

GL. N a,oi Altuğ 

. ı li J(ıza Sağlar 

H adi .tı·ıba.~ 

. ltı[ Topaloğlıı 

Tevfik Coşkun 
liı.wtıı Kams·ioğlıı 

1\onıisy oıııı ı.rc·lı•n L ( ı öıw ı ·gı• ) i~ kcıılli.,yoıHia kalnuştll' . (4/ ı 8fı ) . 

:ıo :W Ar·zuhal J·:11riinıenilldeıı dto"vnılınuH nı ·w 

hallcr 
17 1 numaralı Muvakkat Arzuhal Encürrtı•

nindt•n rlevı·a lınuıı arzuhaller 
:!:! Vı• ki\lctlcı·dcll g<'leıı arzuhaller 

·' . 

30fi9 1'oplanı 

-1 \' ekii letlcrto" göHderilell ıırzuhallcl' 

.ın \ 'ekiilet lere ıı-öııcleı·ill'n urzuh~lleı· 

l!l Arzuhal Encürıı<'ıtirıe devredilerı ar?.tıhal 

ler 
: ı:ı ı nurnanılı Muvııkknt Ar·zuhnl Erıcüınt>

nine devredilen arzuhHller 
Encümen]ere gönderilen arzuhaller 

ıı :ırı Karııra bağlanan at·zulıallet· 

1827 10 Ağustos J95J tııl'iJıiııd e J.~ncüuıeıııle 

bulunan arzuhaller 

3059 Toplam 
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[Geçici Komisyon) 

(Adalet, Dışişleri, Mııliyc, Milli Savunma', lçişleri, !aştırma I' C Ticııı·et koınisyonlıınndaıı seçilen 

.inkara 
Balıkesir 

Bilecik 
Bursa 
Diyarbakir 
Erzincan. 
(1azianteb 
Oire&ıın 

Hatay 

:1 er üyeden kmulmuştıır.) 

Başkan 

'özci4 
Kıitip 

• altihattin Benli 
ilf uharrem Tunçay 
K. Mehmet Kurkttt 
. lgtih Erozcın 

J'. Kô.mil Ahtuğ 
( 'c mal Gönenç 
Galip Kınoğlu 
H amdi Bozbağ 

.'lam.çun 
!zmir 
Siird 

A bdiirrahman M dek 

fi'irıuı J( esi m 

Osman Kapani 
.ıl. Dnim Siialp 

lzndl' 
Kastamonu 
Kütahya 
Mardin 
Niğrlc 

Ord n 
Rize 
Sir as 
Sit•as 

.liuh:ttin Ere1ı er 

Rifat Taşkın 
,1/ ecdet lllkin 
.ll. Kamil Boran 
Necip Bilge 
Naşit Fırat 

!zzet ~ıkça/ 
Bnhattin Taner· 
ll iiseyin J'iiksel 

Komisyon 1 (tasarı ) il';'i soıııı<:lnndırmıştıı· . 

o. l l ul !ısası Muıııııelı • si 

' IlA SAR( 

1/18 Konsolosluk kanunu tasarısı . 10 . . 1951 tnı·ilıinde Bütçe Ko-
misyonuna. 

[Geçici Komisyon) 

(Aclalct, t~i~leı· i. Maliye ve Tamn l(omisyonlarından ::i er üye ıılınmıık suretiyl kurulınu~tur .) 

Antatı/o 

Bi11{1öl 
Bolu 
ÇoT'IIA 
Diyarbaktr 
Isparta 
Kars 
Kırklareli 

Kırşehir 

Başkan 

özcü 
KB tip 

1lhnıet Tekelioğlu 

F. Fikri Düşünsel 
Mithat Dayıoğl11 
Zihni Ural 
J/. Remzi Bucak 
Tahsin Tola 
!,fitif Akiiziim 
. 'ıtkı Pekkip 
If. ezai Erkut 

/Jursa 
Ka.~ tanıonu 

Çorum 

S P/im If erkmen 
Sait Kantarel 
ll ii s eyin Ortakcıo{jlu 

Kocaeli 
Kiitahya 
Niğde 

iğdo 

Ordu 
.. fanıs-un 

Yazgad 
Zonguldak 

Uıtfi Tokoğlu 

iiruri N asuhoğlu 
Ferit Ecer 
Jo 'alıri Köşkeroğlu 

ff cımdi Şarlan 
Ft rit Tiizel 
1-I ô~-im Tatlwğhı 
. ı ı·ni Yurdabayrak 

Kıımis.''Otı , 9 ( :1 tasarı , l:i l('klit' ) iş komis.romln kıılnııştır . 



tl. 

1/170 
1/ 174 
1/179 

:!/170 

2/200 

2/224 

2/254 
2/275 

2,/276 

- 265 
llulôsns ı 

----------·------------

'I' ASARILAH 

Orman Kanunu tasarısı 
Orman Genel Müdürlüğü Tcşkilfitı Kanun tasansı 

Ormaıı Kanununa bilzı hükümler cklenmesine ve bu ka
nunun br'inci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
olan 4785 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

'PEKLlFLER 

~onguldak (Fehmi a~ıksöz ve Ri.fat Sivi§.Oğlu) - Bazı 

suç ve cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi 
Bolu (Kamil Kozak ve iki arkadaşı ) - Orman kanunu 
teklifi 
Tekirdağ (Şevket Mocan ) - Orman ve Orman Teşkilat 
kanunlariyle 4785 sayılı Kanuna ek Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi 
'fokad (Sıtkı Atanç) - Orman kanunu teklifi 
Istanbul (Ahmet Harndi Başar) - Orman Kanununa 
bazı madde.ler eklennıesine ve bu kanunun biiinci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair olan kanuna ek 5658 
sayılı Kanunun birinci maddesinin ilk fıkrasının değiş

tirilmesi hakkında kanun teklifi 
İstanbul (Ahmet Hamd'i Başar) - Orman Kantınunun 
5653 sayılı Kanunla değiştirilen 105 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

[Geçici Komisyon] 

Muamelesi 

Komisyondadır. 

Komisyondadır. 

Komisyondadır. 

Komisyondada. 

Koınisyondadır. 

Komisyondadır. 

Koınisyondadı r. 

Komisyondadır. 

K om isyondadır. 

(Adalet, İçişleri , Bütçe, Maliye ve Tarım komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulmuştur.) 

. lfyon. K . 
Balıkesir 

Bıırsa 

Diyarbakır 

Elazığ 

/zmir 

N aşkan. 
Siizcii 
]({ıfip 

t)alih Torfilli 
V acid .Asena 
Agalı Eı·ozmı 

ilfustafa Ekinci 
Oıııer Faruk Sanaç 
B ehzat Bilgin 

l'o~gcıd 
Ordu 
Erzurıını 

Niyazi tJna.l Aleılı 
Feyzi Boztepe 
Sabri Erdunıan 

lsto-nbııl 
Kırklareli 

Mo.rdirı 

Niğde 

, amsun 
Zonguldak 

ffiisnü Yanıa1ı 

Sıtkı Pekkip 
Abdülkadir Kalau 
Ji'ahri Köşkcroğl;ıı. 

F erid Tiizeı 

Fl!hıni Açıksiiı 

Komisyon 3 (1 tasarı , 2 teklif) işi sonuçlandırınıştır . 



~o . 

1/ 223 

- 266 -
HuliisnMı 

TASARi 

lskıln Kanununun bfızı ıııaddrlerinin kaldırılnıasıııu , dı'

ğiştirilın<'sine ve bu kanuna yenidt'ıı biızı ıııadde vr fık

ı·alıır ilfi.\'t'Sinr dair olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci nıad 

rlP~iııin d<'ğiştirilın!'si ve ,\·asakl ı ğı kaldırılıııı ,\'l'rinlı• 52:.!7 
sa.\'ılı Knnnnun 1 nci maddrsiııin 4 ıırü bendinclr zikl'edi 
lı•ıı idıırrtrn boşaltılmış bölgelerclt' kö,vler lt>~kili ve halkı 

nın ,\Wir~tirilnwsi hakkıııcln (2/ 22 Yr 2/ 249 ) ilt' hiı·lpşti 

rilmiştiı·. 

'l'EKLİFL E ll 

2/ 2'2 1'\'iğde (HaW Nuri Yurdakul ve 5 arkadaşı) - İskan Ka
nununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilme
sine ve bu kanuna yeniden bil.zı madde Ye fıkralaı· ilii
vesine dair olan 5098 !iayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin kaldırılması ve bu kanuna bi\zı hükümler eklenmesi 

}1 u nın e 1 esi 

~ . 8 . 1 951 tarihinde 5826 sa
yılı Kanun olarak kabul edilıniş

tir. 

hakkında (1 / 223 ve 2/249 ile birleştir'ilmiştir) ~ . H . 1951 t.arihiııdP 5826 sa
.nlı Kıınuıı olıırnk kahul l'clilıni~

tiı· . 

2/ 249 Tunceli (Hıdır Aydın) - 2510 sayılı İskan Kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve yasaklığı kaldırılan yer
lerle idareten boşaltılın:uı bölgelerde köy tesisine dair 
(1/223 ve 2;22 ile birleştirilıniştir) ~ . R . 1951 tarihind<' .i 26 sıı 

~ · ılı Kanıııı olurak knlıul Pdilmiş

tir. 
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[Geçici Komisyon] 

(Adalet, M~liye ve Büt~e k oııı is~'Otı l a l'llıdan se<:ilen :; er üyecl<'ıı kunılmuşt u ı· . ) 

Çorum 
EcUrne 
Istanbul 
Kastamonu 
l(onya 
Rize 

Başkan 

8özcii 
J(atip 

il.nkaı·a 

Giresun 
Giı·esun 

ll iisryiı ı Ortcıkcıoğlu 

,1/ ehmet Eııgiııiin 

. I . 1f arıı&i Başar 

llaındi Tiire 
.ilucıınmer Obuz 
!zzet Akçal 

Osman .~erki Çiyekdağ 

lfayrettin Erkmen 
Mcızhaı· Şener 

SeyJuın 

::;eyhan 
Sivas 
'f rabzon 
l"rfa 
l 'aıı 

Zeki . ı k ç-alı 
Salim Serçe 
.~rtıki Ecevit 
'l 'e ı ·fik Koral 
r'cridun Ergin 
!•'ı ri<l 111 elen 

Koıııisyon I (tasar· ı ı i ş i sonıı~land ıı ·ıı ıı~lıı- . 

:'\tı . 1 I uliıs •. ~ ı 

'!'ASAR( 

I ~()~ \", • ı-g i l 'sıılii l{;ınuııııııuıı lı:izı ıııııd<h•kı-i i l ı• kıııııııııı hağ. 

lı rctvr l ıl<' ıH~işik lik .' ·apılııııı..~ ın a n • hıı kaııuııa lıfı7.ı ıııad· 

~!Pl ı• ı- ı ~dr ıııııı ·s iıll ' ılıı iı ·. 

[Geçici Komisyon] 

18 . 7 . 1 95ı tarihinde 58ı8 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( Rııkanlıkla l'ln karşılıklı komisyonlardan seçilen ı er üyeden kurulmuştur. ) 

Denizli 
Eı·zurımı 

(lrızianteb 

Istanbul 
Istanbul 
Knstamonu 

Başkan 

Sözcii 
f(ô.tip 

ll iisnii Akşit 
grnruUah Nv.tku 
Ualip Kınoğlu 

Salamon Adato 
. I. V alıram Bayar 
lfoyı·i Tosunoğlu 

Samsun 
'I' rabzon 
U alıkesir 

Firu.z Kesim 
Jl ahrnut Goloğlu 
A . Kocabıyıkoğlu 

l(ırşehit· 

](ocaeli 
Niğde 

Sivas 
Trabzon 

H. ewi Erkut 
Ekrem Alican 
H . Nuri Yurdakul 
Ri[at Oçten 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

Koın~won 3 (2 tezkere, ı önıh~e) i~in lıerısini de sonuçla.ndınnıştır . 
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No . H ulaRas ı 

TEZKERELER 

8/67 Kahve ve Çay İnhisan Kanununun 2 nci maddesinin 
(B) fıkrasındaki «veya fiyatlan fa hi~ görülenler» ibare-

Muamelesi 

sinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkoresi 23 . 1 . ı95ı tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

3/87 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Vazifeleri ve Memurları hakkındaki 4454 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkoresi 24 . ı . ı95ı tarihinde Bütçe Ko

misyonuna. 

ÖNERGE 

4j56 Muğla (Nuri Özsan) - Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasırun 

yorumlanmasına dair 2 . 12 . ı950 tarihinde Bütçe 
Komisyonuna. 

[Geçici Komisyon] 

(Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan seçilen birer üyeden kurulmuştur. ) 

Başkan 

Sözcü 
Katip 

Kastamonu 
/(ocaeli 
Kon11a 

Rifat Taşkın 
Ekrem Alican 
Himmet Olçıneıı. 

Bolu 
Çanakkale 
Çorum 
Gaziant eb 
Giresun 
lçel 

Kamil Kozak 
Oıııer Mar1 
Saip Ozer 
Galip Kınoğ!tu 
Doğan Köymen 
alilı 1Mnkur 

!zmir 
Kastamunu 
Mardin 
Samsun 
Sivas 

Komisyonu gelen ı ( ı tezkere) iş soııuçlaııdırılmı~tır. 

- o. 

3/169 

Ilulasnsı 

TEZKERE 

Gelir Verg'isi Kanununun 91 nci maddesinin (B) flkra
sı ile bu kanuna bağlı 2, 3 ve 4 numaralı cetveller sonun
da mevcut hükiiınlerin yorumlanması hakkında Başba
kanlık tezkoresi 

Cihad Baban 
Hayri Tosunoğlu 
Cevdet Oztiirk 
Hadi Uzer 
Şevki Ecevit 

.Muamelesi 

ll . 7 . 1951 tarihinde 1736 sa
yili karar olanık kabul edilmiştir. 
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[Geçici Komisyon] 

(Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan se~: il en 1 er üyeden kurulmuştur. ) 

Başkan 

Sözc-ü 
Ka tip 

Çoru1ı 

Erzurum 
Balıkesir 

. Ili Rıza Sağlar 

l<' ehnıi Çobanoğlu 

Mııha·rrem Tıınçay 

Afyon K. 
Ankara 
Denizli 
Gaziant eb 
Kocaeli 
Konya 

Abdullah Güler 
Saliihattin Benli 
Ali Çobanoğlu 
Galip Kınoğlu 
Saim Onhon 
Hidayet Aydıner 

Kır§ehir 

Kiitahya 
Ordu 
Samsun 
Urfa 

Halil Sezai Erkut 
.lhmet lhsan G1iri01/ 
Na§it Fırat 

Hadi Uzer 
J<'eriduıı Ayalp 

Komisyon, 2 (1 tezkere, 1 önerge ) işin 1 ini soııuçlandmnış ve geri kalan ı iş de komisyonda 
kalmıştır. 

!'\o. 1 lulıisas ı 
-------------------

TEZKERE 

3/195 İlk tahsil üzerine bir yıllık mesleki tahsil görmüş olan 
köy ebelerinin, Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunla 
değiştirilen 64 ncü maddesi hükmüne göre kadrosuz 
stnjyer olarak 'istihdam edilip cdilmiyeceği hususunun 

Mua ıııel esi 

yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ı . 8 . 1951 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

ÖNERGE 

4jı67 Erzurum (Bnhadır Dülger ve 3 arkadaşı) - Belediye 
Gelirleri Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü bkrası
mn yorumlanması hakkında Komisyondadır. 
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[Geçici Komisyon ] 

(Bütçe, Ekonomi, Maliye ve Ticaret komisyonlarından 5 eı· üyeden kurulmuştur. ) 

Başkan Rize Izzet A.kçal 
Sözcü Balıkesir Enver Giiı·eli 

Katip Giresun M azhm· Şener 

Anıasya H dıııit Koray Niğde 

Bursa M ithAıt San Siird 

Enurum Said Başak Sinob 
Erzurum Eınrullah Nutku Sivas 
Gi·resun H ayrettin Erkmffi 'l'rabeon 
Hatay Celal Sait Siren 'l'ı-abzoıı 

Kocaeıi Ekrem Jllic111ı l!ı·fa 

Mardin J(emcıl 'l'iirkoğlu Z O?t{J'Uldak 
Muğla ('eınal Hiinal 

Komisyona gelen ı ( ı layiha) iş sonuçlandırılmıştır. 

No. Huliisası 

TASARI 

ı/194 Y abııncı sermayeyi te ş vi k kanunu tasarısı 

Necip Bilge 
.1/ ehıne t Daim Süalı) 
Server Sornuncıwğl1ı 
If alil lmre 
'l' e ı •fik J(orcıl 

( '<ıhid Zaın<ıngil 

Fe•riduıı Ergin 
( 'enuıl Kıpçak 

M nıım e l es i 

---------------

ı . 8 . Hl5ı tıll'ihind e 5 21 sayılı 
K anun o laı·ak k ıı bul edilnıi ştiı ·. 
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[Geçici Komisyon] 

( Büt<;<' Korı'ıisyonu ile hakanlıklııl'!a karşılıklı l<oıııisyonlanlan seçi len :ı n üyeden kuı·ıtlmuştuı ·. ~ 

Komisyon faaliyet<> geçmed i ğindı-n Ha~kaıılık Divarıı seçimi yapılamaınıştıı·. 

Afyon K . 
Bı,rdur 

Bu ı· sa 
Çanakkale 
Ça.nlrın 

H~ln 

('onım 

])iyarbakır 

Uiyarba.kır 

J.:rlinıe 

t·:/iizığ 

r:ı·zııTum 

r:azimı.teb 

{;rızimıtelı 

OirP.mıı 

(liı·psıı.ı. 

lfrıl.oy 

'·:ı /. 
r~ıaııbul 
f zmir 
1\ rı.~tamonu 
/(ay.çeri 

li ırklareli 

·"'iifl' :ıJIIWII J{ erııımı 

.ır Phmet Erkazancı 

fiatiık Şaınan 

.'liireyya Endik 
/irizım At·aı· 

Jll Pcit Bumin 
. 1/ıııı et Ba~ıbiiyiik 

Nazım Onen 
Kamil Tayşı 
. ır rhııı et Enginiiıı 

.>;11phi R·rgene 
PPI1.11ıi Çolıanoğlu 

Oalip Kınoğlv. 

·"ii lı• uıııan !(ıırmıel 

Doğan Köymen 
. l rif If ilmı. Pt Pomııkoğlu 

. ı hcliiı·ro./ıman M e Zek 
Salih Inankur 
. lııdr~ Vahram Rayar 
. 1/ıirl iıı 'l' ekön 
lfrıyr·i 'l'osunoğlıı 

i.~nırıil Beı·kok 
Sıtkı Pekkip 

Kıı·şehiı· 

Kocaeli 
Kocaeli 
/(mı yrı 

/(oııyrı 

Kii.tahya 
/(iitahya 
.1/aııisa 

.1/aı·aş 

.1/ onlin 
.llıı.ğ/(ı 

. 1/ıığla. 

.'Viğrle 

On/" 
Niz~ 

Samsım 

.'iPyhmı 

Seyhan 
'I'Pkird.rığ 

'l 'ı·r•lı z o11 

'l 'm lızoıı. 

Xo ııgııldak 

l\ıııııis.1·n ıııı ı;rı>lı>n 1 (1 teklif ) iş konıiRyonôn loı l in ıştıı·. 

1\ ıl. l fulAsnsı 

TEKLİP 

2/ 26-l 1staıılıul (Ahmet Hanıdi Başar ve 3 arkadaşı) - !skiin 

1/ıılil Sezai Erk1ıt 
g tlı Mn Vassaf il Iran 

/Jılfi 7'okoğlu 

Abdiirmhınaıı Fahı·i ilğaoğltı 

.-Lli Rıza Eı·caıı 

.11 ecclet Alkin 
, ı hnıel lhsan Gii.rsoy 
.1dıı.aıı Karaosmanoğlu 

R em zi O'ksiiz 
(' rvdet Oztiirk 
Y ıwuz Başer 

.Vodir Nadi 
llii .. <~•yin O lkii 
Re fet . tirsoy 
!( Mnol Balta 
.1/ ııhittiıı. Ozlrefeli 
.ll rıhmııt K ilıaroğlıı 
Salirıı .'le·rçe 
J' ıı.çııf Ziua 'l'untaş 

( 'rmol Reşit EyiUıoğlu 

.lhıstafrı Reşit Taı·rılrçıoğl" 

1/ ·ii .çe yiıı 1Jııf.ıl.-

Mtıaıııı>lesi 

Bankası ktınılmasına ve iskiin işll'l'in'in if'fa 1aı·zııııı •laiı· J\ oınis.1·oudııdıı·. 
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[Geçici. Komisyon] 

(Biit<;e, İçişleri ve Maliye komisyonlaı·ından seçilen 5 eı· üyeden kurulmuştur.) 

Ankara 
Bursa 
Bitliı 

Çorum 
Gire&uf\ 
Kır~ehw 

Başkan 

Sözcü 
Kıitip 

Muhlis Bayramoğlu 
Necdet Yııtnaz 
Muhtar Ertan 
Baha Koldaş 
Mazhar Şener 
H. Sezai Erkut 

Rize / . !lkçal 
Giresu" H. Erkmen 
Trabzon H. Orhon 

Maı·din 

Maraş 

Niğde 

Trabzon 
Van 
Zonguldak 

Komisyona gelen l (l öner,ge) iş soııuçlandırılmı.ştır . 

No. 

~/58 

Hul fisas ı 
-------- ---- -----------

ÖNERGE 

Bursa (Necdet Yılmaz ) - Belediye Gelirleri Kanununun 
1, 4 ve 5 nci maddelerindeki (Tahsil ve tahsilat) keli
melerinin yorumlanması hakkında 

[Geçiöi Komisyon] 

l(emal Türkoğlu 
Nedim Okmen 
Ji' erit E c er 
'l'ev fik Koral 
li'erid Melen 
Fehmi Açıksöz 

Muaıııelesi 

10 . 1 . 1954 taribinde 251 sayılı 

yorum olarak kabul edilmiştir. 

( Dışişle ri, 'l'arıın ve Büt~e konıisyonlıll'ıııdaıı seçilen !i e ı · üyeden kurulnıu~tur. ) 

Afyon K. 
Afyon K . 
Ankara 
Balıkesir 

Giresun 
tstcınbul 

Reis 
öz cü 

Katip 

Ahmed V eziroğlu 
alih Torfilli 

Kcıyseri 

S ey ham 
Denizli 

Sadri Maksudi Arsal 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Ali N aci Duyduk 
C elcil Türkgeldi 

Komisyon 1 (1 tasarı) işi sonu~landıruııştıı·. 

S. Hayri tirgüblü 
Sedat Barı 
Ali Çobanoğlu 

!zmir 
h m ir 
Konya 
Manisa 
Rize 
Seyha11 

Vasfi Menteş 
M ehmet Aldemir 
M urad Ali tiıgen 
Sudi Mıhçıoğlu 
Osman Kavrakoğlu 
Remzi Oğuz Arık 
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No. Hu1As3sı 

TASARI 

1/2 13 Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Teşkil atı. Birleşmiş Milletler ve Milletleraı·ası lnıa ı· 
ve KalkınmaRankası arasında Akdeniz nımtakası mem
leketlerine bazı teknik yarcl ımlaı· teminine dair Atılaş
mıının onaıınıası lıakkıniln 

[Geçici Komisyon] 

Muamelesi 

29 . 6 . 1951 tarihinde 5801 ııa· 

yılı Kanun olarak kabul edil~
tir. 

(D ı şişleri. Ticaret. E konnın i. Maliye ve Hütı;e konıi~yonlarıııdan seı:ilen 5 e ı· üyeden kurulmuştur.) 

Ba~kmı Iz nı i ı- Cihad Baban 
Sözcii Eı-zurıwı Emrullah Nutku 
Kıi.tip .Inkara Halahatti-n Benli 

. ı nkara H. Maksudi Arsa! Jlmıisrr 

Ankara Il amdi Bulgurlu Rize 
Çanakkale Kenan Akmanlar Samsun 
Erzurwn Said Başak Sivas 
Oire.vım Hayretlin Erkmen Tnıbzon 

1{ ı r.~clıir H. Sezai Erkut TTrfa 

Komis~·ona ı;ıelen 1 ( 1 tasarı ) iş sonııı;landırılm·ştıı· . 

:\o . 

1/ 112 

lluliısası 

TASAHJ 

Tüı·kiyc ('umhuriyeti Hükümeti ile Millctlcı·arası !mar 
ve Kalkınına R:1nkıısı arasında akd dilmiş olıın Garanti 
Anlaşnııısıııın onıuınıası hakkında 

Kazını Taşken~ 

lzzet Akçal 
Firua Kesim 
Halı'! lmrs 
Cahid Zamangil 
Feridun Ergin 

Muamelesi 

12 . 1 . 1951 tarihinde 5697 M· 

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. 
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[Geçici Komisyon] 

( tlünıriik ve 'l'ekrl. Maliye , . .., 13üt~;t• lwnıitiyıınlaruıdun se<;ilcn 5 er ü.veden kurulımı~tıır . .' 

lJa§karı 8(mısım lladi Uzeı· 

Sözeti fTrfc' Ji' eridım Ergin 
Katip Siird M. Daim Süaıp 

Afyon K. . l lınıed V eziroğliu Siird. /Jcıki l':ı·clen 

I( ırklareli !fefik Bakay Sivas Şevki Ecevit 
](ır şehir ll. Seaai Erkut 7'rabzon · Mahmut Goloğlu 
Konya ,1[ urad A.Li tJlgeıı Trabzon Tevfik Ko·rcıl 

.llalatya Esat Doğaıı V cm P eı·id M elen 

.Viğde .Vecip Bil1Je }' OZ(!CIIl H asan tJ çöz 

Koıni~.voıııı g-elen 1 ( 1 teklif) iş sahibi taı·afındun geı·i a lııınıı §tır. 

llıı)fı~3SI 

'I'E KL11·' 

2/ '2 Kastamonu (Şükrü Kerimzade) - Tütün ve Müskirattan 
Alınacak Müdafaa Vergisi hııkkınd ııki 2460 sayılı Kıı-

Mııaııwl(•si 

ııunıı ek kanun tekiiii 15 . 1 . 1951 tarihinde sahibi tıı 

rııfından p;eı·i alınmıştır·. 

[Geçici Komisyon] 

( İçişleri , Bayındırlık, Adalet '' O Maliye komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulmu~tur. ) 

Aııtalya 

Çana~kale 

Diyarbakır 

Erzincan 
Isparta 
Kars 
Kırşehir 

Kiitahya 
.lfalatya 

Başkan 

Sözcü 
Katip 

Alııııel Tok~ 

Bedi Eniistii" 
J/. Reınzi Bucak 
Z iyo Soyıu 

Yozgad 
'iird 

K ii tahıla 

J( ıııaZ Demiralay 
.'-lırrı Atalay 
ll . • ezai Erkut 
l'ıı.mf Aysal 
F:.~rıt Doğan 

.V. (J,ıaı Aleılı 

.ll. Daim iialp 
,'. 'iiruri Nasuhoğlu 

Malatya l}efik Tugay 
Jlanisa Paruk lıker 
.1lara, _ı hmel Bozdağ 
.llardin () evdet Oztiirk 
Mu§ P e rit 1( ılıçlaı· 

aınsu~ N<ıci Berknıan 

Saınsun Perid Ttizel 
Tııııceli H ıdır Ayıt'" 

Koinisyona gelen 2 (2 teklif) i~ sonuçlandınlmı§tır. 



275 -
:\ı ı. llnl iısa~ı Muamelesi 

------ ·---

'l'EKL!FLER 

2/ 11 0 lllıınisa ( K~ını Taşkent ve 2 arkadWjı) - Yeni Gördes 
Kasabasının ktınıluşu hakkında 21 . 2 . 1951 tarihinde Bütçe Ko

misyonuna. 
2/ 155 Manisa (Nafiz Körez ve 4 arkada~ı) - Demirci Kasabası 

yangm yer'indeki arsaların tevhit, ifraz ve tevzii hak-
kında ::!:~ . 2 . 1951 tarihinde Bütçe Ko

ıııisronunıı . 

[Geçici Komisyon] 

( 'rarım , '!'icaret. Gümrük ve 'l'ekel ve 13iit~e komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulmuştur.) 

1l[yon K . 
_[ntalya 
!Jıırsa 

f!:liizığ 

ls tanbııl 

1Jaşka11 

.'<özcii 
Ktitip 

_ llmıcd l' eziroğlu 
"1 ki/ Sarıoğlu 
.'iııdettin Karacabey 
()ııı.er Partık Sanaç 

Manisa 
/zmir 
Trabzon 

Hedri Nedim Göknil 

.'\ııdi Mıhçıoğlu 

'!'arık Gürerk 
.1/rı/ımııt Goloğlu 

!zmir ıl1 elııne t Aldemir 
Kocaeli Jliimta.z Kavalcıoğlu 
Kocaeli P:krem Alican 
Sanısım Hıidi Tlzer 

Komisyona gelen 1 (1 tasarı ) iş sonu~landırılmıştır. 

:\o. llulns:ısı .Muamelesi 

TASARI 

1/234 Tütün Ekicileri Ortaklıkları hakkında 6 . . 1951 tarihinde gündeme. 
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[Beş kişilik Komisyon] (1) 

Komisyonda bulunan ı (1 tczkcre) Hükümet tarafından geri alınmıştır. 

o. Huliısası Muamelesi 
-------------- - ----

TEZKERE 

3/84 Tekel Genel Müdürlüğü binası yapımı işleri dolayuıiy

le Gümrük ve TPk~l eski Bakanı Suad Hayri Ürgüblü 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ı . ll . 1950 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 

[Tuta.nakla.rı Inceleme Komisyonu] 

Komisyon, 12 (5 tezkere, 7 türlü kağıt) işin 12 sini de soııuçlandırmıştır. 

o. 

3/24 

3/25 

3,/35 

3/3 

3/65 

5/17 

Huliı~:ısı 

TEZKERELER 

Hakkari Milletvekili Selim Seven 'in seçim tutanağı 

hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkaresi 

Hatay Milletvekilliğine seçilen Abdullah Cill'i'nin seçim 
tutanağı hakkında Yüksek eçim Kurulu Başkanlığı 
tezkeres'i 

Bingöl Milletvekiliikierine seçilen Feridun Fikri Düşün
sel ve Mustafa uri Okeuoğlu 'nun seçim tutanaklan 
bakkıncia Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi 

Trabzon Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Yüksek eç'im Kurulu Başkanlığı tezkeresi 

Kars Milletvekillerinin eçim tutanaklan hakkında Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi 

TÜRLÜ K!.GITL.AR 

Trabzon Milletvekiliikierine sec,:ilen alib Esad Alperen, 
Mahmut Goloğlu ve Süleyman Febnıi Kalaycıoğlu'nun 

seçim tutanaklan hakkında 

(1) Koıııiıtfoıı te1kiı edilıncııni§tir. 

Muamelesi 

22 . ll . 1950 taribinde seçim tu
tanıığı kabul edilmiştir. 

ı3 . 6 . 195ı tarihinde seçim tu
tanağı kabul edilmiştir. 

25 . 12 . 1950 tarihinde seçim tu
tıınaklan kabul edilmiştir. 

29 . ll . 1950 tarihinde seçim tu
tanakları kabul edilmiştir. 

4 . 12 . 1950 tarihinde seçim tu
tanakları kabul edilmiştir. 

29 . ll . 1950 tarihinde seçim tu
tanaklart kabul edilmiştir. 
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~o. Ilulasası Muamelesi 

5/18 Yozgad Milletvckilliklcrinc seç'ilen Niyazi Ünal Alcılı, 
Faik Erbaş, Yusuf Karslıoğlu, Fuat Nizamoğlu, H~im 
Tatlıoğlu ve Hasan Ü~öz'ün seçim tutanakları hakkındsı 17 . ll . ı950 tarihinde se~iın ttı

tanakları ka bul edilmiştir. 
5/20 Erzincan Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 17 . ı . ı951 tarihinde seçim ttı-

tanakları kabtll edilmiştir. 
5/21 Hatay Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 13 . 6 . 195ı tarihinde seçim ttı

tanakları kabul edilmiştir. 
li/22 

fi/23 

5/24 

Kastamonu 1\.filletvekilliğine seçilen 
seçim tutanağı hakkında 

Tahsin Coşkan 'ın 

Urfa Milletvckilliğine seçilen Hasan Oral 'ın seçim ttı

tanağı hakkında 

Yoı.gad Milletvckilliğine srçilen 
tutanağı hakkında 

A vni Doğan 'ın seçim 

1ÇTİMA 2 

14 . 2 . ı95ı tarihinde seçim ttı

tanağının reddi hakkındaki komis
~·on raporu kabul edilmiştir. 
(Karar ı 711 ) 

20 . "4 195ı tarihinrle seçim ttı
tanağı kabul erlilmiştiı·. 

ı 7 . 11 . ı950 tarihinde seçim tu
tan ağı kabul edilmiştir. 

[Adalet ve İçişleri komisyonlanndan kurulan Karma Komisyon] 

Komisyon, ~ C7 t<'zkere. 1 önerge) işin hepsini son tı~l ııııdı rnı ış tır ( 3/21 O, 2 ı O, 211, 21 J, 212. 
252. 126. 4/199). 

[Anayasa ve Adalet komisyonlarmdan kurulan Kanna Komisyon] 

1\oıııisyoıı, 41 (41 tezkerl') işiıı :n sini suııtı<;landırıııış H g<•ri kaları 4 iş de koıni~yoııda k 1-

ııııştıı· (3/160, 175, 176, 1'!7. 178, 179, ı9ı , 192. 197. 2ı9, 220, 22ı, 222, 223, 224, 225, 247, 248, 
249, 255, 256, 265, 266, 267, 26 , 269, 270, 27ı, 274, 279, 281, 2 8, 2R9, 290, 296, 297, 29 , 310, 311, 
~21 ve ~2R). 
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[Bütçe, Maliye ve Sayıştay komisyonlanndan kurulan Karma Komisyon] 

Komisyon; :ı c:~ tezk<.>t'C ) işin ;J ünü de S\111\ll; lıınd ı rınıştır (:3/228. 229 ve 2:30 ) . 

[Geçici Dilekçe Komisyonu] 

(Bakanlıklııl'la karşılıklı koıııisyonlnı ·ılan 2 şeı· üye al ı ıımıılç snı·t>tiyl e kurulınuştuı· . ) 

lifyon K. 
Afyon K . 
i l nkara 
Aııka·ra 

Burduı· 

Diyarbakır 

Eliızıii 

Giresun 
llcıtay 

Istanbul 
l s tan b ııl 
lzmiı· 
Krırs 

B cı.~ kan 
'özcü 

Kfi.tip 

Abduılah GjUer 
Süleyman E uman 
Omer Bilen 
Abdullah Gedikoğlu 
Mehmet Erkazancı 

Çcmkırı 

Erznrum 
/(ütahya 

Yusuf K amil Aktuğ 
.Jibdullah Demirtaş 
i ldnan Tiifekçioğlu (•) 
Cavit Yurtman 
Nihad Reşad B elger 
N azlı Tlabar 
Sadık Giz 
J.atif Akiiziim 

Celal Boynuk 
Enver K aran 
Ahmet lhsmı Gürsoy 

Hrır.~ 

Kastamonu 
Kırşehir 

Kütahya 
.lfalatya 
.1 /rılrıtyo 

Ordu 
Sit ı as 
Tekirdağ 

V(l1ı 

Yozgcıd 

Zonguldak 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Ozdeş 
llısan Şerif Ozgen r••) 
.Escıt Doğan 

/lüseyiıı I!oğarı 

Yusuf Ziya (!rtaç 
ll iiseyiıı Yüksel 
ll iiseyin Bingül 
Kazım Ozalp 
ll aşiııı Tatlıoğlu 
. lli Rıza Incealemdaroğlu 

Konıisyoıııı ~ell'ıı ı ( ı ö ıı e r r.ı<·l k o ınis.vnncl :ı kalmıştır (4/ 24R ) . 

Gelen ('.ide ı ı 

15 Arzuhal Encümenindeıı devralınan arzu- 3 Vekaletlere gönderilen arzuhaller 
haller 1074 Karaı·a bağlanan arzuhaller 

21 Arzuhal Encümeninden devralınan arzu- 759 20 Jlaziı·an 1952 tarihinde Encümende 
haller bulunan aı·zuhaller 

1 36 Toplam ı 36 Toplam 

(• ) Mazeretitıe binaen ııyrtlmt§ttr _ 

\ n ) Çekilmiş vr ycriıı e J . lJah i Oktcm .•c~ilıiıiştiı ·. 
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[Geçici Komisyon] 

(Adalet, Bütçe, Bayındırlık, l~işlcl'i ve l ' laştı mı a koıııisyonlanndnn seçil en '3 c ı· üyed('n kurul
muştur. ) 

B !ı§ kan Gaziant eb Süleyman K umnel 
Sözcü Gaziant eb Cevdet San 
](ii tip Edirne M ehmet Enginiin 

Ankara Haınirl Şevket Ince lznıir Trr.rık Gürerk 
Bursa J1giih Erozan Ordu Ntışit Fırat 

Erzincan Nalıit Pekcan Sanısun .Vaci Beı·krııan 

! çel ljcıhap Tol Sino/ı Mnhtar Acar 
Istanbul ll iid~ Jl iisman l 'rfa Ilasan Oral 
! stanbul S enihi Y üriiten Van fzze t Akın 

Komisyoııa gelen 1 (1 tasarı ) İ§ soııu~landırılınıştır . 

No. llulfısası Mııa ııı (' l csi 

'I' ASAR I 

1/ 242 Karayolları Trafik kanunu tasarısı 20 . 6 . 1952 taı·ihinde gündeme 

[Geçici Komisyon] 

(Adalet, Bütçe, l çişleri ve Mn liye komisyonlarından seçilen ::ı eı· üyeden kuı ·ulınuştur. ) 

Bursa 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 

Erzincan 

Başkan 

1-!özcii 
Kiitip 

Agiih Erozan 
Il alıik Şamaıı 

Zilıni Ural 
Yusuf Azizoğlu 
Nahid Pekcan 

Diyarbakır 

Kars 
Kii. talıya 

A. Remzi Bucak 
Liitif Aküzüm 
.~. Siiruri Nasuhoğlu 

Güınii§ane 

Istanbul 
Rize 
Siı•as 

llalis Tokdemiı· 
Cdiil Türkgeldi 
lzzet Akçal 
Şevki Ecevit 

1\omisyona. gelen 1 (1 teklif) iş sonuçlandmlroıştır. 
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.'\o. Jluliısası 
----------------'--------

'l'EKLlF 

2/ 361 Trabzon (Mahmut Goloğlu) - Kan Oütınc Sebebiyle İş
lenen Adam Öldürme ve Buna Tcşehbüs Cürüınleri Fa
illeri Hısıınları hakkında Tatbik Olunacak Muameleye 
drur 3236 sayılı Kanunun bazı marldelerinin değiştiril-

~f namelesi 

mesi ve bu kanuna bazı maddeler eldenın esin e dair 16 . 6 . 1952 tarihinde gündeme. 

[Geçici. Komisyon] 

(Adalet . tç iş lıoı ·i . Ma liye ' 'r Tanııı kornisyoıılııı·ıııt1aıı 5 ('1' üye ıılınıııak suretiyle kııı·ıılın~utur. ) 

Ay dm 
Çoruh 
ÇI) rum 

Diya•·bak1r 
Edirne 
Isparta 
J(ars 

Kars 
KoNteli 

Hcışkan 

Sözcii 
Kıitiı, 

l"ıi.t[i Olkünıen 
Zihni Uml 

.Viğcle 

l(astaınunıı' 

Kr1rneli 

H iiseyin Ortakcıoğlıı 
J{. H ernzi Bııcah 

.ll ehm et E•~giniin 
'l'cıltsin Tola 
Uıtif . lküziim 
. llıbcıs Çeti1ı 

·"a1ih Kalemrioğlu 

h ı·it Ece r 
8ait /(antarel 
l~ıi t[i 7'okoğlu 

l(unyıı 

Konya 
l(iit tıhya 

Ordu 
'l' elcirclağ 

Yozgaıl 

Zonguldak 
Zımyuldak 

. 1/ıdi Çilingir 
linıran Nazif Yiğiteı· 
::i. Sürııri Nasıılıoğlu 

Ilmndi Şarlan 
.~ı;ı·ket Moca·n 
Ilaşim 7'atlıoğlu. 

lı'ifo. t .Si·ı>işoğlu 

. lnı i l'u rdabaymk 

Komisyo nda bulumııı 9 (:~ t asnrı. 6 trkli l') i ~iıı H xnnu~laııdıı· ıl mı~ w ge ı·i kalnn 1 i ~ de ko
nıisyoııda kıılmışt ıı· . 

X o. ll uliisa xı Mu ıı ıııel~si 

TASARTLAR 

1/ 170 Orman Kanunu ta arısı (2/ 1 10,200.224,254,275 ve 276 

1/ 17-! 
1/ 179 

ilc birl cştirilıniştir .) 4 . '6 . 1952 tarihinde Bütçe Ko

Orınan Genel 'Müdürlüğü Teşkilatı Kanunu tasansı 
Orman Kanununa bazı lıiilrü.ınl er eki anınesine ve bu ka-
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 

mi yonuna. 
Komisyondadır. 

olan 4785 ayılı Kanuna ek kanıın tasarısı 20 , 6 , 1952 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 
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No. Hulii sası 

------------------------------------
~l'EKL!FLER 

2/170 Zonguldak (Felım'i Açıksöz ve Rifat Sivişoğlu ) - Bazı 

Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayıli Kanuna 
ek kanun teklifi (1/ 170. 2/200.224.254,275 ve 276 ile 

Muanı!'le i 

birleştirilmişth:.) 4 . 6 . 1952 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

2/200 Bolu (Kılm il Kozak ve iki arkadaşı) : Onnan Kanunu 
teklifi ( :tv'l 70, 2/170,224,254,275 ve 276 ile birleştiril-

miştir. ) 4 . 6 . 1952 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

2/224 Tekirdağ ( Şevket Mocan ) - Orman ve Orman Teşkliıt 

kanunlari~·le 4785 sayılı Kanuna ek Kanunda değişik

I'ik yapılması hakkında ( 1/ 170. 2/ 170.200.254,27;) w 

:.!76 i](' birleştirilmiştir.) -1 . . (1 . 1952 ta rihiııde Bütçe Ko
misyonuna. 

2/ 254 Tokad (Sıtkı Atıın ç) - Orman Kanuıııı teklifi, (l / 170. 
2/170.200,224.275 ve 276 ile birleştirilmiştir.) 4 . 6 . 1952 tarihinde Bütçe Ko

misyonuna. 
2J27:i ı~tanbul (Ahmet Hameli Başııı·) - Oı·mao Kanununa 

bfızı maddeler ekleıımesine ve bu kanunun bil'inci road
des'inde değişiklik yapılmasına dair olan kanuna ek 5658 
sayılı Kanunun birinci maddesinin ilk fıkrasının değiş

tirilmesi hakkında (1/ 170, 2;/ 170.200.224.254 VI' 276 ile 
birkştirilmişti_r .) -1 fi . 1952 tarihinde Bütçe Ko-

2/ 276 Istanbul (Ahmet Hamdi Başar) - Orman J{aııununun 
:'i653 sayılı Kanunla değiştir'ılt>n 105 nci maddesinin dP
ğiştirilmcsiııc dair (1/ 170. 2/ 170.200.224.254 w 275 ile 

misyoııuna . 

birleştirilmiştir .) ~ . 6 . 1952 ta rihinde Bütçe Ko
misyonuna. 



Erzur·um 
Erzurum 
Giresun 
I çel 
Isparta 
I stanbul 
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[Geçici Komisyon] 

( Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan seçilen 1 er üyeden kurulmuştur.) 

Ba§kan 
Söz cü 
Katip 

Said Başak 
Sabı·i Erduman 
Tahsin Inanç 
Şahap Tol 

Istanbul 
Trabzon 
Siird 

K emal Demiralay 
A. V alıram B(];!Jar 

N azlı T lab er 
lll. R e§it Ta·rakçıoğlu 

M . Daim Süalp 

Konya Ll. Fahri Ağaoğlu 
Ordu Feırzi Boztepe 
Rize !( eınal Balta 
Rize .~l. Fahri ll! ete 
Trabzon ll (ısa n Saka 

Komisyona gelen ı (1 tezkere) iş de sonuçlandırılmıştır. 

No. llulitsası Muamelesi 
---------------------------

3/308 

Bursa 
Erzurum 
Eskişehir 

Kocaeli 
Konya 
Konya 

TEZKERE 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ve 
68 nci maddelerinin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi 

[Geçici Komisyon] 

2 . 6 . ı952 tarihinde ı800 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

(Baka nlıklarla kıırşılıklı komisyonlardan seçilen ı er üyeden kurulmuştur.) 

BU§ kan 
Sözcü 
Katip 

Raif Aybar 
Emrullah Nutku 
Ali Fuacl Gebesoy 
Hamdi BU§ak 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyacl Ebüzziya 

Kastamonu 
Zonguldak 
Balıkesir 

H ayri Tosunoğlu 
Ri{ot Sivişoğlu 
llluzaffer Emiroğlu 

Kiitahya 
Rize 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgacl 

Süleyman Süruri N asuhoğlu 
Osman Kavrakoğlu 
Il amdi Orhon 
Mustafa Reşit 1'arakçıoğlu 

Hasan Vçöz 

Koınisyona gelen ı (1 önerge) iş sonuçlandınlmıştır. 
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No. Jl uli\sası 

ÖNERGE 

4/167 Erzurum ( Bahadır Dülger ve 3 arkadaşı) - Belediye 
Gelirleri Kanununun 21 nci madd~sinin 4 ncü fıkrasının 
yonımlanması hakkında 

[Geçici Komisyon] 

)fuamelesi 

:2-1 . 11 . 1952 tarihinde 180 sa
yılı karar olaı·ak kabul ~di lnıiştiı ·. 

( Hüt~r 1\oınisyoıııı ile hııknıılıklıırla knr~ılıklı koıııisyoıılal'llaıı se~il~ıı :2 şt>r üyeden kunılınu.ştuı · . ) 

Başkan Çaııaklırrle Nihad lyriboz 
Sözcii ! zmir 'l'arık Giirerk 
Ka tip .ll uğla Yavuz Başer 

Balıkesir Miifit Erkuyumcu lım ir 
Bilecik Talat Oran Kırşehiı· 

Biııgöı Feridun Fikri Düşünsel Kocaeli 
Burdur Mehmet Ozbey Kiitahya 
Bursa H al ük Ş aman Niğde 

Çankırı Celal Otman Ordu 
Çoruh MeC!it Bumin Ri:ze 
Denizli Baha Alışit Samsun 
Denizli Refet Tavaslıoğlu .'liird 
Diyarbakır Kamil Tayşi .'!i no b 
Erzurum Baltadır Düıger 'l'mbzon 
Giresun .·Ll i N aci Duyduk Van 
Giresun rLrif 1/i/rmet Pamukoğlu Zongııldak 

Hatay .l bdiiı·rahmaıı M ele k 

Konıisyoııa ııeleıı 1 ( 1 tPklif) iş soınıc:laııdıı·ılııııştıı·. 

:'\o. 

2/ 26-1 

Jlul iısnsı 

TEKL!F 

lRtanbul ( Ahmet Harndi Başar ve 3 arkadaşı) - !skAn 
Bankası kurulmasına Vf' isklin i ş l erin'in icra tarzına dair 

Sadık Giz 
Halil 'ezai Erkut 
Mehmet Yılmaz 
Jf ecdet Alkin 
ll {ıdıi Arıba~ 
Feyzi Boztepe 
Kemal Balta 
Muhittin Ozkefeli 
Şefik Türkdoğan 

.lfuhtm· Acar 
'cıffet Baştımar 

Kii zını Ozalp 
. Lbrliirrahnıaıı B oy acıgiZler 

Muunıelesi 

Kamutayın 14 . ll . 1952 tarihli 
BirJı•şiminde tekliiin reddi hak
kındaki Oeçici Komisyon raporu 
kubul edilmiştir. 
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[Geçici Komisyon] 

( Dışişleri , Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulmuştur.) 

Antalya 
Burdur 
Bursa 
D enizıt 
l zmir 

Başkan 

Sözcü 
Kôtip 

Ahmet Toku§ 
Fethi Çelikbal 
Kerian Yılmaz 
Ali Çobanoğlu 
rihad Baban 

Seyhan 
Konya 
Istanbul 

Reşad Güçlü 
Himmet Ölçmen 
H adi Hiisman 

Giresun 
Niğde 

Seyhan 
Zonguldak 

Adnan Tüf ekçi 
Necip Bilge 
Z ek·i Akçalı 
Rifat Siı-işoğlu 

Komisyona gelen 2 (2 tasarı ) iş de sonuçlandırılmıştır. 

ı'o. llulasası 

TASARI 

1/ 424 Seyhan Barajının Finansmanı için MiUetlerarası !mar 
ve Kalkınma Bankası ile akdedilen 18 Haziran 1952 ta
rihli Anlaşma ve eklerinin onannıası hakkında 

[Geçici Komisyon] 

Muamelesi 

20 . 6 . 1952 tarihinde 5977 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmi.ttir. 

(Dışişleri, Tarım, Ticaret, Oünı ı·iik ve Tekel, Maliye ve Biltç<' koıni8.vuıılaı·ındun sı•çil(·n 2 ~<'r üyeden 
kurulmuştur.) 

Ay dm 
Gaziant eb 
1zınir 

Kırşehir 

Ki4tahya 

Başkan 

öz cü 
Katip 

Lııt[i lilkütııen 
Ekrem Genani 
J! asfi M e1tteş 
Elvaıı Kaman 
J1l ecdet Alkiıı 

Trabzon 
Rize 

eyhan 

.llahmut Goloğlu 
/zzet AkçaZ 
Reşad Giiçlii 

Mardin 
Urfa 
Trabzon 
Zonguldak 
,, ı~ ·. 

Kemal Türkoğlu 
F eridun Ergin 
S. Fehmi Kalaycıoğlu 
Iliiseyin B(ılık 

Komisyoııa gelen 2 '(2 tasarı) iş sonuçlandırılmıştır. 
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No. Huliisıı.sı Muamele i 

TASARILAR 

1/426 Gümrük Tarifesi Kanununa biığlı Giriş Genel Tarifesi 
cetvelinde deği~klik yapılmasına dair 20 . 6 . 1952 tarihinde 5983 sayılı 

Kantın olarak kabul edilmi~tir. 

1/427 Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andiaşması ve Modüs 
Vivendi akdctmiş devletler mallarından bazıları için 
Giriş Genel Tarifesindeki resim hadlerinde yapılan in
dirimlerin kaldırılması hakkında 

[Geçici Komisyon] 

20 . 6 . 1952 taribinde 5984 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçişleri, Adalet, Maliye, Gümrük ve 'l'ekel, Milli Savunma ve Bütçe komisyonlarından seçilen 3 
er üyedtm kurulmuştur. ) 

Ba~kan .tl nkara Osman Talat !!tekin 
Süıcii. Bursa H alı1k Ş aman 
Katip S iird M. Daim Süalp 

Afyon ;lvni Tan Rize lzzet Akçal 
Bilecik Y ümnü V resi n • eyha"' Zeki Akçaıı 
Elazığ lı!. Şevki Yazman Sivas Ri[at Oçten 
Erzurum F'ehıııi Çobanoğlu TokOO .lt. O zdemir 
Isparta 7'ahsin Tola Urfa Feridun Ergin 
Konya .lfııammer Obu.Y Van l zzet Akın 
Manisa Şemi Ergin :Yozgad Avni Dagan 
Niğde H. Nuri YıırıUıkul 

Konıisyonn gelen 3 (2 tasar ı , 1 teklif) i ş de sonuçlandırılmıştır. 

~o . llul iısası 

TASARTLAR 

1/159 Em'ir ve Seyis Erieri hakkında (2/ 293 ile birl~tiril 

miştir) 

lj323 Askeri Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair 

:\>[ Ullllı r) !'Si 

Kamutayın 4 . 2 . 1952 tarihli 
Birleşiminde Komisyon raportı 

reddedilmiştir. 

25 . 3 . 1953 tarihinde 6078 sayılı 
Kıınun olarak kabul edilmi~tir. 



No. 

2/293 

- 286 -

Iluliıs~sı 

, TEKLİF 

Çorum (Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakçıoğlu) 

Emirher ve Seyis Erieri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 
1 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan · 
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 

(1/ 159 ile birleştirilmiştlr) 

[Geçici Komisyon] 

~1uanıelesi 

Kamutayın 4 . 2 . 1952 
Birleşinilndc Komisyon 
reddedilmiştir. 

tarihli 
raporu 

(İçişleri , Gümrijk ve Tekel, l3aymdırlık, Maliye ve Büt<;e konıisyonhırındun se~ileıı :ı cı· üyeden 
kurulnıuştlll'. ) 

lzzet ilkçal Başkan 

Sözcü 
K ii tip 

H ize 
Siird 
Gaziant eb 

.1/. Daim Siialp 
1->ii/eyrnan K1ıranel 

Ay dm Nail Geveci Ii ocaeli 
Bursa Necdet Ytlnıaz Konya 
Çanakkale Bedi Eniistiin Konya 
Çoruh M esut Güney Rize 
Erzurum Rıfkı Salim Burçak Seyhan 
Gazianteb Cevdet San Sivas 

Günıiişane If alis 1'okdenıi1· 1'okad 
Hatay tl bdiir·rahrnan .11 ele k 'i' rabzon 
! çel Şahap Tol l"rın 

'Kastamonu Şiikrii lierimzade Yo zgad 
Kırklareıi .~efik Bakay 

Komisyonıı gelen 2 ( 2 tasarı} iş snnu~lıındıı·ılınıştır. 

No. llıı lfısnsı 

-----------'-....!......-. -----

'I'ASARLLAR 

1/311 Akar Yakıtlardan Alınacak Yol VPrgisi hakkında 

1/320 Harolar kanunu tasaı·ısı 

.lliinıtaz Kavalcıoğlu (*) 
Ziyad Ebiizziya 
ilfurad Ali Vlgen 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Akçalı 
lfiiseyin Yiiksel 
Sıtkı Atanç 
llmncli Orlıon 
:Perid Melen 
Hasan V çöz 

25 . 2 . 1952 tarihinde 5889 sayı

lı Kanun olarak kahul edilmiştir. 

25 . 2 . 1952 tarihinde 5887 sayı
lı Kanun olarak kabul edilmiştir. 

r•) ilfaıeretiııe binaeıı istifa etnı.i~ ı· yerüıc (Siı·as) Ri[ at Oç ten srçilmiştir. 
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[Geçici Komisyon] 

(İçişleri. Maliye, Bütçe, Ticaret ve Gümrük ve Tekel komisyonlarından seçilen 
~ er üyeden S{'Çilmiştir.) 

Başkan Bursa ll alük Şanıan 
Söze ii Siird Af. Daim Süalp 
Katip Zongııldnlr Fehmi Açıksöz 

Afyon K. Gazi Yiğitba§1 f(a stamon·u Ahmet Keskin 
Aydın Nail Geveci Kastamonu Şiikrü Kerimza<k 
Çorum Saip Ozer Kırşehir ElvanKaman 
Eroı:uruın Said Başak Malatyr1. M. Sadık Eti 
! zmir B ehzat Bilgin Tokad 'ıtkı Atanaç 
Kastamonu l<'ahri Keçecioğlu Zmıguldrık Rifcıt Sivişoğlu 

Kornisyona gelt>n 3 (2 tasarı, teklif) iş Lle sunu<:lııııdıl'llnı ış tıı·. 

No. 1 luliisası MuameleMi 
--------------------------

TASAHILAR 

1/341 Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısı (2/342) ile 
hirlcştirilm~tir.) J6 . 6 . 1952 tarihinde gündeme. 

1/392 Oümrül{ Kanununını 17 nci ınaddrsinin 7 numaralı ben
cline 5651 sayılı Kanunl a rklenen C" fıkraRının drğişti ril -

nıesi hakkında 

'l'EKLlF 

2/ 342 Antalya ( Burlıaıı etti ıı Onat vr 122 ıı ı·kudaşı) - Turizm 
t:ııdüstrisiııi Teşv ik kaılllnu teklifi (1 / 341 ile biı·l eşt i -

16 . 6 . 1952 tarihinde gündeme. 

ı·ilmiştir.) 16 . 6 . 1952 tarihindo gündeme. 



-288-

[Geçici Komisyo!l] 

( Ulaştırma, Maliye ve Bütc:e komisyonlanndan SE'çiiE'ıı .) <' 1' üyeden kurulmuştur.) 

Ba§kan 
Sözcü 
Kıltip 

Erzurum 
Giresun 
Yozgad 

Enırullah Nutku 
ff ayrettin Erkmerr 
Fıuıri Nizarnoğlu 

Amasya 
Diyarbakır 

Eskişehir 

lstanbu.ı 
Kırklareli 

Kocaali 

H amit Koray 
Kamil Tay§i 
Abidin Pitu.oğıu 
Ahmet Harndi Başar 
Şefik Bakay 
r,,it[i Tol«Jğ/N, 

Ko1111Ja 
Konya 
Ordu. 
Ordu. 
Sivas 
Yozgad 

Komisyon l ( ı tasarı ) iş sonuçlandırılmıştır. 

X o. ll ulusası 
--------------- - -----

1'A ARI 

1/333 Devlet Denizyolları ,·e Limanları İşletmE' Genel Müdür
lüğünün Hazine kefaletiyle çıkarddığı bonoların Deniz
cilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından yapı-

.1/urrul Ali Vtğen 
fT nı. ran N azi[ Y igiteı· 
/<'eyzi Boztepe 
Na§it Fırat 
lbralıim Duygun 
ll ii.şim Tatlıoğlu 

:\lu nınelc~i 

lncak yenileme muamelesine dair ll . 2 . 1952 tarihinde 5 79 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Tutanakla.n İnceleme Komisyonu] 

Komisyon, 5 (5 tezkert' ) işin 3 ünü sonuçlnndırnıı .· vE' 2 iş rlr koınisyonrln kıılnııştıı·. 

ro. !Tul ii~ıısı 
-------- --- ------------

TEZKERELER 

3/240 Bilecik Milletvekil!'iğine seçilen Yümnü Üresin 'in seçim 
tutanağı hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tezkeresi 

3/241 Denizli Milletvekilliğine se~ilen Baha Akşit'in seçim 
tutanağı hakkındıı Yüksek eçim lfurulu Başkanlığı 

ı . 2 . 1952 tarihinde gündeme. 

tezkere&i Komi yondııdır. 
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~o. llula8as ı 

3/ 24:.! Kırşehir Milletvekill'iğin c seçilen E Ivan Kaman 'ın seçim 
tutanağı hakkında Yüksek Sezim Kurulu Başkanlığı 

Muamelesi 

tezkeresi 25 . 1 . 1952 tarihinde seçim tu
tanağı kabul edilmiştir . 

3/243 Zonguldak MillctvckiUiğine ~eçil en Esat Kerimol 'un se
çim tutanağı hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tezkeı-esi 

3/ 253 Gskişelıir )lill etvekilliğiııc seçi len Ekrem Baysal 'ın se
~im tutanağı hakkında Yül{sek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tezkeresi 

İÇTİMA : 3 

18 . 1 . 1952 tarihinde seçim tu
tanağı kabul edilmiştir . 

l R . 6 . 1952 tarihinde gündeme. 

(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon] 

Kuıııisyoıı, 26 (26 t('Zkl're) işin 2fı iııi sonu~lundıı·ıııış, 1 i ş de komisyonda kalmıştıı· 13/160, 
3j :31U. :ıı ı. :ın. 3:.!8. :347. :-l52. 3ii3. :l57. :3iiS. :l!JO, :3!lil. 39-J., 412.44 1, H2, 447. 465,466, 46R . .J-73, 474, 
.J.i,J, .J.7G. +77 , ... :iOJ ı. 

(Büt.çe, Maliye ve Sayıştay komisyonlanndan kurulıuı Ka.nna Komisyon] 

Konıisyona g-cleıı 1 (1 tczk<'re l i:ı sonu<:Jıın rlırılmıştır (3/ 459). 

(Bütçe ve Tarım komiııyonlarındıı.n kurulan Karma Komisyon] 

K oıııiı;ryona !{elen :l ( :.1 tczkcre ) i ~ komisyonda k u lıııı st ır (:ı;:346 , 445 ) . 
• 
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[Geçici Adalet Komisyonu] 

(Ada let 5, Anayasa 2, Dilekçe 2, İçişleri 2, Maliye 1, Meclis Hesııplarını Inceleme 1, Milli Savunma 
l ,.e ülaştmna 1 üye alınmak suı·e tiyle kunılınuştur.) 

Başkatı 

Sözcii 
Kati ı> 

Kastaınonıı 

Manisa 
Zonguldak 

Ri/at Taşkın 
MuhUs Tümay 
A vm Yurdabayrak 

Bingöl 
Çorum 
Erzurum 
Erzurum 
(hızianteb 

Giimiişanc 

Feridun Fikri Düşünsel 
Ahmet Başıbüyük 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 
Galip Kınoğlu 
Cevdet Baybura 

Isparta 
Kocaeli 
/( onya 
Kütahya 
Ordıı 

Zongııldak 

Said Bilgiç 
Lütfi Tokoğlu 
Rifat Alabay 
Süleyman Siirııri N asuhoğlıı 
H amdi Şarlan 
Abdürrahıııan Boyacıgı1ler 

' Komisyon, 31 (8 tasarı. 23 teklif) işin l:l siııi sonu~laııdmnış, 2 iş ';ahipleri tarafııı<lan geri ıılın
nuş ve 17 iş de komisyonda ka lmıştıı·. 

No. 

1/108 
1/ 264 
1/308 

1/ 399 
1/431 
1/458 

1/466 
1/572 

2/41 

2/42 

llulasnsı 

-------·---- -·-------

TASARILAR 

Türk Hava Seyrüsefer Kanunu layihası 
Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında 
Veteriner hekimliği kanun\,1 layiliası 

Askeri Yasak Bölgeler Kanunu layihası 
At yarışları kanunu !Ayihası 
Yabancıların Türkiye'de İkarnet ve Seyahatleri hakkın
daki Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması

na ve bu kanuna bazı hükfunler ilavesine dair 
Çocuk mahkemeleri hakkında 
Amme Malları Kanunu lay'ihası 

TEKL!FLER 

eyhan (Sinan Tekelioğlu) . Başbakan ve Bakanların 
görev ve sorumlulukları hakkında 

St:yhıın (Sinan Tekelioğlu) - Devlet, belediye ve emvali 
metrukeden veya mübadillere muhtas emvalden haksız 
olarak mal iktisalıedenlerin bu mallarının ist.irdadı hak
kında 

2/146 Ordu (Feyzi Boztepe) - Askeri Muhakeme Usulü Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, kaldırılması-

Muamelesi 

23 . 7 . 1953 tarihinde gündeme. 
Komisyondadır. 

18 . 2 . 1953 tarihinde Tarun Ko
misyonuna. 
:.!3 . 7 . 1953 tarihinde gündeme. 
28 . 2 . 1953 tarihinde gündeme. 

Koınisyoncladır. 

Komisyondadır. 

Koınisyondadır . 

9. 4• 1953 tarihinde Anayasa Ko
misyonuna. 

13 . 5 . 1953 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

na ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair Komisyondadır. 
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~o. Huliısası Muamelesi 

2/ 147 Ordu (Feyzi Boztepe) - Askeri Yargıçlar, Askeri Cum
huriyet Savcıları ve Askeri AdTiye Memurları Kanunu 
teklifi Komisyondadır. 

2/303 Zon guldak ( Ahdürralıman Boyacıgiller ) - Adalet Ba
kanlığına bağlı yüksek hukuk kurulu kurulmasına ve 
.YÜrürlükte olan kanun ve tüıüklerin tek metinde derien
mesine dair 

4/316 Konya ( Hiınmet Öl~men ) - Gezici yargıçlık teşkili ve 
görevleri hakkında 

2/ 360 1\iğde (1\eeip Bilge) - Bakanlıklarm kuruluşu ve ba-

9 . 6 . 1953 tarihinde Bütçe Ko-
misyon una. 

8 . 5 . 1953 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

kanların görev ve sorumları hakkında !J . 4 . 1953 tarihinde Anayasa Ko
misyonuna. 

L'l/361 Trabzon (Mahmut Goloğlu) - Kah Gütme Sebebiyle İş

lenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürüınler'i Fa
ill eri lTı sıml arı hakkında Tatbik Olunacak Muarneleye 
<lair 3236 sayılı Kanunun bazı maddelerinin deği'?tir.il-

ıııcsinc ve bu kanuna bazı maddeler eldenınesine dair Koınisyondadır . 

2/ 37!'1 Trabzon (Faik Ahmed Ba.rutçu ) - Basın - Yayın ve Ttı
riını Genel Müdürlüğü Katnınuna bir madde eklenmesi 
h akkında Komisyondadır . 

:!/-!O:ı T ··:ılızon (Pai k Alınırrl Barutçu
1
ve 3 arkadaşı ) - A!ıkcri 

l\fuhakcnıc Usulü Kanununun bazı maddelerin'in değiş-

tirilmesine dair 

2/ -!0!i Trabzon (Faik Ahmed Barut~u ve Sinob Server So
munruoğlu) - Basın Kanununun 19 ncu maddesine bir 

Koınisyondadır . 

rıkra ckknın csine dair Komisyondadır. 

2/40!! 'l' nıbzon (Faik Ahmed Barut~u YC 3 arkadaşı ) - 1455 sa-
~-ılı Askeri Memurl ar hakkındaki Kanunun 2 nci mad-
desinin deği ştirilmesine dair Komisyondadır . 

2/ -11 0 Trahzon (Faik Ahmet Barutçtı ve 2 arkadaşı ) - Cemi
yetler Kanununun bazı madddcler'iııin değiştirilmesine 

l'c bazı maddelerinin yüriiı·lükten kaldırılmasına dair Komisyondadır . 

2/ -!15 Trııhıon (F aik Ahmed Rarıı t~u ve 2 arkadaşı) - lçtima
:ıtı T'ınunıiy<' Kanununun 9 nru maddesine bir fıkra ek-
lenm<:'sino dair Komisyondadır. 

21/-ll H Trabzon (Faik Ahmerl Baı11t~u ve 2 arkadaşı) - Kaçak
~ılığııı nıcni Ye takibine dair olan Kanunun 58 nci mad
nc~inin d<>ğişt'irilınesinc H 8 nci marldesinin yürürlük-
ten kaldırılmasına rlair 20 . 7 . 1953 tarihinde gündeme. 

2/-!23 Tı-abzoıı (Faik Ahm<>d Barııt~u ve Bingöl Mustafa Nu
ri Okruoğlu ) - Noter Kanununun 7 nci maddesinin 
6 ncı fıkrası ilc 67 nci maddesin'in 6 ncı fıkrasının yü
riirlüktcn knlrlırılmasına dair 27 . 2 . 1953 tarihinde sahipleri 

tarafından ~eri alınmıştır. 
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.\u. Jluliıusı Muamelesi 

-----------------------
2/426 Trabzon (Faik Ahmed Barutı:u ve 2 arkadaşı) - Teknik 

Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanununun 3 ncü 
ve 16 ncı maddelerinin yürürlükten kaJdınlmasına dair 28 . 2 . 1953 tarihinde gündeme. 

2/429 Tr.a bzon (Faik Ahmed Barutçu ve Hatay Abdürrahman 
Melek) - 'l'iirk Vatandaşlığı Kanununun 10 ncu ve 12 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair Komisyondadır. 

2/479 Ankara (Cevdet Soydan ve 17 arkadaşı) - Kan Gütme 
Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs 
Cürümlcri Failieri Hısıınları hakında ·Tatbik Olunacak 
Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun yürürlükten kal-

dırılması hakkında 

2/ 499 Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu ve 1 arkadaşı ) - Askeri 
Muhakeme Usulii Kanununda değişiklik yapılması hak-

Komi yondadır . 

kında Koınisyondadır. 

2/500 Trabzon (Faik Ahmed Banıtçu ve 3 arkadıu,ıı ) -·Asker
ler'in zııt işlerine taalluk eden davalarının tetkik ve mu
hakeme usulü hakkındaki Kımunun yürürlükten kaldı -

rılması hakkında kanun teklifi Komisyondadır. 

2/503 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 3 arkadaşı) - İzal ci 

Şekavet Kanununun yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi 6 . 7 . 1953 tarihinde gündeme. 

2/522 Çankırı (Celal Boynuk) - Belediye Kamulaştırma Kanu
nuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki 4857 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
t eklitl Komisyondadır. 
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[Geçici Dilakçe Komisyonu) (• ) 

(Bak6nlıklarla karşılıklı komisyonlal'la Dilekçe Korninyon undan seçilen 2 şor üyeden kurulmuştur.) 

Afyon K. 
A fyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 

Ankara 
Ankara 
Çanakkale 
Çoruh 
Çorum 
Edirne 
Erzurum 
Hatay 
Hatay 
f.çparta 

Başkan 

Sözcü 

Süleyman K erman 
Abdullah Giiler 
Avni Tan 
ll alis Oztiirk 

Balıkesir 

Balıkesir 

Saralı.attin B enli (**) 
AbdıtUah Gedikoğlu 

Süreyya Endik 
Zihni Ural 
Saip Ozer 
lfasan Osına 

Baltadır Dülger 
11 b dullah C illi 
('avit Yurtman 
l'rfan Aksu 

,lt·iifit Erkııywnıcu 
M iicteba I ş tın 

Isparta K emal Demiralay 
Kars Ltitif Akü.ziim 
Kars Sırn Atalay 
Kayseri Emin Develioğlu 

f(ırşehiır Il alil Sezai Erkut 
'Kütahya A'sun Giindiiz 
Ordu JJ iisnü Akyol 
Ordıı Y ıısııf Ziya Ortaç 
Rize Osman Kavrakoğlıı 
Seyhan 7'evfik Coşkun 
~eyhan Reşad Giiçl·ii 
Tekirdağ ll iiseyin Bingiil 
Tunceli lfasan Remzi Kulu 
l'rfa F'eı·idurı Ayalp 

[Geçici Komisyon) 

(Adalet, Bütçe, Bayındırlık, İçişleri , Ulaştırma ve Bütçe Komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku-
rulmuştur.) · 

H aşkan Uaziaııteb 

.<lözcii Oazianteb 
Katip Edirne 

Ankara If. Şevket Ince 
Bursa Agiih Erozan 
Denizli .ili Çobanoğlu 
Erzincan Nahid Pekcan 
! çel Şahap Toı 

Istanbul H ii.cli lfiisman 
Istanbul ~enihi Yiiriiten 
I zmir Tarık Giirerk 

Komisyon, 1 ( I 11\yiha) işi sonuçlaııdırmıştır . 

(*) Dilekçe Komisyonundan iş devir alnıamıştır. 

i-liileyman K ı'raneı 
Cevdet San 
M ehmet Enginiin 

.llardin 
Niğde 

Ordu 
8inob 
Samsıııı 

Uı·fa 

l'an 

Kemal Tiirkoğlu 
Necip Bı'lge 

Naşit Fırat 

Muhtar Acar 
N aci Berkrıı.an 

Hasan Oral 
l zzet Akın 

(**) 8 . 5 . 1953 tari.lı;m..d,e kQ1tti~yoıı.don istifa etıMş uc yeritıte Afyon Kara1ıimr Mebusu ii/eymaıı 
1{ Crtl\a,t ~eçt1nt.iştir. 
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1\ o. Bulasası 1\Iuunıelesi 

1/242 Karayolları Trafik kanunu layihası 5 . 2 . 1953 tarih inde gündeme 

[Geçici Komisyon] 

(Adalet , l:lütçe, "Ekonomi, Maliye ve '!'icaret konıi yoularından seçilen 5 cr üyeden kurulmuştur.) 

B~karı Rize l zzet Akçal 
8özcii (liresun F1 ayrettin Erkmen ( .. ) 
lfatip Zonguldak Fehnıi Açıksöz 

' 
.lınasya Hanıit Koray Kars r.atif Akiiziim 
Ankara H anıdi Bulgurlu Kastanıonu ~iikrii Kerimzade 
i l ydın 1 'evlı t tnkü /(ı·rşehir Ri[at Ozdeş (•) 
Bolu Kamil Kozak Kocaeli /~'kı· em Alican 
Diyarbakır Mustafa Ekinci Kocaeli M ehrııet Yılmaz 
Elazığ Onıer Faruk Sanaç J(oııya Ifidayet .tlydıner ( .. ) 
Oiim.Ür,çane Jllılis Tokdemir Kmıya , af fet Gü rol 
!sparta 8aid Bı1giç .U uğla ( ' erııal Biinal 
Istanbul . Lhrııel H arııdi Ba§ar • 'iird M ehrııet D aint Süalp 
Js'tmıbul Bedri Nedim. Göknil 7'rrıl•zon Saffet Baştırnar r•••) 
Istanbul "adi n ii.smat\ Urfa Foridıın Ergin 
lstaııbul Fahrettin Sayımer 

Komisyon, ll (4 lilyiha , 7 t(·]dif) işin 2 ~ini ~orıur: lıındıı·ıııış. 9 i~ de konıis.vonıla ka l mıştır·. 

ı ·o. Hulfısası Muamelesi 

LAYİRALAH 

1/ 41-l Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasınn "" 
bu kanuna bazı nıaddel ı· eklennıE'sine daiı · Komisyondadır. 

l / 415 Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklikleı· yıqıılın ası

ııa ve bu kanunını bazı nıııddeleı·inP fıkı·alıır ekleıııne-

sine dniı· Komisyonda dır. 

(•) Komisyondan ayMlaıı Rif ot Ozdcş'in (Kırşehir) yerin e Hayre lti1ı Rrkmen (Gi1·esun) scçil
nıi§ıir. 

(••) Hayrettin Erknıetı (Gi' sun) Bakanlığa getirilm esi iiıeriııe yerine Hidayct Jlydıneı· 
(Konya) seçı1ıni§tir. 

(•••) affet Bll§tltnar'ın (TI'(Ibzmı) istifası iizerine yet'iııe Haluk Şamatı (Bursa) s~1tit~ti'r ...... .. 
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1/ 457 

1/ 464 
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H u laHası 
------- -------------------
\ eı·gi l's11l Kaıııınu il~ hu k<tıııııııııı 5 15 sayılı Kııııuıı

la dcğ'işfiı·ilı•ıı hazı ıııadd~ledııd~ değişiklik yııpılınası

ıın ve lııı kanuna bazı ıııadd~ n· l' ıkı ·alııı· ckleıııııesiııe 

tl<tiı · 

Kıını11 ıılaı-ak l nı·ınııı tıılısil usulli hııkkıııdu 

'I'EI<LIFLEH 

2/ 1:17 . \ııt ıılyu t Ahıııet 'l'ekı· lioğlu i (leliı· Vel'gi~i Kanunu 
ilı · Vl'l'gi lisul 1\anııııuııuıı lııızı ııımldeleriniıı değişti 

rilmesi vp hu kıııııııılııı·ıı lıfızı nıııddelel' eldeııııwsi hıık

ı,ıııda 

'2/ ıöi! 1\,waeli t Ekı· .. ııı ,\li,·aıı l . llt•lil' \'ı>qdsi 1\ııııııııuııuıı 

hhzı nıııddelı• ı·iııiıı dı•ğiştiı·ilıııesiıw , .•. Inı loıııtınıı hiızı 

Muamelesi 

Komisyondadır. 

21 . 7 . 1953 tarihinde 6183 sayılı 

Kanun olarıık kabul edilmiştir. 

Koınisyondadır. 

ııı<Hidrlel' eklı• ıııııe~iııe dail' Komisyondadır. 

2/ 319 Kocaeli (Ekrem Alicıın) . Vel'gi Csul 1\ ıınuııuııu:ı lııızı 

ıııııddı•lt•l'i ilı> kıııınıw huğlı ı·t•tvt>ldı• değişiklik ,vııpılııııı

sııuı ve lııı loıııuıuı lıiizı ınaddP n · f ıltı ·Hiııı· eldeıııııesiııı• 

dııil' :;ııı:, sııy ılı 1\ıııııı ıııııı h}ızı hi.iküııılı•ı·iııiıı ılı·ğiştil'il

lllt\sitıf' daiı 

1\ııı·~ ( lli.i sHıııt•ıtiıı 'l'ııı.:a~ ) . ı:eliı· Veı· ı,:isi 1\nııuııuııuıı 

ı o ı1<·11 vr ı 1 ıwi ıııaddelı•ı·in<lı• dPğişiklik yapılması 

ı . 7 . 1953 tarihinde 6094 sayılı 
Kanun olıırnk kabul edilmiştir. 

hnkkmda Komisyondadır. 

2/ 408 Tı·ııhwıı ( ı•'aik Ahnıed ll :ınıtı:u ll' :l aı·kııclıı..~ı ) . 5 
AğuHtos ı:325 tadiıli 'rıılısili ~:ıııvul Kııııuııuııtııı ı7 nci 
nıııdd<'~iııiıı ,dil'iirlükt.•n l<ııldıı· ılnııısı lıııkkıııdıı 

'I'J<] I{LJFLER 

l<:liizığ (Önıeı· Fıınık ::ıaııa~ ) . Ocliı· \'eı·gisi 1\aııuınınun 

:10 ıı<·u ııııııldesiııiıı ikiııri [ıkl'asıııın tadiliııe claiı· 

'2Fı :3;! !:4iııoh t Mıılıit 'l'üıııt:>ı·kaıı ) . (;p]ir \'eı·gisi Kaııuııuıııııı 

Komisyondadı~. 

Koıııisyondadır. 

'24 ıwü ıııııdde~iııdl' değişiklik yııpılınosı hııkkmdıı Komi~yondadır. 
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[Geçici Komisyon] 

(Adalet, Dışişleri , içişleri ve Milli avunma komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulmuştur.) 

linkara 
Bursa 
Isparta 
Kars 
Kastamonu 

Başkan 

Sözcü 
Katip 

.'If uğla 
' a?lıS1t'll 

. Lfyon K. 

'adri Maksudi Arsal 
Necdet Yılmaz 
Said. Bilgiç 
Latif Akiiziim 
Crnlıp Denız 

Natık Poyrazoğlu 

Muhittin Ozkefeli 
Ahmed Veziroğlu 

Jfardin 
Rize 
Sanısun 

Zonguldak 

K em al Türkoğlu 
11 ınıal Balia 
Firuz Kesim 
r1bclürrahnıan Boyacıgiıler 

Komisyon 1 ( 1 teklif ) i~i ~onuçlandınnıştır. 

l'\o. 1 luliis:ısı 

TEKL!F 

2/462 Teliirdağ (Şevket Mocan) - Subay ve memurların pro
tokolün tesbit ettiği hallerden gayri karşılama ve uğur-

Muamelesi 

lıımalarda bulunamıy-acaklarına dair 18 . 5 . 1953 tarihinde gündeme. 

[Orman Geçici Komisyonu] 

(Adalet, İçişleri , Maliye vt• ' l 'ı11'1m konıisyonlıırından seçilen 5 cr üyeden kurulınu~tur. ) 

i l ydın. 
Bursa 
Bursa 
Çorıt1l 

Çorum 
Hatay 
Isparta 
Kars 
Kastamonu 

Reis 
Sözcü 
KCttip 

Nail Geveci 
i lgah Erozan 
Sadettin Karacabey 
Zihni Uraı 

1Jursa 
Aydın 

Kayseri 

Hüseyin Ortakçıoğlu 
Celal Sait Siren 
Kemal Demiralay 
Uıtif .Aküzüm 
Fa.hri Keçecioğlu 

'elim Herkmetı 
Uıtfi tilkümen 
M ehmet Ozdemir 

Kıt·şehir 

Kocaeli 
Konya 

- 1/(iitohya 
- ~Iardin 
Niğdf 

Ordu 
Zonguldak 

H . 8ezai Erkut 
L(ıtfi Tokoğlu ( (' ) 
Abdi Çilingir 
S. S. Namhoğlu 
Abdülkadir Kalav 
Ferit Ecer 
H amdi Şarlan 
Rifat Sivişoğl.u 

K misyonda bulunan 1 (1 tasar; ) iş sonuçlandı~ılınıştır . 

(*) R. 12. 1952 tarilıi1ın e .,;)zciiliiHrtt i>3tifa cdc·ıı J1!fd1ıt :l[rbtt~ll Lıitfi 07küınett 'iıı !ferittc 3«~· 
m~tir. 
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No. J[uliisnsı 

'I'ASARI 

1/ 174 Orman G!'nel Müdürlüğü Teşkilat lmııunu tıısarıs~ 

[Geçici Komisyon] 

Muamelesi 

29 . 4 . 1953 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna 

(Bütçe, Dışişleri, Ekonomi, Maliye ve Ticaret komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulmuştur.) 

H.eis ls tanbul Ahmet H amdi Başar 
Sözcii Zonguldak Fehmi Açıksöz 
Katip f( ocaeli Hamdi Başak 

Bursa If rdıik Ş aman Muğla 

Denizli _lli Çobanoğlu Rize 
Edirne Hasan Osma Siird 
Istanbul b'nver Adakan iva.s 
/zmir Tarık ffürın-k Trabzon 
Mardin K emal Türkoğlu Zonguldak 

Koınisyona gelen 1 (ı tasan) sonuçlandırılmıştıı·. 

X o. J lulfı~a · ı 

TAı:;AHI 

1/ 6:36 Milletleı·aı·ası lnıııı• Ye Kalkınına Bnnknsının '!'ürkiye 
Sınai l<alkııımn Bankasına aı;acıığı kı-e<lileı·e kefalet 
rdilmesi ve hu hususta Garanti Anlıışmıılaı·ı 

ııında HükümetP m!'zuııiyet itıısıııa claiı· 

akdi zıın-

Zeyyat .ilfandalinci 
lzzet Akçal 
Mehmet Daim Süalp 
Halil lmre 
Cahid Zamangiı 
Suat Başol 

Muamelesi 

13 . 7 . 1953 tarihinde 6141 sayı
lı Kanun olarak kabul edilmiştir. 
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[Geçici Komisyon] 

( Bütı:e. Içişleri , Maliyt> ve 1'arını komisyonlal'llıdan seçilen ;{ eı· üyeden kurulmuştur. ) 

Ba§karı 

özcü 
Katip 

Ço·nıh 

Si11GS 
Elaıağ 

Zihni Ural 
Ercüment Damalt 
Suphi Ergene 

;bı talya 
JJiyarbaktt· 
Elazsğ 

Kayseri 
Kırşehir 

.lkif Sanoğlu 

.Jiustafa Ekinci 
Öıııer Faruk S~ 
M ehmet Özdemir 
Halil Seeai Erkut 

• Niğde 

Oı·du 

Seyhan 
V arı 

Koıni8~·on 2 (2 teklif ) işi sonuçlandıı·ınışııı. 

~o. Huliisası 

--------- ------·-- --

TEKLlFLER 

2/ :i l !< \ 'nn (lzzet Akın ) - J skfııı Kanununu tnrlil Nil'n 5UH!< 
say ılı Kanunun 12 nd maddesinin değiştiı·ilıııe~i vo ya
saklığı kaldırılan yerlcı·l c 5227 sayılı Kanunun ı nci ınad

dt>sinin 4 ncü bendindl' zikredilen 'idaı·eten boşaltılmış 

Imigelerde köyler teşkili ve halkının .vHieştirilıııesi hak
kındaki 5826 sayılı Kanunun 2 nci madrlesinin son fık

rasiyle :{ ncü maddesinin A h<>ndinin kaldırılmasına , 

4 ncü maddesinin tadiline ve aynı kanuna yeniden 
hiizı hiikiimlt>r ilnvesine d11ir (2/52n il<> lıirlcştiril 

miştir . ) 

2/525 Tunceli ( Hıdır Aydın ) - lskiin Kanuııııııu \adil edı·n 
5098 sayılı Kanunun 12 nei maddesinin değiştirilme.~·i 

vc yasaklığı kaldırılan y<>rlerle 5227 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 4 nrü bendinde zikı·edilen idaretf'n 
lıoşaltılııuş bölgelerd!' köylPr teşlci li v halkının yerleş

I iı·ilm!•si hakkındaki !) :W sayılı Kanunun 2 nci maddi'
sinin 2 n~i fık'rasiyle 4 neü mRdde inin tadiline, 3 ncü 
maddesinin A, B fıkralarının kaldıı·ılmnsına V<' yeni
den bfızı hiikümlt-r ilfı.vcsine dRir ( 2/ıll ile birleşti-

Hadi .tlnba§ 
. ltı/ 'l'opaloğlu 

Reşad Giiçlii. 
lıze t Akın 

ı . 7 . 1953 tarihinde 6093 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

rilmiştiıo . ) 1 . 7 . 1953 tarihinde 6093 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
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[Geçici Komisyon] 

(f~işleı·i, Adalet, Maliye. (!ümrük ve 'l'ekel, Milli Savunma ve Bütçe koınisyonlamıdaıı seçilen 3 ~ ı · 
üyeden kunılıııuııtur.) 

/Jaşkan Ankam 
Sözcü Buı·sa 

/((ıtip Siiı·d 

. lfyvn 1\. . l vııi 'l.'an 
Bilecik J'iinmii tJresin 
Elazığ .1/. 8evki Yazman 
Erzurum l•'c lmıi Çobanoğlu 

Isparta ~l'alısin 'l'ola 
f(onylı .lhumımer Obuz 
Mrıııi.ça ·~· c nı i Ergin 
ı\'iğd-t, If . Nuri Yurrlakul 

1\uıııisyuıı 1 (1 tıısııı·ı ) i~i soıııı~IHIIdll'llllŞiıı · . 

X o. ll ııli'ıs:ısı 

Osman Tal{jt lıtekin 
lfalük Şanımı 
.1/. Daim Silalp 

H ize 
.'leyluın 

Sivas 
'l'okarl 
l 'rfa 
Van 
r ozgad 

lzıe t Akçal 
Zeki Akçalı 
H ila t Oç ten 
.1/. Öırlemiı· 
J.'eriduıı Ergin 
! zzet Akın 
. l ı>ni Doğan 

'l'ASARI 

l/323 Askcıı'i C'!"1.a Kanununun 114 neü maddesinin deği~ti · 

rilmesine clııir 

[Geçici Komisyon] 

20 2 . Hl53 tarihinde gündeme. 

( Ti c·:ıı·et , Mnliye ve Büt~e koıııisyonlarındaıı se<:ilnıi~ ü~eı- üye<.lı>n knrulıııu .; tur. ) 

.! f yon K. 
(.'mı ak kale 
J(iitahya 

Başkan 

1\iizcil 
Katip 

1\ii/ eymaıı Kerman 
J( crı aıı . lkmanlar 
.1/ı cd c t Alkin 

Lt ize 
Istanbul 
Siiı·d 

Konıisyon ı ( ı layilı~ ) i~i sunıı~landırıııış tıı· . 

/zzet Akçal 
ll iidi 1/iisman 
.11 ehmet Daim Silalp 

1 stanb1ıl 
lstaııbul 
Ntyhcııı 

Ueclri Nedim Göknil 
Pahrettin Saymıeı· 
Z ek i 1lkçalı 
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No. TTulfısıısı Muamelesi 

L.AY!HA 

lj565 Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sa-
yılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılması hakkında 26 . 2 . 1953 tarihinde 6060 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Geçici Komisyon] 

(Vekiıletle karşılıklı komisyonlardan seçilen 1 er üyeden kurulmuştur.) 

Besinı BtMin Başkan 

Söz cü 
J(titip 

J(iitahya 
Kastanıonu 

Mardin 
fl ayri 7'osmıoğlu 
Cevaet Oztürk (•) 

Balıkesir ' l1-if KalApsızoğlu Ilatay Hasan Reşit Tankııt 
Çanakkale Nihat lyriboz Hatay C eliil Sait S iren 
Çankırı Celal Otman ıliuğla Natık Poyrazoğlu 

Denizli Re fet Tavaslıoğlu (*) Samsun Hadi Uzer 
Erzurum Rıfkı Saıim Burçak Kütahya M ecdet Alkin 
Gaziant eb Galip Kınoğlu 

Komisyon 7 (5 tezkere 2 önerge) i~in hepsini de sonuçlandırmıştır. 

No. 

3/381 

3/3 2 

IIuliıs~sı 

TEZKERELER 

Askerlerin zat işler'ine taallCık eden dilvalarından, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 8 nci 
maddesinin (Ç) iıkrasında bahsedilen çe§itli ödemeler
den mütevellit davaların rüyet yetkisinin tefsirine dair 
Başvekillet tezkeresi 

Memuiin Kanununun 2919 sayılı Kanunla değiştirilen 

64 ncü maddesindeki ebu gibilerin ilk açılacak memuri
yetlere tayinleri mecburidin kaydın~n, meslek ve ilıtı

sas dahilindeki vazjfelere raci ve munlıasır olup olmadı
ğının tef.sirine da'ir Bll§vekfılet tezkeresi 

Muamelesi 

6 . 2 . 1953 tarihinde 1826 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

12 . 2 . 1953 tarihinde 1828 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

(*) Kô.t<iplikten istifa etmiş yerine 7. 4. 1953 tarihinde Denizli M ebusu Re fet Tavasl·ıoğlu 

aeçilmiştir. 
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No. Huliisası Muamelesi 

3/437 İş Kanununun 37 nci maddesinin tefsirine dair Bıı.şve-
kiilet tezkeresi 7 . 7 . 1953 tarihinde gündeme. 

3/489 2624 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilen 
orta tahsil yardımcı öğretmenliklerinde geçen hizmetle
rin 5434 sayılı Kanunun geçic'i 65 nci maddesinde bah
sedilen «aylık ücretli sürekli vazifelen meyanında bu
lunup bulunmadığının tefsirine dair Ba,vekiilet tezlte-
resi 22 . 6 . 1953 tarihinde gündeme. 

3/ 491 Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi şümulüne 
girenierin 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesi 
hükmünden istifade edip edem'i.yecekleri hususunun tef-
sir yoliyle halledilmesi hakkında 26 . 6 . 1953 taribinde gündeme. 

4j24S 

4/274 

ÖNERGELER 
• 

Kastamonu (Rifat Tıı.şkın ve Ordu Feyzi Boztepe) - As-
keri Yargıtay fizalariyle savcısının yaş hadlerinin tefsir 
yoliyle tesbiti hakkında 
Ankara (Talat Vasfi Öz) - Pasaport Kanununun 35 nci 
maddesin'in tefsirine dair 

[Beş kişilik Komisyon] 

18 . 2 . 1953 taribinde gündeme. 

6 . 2 . 1953 taribinde 1827 sayılı 
karar olarak kabnl edilmiştir . 

(Umumi Heyetin 9 . 1 . 1953 tarihli 25 nci Birleşinlinde seçilmiştir) 

Ankara 
!çel 
Konya 
Konya 
Yozgad 

Osman Talat lıtekin 
Hüseyin Fırat 

lli uammer Obuz 
Rifat Alabay 
Avni Doğan 

Komisyona gelen 1 (1 tezkere) i ş komisyonda kalmıştır. 

No. llulfısası 

TEZKERE 

3/421 1937 yılında öldüriilen vatand~ar dolayısiyle yapılan 

Muamelesi 

tahkikat hakkında Başvekiilet tezkeresi Komisyonda<'ır . 
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[Tuta.na.klan İnceleme Komisyonu] 

• 
Komisyon J (1 tezkere) işi sonuçlandırınıştıı·. 

No. Hulas:ısı Muaınelesi 

-------------------------------------------
TEZKERE 

3/241 Denizli Mebusluğuna seçilen Baha Ak.şit'in seçim tuta-
nağı hakkında Yüksek Seçim Kurulu Reisliği tezkeresi 12 . 2 . 1953 tarihinde komisyon 

raporu ve aeçim tutanağı kabül 
edilmiştir . 

• 
lÇTlMA 4 

[Teşkilatı Esasiye ve Adiiye encümenlerinden kur ulan Muhtelit Encümen] 

Encümen, 25 (25 tezkere) işin 2 sini sonuçlandırmış, geri kalan 23 iş de encümende kalmıştır 
(a/160, 412, 441, 442, 447, 465. 466, 468, 47:3. 474, 475, 476, 477, 501, 510. rı ı2 . 513, 514. :ı1:ı .. itG . 
5 17,542. 544,552 ve 553). 

[Bütçe ve .Ziraat encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen) 

Encüınene gelen 3 (3 tezkere ) iş Dahil! izamnaıne ııiıı 69 ncu maddesi grr<'ğinl' C hiikünısüz 

kalını.ştır (3/346, 445 ve 509). 



- 303 -
[Muva.kkat Adiiye Encümeni] 

(Adliy<• (f>) . 'l'eşkiliıtı Esasiye (2). Arzuhal (2) , Ilahiliye (2) . Mnliyc ( 1) , Meclis Hesaplarının 

'I'Ptkikı (ı ). Milli Müdııfııa ( 2 ). Miinııkııliit ( 1) rııriimPniE'ı·incleıı iizıı alınmak suretiyle 
ku nılınuştu ,., ) 

Hcis Rifat Taşkın 
.lfa . .lfıı. 

J(atip 

Ka.~lmıırnw 

t•: rz ıt rı w ı 
lliitalıya 

J<:ııınıllah Nutku 
Siileyınaıı S. N asuhoğlu 

Bingöl 
Çankın 

Onzi<ıntel> 

Riimii .ymı e 

Içe/ 
Içe/ 
/\ar,, 

F. Fikı-1 Diişünsel 
Kazım Arar 
Galip Kınoğlu 
Cevdet Baybura 
If alil Atalay 
Il iiseyin Fırat 
/,ôtif .ı kiiziitn 

Vrdıı 

8py/ıan 

Sino/ı 

.t..:it ı as 

\ ' OZf/(1(/ 

Znng11ldak 

f/(ımdi Şarlaıı 

Re§ad GiiçW 
Muhtar Acar 
Rif at Oç ten 
.V iyazi (). Alcılt 
.ı1•ııi Y m·d<ılıtıyrak 

Encüıııen 17 ( :~ li'tyihıı. ı-ı tt>klif) işin -1 ünü suııııçlıınclırıııış, geı·i kalan ı ~ ( ıl · i encüınl'nde 2 si 
nızn11ıııede) iş de Dnhill Niznmnaıııeııin 69 ncu maddesi gereğince hüküınsüz kalmıştır . 

1 ruli'ısRSI 

LAYİlfALAR 

1/4;)~ Yalıaıu·ılıınıı 'l'iiı · kiye'rll' lkaınet 1·e Si'yahıı.tleri hak
kındaki Kanunun biizı ınaddclcriııdı• değişiklik yapılma-

)l[uaınelesi 

sına n• !ın kanuna hiizı hükümler· ilavesine da'ir 2ii . 1 . 1954 taı·ihinde Dahiliye 
Eııcümenine. 

1 / 41Hi ('oru k ııııılıkrnwleri hakkında 

1j!i7:! .\ııııııc )lalları Kanunu lfıyihası 

'rl<JKL!FLER 

~/ 1-16 Orılıı ( l<'e.vzi Boztepe) - Askeri Muhakcnıe Usulü Kanu
nuııuıı bazı maddelerinin değiştirilıııesiııe , kaldırılması

na ,·e bu kanuna bil1.ı lıiikümlcr ckleıımesiııc dair 

~; ın Orrlu (l~e,vr.i Boztepe) . Askeri Yargı~laı·, Askeri Cum
huriyet ~avc ıları ve Askeri Adiiye Memurları kanunu 
teklifi 

Dahili Nizanı namenin 69 nctt mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

25 . 12 . 1953 tııl'ihinrle Muvokkat 
Encüınene. 

Dahili iznmnamenin 69 ncu mad
desi ger·eğiıı •e hükümsüz kalmış
tı!' . 

Dahili :\iuıııııııııııPniıı 69 ncu mad
desi geı·l'ğiııt•P hiikümsüz kalmış
tır . 



o. 

2/361 
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Hulasıısı 

Trabzon (Mahmut Goloğlu) - Kan Gütıne Sebebiyle İş
lenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Fa
illeri Hısııııları hakkında Tatbik Olunacak Muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
(2/479 ile b'irleştirilmi~tir.) 

2/375 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) -Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü Kanununa bir madde eklenmesi 

Muamelesi 

27 . 1 . 1954 tarihinde ruznameye. 
Dahili Nizamnameniıı 69 ncu mad
desi gereğince hüküınsüz kalmış

tır. 

hakkında Dahili Nizamnamenin 69 ucu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış

tır. 

2/ 403 Trabzon (F aik Ahmed Barutçu ve 3 arkadaşı) - Askeri 
l\fuhıılkeme Usulü Kanununun biizı maddelerinin değişti 

rilmesine dair 

2/405 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) ve Sinob (Server So
muncuoğlu ) - Basın Kanununun 19 ncu maddesine bir 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu mad
desi gereğince hüküınsüz kalmış-

tır . 

fıkra eklenmesine dair Dahili Niza.m.namenin 69 ucu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış

tır. 

2/409 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 3 arkadaşı) - 1455 sa

yılı Askeri Memurlar hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair 

2/ 410 

2/ 415 

2/429· 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 arkadnşı ) - Cemiyet
ler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddelerinin yürüdükten kaldırılması na dair 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçtı ve 2 arkadaşı) - İçıima
atı Umumiye Kanununun 9 ncu maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu) ve Hat ay (Abdürrah
man MelEBt) - Türk Vatandaşlığı Kanununun lO ncu ve 
12 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

2/ 479 Ankara ( evdet Soydan ve 17 arkada.~ı) - Kan Oütnıe 
Sebebiyle Işlenen Adam Öldürme ve Buna tcşebbi.is Cü
rü.mleri, Failieri Hı ımları Haklanda Tatbik Ohınaeak 
Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı-

Dahili izanınamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış

tır. 

Dalıili Nizaınnamenin 69 neu ınııd
clesi gereğince hükümsü.z kalmış
tır. 

Dahili Niı.a.ınnamenin 69 ucu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

Dahili Nizanınamenin 69 ncu mad
desi gereğince lıükümsüz kalmış

tır. 
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1\o. Huliıs:ısı 

rılmaRı hakkında (2/ 361 ile birleştirilmiştir. ) 

2/ 499 Çorum (Hüseyin Ortak~ıoğlu ve 1 arkadaşı ) - Askeri 
Muhakemc Usulü Kanununda değişiklik yapılmas ı hak-

Muamelesi 

27 . 1 . 1954 tarihinde ruznameye. 
Dahili Nizanınamen in 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalımş
tır . 

kında Dahili Nizamnaınenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

2/ 500 Trab?.on (Fnik Ahmed Banıt~u ve 3 arkadaşı ) - Asker
lerin Zatişl erine TaaUfık Eden Oii1·alarının Tetkik ve Mu
hııkcın e Usulü hakkındaki KanuDun ~iiriirlükt en kaldınl 

ına~n hakkında 

2/ 522 Çankırı (Celal Boynuk) - Belediye Kanıulaştırma Kanu
nuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki -!857 sa~· ılı 

29 . ı . 1954 tarihinde sahibi tara
fından Keri ııhnmıştır. 

•Kanunun ~·üı·ürlüktl'n kaırlınlnııısı hııklkında 29 . J . 196-ı taı·ihinde Muvakkat 
En<'Ünıene . 

[Muva.kkat Encümen] 

(Adliye, Bütçe, Gümı·ük ve Tekel, Maliye ve Ticaret encümenleriP.den seçilen :ı e ı· azadan 
kurulmuştur. ) 

Reis 
.li. M. 
J({itip 

Bursa 
Balıkesir 

Erzurıım 

Halük Şaman 
Jlliifit Erkııyunıcu 
Sabri Erdıwıan 

Afyon K. 
Rolıı 

E ski§ ehir 
Gazianteb 
I stanbul 
Kocaeli 

B e kir Oynaga.nlı 

Jlahmııt Giiçbiiıııez 

.11 u ht ar B aşkurt 
, 'am i1ı !nal 
J.'1ıad Hulıi>i Demirelli 
Mii.nıtaz K~tvalcıoğlıı 

Konya 
Kiitahya 
Sivas 
1'rabzon 
Yozgal 
Zonguldak 

8ııcüıncn , l ( 1 ı a,,· iha ) iıı-i sonuç l a ndırınıştıı · . 

:\o. 

1/ 715 

ı lul fı Has ı 

L.!.YlHA 

Gümrük Kanununun bAzı maddelerinin değiştirümesi

no ve Gümrük Tarifesi Kanunu ile ek ve tadillerinin 
Kaldırılmasına da.ir 

Murad Ali tllgen 
!of ecckt Alkin 
Şevki Ecevit 
Cahid Zamaııgil 
Fuad Nizarnoğlu 

. H iiseyin Balık 

Muamelesi 

26 . 2 . 1954 tarihinde 6290 sayılı 
Kanun olars'k kab\ıl edilm.iştiz. 



- 306 - . 
[Muvakkat Encümen] 

(Adiiyc. Bütçe, İktisat , Maliye ve Ticaret encünıenlerinden se~ilen r er iiznd ıın knrulmuştuı·.) 

Heis 
M. M. 
Kô.tip 

Konya 
Istanbul 
Zonguldak 

Hidayet Aydıneı· 

A hmet H amdi Başaı· 

F'chnıi Açıksöz 

.ll nkara 

..-'inkara 
Bolu 
Çorum 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

Erzurum 
airesun 
('rii.mii§ane 
Istanbul 
1zmir 

Dağıstan Binerbay 
H amdi Bulgurlu 
Kamil Kozak 
~ev ki Gürses 
M. Remzi Bucak 
.1/ıı.stafa Ekinci 
Emrullah Nutku 
Adnan Tiifekçioğlu 
Halis Tokdemir 
B edri Nedim Göknil 
llehzat Bilgin 

Kastamonu 
J(ırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Krmya 
Konya 
Kiitahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Niğd6 

~iikrii K erimzade 
Rif <ıt Ozdeş 
ll aıııdi Başak 
Lıit[i Tokoğlu 

.'laffet Giirol 

.lhıaııımer Obua 
Siileyınan Siiruri Nasuhoğtu 
:ıl ehmet Sadık Eti 
:1 ikmet Fırat 
' !,.Jımet Kartal 
ll ô.<li A ıoıbaş 

l•;nciiııwn, 10 (3 lıiyiha , 7 teklif) i ş in 5 ini sonıı~lnnrlır·ınış , geri kalAn 5 i ş de Dahili Nizamna
ınenin 69 ncu madclP.si gereğince hükiimsiiz kalmıştır. 

o. ı Iniasas ı .\1 ııaıııel.>si 

LAYİRALAR 

1/ 4H Gelir Vergisi Kanununda değişiklikl er yapılmasma ve 
bu kanuna bazı maddeler cklennıesine dair 30 . ll . 1953 tarihinde Hükümet 

t.ııı·ııfından geri alınmıştır. 

1/ 415 Kurumlar Verg'isi Kanununda deği~ikler yapılmasma 
ve bu kanunun bazı maddelerine fıkralar ekleıınıesine 

dair 30 . ll . 1953 tarihinde Hüküm~t 

tarafından geri alınmıştır. 

1/ 457 Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun 5815 sayili Kanun
la değiştirilen bazı maddelerinde de~işiklik yapılmasına 

2./ 157 

ve bu kanuna ba zı madde vt> fıkralar eklenınesiııe dair 30 . ll . 1953 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

TEKLİFLER 

Alıtalya (A.h.met Tekelioğlu ) - Gelir Vergisi Kanunu 
ile Vergi Usul Kanununun bli.zı maddelerinin değişti

rilmesi ve bu kanunlara bazı ıııaddı>l er eklenmesi hak
kında (~162 ile birleştirilmiştir) 

. '. ... .. . 

Dahili Nizamuamenin 69 ucu mad
desi gereğin<ıe hükümsüz kalmış
tır • 



No. 

2/162 

2/366 
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Hulasası 
--------------~-----

Kocaeli (Ekrem Alican) - Gelir Vergis'i Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanmıa bazı 
maddeler cklenmesine dair (2/157 ile birleştirilmiştir) 

Kars (Hüsamettin Tugaç) - Ge.J.'ir Vergisi Kanununun 
10 ucu ve ll nci maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında 

2/ 408 Trabzon (Faik Alımed Barutçu ve 2 arkad81Jı ) - 5 .Ağus
tos 1325 tarilıli Talısili Emval Kanununun 17 nci mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkında 

2/ 528 Elazığ (Ömer Faruk Sanaç) - Gelir Vergisi Kanununun 
30 ncu maddesin'in ikinci fıkrasının tadiline dair 

MuMmelesi 

Pahili Niza:nPam eııin 69 ucu mad
deRi gereğince hüküınsüz kalmış

tır. 

! lahili Nizamnanıenin GlJ ncu mad
deMi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

Dalıili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış

tır. 

(2/ 532 ile birleştirilmiştir) 10 . 2 . 1954 tariliinde 6247 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/ 532 Sinob (Muhit Tümerkan) - Gelir Vergisi Kanununun 
24 ncü maddesinde değişiklik yapılınası hakkında 

(2/ 528 ile birleştiriimiştir) 10 . 2 . 1954 tarihinde 6247 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/581 Ordu (Refei Aksoy) -Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 

. l?ıkanı. 

Bolu 
/{a tay 

ınadrlesinin değiştirilmesi hakkında Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

[Muvakkat Encümen] 

(~"dliye. Büt~e ve Maliye t • ııı•üıııenl e ı · ind!'rı se~il e n :ı eı- iizıulan kunılıııuştuı·.) 

Hcis 
JIJ. M. 
Kiiti7J 

ll iimid Şe ı•ket l ncc 
• .llohnwt Oiiçbilnı ez 

Celal Rail Siı·e ıı 

Urılık esir 

Zonoıddak 
f(owe/i 

M ii[it Eı·kuy-uıncu 
fl'ehmi Açıksöz 
Liıt[i Tokoğlıı 

1\(l.rS 

8iird 
Trabzon 

Lati[ A kiizüm 
.lf ehmet Dainı Siialp 
Cemtiı Re.§if Eyiiboğlu 

F:ıı c üıneıı e g(' lı•n 1 (1 l iı yilıa ) iş Dalıili Nizanıııamenin 69 nru madd!'si gereğince hüküınsüz k>Il 
ıııış tıı· . 
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No. Huliısıısı 

LAYİilA 

1/572 Amme malları kanunu' liıyihası 

[Muvakkat Encümen] 

Muameleei 

Dahili Nizamn.amenin 69 ncu 
madde gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

(Adliye, Rütçe ,.e Maliye cncümenlcı-inden seçilen 5 er azadan kunılmuştuı·.) 

Çanakkale 
Erzuruttı 

Erzurum 
Giresun 
Istanbul 
lım ir 

ReiJJ 
M. M. 
Katip 

K enan Akınanlar 
Sabri Erduman 
i':nver Karan 
Mazhar Şener 
Hadi Hii.sman 
Behzat B1"lgin 

!zmir 
Ankara 
Çanakkale 

Eneümen, 1 (J teklif) işi sonııçlandırınıştır. 

No. 1-lulas:uıı 

H alil Ozyö.rük 
Hamid Şevket Ince 
Nusret J{iı·işcioğlu 

Kocaeli 
Koııyrı 

Niğde 

Seyhaıı 

Yazgad 
Zonguldak 

TJfttfi Tok.oğlu 
Murad Ali tllgen 
Hadi Arıba~ 
Zeki Akçalı 
Niyazi V nal A /cı lı 
Fchmi Aç1ksöz 

Muamelesi 

1'EKL1P 

2/575 Antalya (akif Sarıoğlu ve 91 arkadaşı) - Cunılıuı-iyet 
Jialk Paı·tisinin hakııız iktisaplarının iadesi hakkında 14 . 2 . 19Ş4 tar·ihinde 6195 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 



Antatyo 
Aydın 

Balıkesir 

Bingöl 
Çankır' 
! çel 
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[Muva.kka.t Bncümen] 

(Adliye, Bütçe ve Ziraat encümenlerinden seçilen 5 er azadan kı;rulmuştuı·.) 

Reis 
M. M. 
Katip 

Aki/ Sanoğlu 
Nail Geveci 

Çoruh. 
Çanakkale 
Kastamonu 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Kemal A.takurt 
Salih lnankur 

Mesut Güney 
Nusret Kirişcioğlu 
Jlamdi Türe 

Kastamonu 
Kırklareli 

Kırklareli 

Mardin 
Tokad 
Trabzon 

Sait Kantarel 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Rıza Erten 
HalUk Okereıı 
Siileyman Fehmi Kalaycıoğlu 

Encümen, ı ( ı teklif) İ§i snnuçland ırını§tı:· . 

No. 

2/619 

1 lul fısası 

TEKL!F 

Bolu (İhsan Gülez ve 3 arkadaşı) - Orman suçlarından 
rlıütevellit bazı cezaların affı hakkında 

[Muvakka.t Encümen] 

1 ı . 3 . 1954 tarilıinde 6385 sayıli 
h :ınun olarak kabul edilmiştir. 

(Adliyc, Dahiliye ve Teşkilatı Esasiy encünıen lerinden seçilen 5 er iızadan kurulmuştur.) 

Re is !zmir If alı( Ozyörük 
M. M. Manisa Şemi Ergin 
/( atip ! zmir Pertev Arat 

Afyon K. 1( eınal Ozçobaıı !zmir Ziihtü Rilmi Velibeşe 
Ankara Hô.mid Şevket Ince Kütahya Yusuf Aysal 
Aydın C evat tJıkii Manisa Jlııhlis Tiimay 
Çanakkale Nusret Kirişcioğlu Niğde I."erit Ecer 
Erzincan Şemsettin Giinaıtay Samsun Muhittin Ozkefeli 
l.çtaııbul (' elc.l Tiirkgeldi Trabzım Faik Ahmet Barutçu 

Encümen, 5 (1 layiha, 4 teklif) işi sonu~Jandırmıştır . 



No. 

1/ 763 
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Bulasası 

LAYİlfA 

)[illetvrkillcri Seçimi Kanununun bazı maddcloriniıı 

değiştirilm esine ve bazı maddeler ekl cnmesiıı e daiı· 

(2/ 278, 422, 602, 611 ilc birleştirilerek. ) 

TEKLlFLI':R 

2/27 Trabzon (Faik Ahmed Barutçtı ve 3 arkadaşı ) . ;\>[illet- . 
vekilieri Se~imi Kanununun hilZI maddelerinin değişti · 

rilmesi hakkında (1/ 763, 2;.t22. 602, 611 ile birleşti -

Muamelesi 

17 . 2 . 1954 tarihinde 6272 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmi§tir. 

rilerek.) 17 . 2 . 1954 tarihinde 6272 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/ 422 Trabzon (Faik Alımed Barutçtı V!' Harndi Orhou) . 
.Milletvekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin de· 
ğiştirilmcsinc dair ( 1/ 763, 2/ 278, 602, 611 ilc birleşti-

rilerek. ) 17 . 2 . 1954 tarihinde 6272 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/602 

2/ 611 

Trabr.oıı ( Hanıdi Orlıon ve 2 arkadaşı ) - ;\filletvckill e ı·i 

ı>çimi Kanununa ek kanun teltlifi (l / 763, 2/ 27:8A2:.! , 
611 ile birl l'şti ril rck.) 

Tokad (Ahmet Oür~an ) - Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunda değişiklik yapılınası hakkında (1 / 763, 2/ 278. 
422, 602 il birleştiriler k. ) 

17 . 2 . 1954 tar:binde 6272 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 . 2 . 195! taribinde 6272 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 
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[Muva.kkat Encümen] 

(Adliye, Nafıa, Bütçe. Dahiliye ve Maliye encümeıılerinden eçil n 3· er azadan kurulmuştur.) 

Reis 
M. M. 
Kiitip 

Konya 
Konya 
Gaziant eb 

Reınzi Birand 
Hiınıne t Olçmen 
Cevdet San 

Bursa Necdet Yılmaz Mardi11 .1\ bdiilkadir /(ala ı • 

Çornh Zihni Ural Mıığla Y avıız Ba§er 
Gaziant eb Galip Kınoğlu Niğde Asım Doğanay 

Giresun ıli az har Ş ene.r Si~rd ('eınil Yardım 

!çel Celal Ramazanoğlu Tok ad .Uuzaffer Onal 
Kütahya • · . .1/ıırııri N asıılıoğlu J'ozgad Fuat Nizanıoğlu 

Eııcüınene gelen 'ô (2 liıyi ha, 4 teklif) iş Uahil1 Nizaınnaınenin 69 ncu maddesi gereğince hü
kümsüz kalmıştır . 

Ko. 1 luliıMa s ı 

LAY!HALA.R 

.1/314 Kamulaştırma kanunu layihası 

1/644 

2/238 

Umum'i hayata müessir afetlerden önce ve sonra alına
cak tedbirlere dair 

TEKLİFLER 

Zonguldak (Abdürrahman Boyacıgiller) : Milli Müda
faa İhtiyaçları İçin Yapılacak !stimlakler hakkındaki 
3887 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 

2/406 'J'mbzon (F'aik Ahmed Barutçu ve 2 arkadaşı) - Bele
diye !stiınlak Kanununun 7 nci maddesinde değişiklik 

yapılmasma dair 

2/412 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 arkadaşı) - Devlet 
Demiryolları !stimli\k Kanununun 3 ncü ve 4 ncü road
deleriyle bu kanuna müzeyyel 1607 sayılı Kanunun 2 nci 

Muaın~lesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad• desi gereğince hükümsüz kalmış-

tır. 

Dahili Nizamnamenin 69 neu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış

tır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış

tır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış

tır. 

ve 3 ncü roaddelerinin yürürlükten kaldınlmasına dair Dahili Ni zamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalınış

tır. 
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No. .Hulasası Muamelesi 

2/422 Çankırı (CeHU Boynuk) - Belediye Kamul!Ujtırma Kanu
nuna bir Ge~;ici Madde Eklenmesi hakkındaki 4857 sa-
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında Dallll i Nizamnamenin 69 neu mad

desi gereğince hükümsüz kalmış

ı ır. 

(Muvakkat Encümen ] 

(Büt~e. Ça lı şma, Iktisat \'(' Maliye rncümcnlcı·indl'n sp~ilen 3 cı· iızadan kunılnıuştuı·. ) 

H. ei.~ Konya Sa,ffet Giirol 
M. M. Zonouldak C enıal Kıpçak 
](ii tip Ankara li'uad Seyhun 

Inkara Muhtis Ete /(ocaeli 
Çorum Şevki Gürses Seyhan 
Erzincan Nahid Pekcan Urfa 
Istanbul ılfükerrem Sarol l' ozoaa. 
Istanbul Ahmet Topcu 

• 
l~nC'ÜIIı<'n , l ( I l fıyiha ) işi soııu~lundırııııştır. 

·o. llul iısası 

LAYLl-lA 

1/ 72!'1 Scı·nıııyPsi niıı 'l'anıanıı Devlet Tal'flfıııdıuı Vcı·ilım•k !::iu
r ctiyle Kurulun İktisadi Tcş<'kküll<'rin Tcşkilatiylc ldnı·c 
,.c Mural;abelPri hakkındaki Kanuntın 45 nci ınad ll t'si

nin 3 V<' · ~ ncü bcntlcrinin değiştirilm <'s inl' ve bu kanmıu 

Mehmet Yılmaz 
Zeki .Akçalı 
Celal Oncel 
F'ııad Nizarnoğlu 

,\JuaıııeleNi 

--------- - ·--

hir nıaddP (•klcnnwsinC' dair 2 . 12 .' 1953 tarihinde 6212 say ıl • 

Kunuıı olarak kabul edilmiştir. 
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[Muvakkat Encümen] 

(Bütçe, Çalışma, !ktisRt vp Maliye rncümeııleı·inden seçi len a er azadan kurulmuştur. ) 

Reu 
özcü 

Katip 

Ankara 
Zonguldak 
Zonguldak 

M ulılis Ete 
Cemal Kıpçak 
Suat Baı.·1 

A nkara 
Diyarbakır 

G-iresun 
l zmir 
l zmi·r 

Fuad Seyhun 
M. Remzi Bucak 
Doğan Köymen 
Tarık Gürerk 
.1 b id in T ekön 

/( ırklareli 
Konya 
Niğde 

Zonguldak 

Encüıncn 1, (J liıyiha ) işi sonuı;lıındır·mıştır. 

2/ 556 

1 luli\ sası 

TEKLİF 

Zonguldak (Cemal Kıpçak) - Sermayesinin Tam8.1}ll Dev
let Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi 

Te§ekküllerin Te~latiyle İdare ve Murakabeleri hak
kındaki Kannnnn 5 nci maddesinin tadiline dair 

[Muvakkat Encümen] 

Ş e/ik Bakay 
!:iafjct Gürol 
i!J.dı Arıba§ 

r~hmi Açıksöz 

Muanıel<-si 

21 . 12 . 1953 tarihinde 6201 sayı lı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(Bütçe, Iktisa t, Maliye ve Ticaret eııcümenleı·inden seçilen 5 er azadan kurulınurttur.) 

Ankara 
Bolu 
Bursa 
Çorum 
Diyarbakır 

G-iresun 
GiriJS'Un 
Istanbul 
!zmir 

Reis 
!ıl. M. 
Kiltip 

Hanıdi Bulgurlu 
V alı it Yöntem 
Mithat Sarı 
Ş ev ki Giirses 
Mustafa Ekinci 
If aıııdi Bozbağ 

Tahsin Ina~ 
li adi Hii.sıııan 
r: e lızat Bilgin 

Ankara 
Bursa 
"tn talya 

Eıı~Üilll'll , 1 ı l l fıyilıa ) işi sunm:landınııı~tır. 

Muhlis Ete 
Ilalük Ş aman 
Hozifi Şerif ."{.-ı l)pf 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Mardin 
Ordu 
Seyhan 
Sivas 

Ekrem Alican 
ll amdi Başak 
Lütfi Tokoğlu 
Jf ehmet Yılmaz 
Abdiilkadir Kalav 
Refet Aksoy 
Zeki Akçalı 
Hü.!eyin Yiik8el 
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No. llulasası 

LAYİRA 

1/699 Yabancı ermaye Yatırım kanunu lfıyih!LBı 

[Muva.kka.t Encümen] 

Muamelesi 

18 . ı . 1954 tarihinde 6224 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İktisat, Adliye, Maliye ve Büt<:c cncümenlerinden seçilen 5 er azadan kurulmuştur.) 

Rei.Y Bursa n alô.k Şanıan 
M. M. Kocaeli Ekrenı Alican 
Katip Giresun Hatndi Bozbağ 

Ankara Jtfuhlis Ete (•) Konya A. FaJwi Ağaoğlu (•) 

Ankara Fuad Seyhun Malatya Hikmet Fırat 
Aydın Nail Geveci Malatya M dınıet Karta/ ( • ) 
Diyarbakır Rcmzi Bııcak Siird Baki Erden 
Gaziant eb Jtlrrem Genani Sivas Nure•titl Ertürk 
Hatay Celal Sait Siı·en (•) Trabzon Cenıal Reşit Eyüboğlu 

I zmir 'i'c.rık Güreriz Urfa Ferioon Ergin 
Kocaeli Lütfi Tokoğl·u Yazgad Niyazi tJ nal A lcılı (•) 
Kocaeli Mehmet Yılmaz (•) Zonguldak Fehmi Açıksöz 

l~ncüınen, 2 (2 liiyiha) işi sonuçlaııdırmıştır. 

No. ı Lutasası Muuınclesi 

LA. YİllALAR 

1/735 Petrol Kanunu lfıyihası 

1/792 Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanun layiliası 

7 . 3 . 1954 tarihinde 6326 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
7 . 3 . 1954 tarihinde 6327 sayılı 

Kanuıı olarak kabıli edilmiştir. 

(•) ltltıhlis Bl e (Ankara) seyahattc olduğundan yerine Fcı·idmı E'ı·gin (Urfa) seçilnıi§ ise de 
biliilıaı-a seyahatten dönen ltlulılis Ete (Ankara) Fcrid111ı Ergin (TTı"fa) in yerine tekrar seçilmiş
tir. lı1 ehmet l"ılıııaz (Kocaeli) devanı edeceğini bild·irdiğiııclen yer.iııde kalmı§tfr. .l. Fahri Ağaoğlu 
(Konya), lllehmet Karta! (.llalatya), iyazi lJııal . Aleılı (Yozgad) 111 ycı-leı-iııe S. Siiruri Nasııhoğlu 
(Kiitahya), .llazlıar Ozsoy (.llaraş), Ila/iık Okcre11 (Tokad) ı·e· C. ait iren (Hatay) ın yerine de 
Sabri Erduıııan seçilmişlerdir. 
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[Muvakkat Encümen] 

(Vekaletlerle kaıııılıklı encünıenlerleıı seGilen ı er azadan kurulmuştur.) 

Reis 
M. M. 
Katip 

Antalya 
Kastamonu 
Tokad 

Nazifi Şerif Nabel 
Hayri Tosunoğlu 
Sıtkı Atanç 

Çankın 

Çoruh 
Edirne 
Erzurum 
ls tanbul 
lzmir 

Celal Otman 
Mesut Güney 
Arif Altınalmaz 
Sabri Erduman 
Celal Tiirkgeldi 
Sadık Giz 

Kayseri 
Konya 
Sinob 
Sivas / 
Urfa 

!smail Berkok 
Kemal Ataman 
M uhit Tümerkan 
lbrahim Duyqun 
Celal Oncel 

Encümen, 5 (2 tezkerc, 3 takrir) i~in 2 sini sonu~landırnıış, geri kalan 3 (2 si encünıende ı i rur.
namede) iş de Dahili Nizaınnamenin 69 ncu ıııacdesi gereğinc~ hüküınsüz kalmıştır. 

:'\u. l lul iı~ası 
--------------------

TEZKERELER 

3/555 Milli Mücadeleye er olarak 'iştirak edip terhislerinden 
sonra bidayeten memuriyete intisabedenlerin Memurin 
Kanununun mülga müzeyyel maddesinden faydalanıp 

faydalanamıyacakları ·hususunun tefsiıine dair 

3/565 Gümrük Tarifesi Kanununun 2255 &ayllı Kanunla de
ğiştirilen 40ı numarasının altındaki ihtar hükmünün 
190 sayılı tefsir karannda yazılı numaralar dışında ka
lan ve son kısımda ifade edilen eşyaya şamil olup olma-

ı\1uıtnıell!si 

ı2 . 2 . ı954 tarihinde ruznameye. 
Dahili Nizamnamenin 69 n cu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tn·. 

dığının taviihan bir karara bağlanması hakkında Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmı§
tır. 

4/396 

4/411 

'I'AKRİRLER 

Çorum (Hasan Ali Vural ve 23 arkadaşı) - Türkiye 
umhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ı2 nci mad

desinin 2 nci fıkrası (C) bendinde yazılı (Kurunılann 
serbest ve sözleşme.li avukatlan) ttıbitinin tefsiri hak
kında 

Gümüşane (A. Kemal Varınca ve 2 arkadaşı) - Millet
vek'illeri Seçimi Kanununa 6272 sayılı Kanunla eklenen 
3 ncü ınuvakkat maddesinin son fıkrasının tefsiri hak
kında 

15 . 2 . 1954 tarihinde 1836 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 . 3 . 1954 tarihinde 1839 sayılı 
karar olarak kabul ~tir. 
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4,/420 
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, fluliisası · 

Ankara (Ramiz Eren) - 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 33 ncü madde
sinin tefsiri hakkında 

[6 kişililı: Encümen] 

Encümene gelen 1 (1 tezkere) encümendedir. 

No. 1 [uJits:ısı 

TE2JKERE 

3/421 1937 yılında öldürülen vatandaşlar dolayısiyle yapılan 

Muamelesi 

Dahili Niz.amnamenin 69 ncu mad
desi gereğiı_ı.ce hükümsüz kalmış

tır . 

Muamelesi 

tahkikat hakkında Baı;ıvekiilet tezkoresi Encümendediı·. 



4. Komisyonların toplçıntı sayısını gösteren cetvel 

tÇTİM.A. J'. 

Toplantı Toplantı 

sayısı sayısı 

Sürel komisyonlar 

Adalet Komisyonu ı9 Maliye Komisyonu 
Anayasa :. 4 Meclis Hesaplarını İnceleme :. 

Bayındırlık ,. ı Meclis lUtaptığı :. 

Bütçe :. ı o Milli Eğitim :. 

Çalışma ,. 2 MiJll Savuruna :. 
Dışişleri :. 5 Sağlık ve. osyal Yardını :. 
Dilekçe ,. ı5 Sayıştay :. 

Ekonomi » ı 'rarım » 
Gümrük. ve Tekel ,. 5 Ticaret » 
İçişleri :. 7 Ulaştırma :. 

Ka.rıruı. komisyonlar ve Geçici komisyonlıı.r 

Adalet ve İçişleri komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon 
Anayasa ve Adalet komsiyonlarıudan 
kurulan Karına K<ınıisyon 
İçişleri ve Adalet komisyonlanndan 
kurulan Karına Komisyon 
Geçici Komisyon (Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulmuştur) (Pasaport ve ya
bancıların Türkiye'de ikamet ve se
yahatleri hakkında) 
Geçici Komisyon (Dışişleri, Tarım, 

!aştırma ve Büt<; komisyonlarmdan 
seçilen 3 er üyeden kurulmuştur) (Mil
letlerarası 1mıır ve Kalkınma Bankası 
hakkında) 

Geçici Komisyon (Gümrük ve Tekel, 

o 

o 

6 

5 

3 

Maliye ve Bütçe komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulmuştur) ('l'ütün 
ve müskirattnn alınacak Müdafaa Ver
gisi hakkında) 
Geçici Komisyon (Ticaret, Gümrük ve 
'L'ekel, Maliye ve Bütçe kom.isyouların
dan seçilen 3 er üyeden kurulmuştur) 
(Muamele Veryisi ve şekerden alınan 

munzam İstihllik Vergisi hakkında) 
Beş kişilik Korosiyon (Tekel Genel 
Müdürlüğü binası yapınu işleri dolayı

siyle Gümrük ve Tekel eski Bakanı 

Suad Hayri Ürgüblü hakkında Başba
knnJık tezkeresil 
Tutunakları İnceleme Komisyonu (Ka
mutayın adçekme ile ayırdığı 30 üye
den kurulmuştur). 

6 
6 
5 
ı 

5 
3 
ı 

4 
2 
4 

1 

3 

o 
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lÇTlMA : 1. 

Toplııutı 

Say"JSı 

Sürel komisyonlar 

Toplantı 

sayısı 

.Adalet Komisyonu ı20 Maliye Komisyonu 93 
.Anayasa ,. 3ı Meclis Hesaplall'ını İncelenH' ,. 
Bayındırlık ,. ı9 Meclis Kitaphğı » 
Bütçe ,. 182 Milli Eğitim ,. 
Çalışma ,. 20 Milli Savunma ,. 
Dışişleri ,. 15 Sağlık ve Sosyal Yardım ,. 
Dilekçe ,. 94 Sayıştay ,. 
Ekonomi ,. 54 Tarım ,. 
Gümrük ve Tekel ,. 15 Ticaret ,. 
İçişleri ,. 114 Ulaştırma » 

Karma ve Geçici komisyonlar 

Adalet ve Içişl eri komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon 
.Anayasa ve .Adalet komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Bütçe, .Adalet, Ekonomi, Maliye ve Tica
ret komisyonlanndan kurulan Kanna 
Komisyon 
Bütçe ve Sağlık ve Sosyal Yardım ko
misyonlanndaıı kurulan Karma Komis
yon 
I Numal'l.ı Geçici Dilekçe Komisyonu 
ll Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu 
Geçic'i Komisyon (Belediye Gelirleri 
Kanunu hakkında) 
Geçici Komisyon (Gelir Vergisi hak
kında) 

Geçici Komisyon (Gördes ve Demir
ci kasabaları hakkında ) 

Geçici Komisyon ( lskiın Bankası hak
ltında ) 

C:eçici Komisyon (lskiin Kanunu hak
londa) 
Geçici Komisyon (Konsolosluk hak
kında) 

3 

3 

2 
29 
3R 

2 

2 

5 

o 

3 

5 

neçici Komisyon ( ı öy ebele l'i ve be
lediy<' gelirleri hakkıııd.n) 

C: eçici Komi. yon (Millct l era~ası !mar 
ve Kalkınma Bankası hakkında) 

Ge~ i ci Komisyon (Orman hakkında) 
fleçici Komisyon ( Türkiye Birleı;.miş 

Milletler gıda hakkında ) 

Ge~ici Komisyon ( Türk'i~e Cumhuri
yeti Emekli Sandığı, Kahve ve Çay 
l nhisıırı ve Posta, Telgraf ve Telefon 
Teşki latı kanunları hakkıııda ) 

Geçici Komisyon (Tütün Ekieilcri hak
kında) 

Geçiri Komisyon (Tütiinden 
kirattan almarak Müdafaa 
hakkında) 

ve müs
Verg'isi 

Oeçici Komis~·on ( Ver~i usulü hak
kında) 

H~iri Kamisyon (Yabancı Sermaye 
hakkında) 

Beş kişilik komisyon (Gümrük ,. T~ 

kel eski Bakan.ı S. II. Ürgüplü H.) 
Tutanakl arı İncclcm Komisyonu 

l6 
29 
40 
47 
26 
24 
73 
70 
2ı 

2 

ı 

i) 

ı 

5 

5 

8 

3 

4 

o 
12 
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lÇT!MA : 2 

Toplantı 

sayısı 

Süre! Komisyonlar 

Toplantı 

sayısı 

Adalet Komisyonu ı2:i Maliye Komisyonu 54 
Anayasa ,. 34 Meclis Hesaplaı·ını İnceleme ~ 

Bayındırlık » 46 Meclis Kitaplığı » 
Bütı:e » 176 MiJli Eğitim » 
Çalışma ,. 43 !\!illi Savunma ,. 
Dışişleri » 25 Sağlık ve Sosyal Yardım » 
Dilek~:e » 53 Sayıştay ,. 
Ekonomi ,. 21 'l'arını ,. 
Güm rük ve 'rekel » 20 'fiearet ,. 
lçişl el'i ,. 87 laştıı·ma ,. 

Kimna ve Geçici komisyonlar 

Adalet Vf' lçi~le ri komisyoıılarmdıııı 
kuntlan Karın a Komisyon 
Anayasa ve Adalet komisyoıılarınuaıı 

kurulan Karma Komisyon 
Bütçe, Maliye ve Sayıştay komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon 
Geçici Dilekçe Komisyonu 
Geçici Komisyon (Akaryalot ve harç 
haklonda) 
Geçici Komisyon (Belediye Gelirleri 
hakkında) 

Geçici Komisyon (Denizcilik Bankası) 
Geçici Komisyon (Emir Erieri haklon
da) 

23 

2 
ı 

12 

Geçici Komisyon (Gümrük Tarifeleri 
haklonda) 
Geçici Komisyon (İskan B'lnkıısı hak
kında) 

Geçici Komisyon (Kan Gütme hakkın
da) 
Geçici Komisyon (Orman haklonda) 
Geçici Komisyon (Seyhan Barajı hak
kında) 

Geçici Komisyon (Trafik h.ııklunda) 
Geçici Komisyon (Turizm hakkında) 
Geçici Komisyon (T. C. Emekli San
dığı hakkında) 

Tutanakları !nceleme Komıı.yonu 

as 
31 
37 
40 
52 
76 
24 
29 
ll 

ı 

10 

2 
60 

1 
15 
10 

2 
8 
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tQTlMA : S. 

Toplantı 

sayısı 

Sürel komisyonlar 

Toplantı 

sayıs ı 

Adalet Komisyonu 151 Maliye Komisyonu 86 
.Anayaaa 
Bayındırlık 

'Bütçe 
Çalışma 

Dışişleri 

Dilek çe 
Ekonomi 
Gümrük ve Tekel 
tçişleri 

:t 36 

• 61 ,. 219 
:t 63 
,. 26 
,. 68 
:t 47 
,. 14 
,. 108 

Meclis Hesapları lncelemr ,. 
Meclis •Kitaplığı ,. 
Milli Eğitim ,. 
Milli Savuruna ,. 
Sağlık ve Sosyal Yardım » 
Sayıştay ,. 
Tarım ,. 
Ticret » 
Ulaştırma » 

Ka.rma ve Geçici komisyonlar 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Biiıtçe ve Tarım komisyonlarından ku
rıılan Karına Komisyon 
Bütçe, Maliye ve Sayıştay komisyonla
rından kurulan Karına Komisyon 
Geçici Adalet Komisyonu 
Geçici Dilekçe Komisyonu 
Geçici Komisyon (Askeri Ceza hak
landa) 
Geçici Komisyon (!mar ve Kalkıııma 
Bankası haklanda) 

5 

1 

3 
29 
ı 

ı 

ı 

Geçici Komisyon ( lskfın haklanda) 

Geçici Komisyon (Orman Teşkilatı 

hakkında) 

Geçici Komisyon (Protokol hakkında) 

Geçici Komisyon (Tefsirler hakkında) 

Geçici Komisyon (Trafik hakkında) 
Geçici Komisyon (Türk Parası hak
landa) 

Geçici Komisyon (Vergiler hakkında ) 

Beş kişilik Komisyon 

'l'utanakları lnceleme Komisyonu 

18 
23 
73 
42 
66 
59 
60 
63 
22 

3 

22 
2 

13 
15 

ı 

30 
lO 
1 
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lQTİMA : 4 

Toplantı 

sayısı 

Süre! k omisyonlar 

• 

Toplantı 

sayısı 

Adalet Komisyonu 70 Maliye Komisyonu 32 
3 
5 

27 
ll 
ıs 

Anayasa » 14 Meclis Hesaplarını lnreleme ,. 
Bayındırlık ,. 18 MecJLq Kitaplığı ,. 
Rütçe • 142 Mill\ Eğitim ,. 
Çalışına ,. 35 Mi'lli Savunma ,. 
Dışişlen ,. 20 Rnğlık vr ı:ı.osynl Yardım ,. 
Dilek çe » 28 Sayıştay ,. 
Ekonomi ,. L6 Tarım ~ 

Gü ını ük H Tekel ,. 18 '!'icar et ı. 

lçişleı·i » .ı 1 Ulaştırma ,. 

Karma ve Geçici komisyonlar 

.\naya"a \'C Ada! >t komisyoıılarmdıııı 

kunılan 1\anıı a Ko. 
Bütçe \'e Taı·ıııı koıııi:;yonlaı· ıııdan ku. 
rulan Karına Ko. 
Ul'çici Adalet Komisyonu 
Ocçici Komisyon ((1elir Ve'rgisi ll. ) 
flcçici Komisyon (Amme Uallan H. ) 
(~ t>ç ici l(Qıııisyon (( '. ll. P. ha.ksrz ikti. 
saplaı·ı hakkında ) 

Geçici Komisyon ( Orınnıı su<:larıııııı 

affı hakkmda ) 

.. , ... ·· .. ..: . ... ·,· ... . -

o 
3 
.ı 

ll 

1 

Ocçi'Ci ]( oınisyon (Scc;iın hııkknda) 

Oeçici Komisyon ( Kamulaştırma hak. 
kın du ) 
Geçici Komsiyoıı (Gümrük hakkında) 
Oeçici Komisyon ( İktisadi Devlet te. 
şekkülleri hakkında ) 

(l c~ici Komisyon ( Yal.mıcı sermay 
hakkında ) 

Oe<:ici Komisyon (Petrol hakkında) 
!le<:ici Koınisyoıı (Tefsir ler hııkkında ) 

1\('Ş kişilik Komisyon 

... . ~>•-<~·+·· 

. . 
• ._,,._,, o .... •••• 

38 
20 

7 

ı 

4 
5 

2 

4 
40 
7 
ı 
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5. Komisyonların çalışmalarını özet olarak gösteren cetvel 

lQTİMA : F. 

... .. 
~ ~ -;:; 

i3 ~ ... ·iiiı 
"' ... ~ .:: ... ... 

"' ·~ .:: 
$ ~ Gl Gl ..>: s ~ 

o .. ... >.. "' ı: "' tıc :::ı ~ 
.,. ·§ ~ ~ ~ ..>: ... ;::: ::ı 

~ " "' p. .:: 
Komisyonlar "' ., .:: ::> o o o o; 

E-< E-< E-< o E-< E-< m ~..bil 

Daimi komisyonlar 

Adalet Komisyonu 9 6 9 2 ı 27 ı2 ı5 

Anaya~ a ,. o 4 o 3 o 7 ı 6 
Bayındırlık ,. o o o o o o o o 
Bütçe ,. 4 9 ıs 4 o 35 2 33 
Çalışma ,. o o o o ı ı o 
Dışişleri ,. ı3 o o lt o ı3 7 6 

Dilek çe ( • ) ,. o o o 35 o 35 6 29 
Ekonomi ,. o o o o o o o o 
Gümrük ve Tekel ) !l 1 1 o o 5 4 ı 

~çişleri ,. lO 6 o 3 o 19 9 ı o 
Maliye ,. l -l o 4 o 9 5 4 
Meclis Ilesapiarını İnceleme ,. o o o o o o o o 
Meclis Kitaplığı ,. o o o o o o o o 
Milli Eğitim ,. o o o o o o o o 
Milli Savunma ,. 2 o ı ı o 4 3 ı 

ağlık ve Sosyal Yardım ,. o ı o 1 o 2 o 2 
ayıştay ,. ı7 o ı4 o o 31 o 3ı 

Tarım ,. o 2 o o o 2 ı ı 

Ticaret ,. 3 2 o o o 5 2 3 
Ulaştırma ,. 3 o o o o 3 ı 2 

Karma. ve Geçici komisyonlar 

Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon o o ı o o ı o ı 

Anayn a ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon o o ı2 o o ı2 o 12 
İ~işleri ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon 2 o o o o 2 2 o 

c•> Dı1eT.:çe Komüycmu.~u.ıı., dilekç&ler 1t.akkııı.daki çalı.şm®rı, Büyük M illet ..V ecU.!iM geleıı. etı· 

r"ak biilii.müıtdeki dilekpeler kl.l'mıııda dösten1mi.ftir. 
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Komisyonlar .. ., ., = : ::ı o o o -
E-< E-< E-< o E-< E-< r:n ~~ 

Geçici Komisyon (Pasaport ve Yabancılarm 

Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında) 2 o o o o 2 2 o 
Geçici Komisyon (Milletlerarası !mar ve Kalkın-
ma Bankası hakkında) o o o o ı o 
Geçici Komisyon (Tütün ve müskirattan alına-
cak Miidafaa Vergisi hakkında) o o o o ı o ı 

Geçici Komisyon (Muamele Vergisi ve şekerden 
alınan Munzam lstihliık Vergisi hakkında) 2 o o o o 2 2 o 
Beş kişilik Komisyon (Gümrük ve Tekel eski 
Bakanı S. 1 L Ürgiiblü h akkında) o o ı o o ı o ı 

Tutanaklan Inceleme Komisyonu o o ı6 o 22 38 26 12 

Toplam 78 86 78 5S 23 258 87 171 

tÇTlMA : ı . 

Daimi komiayonla.r 

Adalet Komisyonu 25 59 ll 5 l 101 63 3 
Anayasa » 2 20 2 4 o 28 14 14 
Bayındı rlık » 7 13 o o o 20 ll !! 

Bütçe » 99 105 32 6 o 242 184 ::;s 
Çalışma » 6 10 o 1 o 17 ı4 3 
Dışişleri • 44 3 o o 1 48 39 !! 
Dilek çe (• ) » o o 1 42 ı 44 19 :!5 
Ekonomi » 8 o 1 o ı o 9 ı 

Gümrük ve Tekel » 16 6 o ı o 23 20 3 
tçişleri » 20 66· 2 4 o 92 66 26 
Maliye » 30 68 4 3 o ıo5 92 13 
Meclis Hesaplannı İnceleme » o o o o o o o o 
Meclis Kitaplığı ,. o o o o o o o o 
Milli Eğitim » 15 21 o o o 36 33 3 
Milli Savuruna ,. 13 27 ] ı o 42 35 7 
~ağlık ve Sosyal Yardım ,. 5 13 o 2 o 20 16 4 
Sayıştay ,. 36 44 2 o 3 30 53 
Tarun ,. 8 15 ı o o 24 21 3 
1'icaret 26 o () o 34 33 1 

UlJI§.tırmll, . ·- · - 15 4 o o 20 17 ll 

(*) Dilekçc Konıi3yoııuııu:ıı, dilckçclcr hakktıHlllki calı nıalan Büyiik Jlillet .ll eclin?te geleıı wrok 
böliinıündr.ki dilekçeler kı~nınıda gösterılıııi§tir. 
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Komisyonlar "' "' "' .ı ::ı o o o-

E--. E--. E-< o E--. E-< r:n ı::ı:ı.: 
-- --

Karına ve Ve Geçici komisyonlar 

Adalet · ve İçişleri komisyon larından kuııılan 

Karma Komi~yon o o .j, o o .ı ı 3 
Anayasa ve Adalet konilsyonlarından kuru-
lan Karma Komisyon o o 3-l: o o 34 25 9 
Bütçe, Adalet, Ekonom'!, Maliye ve Ticaret ko-
misyonlanndan kurulan Karma Komisyon o o o o ı o 
Bütçe ve ağlık ve Sosyal Yardım komisyonla-
rından kurulan Karma Komisyon ı o o o o ı ı o 
I numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu o o o 5 o 5 4 ı 

TI mımaı·alı Geçici Dilekçe Komisyonu o o o ı o o ı 

· Geçici Komisyon ( Beleeliye Gelirleri Kanunu 
hakkında) o o o ı o 1 o 
Geçici Komisyon (Gelir· Vergisi hakkında) o o o o o 
Geçici Komisyon (Gördes ve Demirci kasabaları 
hakkında) o :2 o o o 2 2 o 
Geçici Komisyon (1skfıu Bankası hakkında) o o o o ] o ı 

Ge<:ici Komisyon (İskan Kanunu hakkında ) 2 o o o 3 3 o 
GeÇici Komisyon (Kousolosluk ),akkında) o o o o 1· o 
Geçici Komisyon (Köy ebeleri ve belediye gelir-
leri hakkında) o o 1 o 2 ı ı 

11eçici Komisy n (Milletlerarası Imar ve KaJ-
kınınıı Bankası II.) 1 o o o o 1 ı o 
Geçici Komisyon (Orman hakkında) 3 6 o o o 9 o 9 
Geçici Kom'isyon (Türkiye Birleşmiş Milletler 
ındr. haklonda) o o o o ı o 
Geçici Komisyon (Türkiye 'umhuriyeti Emekli 
ondığı, Kahve ve Çay lnhisarı ve Posta, Tel-

graf ve TE:>lefon Teşkila.tı kanunlan H.) o o 2 ı o 3 3 o 
Geçici Komisyon (Tütün Ekicileri hakkmda) o o o o ı o 
Geçici Kom"isyon (Tütünden ve müskirattan aJı-

nacak Müdafaa Vergisi hakkında) o ı o o o ı o 
,eçici Komisyon (Vergi usulü hakkında) o o o o ı ı o 
Oıx:ici Komisyon (Yabancı Sermaye hakkında) o o o o ı ı o 
Be~ kişilik komisyon (Gümrük ve Tekel eski Ba-
kanı S. H. Ürgüblü lt.) o o ı o o 1 ı o 
Tutarıııkları İnl'e!eme Kom'is. orıu o o 6 o 9 15 15 o 

---= --
Topla.m 380 459 14 81 12 1080 782 298 
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E- E- E-< o E-< E-< m ~ ~ 

Daimi komisyonlar· 

Adalet Komisyonu 26 66 ı 6 o 99 50 49 
Anayasa • ı 18 o 3 ı 23 13 ı o 
Bnyımlıı-lık ,. 8 16 o o 25 17 8 
Rütçe • lOfi ı ı 2 7 ı o 225 139 86 
Çalışma ,. (i !} o o o 15 10 5 
Dışişleri ,. :Jö ı o o ı 38 36 2 
Dilek~e (•) ,. o o ı 47 o 4 20 28 
Ekonomi » 7 .ı o o o 11 6 5 
Gümrük ve Tekel ,. H 2 o 12 9 3 
İçişleri ,. 26 6 ı 2 2 o 91 42 49 
Maliy;e » :32 50 o o o A2 69 13 
Meclis I l esıı plıırını l nreleme » o o o o ı ı o ı 

Meclis Kitaplığı ,. o o o o o o o o 
Milli Eğitim » ı .ı 13 o o o 27 20 7 
Milli Savıınma » ı ;j ı!) ı ı o 34 21 13 
Sağlık ve Sos.ntl Yardım " 10 lll o o o 28 19 9 
Sayı.5tay ,. 55 o 41 o o 96 39 57 
Tarım ,. i 5 o o o 12 6 6 
'L'icaret » 23 4 o ] o 28 22 6 
Lllaşı ı·ıııa » !) 6 o o o 15 9 6 

Karma ve Geçici komisyonlar 

,\ dalet ve 1~işleri konıisyonla rınclan kurulan 
Karnın Komisyon . o o 7 o 8 o 
Anayasıı ve Adalet koıııisyoıılanrıctan kunılaıı 

Karıııa Komisyon o o 41 o o 41 37 4 
Bütçe, Maliyt• ve Sayıştay komisyonlarından 

kunılaıı Karnın Komisyon o o 3 o o 3 3 o 
Geçici Dilekçe Komisyonu o o o ı o ı o ı 

Oe~ici Komisyon ( Akaryakıt ve haı-c hakkında) 2 o o o o 2 2 o 
Oeçiei Komisyon (Belediye Gelirleri hakkında) o o o ı o ı ı o 
Oeıtici Komisyon (Denizcilik Banl<ası hııkkıııcla ) ı o o o o ı ı o 
(lpçici K om i. yon (Emir erieri hakkında) 2 ı o o o 3 3 o 
Gcçiei Komisyon (Oüınrük tıırifeleı-i hakkında ) 2 o o o o 2 2 o 
O eçici Komisyon ( lskıin Rankası hakkında) o 1 o o o ı ı o 
C: eçici Komisyon ( Kan giitın<' hakkınrln ) o ı o o o ı l o 

(•) Dilekçe Komisyonunun, dilekçeler lı.akkmdoki çalışmaları, Büyük Millet Meclisine gelen ev-
rak bölümültdeki dı?ekçeler kısmında gösterilmi.,dir. 
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o o ~] E-o E-o E- ·~ E- E-o w 

Ge.çici Komisyon (Orman hakkmda) 3 tl o o o 9 8 ı 

Geçici Komisyon (Seyhan Barajı hakkında) ı o o o o ı ı o 
Geçici Komisyon ( 1'ı·afik hakkında) . ı o o o o ı ı o 
Geçici Komisyon (1'urizm hakkında) 2 ı o o o 3 3 o 
Geçici Komisyon (T. C. Emekli Sandığı bak-
kmda) o o ı o o ı ı o 
Tutanakları !ncelem~ Komisyonu o o 5 o o 5 4 ı 

Toplam 400 414 112 65 s 994 624 370 

İÇTlMA : 3. 

Daimi komisyonlar 

Adalet Komisyonu 30 93 3 10 o 136 94 -ı:! 

Anayasa :t o 22 o ı o 23 7 Jli 
Bayındırlık » 9 12 ı ı o 23 2ı 

., 
Bütçe » ı79 ı37 3 ı o 320 ı76 144 
Çal~ma » 6 9 ı ı o 17 8 ') 

DışiJıleri » 38 3 ı o ı 43 31 12 

Dilek~.e (•) » o o ı 53 o 54 lO H 
Ekonomi » 5 7 o 1 o 13 9 .j. 

Güınrü.k ve Tek~l » ı o ı ı o o ı2 ll ı 

İçişleri » 62 73 2 ı o ı38 ı21 l7 
Maliye » 56 58 o o o 114 ıo3 ll 
Meclis Hesaplarını İnceleme » o o o· o ı ı ı o 
Meclis Kitaplığı » o o o o o o o o 
Milli Eğitim » ll ı5 o o o 26 ı7 9 
Milli Savımma » ll 20 o 2 o 33 25 
Sağlık ve Sosyal Y ardını » ı3 ı3 ı ı o 28 25 1 
Sayıştay » 59 o 76 ı o ı36 69 67 
Tan m » lO 9 o o o 19 12 7 
Ticaret :t 32 ı o ı o 34 32 2 
Ulaştırma :. 13 2 o o o 15 12 3 

(*) Dilekçe Komisyonunun dilekçeler h.a,kkındaki çalışmaları, Büyük Millet Meclisine gelen evralc 
bölümündeki diıflkç6Ur kı.mııncU.ı gösterilmiştir. 
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E-< E-' E-< :0 E-< m ~~ 
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Karma. ve Geçici Komisyonlar 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kur·ıılaıı 

lüıı·ııııı Koıııüıyon o o 26 o o 26 25 ı 

Hüt~r ve Tarını komisyorı.Jnıııdan kurulan Kar-
ma Komisyon o o ~ o o 2 o. 2 

Bütçe, Maliye ve Sayıştay komisyonlarından 

kurulan Kaı·ma Komisyon o o 1 o o 1 1 o 
Oeçiei Adalet Komisyonu 8 23 o o o 31 ı4 17 

< :t'<: iri llil<'k<;e 1\ oııı i syonu o o () o o o o o 
Geçici J}omisyon (Askeri ceza hakkında) o o o o ı ı o 
flP,~ioi Komisyon ( Imar· ve Ka.lkınma. RankıL~ı 

hnkkıııdıı.) ı o o o . o l ı o 
Geç,ici Komisyon (lskiin hakkuıda ) o 2 o o o 2 2 o 
(:l'ı:i'"i 1\ omi~yoıı ( Oı-ınan Teşkilatı hakkında) ı o o o o ı ı o 
Ge<;ici 1\oınisyoıı ( Protokol ha kk ında) o ı o o o L ı o 
Geçici Korusiyon (Tefsirler hakkında) o o 5 2 o 7 7 o 
Geçici Komisyon (Trafik hakkuıda) ı o o o o ı o 
r:<'~i<·i Koııısiyoıı (Türk Pıırası hakkında ) 1 o o o o ı ı o 
(+eçici Komisyon (Vergiler hakkında) .ı 7 o o o ll 2 9 
n~ kişilik Komisyon o o ] o u ı o ı 

'1\ıtanaklıırı ln.cE'Iem<' Komisyonu o o ı o o ı ı o 

Toplam 561 508 126 76 2 1273 842 431 



Koınis~'oııla ı· 

Adnlef Komisyonu 
Anııyıısa » 
Bııyındırlık » 
llüt ı;e » 

t )alışınıı » 
Dışişleri » 
DilekGe ( l ) » 
Ekonomi » 

Uüınrük ,.e Tekel » 
Lı; işleı·i » 
Maliye » 
Meclis Hesaplarını lıı . » 

Meclis Kitaplığı »· 
~1 illi Eğitim » 

Milli Sııvuıını a » 
i:lağlık ve osyal Yar. » 
Say ıştay » 
Tarım » 

Ticaret » 
·ıaştıl"llııı » 

Anaya~a ve Adalet koıııisyunla

rından ktırulan Karma Komisyon 
Bütçe ve '!'arım komi ·yonlarındıın 
!<urulan Karııııı Komisyon 

(;e~ici Adal t Komisyonu 
Uı>ı;ici Komisyon. (G('Iir \ ' l'rKisi 
lı~kkında) 

llt•çici Komis~·oıı ( i\nınıl' mallun 
hııkkında ) 

ı!2 

o 
j 

166 

:ı: ı 

lO 
22 
10 
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İÇTİMA : 4 

Daimi komisyonlar 
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Karma. ve Geçici komisyonlar 
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:~ 
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(1) Dil lrt;ı: liomisyonuıııııı, ılilckçcle r ~akkındaki ça lı ş-ıııa/(lrı /Jii yiik .lfi l/d .lfcclisinr !lci cıı rı • rnk 

lıölünıihtdrki rlil c kı;e lc ı· kı.mım ıl rı yöstrrilmi§lir. 



Komisyon la r 

UN; iri Komisyon (C. ll. P. llaksı x 

i'kl isap ları hakkında ) 

fle~iei Komisyon (Orman su~lar·ı

nın affı hakkırıda ) 

Oc~iri Kom isyon ( ~eı: irıı lınkk ın 

dıı ) 

r.r~iri Komisyon ( K arıı nlaştırnw 

hakkında) 

(llo~ici Koıııis.vorı ( tlüınrük lıak

kındıı ) 

(kı;i~i Konıisyon 1 1 ktisıHli ll ı'\ l<'t 

'rt~ekküllrri hakkında ) 

(le~ici Komisyon ( l ktisacli DPvi<'l 

'l' cşl'i> külleri hakkında) 

(lı· ı;ici K omisyon ( Yahaıırı Sı • ı ·-

ıııa.v<' lıalkk ııırl a) 

Gei<;ci K om isyon ( l'rt ı·o l hakkın

da ) 
Ge~ici Kom is.von ( 'l'rfsir·ler hak

kında ) 

Bt>ş l<i~i lik kom isyon 

Oı:üıwü 'l'op l :ıııtı y ıl ı i ı; ind<• g-ün
dem <' g-irip d <' llörıli i ııeü Toplantı 

scon<·sindP <lı· soııuı: l andırı l anıı.nııı 

V<' lıüküınsiiz kalnn kiiğıtlur 

o 

o 

•) 

() 

o 
o 
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Toplam 4.35 360 · ıo5 
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:34 (2) 

6 992 513 (2) 92 387 (2) 

(2) Dokuzıınc.ıı Deıı rc .~onımda lıiikiimsiiz sayılrttı fJ 1 rı · mlctrnı 31 ii Uciiıırii Toptrnıtı yıl ı içiııd.e ruz
ııamcye girip de Vn.taccdilemiyen, 353 ii Dördiiııcü Tnplmıtırla eıırii ıııcıılrrrlr ı•r .? t ii dr /ı u trııı

lnnlı içinde rııciimııılcrc e smıııçlmıdırılıp ri n nıznrımede hiikiims·iiz ka/mı lı· m/i/ır. 



D. lnz1bat Komisyonu 

İÇTtiU : F. 

Olağıınü~tü Toplantı içinde Başkanvekili ve BalıkPsir Mill el \'ekil'i Sı tk ı Yıı·calının Başkanlığı al 
tında Idareci Üyelerden Kayseı·i Milletvekili Kamil (lüııdeş ,.c Bıışkaıılık Divanı katiplerinden 
.Manisa Milletvekili Mu7.affer Kurbanoğlu ile Genel Kiltip Veysel Gen ya 'dan kurulım lnZlbat. Ko
ın'isyonunu il~ilendirecek bir olar ~ıkmaınıştır . 

lQTlMA : 1 

ijirinei Toplıınt ı iı;i ndP' Baıjkam:ekili Bal ı kes ir Milletvekili Sıtkı Yırcalı 'nın Ba~kaııllğı altında 
Idareci üyel erden Ka.vseri Milletvekili Kamil O ün de§ ve Başkanlık Divan ı kiitipleı·inden MIIIıisa 
)iilletvekili Muzaffer Kurbanoğl u ile <+enel Kfıtip Refet Sezen'den kurulan lnzıhat Komisyonunu 
'il~ilcn1dire<'ek hir olay çıkmamı~ı r. 

lQTtMA : 2 

lkinci toplantı içinde Başkanvekili Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcah 'nın Başkanlığı altında 

Başkanlık Divanı katiplerinden İsparta Milletvekili Said Bilgiç ve ldareci üyelerden ! çel Millet
vekili Halil Atalay ile Genel Kiitip Refet Sezen'den kurulan lnzıbat Komisyonunu ilgilendirecek 
bir olay çıkmamıştır. 

tQTDU : s 

Üçüncü toplantı içinde Başkanvekili ve Mımi<.ıa :.\lillctvekili :ll uzaffer Kurlııuıoğlu ' ııuıı Başkıın
lığı altında Başkanlık Divanı katiplerinden Rize Milletvekili Ahmet Morgil ve !tlareci üyelerden 
Kütahya Milletvekili İhsan Şerif Özgen ile Genel Ka.tip Re fet Sezen 'den kurulan İDZ1bat Komis
yonunu ilgilendirecek bir olay çıkmamıştır . 

• 
lQTlMA : ~ 

Dördüncü toplantı içinde Reisvekiü \'C Manisa Mebusu Mu?.affe.r Kurbanoğlu 'nun Riyııseti altın

da Riya et Di'vanı katiplerinden Çorum Mebusu edat Baran ve İdare Amirlerind en Kütahya M~
busu İhsan Şerif Qı.gen ile Umumi •Katip Refct ~ezen den kurulan fnzıbat Komisyonunu ilgilendir"
erk bir olay ıkıniiiiUftır. 



E. Büyük Millet Meclisine IX ncu Oevre~e gelen evrak 

IÇTlMA. F. 

l•'evkalfıde içtimıı i('inde Yiiksek Meclise : 
:i3 Tasaı-ı 

JJ 7'eklif 
8:i T ezkere 
69 Oııerg6 
19 Türlü kfığıtlar 

ı :t86 (' eşitli işleri ilgıtendircn kağıtlar 

4 052 Dilekçe/er 

5 595 Evı-ak gelmiştir. 

I . T asar ıl ar 

Bu I çtima içinde gelen (53) tasandan 
(18) i Fevkalade, (12) si Birinci, (5) i lkin
ci, (6) sı Uçüncü, (2) si Dördüncü içtima
larda sonuçlandırılınış, (6) tasarı Hükümet 

tarafından geri a.lııımış ve ( 4) ü de Dalıili 
Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğince hü
küınsüıı kalmı§tu . 

:\ıı. lluliı sns ı Muamelesi 

1/ 1 194R y ı lı Kesinhesabı hakkınrla ( Sayıştay Komisyonuna) 
(3/400 ile bideşt'irilmiştir) 3 . m . 1954 tarihinde 6318 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tiı·. (l çtima : 1) 
1/2 Devlet Havayollan Genel Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhe

sabı hakkında (Sayıştay Komisyonuna ) (3/3 3 il<' bir-
lcştirilmiştir) 5 . I . 1953 tarihindE' 6002 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş-
1ir. (l çtima : 3) 

lj3 Hudut ve • ahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1948 yılı 

Kı' inhesabı hakkında (Sayıştay Komisyonuna) (3/3i4 
ile birlCijtirilmiştir) 9 . [ . 1!153 tarihinde 6007 sa

yılı Kanun olarak Kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 3) 

1/4 Türk'iyc ile Belçika · Lüksemburg Ekonomik Birliği 
arasındaki Ticaret ve Ödeme Anlaşmalannda değişiklik 
yapılma ı hakkında inızalnnnn ek Protokol ve eklerinin 
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onanmasına dair (Dışişleri ve Ticaret komisyonlannal 17 . XI . 1950 tarihinde 5685 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 1) 

1/5 Türkiye ile Norveç arasındalci Ticaret ·.;e Ödeme Anlaş
malanna ek olarak imzalanan Protokolün onanmasına 

dair (Dııjişleri ve Ticaret komisyonlarınal 17 . XI . 1950 tarihlnde 5684 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

1/6 Daruştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında ( İçiş-
leri, Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 30 . IV . 1951 tarihinde Hükü-

1/7 Türkiye ile İtalya arasmda imza edilen Dostluk, Uzlaş
ma ve Adli Tesviye Andiaşmasının onanınası hakkında 

' '-et tarafından geri alınmıştır. 
(F. : 96- fçtimn . 1) 

(Dışişleri ve Adalet komisyonlannal 14 . VII . 1950 tarihin-lt- 5679 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : F., 

1/8 

1/9 

1/10 

1/11 

Devlet Dem'iryolları ve Limanları ldarei Umumiyesinin 
~'eşkilat ve Vazifelerine dair olan 1042 sayılı Kanunla 
bu kanunun ek ve tadillerinde değişiklik yapılmasına 

vo bu kanuna yeni btızı. hükümler eklenmesine dair olan 
4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında (Ulaştırma ve Bütçe komisyonlannal 

Türk_ Ce7-a Kanununtın 4055 sayılı Kanunla değiştiril

miş olan 526 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 

(Adalet Komisyonuna) (2/6 ve 7 ile birleştirilmiştir) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Kesin
hesabı hakkında (Sayıştay Koırllsyonuna) (3/144 ile 
birJcştirilıniştir) 

Vakıflar Genel Müdürlüğii 1946 
kında ( ayıştay Komisyonuna) 
miştir) 

yılı Kesinhesabı hak
(3/216 ile birleştiril-

1/ 12 Vakıflar Genel Müdürlüğü ]947 yılı Kesinhesabı hak
kında (Sayıştay Komisyonuna) (3/340 ile birleştiril

miştir) 

8 . .Xll . 1950 tar-ihinde .JG87 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 1) 

l 6 . VT . 1950 tarihinde 5665 sa

yılı _Kanun olarak kabul edilmiş
tiı· (lçtima : F.) 

28 ' nr . 1951 tarihinde 5757 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (l<;tiına : l) 

2 _ lV . 1952 tarilıintle 5915 sa
yılı Kanun olai'Uk kabul edilmiş
tir. ( lı:tima : 2) 

5 . U . 195~ tarihinde 6042 sa
yılı Kanun (>larak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 



No. 

1/13 

11/14 

1/15 
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Hulıi.sası 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yıh Kesinhesabı hak
kında (Rayıştay Komisyonuna) (3j378 ile birle~iril

miştir) 

Vakfa ait tarihi ve mimari kıymeti haiz olan escrlerin 
korunma, bakım ve restorasyon işlerinde uygulanacak 
prensipleri kararla~ırmak üzere bir Danışma Kurulu 
kurulması hakkında (İçişleri, Bayındırlık ve Bütçe ko
misyonlarına) (Milli Eğitimden Mütalaa) 

Belediye Kanununa bazı maddeler eklenmesine 
kanunun bazı maddelerinin kıı.ldırılmasma dair 
leri ve Adalet komisyonlarınal 

ve bu 
(İçiş-

l/16 ldarei Umumiyci Vilayııt Kanununa baZJ maddeler ek
lenmcsine ve bu kanunun lll nci maddesin'in değiştiril
mesine ve 104 neü maddesinin biıZl hükümlerinin yürür: 
lükten kaldırılmasına dair (İçişleri ve Adalet komis-

Muamelesi 

9· . TI . l 953 tarihinde 6046 sa
yıJı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İc;tinıa ," 3) 

:.! . VI 1 . 195 t tarihinde 5805 sa
~· ılı K~ı•tm olarak kabul edilmiş
tir. ( tçtinıa : ] ) 

7 . VTI . 1950 taribinde 5669 sa
yılı Kantın olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : F.) 

yonlarma) 7 . VII . 1950 tarihinde 5670 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : F.) 
1/17 Köy Kanununa bazı maddeler eklenmesine, 46 ncı mad

desinin değiştirilmesine ve bu kanunun bazı maddeleri
nin kaldırılmasına dair (İçişleri ve Adalet komisyon-
larmal 7 . vır . 1950 tarihinde 5672 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. ( İçtirna : F .) 

1/18 Şehir Ye Kasabalarda Malınlle Muhtar ve İlıtiyar He
yetleri Teşkiline dair olan 4541 sayılı Kanuna bazı. mad
deler eklenrnesine ve bu kanunun bazı maddelerinin yü
rürlüikt<'n kııldırılnıa.~ıııa dair !l çişl cı-i vf' Adnl<'t ko-
misyonlarına) i . VII . 1950 tarihinde 5671 sa

.vılı Kanun olarak kabul edilmi§
tir. ( Içt.inıa : F .) 

1/19 

1/20 

Tekcl Oenel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında 
(Sayıştay Komisyonuna) (3/68, 70, 122 ile birleştiril

miştir) 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Kesinhesabı hakkında 

(Sayıştay Komisyonuna) (3/69, 134. 206 ile birleştiril 

miştir) 

15 . n . 1952 tarihinde 5884 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

15 . II . 1952 tarihinde 58 5 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 
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1/21 Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hakkında 

1/22 

1/23 

(Sayıştay Komisyonuna) Dahili Nizaınnaınenin 69 ucu mad
desi g-ereğince hükümsüz kalmıştır. 

Tekel Genel Müdürlü~ 1947 yı.lı Kes'inhesabı hakkında 

( ayıştay Komisyonuna) 

Yol İşleri İçin Benzinden Alınacak Vergi hakkındaki 
5336 ~ayılı Kanuna ek kanun tasarısı (Gümrük V!'l Te
kel ve Bütçe komisyonlannal 

Dalıil i Niıamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmıştır. 

(İçtima : 1) 

13 . XII . 1950 tariliinde 5691 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

1/24 Devlet Denizyollaı·ı ve Limanları tşletme Genel Müdür
lüğü 1947 yılı Kesinhesabı hakkında (Sayıştay Komis
yonuna) Dahili Nizamnamenin 69 ncu road· 

desi g-ereğince hükümsüı kalmıştır 
1/ 25 

1/ 26 

Dc,·ll't Demiryolları ve Limanl arı l~lı·tnı <lenf'! Müdür
lüğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkında (Sayıştay Komis
yonuna) . (3/384 ile birleştirilmiştir.) 

7 E~·lCıl 1949 tarihindP iın~alamın (J!J.Hl - Hl50 Oevn•si 
ic;in Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Ta
k~ Anlaşması) nı değiştiren 22 isan 1950 tarih
li ek protokollin onanınası hakkında ( Dışişl eri ve Tica
ret Koınisyonlanna) 

9 . I . 1953 tarihinde 6008 sa
yılı Kanun olarak kabul edilniş

tir. (İçtima : 3) 

3 . I . 1951 tarihinde 56!3 sa
yılı Kanun olarak kabul Edilmiş

tiı·. (İ~tina : 1) 

1/27 Muaınıele Vergisi Kanununun 4939 sayılı Kanunla değiş

tiril n 9 ncu maddesinin on ikinci fıkrasının (A) ben-
dinin değiş-tirilmesi hakkmdıı (f.leçici Komisyona) 5 . VII . 1950 tıwihinde 5668 sn

yılı Kanun olarak kabul edilrruş
tir. (l çtima : F.) 

1/2 Şekerden alınan mtUı?.anı İstihliik Vergisinde yapılan in-
dirıııelerin onanınası hakkında (Geçici KoıııisY"ona) 5 . VII 1950 tarihindı 5667 Sllr 

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İ~tinıa : F.) 
1/ 29 Aı;lkeı·lik Kanununun 2850 sayılı Kanunla değiştirilen 

ve 3027, 3174, 4173 ve 4416 sayılı kanunlarla fıkralar ek
lenen 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna gc<:i
.r, i hir madde cklenıncsi hakkında (Mi lli Savuruna Komis-

1/30 

yonuna) 12 . VIJ . 1950 tarihinde 5673 M· 

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : F.) 
Bazı su~ ve cezaların affı hakkında (Adalet Komisyo
nuna.) 14 . VII . 1950 tarihinde 5677 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

qr. {tçtima : F.) 
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İskan Kanununun •bazı maddelerinin kaldınlmasına, de
ğiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı madde ve fıkra
lar ilavEI3iııe dair olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinin kaldırılması hakkında ( İçişleri ve Tarım komiıı

yonlarına) 

1/ !12 Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar hakkında·ki 

1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair (Milli Savun
ma Komisyonuna) 

1/33 Basııı kanunu tasarısı ( i çişleri ve Adalet komisyonları-

Muamelesi 

B . XI . 195'0 tarihinde Hükümet 
tflrafıııdan geri alınmıştır. 

(F. : 53 -lçtima : 1) 

12 . VII . 1950 taribinde 5674 sa
.vı lı Kanun olarak kabul edilıniş
tir. (lçtima : F.) 

na ) ( l çi~leri 1'<' ,\ dııll't kımıis.1·oıılm·ıııdıııı kurulan )lıılı- 15 . VII . 1950 taribinde 5680 sa-
tl'lit 1\oınis.vonıı ) 

1j:J4 Birleşmiş Milletler Oenel Kul'lllunca 21 Kasım 1947 tari
hinde kabul edilen Birleşmiş Milletler T~UII\tına bağlı 
«İlıtisas teşekkül l erinin ayrıcalık ve muafiyetlerine daiı· 
Sözleşmc:oy<' Türki~''' Cııml.uriy<>ti Hükümetinin katılma -

yılı Kanun olarak kAbul edilmiş

tir. (İçtima : F.) 

sı hakkınci a ( Dışişlrri V(' Maliye konıisyonla.rına ) -! . VI . 1952 tarihinde Hükümet 
tara.fından geri alınmıştır. 

1/35 Birleşmiş Millctlcı· Teşkill\tına bağlı llıtısas teşekkülleı·i
nin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair oları 21 ·Kasım 1947 
tarihli Sözlcşıneııin 36 ncı bendi gereğince Milletlcı·arası 
Çalışına Teşkilfıtı , Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı 
ve Dünya Sağlık Teşkila.tı tarafından tevdi edilmiş bu
lunan nihai lll"t inierin onanma sı hakkında ( Dışişleri Ko
misyonuna) 

(F. : ıso- lçtima: 2) 

4 . VI . 1952 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

(F . : 181-l~tima : 2) 

1/ {ti (/pıııi sahiplc•ı·inin sonınıluluklar·ınııı tahdidi \ '!' kon~i 

ıneııtoya ınüttıallik hazı ksidel erin tevhidi hakkındaki 

25 ,Ağusto~ 19N tarihli ve deııi1. ticaret vnsıtalaruıın reh
ııi ve imt i.vazı ve Devlet gemilerinin muafiyet leriyle ilgili 
bfı1.ı kaideleriıı tl'vhidi hııkkında ki 1926 tarihli Milletler
ara.~ ı 4 sözleşmt'~'c katılmamız hakkında (Ulaştınna Ko
nıi~yonuııa ): ( Oı işleri. ve Adal l't konıi.~yonlarından mü-
talaa) Dııhill Nizaııınameniıı 69 ucu mad

desi gereğince hüküınsüz kalmı~tır. 

1/ 17 Koııı;oloRluk kamınu taııarısı ( Dışişlı>ri ve Adalet ko-
ınisyonlarına ) 2 . ı Il . 1951 taı·ihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 
(F. : O. İçtima : 1) 
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1/3 Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında
ki 4036 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (Clümrük ve Te-
kel ve Büt<;e komisyonlarınal 22 . Vl . 1951 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 

1/39 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında imzalanan Ekonomik lş Birliği Anlaşmasını değiş
tiren Protokolün onanmasına dair (D ışişlcı·i ve Büt<:e ko
misyonlarına) 

1/40 Türkiye ile İran araınnda imzalanan yolcu ve mal tran 
sit nakliyatını kolaylaştırma.yı ve çoğaltma)'l güden An
laşma ve eklerinin onanınası haklanda (Ulaştırma, Dış

işleri, Ticaret komisyonlarına) ; (Mali~·e ve O ümrük VI' 

( F. : 113, İ<;tima : 1) 

J:l . xn . 19ıil tarihinde ıi853 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı'. ( l<;tima: 2) 

Tekel komisyonlarından mütalaa ) 10 . :Xli . 1!J51 ıaı·ihinde 5 -!7 sa
·'·ılı Kanun olarak kabııl edilmiş

tir·. ( İGt.ima : 2) 

1/41 

1/42 

1/43 

Matbaalar kanunu tasansı (l~iı:ıleı·i ve Adalet komisyon
larınal ( İçişleri ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Muhtelit Komisyoııa) 

)fakina ve Kimya Endüstrisi •Kurumu haklandaki fi5!ll 
ııayıb Kanunun 23 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
(Çalışma Komisyonuna) 

19-!4 yılı Kesinhesabı hakkında (Hayışta~· Konıis~·onııııa ) 

(3/142 ile birleştirilıniştir. ) 

15 . VII . Hl50 tarihinde 5681 sa
yılı Kanım olarak kabul edilmiş-

. tir. (1~tinıa : F. ) 

12 . VII . 1950 taı·ihindc ;)675 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (!Gtiuıa : F. ) 

16 . Y . 1 !)!)1 tarihinde fi767 sa
yılı Kıınuıı olar·ak kabul edilmiş

tir. ( l~tima : 1) 

1/44 1945 yılı Kesinhesabı hakkıncia ( Rayı~tn.'· Komisyonu-

1/45 

na) (3/156 ile birleştirilmiştir. ) 2 . nr . 1!)52 tarihinde !)910 sa
yılı Kantın olarak kabul edilmiş

tir . ( İçtima : 2) 

1946 yılı Kesinhesabı hakkında 

na) (3/261 ile birleştirilıni§tir.) 

( . a~-ı§ta~· Komisyonu-
2 . lV . J!l52 tarihinde 3911 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. ( İçtima : 2) 

1/46 l!l-!7 .nl ı Kesinhesap kanunu tasansı (Sayı ta.'· Komis-

1/47 

·'·onuııa) (3/34 ile hirleştirilıııiştir.) 3 . I ll . 195-! taı·ihinde 6317 sa
yılı Kantın olurak kabul edilmiş
tir. ( lçtima : 4) 

Pasaport kanunu tasansı (Geçici Komisyona) 15 . Yil . 1950 tarihinde 5682 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtiına : F .) 
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1/ 48 Yabancılarm Tüı·kiy c 'el e ika nı e t ve ~-eyahatleı·i haikkında 

( C:e~ici Koınisyona) Hi . VIl . 1950 tarihinde 56 3 sa
yılı Kanun olarak kabul edilnliş

tir. ( İçtima : F.) 
1/ HI Bina vı· Ara7.i vergilerinden i~tisna edilmiş olan ınukatııa 

l ı gayrinıcnknllc re kı.vıııet takdiri hakkındaki 3950 sayılı 
Kanunun 1 nci mııcld l!:linin değiştirilmesin e dair ( l~i§l e
ri ve Bü t~e .koıııisyonlarına) · 

1/ fiO ' l' üı·kiye lsveç Tieaı·et \ 'C öcıeıııe Anlaşmaları ile 14 l\1a
.vıs 19+!l tarifıli ek' l'rotokolün yürürlük sürelerinin U7.a
tı lnıa ,;ı husu>;unclıı. yapılan Anlaşmanın ananması hakkın

da ( Dı~iş l c ri V<' Tiea ı·et ko nıisyoııların a) 

1/ 51 'l'üı ·ki.\· ı· l'uıııh uı·i.veti llüküııı et i il e Millet l craı·asılınar ve 

Kulkınıı1>ı Baakaı< ı urasında 7 Teınmu 7. Hl50 tuı1hiııcle 

ııkd(•ıli lı•ıı K n• li Aıilıı ~ııııı laı·ı hakkında ( Oe~'ic i Komis-

23 . T . 1953 ta riliinde 6030 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima. : 3) 

17 . l . 1951 ta ı ·ihincl e 5703 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima. : 1) 

.nına ) 14 . VJl . 1950 tarihinde 5676 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
liı·. ( !çtinıa. : F. ) 

K arııyoll urı Ueııel ..\lü dütl üğü 1950 yılı Bütçe Karıınıuna 
lıuğlı (A) ve (HJ işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkıııda ( Büt\;e Kom isyonuna ) 

1/ 5:-l :VIeııılok ctinı iı.dı• casusluk ~uçuıııluıı nıahkılııı eelilen Al
ıııaıı ve İtalyan uynıklu bfı?.ı şah ı slarm afları hakkında 

kanun t;ısarı s ı (Ada let Koıııisyo:ıuna ): (5/19 ile birl eş-

8 . vn . 1950 tarihinde 5688 sa
yı lı Karıtın olarak kabul edi l miş

tir . (t çtima. ·: 1) 

t iril rnişti ı· . ) 15 . VII . 1950 tarihinde 5678 sa
yılı Kıınun olarak kabul edilmiş

tir. ( İçtima : F .) 



2. Teklifler 

Bu t çtima senesi içinde gelen (81) Tek
liften (3) ü Fevkal&de, (14) ü Birinci, (1) i 
İkinci, (1) i Uçüncü, içtimalarda sonuçlan-

dırılmış ve (12) teklif de sahipleri ta.ra.fın

dan geri alınmıştır . 

No. IJulasas ı :VI ııaıııelesi 

2,11 EskUjehir (Muhtar Başkurt ve 6 arkad~ı) - Çifteler 
Çiftliği arazisinin şagilleri adına bedelsiz olarak tapu
ya bağlanmıı.~ı hakkında (Maliye ve Bütçe koııiisyon-
Jarıruı.) · ·17. I. 1951 tarihinde sahibi tara

fıııdan geri alınmıştır. 

2'/ 2 

Z/3 

2/4 

Eskişehir ( İsmail Hakkı Çevik) - Cumhuriyet Halk Par
tisi ile halkevlerine teberru veya ucuz bedel ile satılan 
gayrimenkullerin eski malikleri adına kaydının tashibi
ne dair (Anayasa, .Adalet ve Ma!'iye komisyonlannal 

İdareci Üyeler Kunılunun, Nakil Vasıtalan hakkındaki 
3827 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde · değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna ek 4832 sayılı Kanunun kal
dınlmasına dair (Bütçe Komisyonuna) 

Antalya (.Akif Sarıoğlu ve dört arkad~ı) - Halkevleri 
hakkında (.Anayasa, .Adalet ve Maliye komisyon
larınal 

(F. : 67, İçtima : 1) 

Hcddine dair olan rapor 17 . XII. 
1951 tarihinde kabul edilmiştir. 

( E. : 96- İ<;tima : 2) 

26 . VJ . 1950 tarihinde 5666 sa
y ılı Kanun olarak kabul edilıniş

tir. ( İçtinıa : F .) 

19 . Xl . 1951 tarihinde sahipleri 
tarafından geri alınmıştır. 

(F . : 139, İçtiına : 1) 

2/5 iğde (Neeip Bilge) - Devlet Memurlan Aylıklannın 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesinin değiştirilmesi baldonda (Bi:itçe Ko-
misyonuna) 8 . XJT . 1950 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 

2/6 Kayseri (!smail Berkok ve on üç arkadaşı ) - Türk Ceza. 
Kanunıınun 526 ncı Maddesinin ikinci fıkrasınuı. değiş
tirilmesi hakkında (Adalet. KomL~onuna ) (1/ !l w "!. / i 

(F . : 62, İçtima : 1) 

ilo birleııtirilerek) 16 . VI . 1950 tarihinde 5665 sa
yılı Kantın olarak kabul edilmiş
tir. ( fçtinıa : F.) 

2/7 Tokaci (Ahmet Gürkan ) - Türk Ceza Kanımunun 526 
ııeı maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkın-
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da (AdalcL Komisyonuna) (1/ !l ve 2/ 6 ilc hitl eştiril e ı·ek ) 16 . VI . 1950 LariiLinde 5665 sa
yı lı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. ( lçtinıa : F .) 

2/8 Ankara (Hfımid Şevket İnce) - Noter 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
yonuna) 

Kanununun 18 
(Adalet Kom.is-

:! / !1 Konya ( L'mrıuı Nazif Yiği tcr)- C<'za ~luhakcıneleri Usu
lü Kanununun 39R nci ınııddcsinin dcğiştirilın<>sinr daiı; 

(Adalet 1.\ oıııis,vonunu ) 

2/ 10 Kon.nı (Uıııran Kazif Yiğ' itl • ı· J - Türk CPza Kanunuının 
12 n ri marldesinin clcğiştirilıııeısiıw dair (Adalet Ko
ıııi,~·onunıı ) 

2/ 11 ı\l'yon Karahisa ı· (Ali llısaıı Siibis ) - Bü.ıük Millet ı\Jcr
lisi Azaısının 'l'ahsisat \ ' !' llaı·rırahl ıın h ııkkındaki 17!i7 

sayılı Kanıma ı'k 3050 sa.nlı Kanunun 2 nri maddesinin 
<h·ğ i~liri l ınesinr clıı i r (Büt <;r ve Aııııyasa koın isyon la -

28 . VI . 1950 tarihinde sahibi ta 
ı·a i' m dan geri alırunıştu·. 

( F . : 29, !çtiına : 1) 

Reddine daiı· olan rapor 2 . VTI. 
1951 tarihinde kabul edilmiştir. 

(E. : 87 -İçtima: 1) 

2 . HI . 1951 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 83 - İçtima : İ) 

rııııı ) Reddine dair olan rapor 4 . IV . 

2/ 12 . \ !'yon L\ a nıhisar (Ali İlısa n Salıis ) - Milletvekill eri .'<'

ı:inıi hakkındaki 55-15 sa ~· ılı Kanunun 4 ncü V<' 6 ncı ' 

nıad<l ei!'rinin deği§tirilııwsim• dair (Anayasa ve Adalet 
konıis.vonlarııı ıı ) 

~/ 1 3 ~l'_vhaıı (Sinan T<lkı' lioğlu ) - Si\'as Koııgrcs inr<' Seçilen 
1't• nısi l 1 l ı',\'cti ü~·cleri.,·lr Tiirki.v<• Bü.vük Millet ;)feclisi
ııin Birinci DöMmindr Bulunan Üyeleı·e Vatani Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanması hakkındaki 5269 sayılı Ka
nunun .J ıırü ıııııddesiııin dcği~tirilmesiııe dııiı· ( Büt ı;c 

1951 tarihinde k.ıı.bul edilmiştir. 

(E. : 57- İçtima : 1) 

20 . XI . 1950 tarihinde sahibi ta
rafından geıri alınmıştır. 

(F. : 56- İçtima : 1) 

V<' Mali.vP koınisyoıılarınıı ) 18. VU . 1951 tarihinde 5814 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

,tir. { İçtimn : 1) 
2/ l.J Ağrı ( <..'<'1~1 Yard ı mcı ) - llastan<'. okul, pa rk , ını-ydan. 

cadilr. stııd~· unı ve enısali müessesl' ve yapılaı-a .'·aşı~'an 

k iş i ad l aı·ının koıınııımas ı hakkında ( l <:i~ l r ı·i ' ' <' Adalct 
koıııi~~· oıılıır ı ıııı ) 

·> l:i l stııııhul ( ~ani Yaver ) - Yeniden lıastırılarnk para , pul. 
tııln· il , <; r k ' '<' sııir bilfıııııııı. <'Vrak \ ' <.' ınarlrni parnlar ÜZt'-

. V U . 1951 tarihinde komisyon 
raporu reddedilmiştir. 

(E. : 73- lçtima : 1 ) 
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rinc konulncıık ı· .. sim w r~mizl er halkkıncia (i\[aliye Ko-
mis,,·onıımı ) Reddine dair olan rapor 8 . XII . 

2/ 16' ı\lardin (Kemal 'rürkoğlu ) - }[ill<'tvekillcrinin Öd,•nek VP 

Yolluklıırıııa i'ılütedair olan 75,6, 1169, 5142 ve 5143 sayılı 
kanunların kaldırılmasına ,·c 3050 sayılı Kanunun 2 nci 
madde inin dcğiştlrilnwsinc dair I Blit~e Komis.vonuna ) 

2/ 17 Tokad ( Haliıfiı: Ökeren ) -Eski Türk ocaklarının feshi üze
rine C'. 1 r. Partisine devir Ye teslim edilen malların yeni
den ku>rtılan Türk Ocaklarına iadesi hakkında (Anaya 
sa, Adalet ve MaHye komi yon lnrına ) 

2/ 1 

2/ 19 

·rfa (Vasfi Gerger) - Boğıızlıyan eski Kaymakamı Ke
ıııal'in ailesine vatani hiımı et tertibinden aylık bağlanmıı

· ına dair olan Kanuna ek kanun teklifi (Bütçe Komis
yonuna ) (Bütçr v-e ağlık ve SoRyal Yardım komisyon 
larından mütalaa ) 

Ankara ( 1'aliı.t Vasii Öz) - üt ve ürünlerine dair ( '!'n 
nın ve . ağlık ve !:\osyal Yardım komis;vonlarına ) 

2/ 20 Afyon Karahisur (Gazi Yiğitbuşı ) - Toprak Mahsulleri 
Ofi i Kanununun bazı maddelcriııin değiştirilmesin e ve 
Z n i maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna iki ge
çici madde eklenmesine dair olan 5621 ·ııyılı Kanunda de
ğişiklik yapı lması ha!Qcında (TıU'lm ve Ticaret komis
yonlarına ) 

2/ 21 'anakkale (Ömer Mart ) - Oedet Memul'ları Aylıkları -
mn Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 ayılı Kanunun 
baz ı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna biizı mad
deler ckleıırne.~i hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
ıııadde.~iniıı d ğiştirilmes i hakkında (Bütç Komisyonu-

1950 tarihinde kabul edilmiştir. 

(E. : 36- İçtirna : 1) 

Reddine dair olan ı·apor 17 . I . 
1951 tarih i nde kabul edilmiştir. 

(E. : 51- lçtima : 1) 

25 . X lT . 1951 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır . 

(F . : 142 -lçtima : 2) 

.Reddine dair olan ı·apor 29 . V 1 . 
1951 tarihinde kabul edilmiştir. 

( F.. : 5 -lçtima : 1) 

29 . I . 1951 tarihinde. sahibi ta
rafından ıreri alınmıştır . 

(F . : 71- lçtima : 1) 

. IV . 1951 tarihinde 5759 sa
y ılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. ( İçtima : l ) 

na) 6 . 'll . 1950 tarihinde sahibi ta
ra fından geri alınmıştır. 

'1. /"l:l. Niğde (llalil uı·i Yurdakul ve beş arkadaşı ) - ls.kiiıı 
Kanununun hôzı madde! rinin kaldırılmasına , değiştiril 

m ine ,.e bu kanuna yeniden bazı madde ve fıkralar ilil
vesine dair olan 509 sa ,vılı 1 anuntın 12 n~i madde inin 

(F . : 61 - lçtima : 1) 
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kaldırılması ve hu kanuna bılzı hükümler eklenmesi hak
kında (C1C'~ ici Koınisyoııa ) (1 / 22:3 vc 2/ 248 ile bide.~ -

Muamel esi 

tirilıniştiı·. ) 3 . VIII . 1951 tarihinde 5826 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : I) 

2/ 23 Zonguldak ( F'eluııi Açıksöz) - Maaş Kanununa ek -!379 
say ılı Kanunun biriııci \'C. ikinci maddelerinin dcğiş
rilmesinc ve bu kanuna hiizı gc~iri maddeler eklcıınıcs in e 
dair olan 5585 ~ayılı Kanunun ge~ici yed inci ınaı!d esiniıı 
değiştirilmesi lıakkın<hı (Maliye ve Biit~•' konıisyonlaı-ı

nıı ) (2/ 70 VI' 2/73 ilr hiı·lcştirilnıiştir. ) 

2/:U l>iy ıı ı-lnık ır ( !'\ fız ıın Öııen ) . 1:\clı·diye 1\ a nuııunıın 71, 
77, 91, 92 ve 125 nci madd elerinin değiştirilmesi hakkın-

H cd d ine dair olan rapor ll . VII. 
l %1 taı·ih inde kabul edilmiştir . 

(E . : 88. İçtima : 1) 

da (!~işleri Komis~·onuna) J6 . Xl . 1951 tarihinde sahibi ta
rH i' ı ndan geri alınmıŞtir. 

2j '2.-, 

2/ 26 

'2/ '!.7 

l~rzuruın ( Bahadır Dül gcr ) - Basın Birliği Kanununun 
kaldırılması hakkındaki 4932 sayılı Kanunda değişiklik 

yapılınasına dııir (!~işleri Vt' Adakt konıis;vonlarma) 

Erzunıııı ( Balıadır Dülger ve üç arkadaşı) - Beled'iye 
ı;(•lirl cri Kanununun 21 ııci maddesine hiı· fıkra clden
ııwsinP daiı· {tçi ~l e ri , Mali.ve ve Bütr;c komisyonlarına) 

Istanbul (llısan Altıııcl vt• 7 arkadaşı) - Türkiye Cum
huriyeti Erneidi andığı hakkındaki 5434 sayı lı Kanu
na ek kanun teklifi (Maliye ve Bütçe komisyonlannal 

'2/2~ Krrstııınonu (Şükrü Kerimzade) - Tütün ve .Müslcirattan 

2/ 2!1 

Alınacak lllüdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Ka
-nuna ek kanun tekli fi (Oeı; ici Komisyon) 

ldarec i O;vele ı· Kurulunun, Cumhurba~kanlığı 1950 yılı 
Bütçesinden 128 573 lira 62 kuruş ind'irilmesi hakkında 
( Rütı;e Komisyonuna) 

2,/30 Aınas~·a ( l sın<'i Olgll(ç ) - lllilli Korunma Kanununun 
hii.zı maddelerinin d eğiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı 

(F. : 138- İçtima : 1) 

ı:.ı . n . J!l51 tarihinde 5787 sa
~·ılı Kanun olarak kabul edilmiş· 

til'. ( İçtiına : 1) 

'29 . V 1 . 1951 tarihinde sah.ibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : ll . !çtima: 1) 

Reddine dair olan rapor 17 . 1 . 
1!l51 tarihinde kabul edilmiştir. 

(E . : 50- lçtima. : 1) 

15 . I . 1951 tarihinde sahibi ta
rafından geri ahnnuştır . 

( F . : 66 - l ı·tima : 1) 

23 . n ' 1951 tarihinde 5719 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. ( t çtimn : 1) 
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Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin kaldırılmasına 
dair (Ticaret, İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 5 . l . 1951 taı·ihinde sahibi ta

nı fından geri alınmıştır. 

Gazianteb (Galip Kmoğlu) - 3546 sayılı Danıştay Kanu
nuna ek kanun teklifi ( İçişleri ve Bütçe komisyon
larına) 

····~,.·'"(~·oC· · 

(F. : 65 -lçtima: 1) 

29 . I . 195:~ tarihinde koıni ·yon 
raporu reddedilmiştir. 

(E. : 160 -lçtima : 3) 



3. Tezkereler 

Bu Içtima senesi içinde gelen (85) u;z. 
kereden (25) i Fevka.lide, (34) ü Birinci, 
(6) sı Ikinci, içtimalarda sonuçlandınlmış, 

(14) ü Hükümet tarafmdan geri aJnunı.ş ve 
(6) sı da Dahili Ni.r.a.ınna.menin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmıştır. 

X o. 

3/1 

3/2 

lluliisası 

----------------·--
Şemsettin Günaltay Hükümetinin 22 V . 1950 de saat 
15 ten itibaren vazifesinin hitam bulduğuna da'ir Cum
htı!:._başkanlığı tezkeresi 

Bakanlar Kurulunun teşkiline İstanbul Milletvekili 
.\ dnan Ml'nderes'in memur erlildiğine dair 

3/~ Ba~bakan Adnan Menderes tarafından t eşkil olunan 
Bakanlar Kurulunun onanmasına dair 

3/.ı Afyon Karahisaı· Milletvekili Kemal Özçoban'ın, millet
vekilliği dokunulma;r.lığının kaldırılması hakkında Baş

bııkanlı k 1ezkeresi (Anayasa ve Adalet komisyonların -

Muamelesi 

:!:! . , .. l!JGO taı ·ihiııdc okundu. 
( İçtinıa : F'.) 

:!2 . \' . HlfiO tarihinde okundıı . 

(l~tima : P. ) 

:!:.. . \' . l'l.iO tıırihiıu.ll' ok, .ıdu 
(İçtima : F .) 

dan kurulan Karma Komisyona) R . .X[ . 1950 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

!'l/5 Afyon Kru·ııhisar Milletvekili Kemal Özçoban ' ın , millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

hakıın.lık tezkeresi (Anayasa ve AduJ.et komisyonların-

(F'. : 34. tc:tima : l ) 

dan kurulan Karma Komisyona) R . XJ . Hl50 tarihinde Hükümet 
tıınıl'ındııu geri alınmıştır. 

3/ 6 İstanbul eski Milletvek'ili Cihad Baban ' ın, milletvekil
liği dokunulmazlığmın kaldırılması hakkında Başbakan

lık tezkcresi (Anayasa' ve Arlnlet komisyonlarından 

( F'.: 35- İ<:timıı: 1) 

kurulan Karma Komisyona) H . Xl . l!li>O tarihirde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

3/7 lstımbul Millet vekili Seni hi Yürüten'in milletvekilUği 
dokunulnıazlığının kaldırılması hakkında Ba~bakanlık 

lezkercsi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kuru-

(F . : 36. l ~tiıııa : 1) 

lan Karma Komisyona) H . Xl . 1950 tarihinde Hükümet 
ta rıı fından geri alınmıştır. 

3/ Kütahya e ki Milletvekili Adnan Mendercıı'in, milletve
killiği dokunu.lmazlığırun kaldırılma.~ı hak.kıııda Başba-

( F. : 37. l~t iınıı : J ) 



-344-

:\o. Hulasası ~ uarnciesi 

kanlık tezkeres'i (Anayasa ve Adalet komisyonların-

dan kurulan Karma Komisyona) ll . XI . 1950 tarihinde Hükümet 
tııı·afınrlan geri alııım ıştır. 

3/9 Kütııhyıı eski Milletvekili Adnan }fen eleres 'in nıilletv<'

killiği doktmttlmazlığınııı ltaldırılııuısı hakkında Başba

kanlık tl'r.k rt•si IAna,vasa vc Adalet koınis_,·oııl ar ındaıı 

kurnlan Kaı·nıa Koıııis;vona l 

3 / 10 Zonguldak :\Lilletwkili Ali Hıza lnccalenıdaroğlu 'ımn 
ırıillctvekilliği do!nıııulınazlığının kaldırılması hakkındn 

Başbakanlık tezkcı·esi (Anayasa ve • \ dalct komisyonla
rınd8n kurulan Kaı·ma ı- oıııis;voıııı) 

3/11 60 ncı Piyııd" Alııyı 1~ ıwi Biilük eı-lerind<'n ~!ehm<'toğlıı 
:\lıırat Özdl• nıiı- ill' ~hıstafaoğlıı Ahmt•t Seri'nin ölüm 
C<'zasına ~arptınlmalan hakkınrlu Başbakanlık tezkcresi 

(F.: 3R- l çtima: 1) 

H . X I . 1950 tarihinele Hükümet 
tııı·al'ınrlan geri alınmıştır. 

( F'. : 3!1 - 1 çtima : 1 ) 

8 . X 1 H!fıO tarihinde Hükümet 
tarafından ~eri alınmıştır. 

( !•'. : -W- İ çtima : 1) 

(.\dall't Komi~~·onuııa ) 10. VII. 19:10 tarihinde Hükümet 
tnnıl'ındaıı geri alınmıştıı·. 

:3 12 Emirdağ tı cesinin Kn.n l\öyürıden Velioğlu Kiımil ı~;, .. 
ı,-ün 'ün ölüm ecr.asına t:arpıırılması hakkıııdn Başbakan-

IF. : 30- !~tinıa : F.) 

lık tczkeresi (Adalet Koırıi . yonuııa) R . XI . 19fı0 tarihind e Hükümet 

ınrafındaıı g-e ri alınmı~tır. 

3/13 Kilis 'in Şeyh Abdullah ~I ahallesinden Osmanoğlu ~lclı

ıııet Gazi 'l'ürkmrn ' iıı ölüm rezasma çarpt ırıtma ·ı hak-

(F. : -ıs- l~tinıa l l 

kında Başbakanlık t<'zkeresi (Adalet Komisyonuna ) 8 . Xl . 1950 tarihinde Hükümet 
tarafındaıi geri al ınmıştır. 

at l-t Kiği 'li :\eciboğlu Sri im .\yık ' ııı ölüm ceza:>ına çarptırıl 

ınası hakkında Duşbakanlık tezkere i (Adalet Komis~·o

nuna) 

a/ 15 Kırkağaç 'lı Haliloğlu Osınu!l Çilekeıı il c Uaziuııl •b 'iıı 
Oğuzeli rıcesindrn Bbııseyt'oğlu Alunet Ycşillıa{fın ölüm 
eczasına t,:arptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 

{F. : -17- l~tinıa : 1 ) 

. Xl . 1950 tarihinde Hükümet 
tu rJ fından g-eri alınmıştır. 

(F. : -tH -1<;tinıa : l ) 

(Adnlı>t Komisyonuıııı) tl . X 1 . HlfıO turihiııde Hükümet 
tHı·,ıfınrlaı. geri alııınnştır. 

3/ 16 Milli Pi,,·ungo ldart•siııin 19-W _,,lı Bilfııı~osumuı gönol'
rildiğin ;ı duir Başbakanlık tt'zlteresi ( a;vışta,,- Komis
_mııuna) 

(F.: 51 - l çtimıı : 1 ) 

5 . 1 I . 1951 tarihindt> okunrlu VE' 

bilgi erunilcli. 
m. : .)5 - 1 rtiıııa : 1) 
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3/ 17 Çobanoğlu !smail Eski 'n in öliim rrzasına ~tırptırılma.~ı 
hakkında Başhakanlık trzkrrr~i l.ı\ da lı•t ı·omis~·oıııına) 8 . XI . 1950 tarihinde Hükümet 

tarafından ~?eri alınmı§tır. 

3/ lH Bayındırlık Bakanlığı 19!>0 rılı Büt~esinin 602 nci bölü
münün 3 ncü (.ver saı-sıntısı ve diğer iıfotlerdeıı ?.arar gö
ren bölgelere) maddesine 5607 sayılı Kanuna day:ınılarak 
2 500 000 Jimlık ek iideııek verildiğine dair Başbakanlık 
tezker si ( Biit~~ Komi~yonuna) 

3/ 19 :i176 sayılı Kanunla döı·t sınıfa indirilen hastabakıcı henı
şirelerin heşiııri sınıfta g-rçen sürelerinin dördü ıi!'Ü sınır

ta kı·~nıiş sa~·ılıp sayılmı.vaeağınııı ,vorumlanmasıııa daiı· 
Başbakanlık t~zkcreqi (:\!illi "anıııma ve Bütçe konıi~
yonlanııa) 

~ /20 Siııob )fill et\·rld li )Julıit 'rümeı·kan·n iki ay izin vı·rilıııe

si hakkımlu Tiiı·ki.,·e Büyük )1illet )Jerlisi Ba~kanlığı tez
keresi 

:1 1:!1 Avr·npa Ekonom ik!~ lliı·liii;i 'I'Pşkil;itı flıı!Hınlnı· 1\oıı~eyi 
ile ,\vnıpn Konsryi Haknnlaı· 1\onıitcsiııdc Tül'lciye '); 
tPııısil etmek üzere Pııı·is' t:' girJ,•n I>rşişleı· i Hııkııııı Fua<l 
Köprülü 'n ün dönüşüne kııdar Ekonomi ve Ticaret Baktı
lll Zühtii Velilıeşe'ııin \'!'killik cdeceğiııe dair C'umlıur 

W. : 'i2- f~timn : 1) 

:l . lll . l %1 tarihinde okun
muştur . (!çtima : 1) 

ll . V . Hl51 tarihinde 1725 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. ( lçtiına : 1) 

5 . vn . 19!'10 tarihinde kabul 
edilmiştiı·. (İçtima : F.) 

Başkarı lıib tl'zkeı·e~i ;) . \' 1 
tur. 

1950 tarihinele okuıırııuş
( İçtima : F. ) 

:ı/:?:! Ciiı·esnıı ~lilll'tYr kil i .\ li :\ari Duyrlrı\;\ııı st·~iııı tutanıı

ğı hııkkırııla. Yüksek Seı;iın lüu·ulu Başkanlığı tezkl'rf'si 
I Tutarıııkları tıırı•lc•ırıe Konrisyoınınıı ) 28. Vl. 1950 tarihinde komisyon 

raporu ve seçim tutanağı kabuJ 
odilıni til'. (E. : ll -İçtiına : F.) 

3/ :!:{ Cfüıııü~ıwe Milletvekili llnlis Tokdemi ı·' in srçinı tutarıa

ğı hakkınıla YiU,sek Se~iın 1\mulu Baş\uırı lı ğ ı 1<'zk :oı·esi 

l'l'ııtanııklaı· ı lııee ll'ınl' Konıisyonuıın ) ~~. Vl . 1950 tarihinele komisyon 
raponı ve seçim tutanağı kabul 
edilmiştir. (E. : 9- l~tima : F. ) 

3/ 24 ll akkiiri :\1illctvekili Srlim Se1·rn'iu seı:inı tutanağı 

hııkkındıı Yiik ~('k Se~inı T\ur·uln H:ı~koıılığı t~7.k<'ı·e ; 

3/ 2:i 

( Tırt a ııaklnr·ı lıı c·rlı·mr Konıisyonuıııı) :!:.! . XJ . l!liiO tarihinde komisyon 
rapoı·u ve se~im tutanağı kabul 
edilmiştir. (E. : !H- l~timn : 1) 

Hatay ,\filletv!'kil i Ahdnllah ('illi 'nin se~ i nı tutanağı 

hakkında Yüks<'k . e~iru Kııruhı Başkanlığı f('l';hrt>si 
( Tııtannklnrı 1rıe l• I E>me 1\,ınıisyoııuıııı-) 13 . VI . 1951 tarihinde komisyon 

raporu ve seçim tutanağı kabul 
~elilmiştir. (B. : 77 . I~Hmn : l ) 



346 -
Xıı. Ruli\sası 

:1/26 Kastnınonu Milletvekili Fahri Keçecioğlu 'nun seçim tu
ta na ğı hakkınun Yüksek Seçim Kuı·ulu Başkanlığ ı tez-

Mu anıeli'sİ 

keı·esi ('l'utıınııklawı lncPlPme Komisyonun~) ~ . vı . 1950 taı·ihiııde komisy~n 
ı·aporu ve seçim tutanağı ka bul 
oclilmiştiı·. (K: 4-lçtima · : F.) 

3/ 27 :Maraş Ili seçimlerine vi\kı itiraz üze ı·ine tan?.im olunan 
· rapQrun gönderilcliğine dair Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığı tezkeresi (Tutanakları İnceleme Komisyonu
na) 

Zonguldak Milletvekili Sebati Ataınan 'ın seçim tutana
ğı hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi 
( 'T'utanakları İnceleme Kom'isyonuna) 

3/29 Zonguldak Milletvekilleri Rifat Sivişoğlu, Suat Başol, 
Cemal Kıpçak ve Hüseyin Balık'ın seçi:rn tutanakları 

hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi 

7 . \" 11 19:i0 tııı-ihiııde koınisyoıı 

nqıonı ve seçim lııtııııııklar·ı kıı

lıul euilmiştir. 

( 1 ~. Ili - l~t iın a : F .) 

X. VJI . 1950 lııı·ihindl' 1697 sıı

yılı kaı·ııı· olaı·ak kabul cdilm i~

liı·. (l~timıı : F .) 

( 'T'utanaklnrı İnceleme Komisyonuna) :!H. Vl . 1950 tarihinde komisyon 
nıpnnı ve seçim tııtııııaklan ka
bul edilmiştir . 

3j 30 

3/ 31 

3/~2 

Başbakan Yardımcılığına ve Devlet Bakanlığına Manisa 
Milletvekili amet Ağaoğlu'nun tayin edildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeres'i 

Sayın liyelerden bazılarına ızm verilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

Ağrı Milletvekili Kasım Kiifrevi 'nin seçim tutanağı 

hakkında Yüksek eçim Kurulu Ba.1kanlığı tezkeresi 
( Tutanakları İnceleme Komisyonuna) 

3)33 )fnlatya :.Uillctvekilliklerinc seçilen Hüs yin Doğan, Ab
dülkadir Özbay ve Şefik Tugay'ın se~im tutanakları 
hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi 

(E. : 10 - l~tima : F. ) 

J~ . VT . 1950 tarihindt> okundıı . 

(l~tiına: Jo'. ) 

1:! . VL . 1950 t~ı·ihinde kabu.l 
cdi1ıniştiı ·.. ( İ çtimıı. : F.) 

:!1 . V.l . 1!150 tarihinde komisyon 
raporu ve seçim tutanağı k.ı

bu 1 edilmiştir. 

(1~. : :ı - tc:tinı n : F .) 

( Tutanakları İnceleme Komisyonuna) 21 . Vl . 1950 tarihinde komisyon 
ı ·ıı pnnı ve seçim tutanakları ka-
1nıl edilmiştir. 

aj:J4 '!'unceli l\IilletvekiUeri 1 lıdll' ydın n llıısan H.eııızi 

Kulu'nun st>çiın tutıınaldııı·ı hııkkındıı Yüksek 'cç iııı 

(E. : 6 -lçtima : F.) 
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Kurulu Başkanlığı te?.kl'ı·esi ( '1\ıtanakları 1n<ıell'ınl' 

Komisyonuna) 

1j3!i Bingöl Mill ctvl'killiklerine seçilen Feridun Fikri Düşün
so>\ vl' Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun seçim tutanakları 
hakkıııda Yüksek Seç'im Kurulu Başkanlığı tezkcre.qi 

Muamelesi 

J~. VII . 1950 tarihinde komisyon 
nıporu ve seçim tutanakları ka
lı ııl Pdilıııiştiı·. 

(E. : IR- l r: tinıa F .) 

(Tutanakları İnceleme Komisyonuna) :.l5 . Xl1.1950tnı ·ihindl' komisyon 
ı·ııpnı·u ve Sl'~inı tutanakları ka
bul edilmiştir . 

3/86 Dinar ' ın Moran Köyünden Mehmetoğlu Mustafa Sal
mal ' ııı ölüm cezasına ~arptırılması hakkında Baııhnkanlık 

( B. : 43- t çtima : 1) 

tezkeresi (Adalet Komisyonuna) 8 . Xl . 1950 taı·ihindc Jlüki.imct 
ta ra fıııdnn geri alınmıştır . 

:ı ;:n ~llil ga 1\ ilwi t w t .'a loıuık 1' Pkı • li ı;,,~ ic· i lşlP!ııı P l da ı ·!'si
ıı i ıı 1 .ı . l!l-Hi il ;\ :ll . \'. I!J.tfı sürPsi nr a it l ı il ii ıı~os n ilc 
ılı• ıwlı:i lo · ı · r:ıpoı· ıı ıı ıın >!iiııd • • rildiğiıı <' d a ir Bn~lınk:ı"l l ık 

(F . : 49- t~tima : 1) 

t••zkı•n•' i ı ~~n.nş t ııy K oıııiN.nmıınıı ) Dahili Ni7.amnamenin 69 n cu mad
desi ıı-ereğince lıükümsüz kalmıştır. 

:~ :lH Tralm.ıı ıııi l lı ·tvı•ki l iPri ıı i ıı s!'ı: iııı tıı t ıı ıı <Jk i H ı·ı lınldo ıı d :ı 

Yliks. 1; Sı•ı: i nı 1\u rıı lıı Bn~ka nlığ ı lı•zl;crl's i ( 'l'ut a ıı a k-

lım lıH' t• lı·nw 1\onıisyonun a) (.'ij17 il i' lıirl cştirilıni ştiı-) 29. XI. 1950 taı·ihinde komisyon 

raporu ve se<:inı tutanakları kabul 
edilmiştir . (E. : :~2- lçtinıa : 1) 

3/!W .\ rlal<'t Bakııııl ı ji' ı ııı l'ı·kPı k unılıışıına ı• kl r ıı ı• ıı •Kadrorl Hki 
ılı·~i~ikl i ğ-iıı oııa n nıasıııa ıla i r Başba ka nlık tl'zk<'rı•si 

( Bii tı : ı' Konıis,,·omına ) ( !l/~6 . -!7, -+H, -+!l , 50, 52, fi3. :i.+, 
:-ı .ı. fi6, fı 7, riK, fi !J . 60. 6 1 l'f l Hl il C' h i r lcşıi ril m iştiı ·) 

:ı, ~O Ba~hakuııl ık l !l-+0 ,·,ı• 19-+ 1 .nll ıı rı ıı.vııi.vııt kl'sinhl'sap rP t
y..JJı-r i ıı i ıı giiııılı-ı·i l d i ı~ i lı nkkıııdaki Başlıııkıınlı k tc•ıkN·ı•s i 

1 Say ı ~:t nr 1\o!tıis~·nn unP) 

:: ll B:.şlı:ıka ııl ık 1'1·1:? .'· ılı .\yııiyııt Krsiulı sa p <'E' tn-ll eriııin 

g:iııı l r ı · il ıl ii! i ı ıı• dair 11 a~ lı a1J;a nlık (Pzkl' l'<'Si ( Sııy ıştay 

25 . VII . 1951 tarihindE'· 1733 sa
y ılı kaı ·ar olarak knhul Nlilmiş

tir. ( l<:tima : 1) 

Dahili izamnameııin 69 ncu mad
desi ıı-crei{incc hükümsüz kalmıştır. 

1\ oı ıı is.' on uıı :ı1 Dahili , ' izamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince lıükünısüz kalmıştır. 

:~1 -+:.! Başlıa kan lı k l !l-+3 yılı D!' nıirlıaş eşya ve Ayniyat 1\ rsiıı 

!ı .. sap ı·ı•tn· ll ı •r i ıı i ıı gii ı ıı l<'t·ildi ğ in~ da ir Başbakanlık l<'z
l,ı•ı·ı•~i ı ~n.,· ı ~lııy 1\ nnı is.nıııu n ıı) 

:ı1 .ı :ı B n~lı;ı lwıı lık du in•siy lt•, Dı• \'lrt Ba.~ınıcl'i \'C Arşİ\· ciniri'
sinin J!l:l!l ·'ılı ılı•ıııirhn~ iı ı ıın l <'Pll'clkriııi n ı;ıiin d rı·ilıliği 

Dahil i Nizamnameııin 6!1 ncn mad
d i ı;ıercğincc Jıüküııısüz kalmıştır. 
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(Sayı~ tay Komisyo-

ı945 yılı lllilli Korunma Bilançosunun göııderildi~inP 

dair Ba~l.ıaknnlık tczkı>rc~i (Sayıştay Konıis:ronııııa ) 

3/ 45 ı946 yılı Milli Korunma Biliını;osu ile buna ait Umumi 
Murakabe liey<'ti ı ·aponı ve ilgili bakanlıklarııı ıııüta

laaları hakkmda Başbakanlık tezkcrpsi (Sayışta.v Ko
nıisyonunıı ) 

3/46 

3j.J.7 

3/4S 

3/49 

Devlet eliyle zirai işletmeler kurulmasını sağlamak için 
Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Korobinaların merktr/. ve 
taşra kuruluş kadrosunun onanınası hak.kındıı Başbakan
lık tezkeresi (Bütçe Komisyonuna) (3/39, 47, 4S, 49, 
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 5S, 59, 60, 61 ve ısı ile birleş
tirilmiştir) 

Dışiıjleı-i Bakanlığında kurulmuş olan (Ticari ve Mali 
Anlaşmalar Görüşme Kurulu) kadrosunun onanınası 
hakkında Başbakanlık tezkeres'i (Bütçe Komisyonuna) 
(3/39, 46, 4S, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 5S, 59, 60, 
6ı v~ ısı ile birleşirilmiştir) 

Dışişleri Bakanlığında kurulan (Ticari ve lifall Anlaş
malar Görüşme Kurulu) kadrosunda yapılan değ~"ikli
ğin onanınası hakkında Başbakanlık tezkeresi (Bütçe 
Konıis,vonuna) (3/39, -!6, 47, .ın , 50, 52, 53, ö.f, 55, fı6, 

57, 5S, 59, 60, 6ı ve ısı ile birleştirilıııiştir) 

Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan (Sipariş Merkezi 
Bürosu) kadrosunun onanınası hakkında Başbakanlık 
tezkoresi (Bütçe Komisyonuna) (3/39, 46, 47, 4S, 49, 
50, 52, 53, 54, 55, 56. 57, 5S, 59, 60, ~ ve ısı ile birleş
tirilmiştir) 

3/50 Dııı.işleri Bakanlığında kurulmuş olan (S'ipariş Merkezi 
Bürosu) kadrosunda yapılan değişikliğin onanınası hak-

Muamelesi 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmıştır. 

26 . I . ı95ı tarihinde 5712 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. (lçtima : ı) 

3 . XII . '1951 tarihinde 5S45 sa
yılı Kanun olar·ak kabul etlilmiş
tir. (t c:tinıa : 2) 

:l5 . V i . 195ı tarihinele ı733 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 1) 

25 . VI . 195ı tarihinele ı733 sa
yılı Karar olarak kabtıl edilmiş
tir·. ( İçtinıa : 1) 

25 . Vl . 1951 tnrihiııde ı733 sa
yılı l,(araı· olarak kabul edilmiş

tir. ( l ~tirna : ı ) 

25 . VT . 1951 tar·ihinde 1733 sa
yılı Karar olaı·ak kabtti edilmiş
tiı·. ( İ<:tima : 1) 
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kındıı Başbakanlık tezkeresi (Bütçe· Komisyonuna) 
(3/39, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58, 59, 60, 

Muamelesi 

61 ve 181 ile birleştirilmişti.'r) 25 . VI . 1951 tuilıinde 1733 sa
yılı Kıırıır ola ra k kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

3/51 Devlet lifemurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril

mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yorumla.nma-
Rına dair Başbakanlık tezkeres'i (Bütçe Komisyonuna) 9 . 1 . 1952 tarih inde 1749 sa

yılı Karaı· olarak kabul edilm iş

t ir . (l çtima : 2) 

3/52 Ekonomi Bakanlığı Merkcı Kuruluşu kadrosuna yapı

lan bazı ekierin onanınası hakkında Başbakanlık tezkc
resi (Bütçe Komisyonuna) (3/39, 46, 47. 48, 49, 50. 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ve 181 ile birleştiril 

miştir) 

3/53 Ekonomi Bakanlığına bağlanan (Kağ ı t ve matbuayı dü
zenleme) bürosu kadrosunda yapılan değişikliğin onan
ması hakkında Ba.~bakanlık tezkercsi (Bütçe Komisyo
nuna) (3/39. 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55. 56, 57. 58, 59. 
60, 61 \ ' C 181 ile birleştirilmiştir) 

3j5.: Elwnonıi Bakanlığı Merkez Kuruluşuna eklenmiş olan 
kadrolarda yapılan değişikliğin onanınası hakkında 

Başbakanlık tezkeresi (Bütçe Kom'isyonuna) (3/39, 
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55. fi6. 57. 58. 59, 60. 61 ve ısı 
ile birleştirilmiştir) 

3j 5!i laşc işleriilin g-öıxlürülmcsi için Ticaret Bakanlığı enıriıı
de ihdas olunan memuriyctlerc ait kadrolarm onanınası 
hakkında BaşbııBmnlık tezkeresi (Bütçe Komisyonuna ) 
(3/39, 46, -H, 4 ' 49, 50, 52, 53. 54. 56, 57, 5 ' 59. 60. 61 
ve 181 ili' birlt>ştirihniştir) 

3/56 l çişlı•ri Bakanlığı Merkez Kuruluııunıı klenen kadro
nun kaldırıldığı hakkında Başbakanlık tczkeresi (Büt
çe Komisyonu na) (3j:39, 46, -17, .ıR, 49, !)(), 5:2, 53. 54, 5:>, 
57, 5R, 59. 60, 61 n > lRl ile birlcştirilnıiştir) 

:!5 . vı . ] 951 t!l.ribinde 1733 sa
yıl ı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

2:> . vr . 1951 tarihinde 1733 sa
yılı K~rar olarak kabul edilmiş
tir. (lc:tima : 1) 

25 . vr . 1951 tarihinde 1733 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (l çtima : 1) 

25 . vr . 1951 tal'ihinde 1733 sa
yılı kııı·ar olaı·nk kabul edilmiş

tir. ( İçtima : 1) 

25 . Vl . 1951 tarihinde 1733 sa
yılı karar olıırak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 
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3/ 57 Milli korunma davalarını görmekle görevlendirilen Hu
susi ve Asliye mahl<emelerine ve r·ileıı ödenekten yapılan 
ödemeleri incelemek üzere kunıl an büro kadrosunun 
onanııııısı hakkında Başbakanlık tezkeresi ( Biit~e Ko
nıisyonu!ın) (3/ 39, -!6 , 47, 48. 4!1, fiO, 52, 53, 54. 5G, 5fi. 
GS. 59, 60, 61 ve 181 il e lıirleştir·ilıniştir.) :!5 . V l . 1951 tar·i hin<le 1733 sn

y ılı kıınıı· olarak kabul edilmiş

tir. (İ~:tima : 1) 

3/ 59 

vso 

1/6 1 

3/ 62 

:3/G:l 

3/64 

Ti'caret Bakanlığı Mer·kez Kıırııluşıırıa eklenen kuılı·od'ıl 
ki deği,ikliğin onanınası hakkında Bnşlıııkan lrk teı:kı>rr

si (Bütçe Komisyonuna) (3/ 39, 46. 47, 4 . 49, 50, 52, 
!i3. 54, 55, 56, 57. 59, 60, 61 ve 181 ile birleştirilmiştir) 

Ticııre t Bakanlığı Meı·kez Kur·u luşuna rkl<>nen müfettiş 
kadrolarında ki değişikliğin onannımıı hakkında Ra.ş

haıkanlık tezkeresi (Bütçe Komisyonuna) (:lj:ı9 , 4G, 
47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58, 00, 61 ve 181 ile 
hirleştil'ilmiştir) 

Ticar!'l Hakıınlığı Merkez Kuruluş;ıına ekl enen kadro
nun onanma~ına dair· 11aşbakanlık tezkcı·csi (Bütçe 
Koın~"Yonuna) (3/39, 46, 47, 4 , 49, 50, 52. 1i3, 54. 55. 
56, 57. !if!, 59, 61 ve 181 il bil'leştirilmiştiı·) 

Yargıtayda kur·ulan hususi dair!' kadro.<ıuının onnnnııısı 
hakkında Başlınkanlık tezker·esi (Bütçe Komisyonuna) 
(3/ 39, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53. 54. 55, 56, 57. 5 ' 59, 60 
ve 1 1 ile birleştirilnıiştir) 

Toka.d Milletvekili .Ahmed Gür·kan 'ın .·eçim tutanağı 

hakkında Yüksek eçim Kumlu Başkanlığı tezk ereı; i 

(Tutanaklaırı tncel~nı Konıisyonun ıı) 

Bitlis Milletv~kili Saliiiıni tin lıı aıı 'ın .·eçi111 
hakkında Yüksek ~eçim Kurulu Daşkıınlığı 
( 'l'ntannklaı·ı ln cl'l~ıııe K om i. yonuna ) 

tutııııağı 

tezkeresi 

Sayın üyelerden biizılanna izin verilmesi hakkıııda 'l'üı :
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeı 

25 . VJ . 1951 tarihinde 1733 sn
y ılı kııı·ar ola ı·ıık kabul edilmiş
tir·. (lçtima: 1) 

:!5 . V 1 . 1951 tarihinde 1733 sa
y ılı k ıır·nr olarak kabul edi lmi§
tir. (İ<:tima : 1) 

25 . VI . 1951 tarihinde 1733 sa
y ılı karar olarak kabul edilmiş

tir. (İ~tima : 1) 

:!5 . VT . 1951 tarihinde 1 n3 sa
yılı kanır olarak kabul edilmi§
ti r . ( İ<:tima : 1) 

:!O . V I . 1950 tarihinde komisyon 
r·aponı ve seçim tu tanağı kabul 
c !ilmiştir·. (E. : 12- tı:tima : F,) 

15. VII. 1950 tarihinde komisyon 
raporu ve seçim tutanağı kabul 
edilmiştir·. (E. : 2 - lı;tiına : F.) 

23 . vı . 1950 tarihinde kabul 
edilmiştir. ( lçtiına : F.) 
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3/ 65 Kars Milletvekillerinin se<;iın tutanakları hakkıııda Yük
sek Seçim Kumlu Başkanlığı tezkcı·esi (Tutanakları İn

c·ı• l·me Komisyonuna ) 

3 / 66 <:ümrük vo 'l'ckel Bakanlığı 1!)39 .v ılı Ayniyat Kcsinlıt•

sııp retvelinin göndPrildiği hakkıııda Başbukanlık tczkerr
si (Sayı~ta.v Komisyonuna ) 

:1/67 Kııhvc \ ' t' Çııy lnhisarı lüınununıın geçici ikinci nıa<.lde
siniıı ( ll ) fıknısındaki ( Veyıı l'iyııtlaı·ı fahiş görülenler ) 
ibaresinin yonımlaıınıaımın daiı· Haşbakanlık tezk('ı·esi 

( t it•~if'i Kornisyona ) 

Mülg-ıL 1\ibrit Vl' Çakmak 'Tekeli lil.'~iei lşletml' iclaı·esi 
1944 yılı Hn lı ıı~osiyle De ııet<:ilı>ı · nıporunıııı göndeı·il<li

ğiıı<' <lai•r Başlıakanlık tPr.kerPsi ( ayıştay l<onıisyonıı

ıın ) (:lj[;O. 122 vı• 1/ Hl il ~ lıideştirilmiştir· ) 

:ljli!l Mülga Kib ı·it ve (:a kımık 1'1'kcl i Ge~ici Işletme lıiıır·esi 

1 !l4!i yılı Bilfınçosiyl<' [)pnetı,:ileı· ı·apoııınun gönderildi
ği nP tlaiı· Ra~>lıakıınlık tezkeresi ( Rayıştay Komisyonu-

,\1 ııaıııelesi 

4 . XJT . 1950 tarihinde komisyon 
ı·aporu ve seçim tutanağı kahul 
ılllilmiştir. (K :' 35- !çtima : 1) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükünısüz kal
ııııştır . 

16. IV . 1952 tarihinde 1796 sa
yılı Karar olaı·ak kabul edilmiş
tiı·. ( tçtima : 2) 

15 . l l . 1952 tarihinde 5884 sa
yılı Kanurt olarak kabul edilmiş
til. (l<:tima : 2) 

nal (!)/ t:l4. :!Ofi n 1'/20 il<' hiı·leştirilıııişt ir.) 15 . ll . 1952 tarihinde 5885 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş-

:l/70 1'Pkel Genel Müdürlüğü 1944 Büt~e yılı Kooinhesabına 

nit Uygunluk Bildiı·iıııiııin sunulduğuıuı daiı· Sıı.yıştay 

B ıı;ıkaıılığı te?:kerl'si (Sıı.yıştııy Komisyonuna) (3/6 , 

ti?. (lçtima : 2) 

122 V(' ı / HI il<' hi~· l eştiı·iJıni.~tir ) 15 . II . 1952 tarihinde 5884 sa
yılı Kanun olaı•ak kabul edilmiş
til. ( İçtim.a : 2) 

:l/ 71 F.ski.')ehiı · Milll't vekili İ>ınıa il llııkkı Çevik 'in öldüğü n t' 

ılair 1\ıışhn kıınlık tPz.keı·l'si 

:V72 Dnııı~t nyılıı aı:ı k hnlunıın altı üyelik için se<: iııı yapılma

~ıııa dnir Raşlınkaıılık IE'zker·esi (Adalet ve Içişleri ko
nıis~ro nlnı·ındıııı kuıı.ılıın 1\ nı·n ın Komisyıına) 

:ı;; :ı Yıılovn 1\ııplı calar ı lıılE'tme idarooinin 1946 yılı hesatıı
na ııit ı·ıı.por ile biliinı,:onuıı sıınulduğuna dair· Sayıştay 
Başkanlığı tezkere.~i (Say ı ştny Komisyonuna ) 

26 . VI 1950 tarihinde okundu. 
( İçtima : F.) 

29 . XI . 1950, 4 . XII . 1950 ta
ı ·ihlerindı> 1702, 1704 sayılı Ka.
ı·ııı · olıırak kabul diJmiştir. 

( tçtiınıı : 1) 

ll _ V . l!l!il tarihinde 5763 sa
yılı Kanım olnı•ıık kııbul edilmiş
tir. {lçtinın : 1) 
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·o. Fluliısııs ı 

---------;------------
3/7-ı Bursa Milletveki li Agah l•;rozan 'ın milletvekilliği dQktı-

mılmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık t!'zkr
resi (Anayasa ve Adalrr koın is,von l arından kuru lan 
Karına Komis~·ona) 

3/ 75 Çankıı·ı ~·fillctvekili !<azım Arar'ın milletvek ill iği uoku
n ulmazlığı nın kaldırılması hakkında Başbalkanlık tezkr
ı·csi (Anayasa vr AdalPt komis,vonlarından kurnlan 

:ır uıı m el es i 

~ . XJ . 1950 ta rihinde 11 ükümet 
tamtından ge l'i alınmıştıı·. 

(F . : 41- !çtiın a : 1) 

Karma Komisyonu ) 8 . Xl 1950 tarihinde Ilükünıct 
tarafınclaiı geri alınmıştıı· . 

3/ 76 lskilip 'in Doğangir Köyündeıı Hasanoğlu 
kan 'ın ölüm cezasına ~arptırılmas ı hakkında 

t~7.k!'resi ( Adalet Komis,vNııına ) 

Sadık Kal
Başbakanlık 

3/ 7i 1 tanbul :ıl i ll ct \·ekili Mükerrem Sarol \ın milletvekilliği 

dokıınulmazlığının kaldırılması hakıkında Başbaka nlı k 

ter.keresi ( Ana~·asa ve• Adal ı>t komis.vonlarından ku nı-

(F. : 42 · İ Gtiınn : ı ) 

8. Xf. 1950 tarihinde ll ükÜıMt 

tarafından geri alınmı ştır . 

(F. : 50 · ! Gtim a : ı ) 

lan Karma Komis,vona.) tl . X l 1950 tarihinde HükümPt 
tarafı nd a n geri alınmıştıı·. 

(F. : 43- !çtimıı : 1) 
3/ 78 Kırşehir Milktvckili Osman Bölükbaş ı 'nın milletvekilliği 

uokumılmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan lık 

tezkcresi (Ana.vasa vr Adalet koınis~ronlarından kuı'U

lan Karma b:omisyona ) 8. XI . 1950 lal'ihiııtl~ Jlüküııır t 

tamfından g-eri alınm ıştır. 

3/ ifl Zonguldak }Jilh·tvrk ili Ali Rıza l net'a l emdaroğlu''nttn 
milletvekilliği dokunnlmazlığının kaldırılması hakkınrlu 

Başbakani ık tezkere ·i (Anayasa vf' Adal i'! konıi~.,·onla-

( f'. : 44 -l~tiııııı ı ) 

rından kurulan Ka ı·ma Kom isyonu) 8 . XI . 1950 tH rihinde lliiküııı et 
tıı mfındaıı geri alınmıştır. 

3/ O 60 ncı Piyade Alayı J::! nri Bölük erll'l·indcn Mclıınrtoğlu 
:\1m·at Özdemir ili' :\[ustafaoğlu Ahmet Seri 'nin ölü nı 
<'<'zasınu ~arptırılmal arı hakkındaki tezk!'ren in ~cri\'c-

(F. : 45- l~tima : ı ) 

rilmcsin<' dair Başbakanlık tczker <'si ı o . Vll . 1950 tarihinde okunmus 
ve adı geçeıı tezken• Uiikümete 
g-eri veril miştir. 

3/ ı TutanıMiarı tncclrme Komisyonuna bir üye S<'~ilnıesi 

hakkında Komisyon Başkanlığı tczkt"resi ll . VII 
muştur. 

(F . : ~O -1Gtima : F. ) 

1950 tarihinde okun
( İçtima : F. ) 
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1 lu Hisası 

Dı• l"lı'l Bılkanlığın:ı ?ıl:ın is:ı ?ılilletvrldli F'cvıi Lütfi Ka
raosıııa ııoğlıı'm:ıı tii.vin l'dil ıli i::i ıır · rlai r· Cuıııhur·lıa.~kaıı

lıi(ı lf'?.IH'I"<'Sİ 

:\l ıırt - Mıı.v ıs l!lfiO a_,· laı·ımı ait lıiri .nri üc: ıı.dık raporun 
s ıııııılduğııııa dair ~:ı~·ışta.'· Ba~l;arılığ-ı tl'?.k <' ı ·rsi ( Rıı.'· ış

ı :ıy 1\ o ıı ı i ~.,·onıına ) 

• 'l'd;\'1 1 :ı" ı' 1 .\lüdiir·lüğü lıiıı as ı ~·apımı iş l <'r·i dola.nsiyl" 
t :\iımiik n· Tı · kd <'ski Bakanı !-'uıı <l lla_,-ri t lrg-ühlü hıık· 
kırıda Haşhal;:ınlık t<'r.kı·r<'>: 

Muamelesi 

11 . \'ll . 1 !l50 tarihinıle okun
muştur. (! çtima : F. ) 

::!U . lll. . 1951 tari hinde 1713 sa
yı l ı kıll'aı· olarak kabul edilmiş

ti ı·. ( İçt iına : 1) 

15. X l . 1950 tıırihinde llükümet 
taı ·afındıın geri alınınıştıı·. 



4. Önergeler 

Bu içtima senesi içinde gelen (69) öner
geden (27) si fevkal&.de, (24) ü birinci, (9) 
u ikinci, (3) ü üçüncü içtimalarda sonuçlan-

d.ırılınış (2) önerge sıı.lıipleri tarafından geri 
alınmııı ve 4 ü de komisyonlarda kalmıştır . 

;\u. 

41/1 

4/2 

4/3 

4j4 

J l ıılii~usı 

Afyon Karahisar ve Denizli milletvekiliikier ine seçi
len Ali lbsan Sabis 'in, Afyon Karahisar M i!Jetvekilli
ğini tercih eylediğine dair 

Ankara ve Kırşehiı· nıilletvekil liklerine seçile u Osman 
Şevki Çiçekdağ'ın, Ankiıra Milletvekilliğini tercih eyle
diğine dair 

Aydın ve !stanbul milletvekilliklerine seçilen Fuad 
Köprülü 'n ün, İstanbul Mill etvekilliğini tercih eyledi
ğine dair 

Balıkesir ve İçel milletvekilliklcrine seçilen Refik Kor
altan'ın , İçel Milletvekilliği ni tercih eylediğine dair 

4/"ı Bursa ve İstanbul milletvekilli.klerine seçilen Celal Ba-

.\Jıııııııelesi 

:26 . \" . 19!i0 ta l'ihiııde okunmuş
tur·. ( l~timn : F . ) 

:2(i . V . 1 !)50 t aı·ihinde okunnıu~

tuı·. · (l~tima: F.) 

:26 . V . 1950 taı-ihintle okunınu~

tııı·. ( İ~tiıııa : F .) 

:2(i . V . 1950 tııı-ihiııde okuıınıu~

tur. ( f ı;tima : li'. ) 

yar'ın, ,tstanbul Milletvekilliğiui tercih eylediğine dair 26 . V . 1950 tnı·ihinde okuııuıuş-
~~ (~tima:~) 

4/6 !stanbul ve lzrnir milletvekiliikierine seçilen Halil Öz-
yörük'ü.n, İzmi r Milletvekilli~ini tercih eylediğine dair :2() . V . 1950 tarihimlc okıınnıuş; 

4/7 

4/ 

4/9 

4/ 10 

!zmir· ve Manisa milletvekilliklerine seçilen Refik Şev
ket lnce'nin, Manisa Milletvekilliğini tercih eylediğine 

dair 

Afyon Karahisar ( es,ki Milletveki:li Hazi m Boca) -
Dilekçe Komi yonunun 1 . XI . 1949 tııribli Haftalık 

Karar Cetvelindeki 2426 sayılı Kararın Karoutayda 
görüşülmesine dair (Dilekçe Komisyomlna) 

Ağı·ı (eski Milletvekili Müştak Aktan) - Dilekçe Ko
misyonunun 13 . I . 1950 1arihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2836 saJllı Kararın Kamutıı.ydıı görüşülmesine 

dair (Dilekçe Komis:,wııuna) 
Ankara (Esk'i Milletvekili Hıfzı Oğuz Bckn.ta) - Dilekc:c 
Komisyonunun 1 . XI . 1949 tarihli Haftalık Karıır Cet-

tuı·. ( 1 ~tiınıı : F.) 

~6 . V . 1950 tarih inde okunmuş
tur. ( t~tima : F .) 

Hu husustaki Dil ekı:e Komisyonu 
nıpont :1 1 . lTJ . 1952 taı·ihiıı !(' 

kabul l'dilmiştir. 

(K : 109- İçtima : 2) 

Eııciiıııende iir. 
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Bulasası 

velindeki 2424 sayılı Kararın Kamulay 'da görüşülmesine 
dair (Dilekçe Komisyonuna) 

Antalya (Eski Milletvekili Niyazi Aksu) - Dilekçe Ko
ın'isyonunun 9 . II . 1949 tarilıli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1751 sayılı Kararın Kamutay'da görüşülmesine 
dair (Dilekçe Komisyonuna) 

Bolu (Eski Milletvekili İhsan Yalçın ve 2 arkadaşı ) -
Geçici Dilekçe Komisyonunun 18 . III . 1949 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1231 sayılı Kararın Kamu
tay 'da görüşülmes'ine dair ( Dilck~c Komisyonuna) 

4;/13 ~!anakkale (Eski Milletvekili Ali Rıza. Kıı·sever) -Dilek
~c Komisyonunun 22 . XII . 1948 tarihli Haftalık Karar 
Cetvel indeki 1573 sayılı Karaı·ın Kanıutayda görüşülme

sine dair (Dilekçe Komisyonuna) 

-!/16 

Denizli (Eski Milletvekili Kemal Cemal Öncel) - Dilek
çe Komisyonunun 23 . II . 1950 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 2959 sayılı Kararlll Karoutayda gö'rü.şülme
sino dair (Dilekçe ve Sağlık ve Sosyal Yardım komis
yon !arına) 

Eskişehir ( İsma'il Hakkı Çevik} - III numaralı Geçici 
Dilekçe Komisyonunun 15 . III . 1950 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2123 sayılı Kararın Karoutayda gö
riişülmesine dair (Dilekçe Komisyonuna) 
ı firesun (Eski Milletvekili Ahmet Ulus ve 2 arka~) -
Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 1950 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2933 sayılı Kararın Karoutayda gö
rüşülmesino dair (Dilekçe Komisyonuna) ( 4/36 ile 
birleşt irilmiştir) 

~/17 Kar~ (Eslti 1ıfillctvekili Akif Eyidoğan) - Dilekçe Ko
misyonunun 9 . V . 1949 tarilıli Ha.itabk Karar Cetve-

Muamelesi 

Bu husustııki Dilckçe Komisyonu 
raporu 2 . V . 1952 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

(E. : 118 -lçtima : 2) 

Bu hıı.sustaki Dilekçe Komisyohu 
raporu 8 . xn . 1960 tarihinde 
kabul oclilmiştir. 

(E. : 37- lçtiına :1) 

Bu husustaki Dilek~e Komisyonu 
ı·apoı·u 26 . 1 . 1951 tariliinde 
knbul edilmiştir. 

(E. : 52 -lçtima : 1) 

Bu husustaki Dilakçe Komisyonu 
ı·apo ı·u 3 . Vlll . 1961 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

(E. : 81 - l çtima : 1) 

Bu husustııki Sağlk ve Sosyal 
Yardım Koııısiyonu raporu 4.XJI. 
1950 tarihinde kabul edilmiştiı·. 

(E. : 34- lçtima : 1) 

Encümendedir. 

12 . VII. l!J50 tarihinde 1699 sa
yılı Karar olarak kabul edilm~
tir. (İçtin.n : F . l 



Nu. 
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1 lul iisası 

lindeki 2120 sayılı Karann Kamuta.yda görüşülmesine 

dair (Dilekçe Komisyonuna) 
Kars ( L~ski :.\Iillctvekili Akif B,ridoğan) - Dilrk~;c• Ko
misyonunun 2fi. VII I . l!l-!7 tarihli Haftalık Kara r l'ri
l'<•l inpeki 466 sayılı Kaı·arın Kamııtııyda ıı:örü~ülnıcsinc 

ilııir (i\lııli,vP 1'<' Büt~<' koıııisyonlarına) (N3B il <' .bil'i<>ş· 

tirilmiştir ) ' 

Kayseri (Fikri Apa~·dın n Kiiınil Cüııdc~) . Dilek~<' K•>
misyonıınun 23.11 1 . 1950 ta rihli ll ııftal1'k Karar t'<>ll'(' · 
lindeki 3020 sayı lı Karaı·ı ıı Kanıuta~·(la giirii.~ü lın <'si ıw 

ılııir ( l>ii Pk<;P Kımı is.1·onuna ) 

. 
Koca el i ( Eski ,\1 illl'tl'l'ldli l sıııııil Rüştü . \k.~ııl ) 
Koıııisyoııunmı 23. IJJ . 19-iO tarih li J hı rtalık Kamr l'l't
,·l'lindeki 2124 say ılı Kaı·nrııı Kamııta.nla g(i!'(işülııwsiııı· 

Muanı elesi 

Encümendedir . 

Bu hus ustaki Dilekçe Komisyonu 
rapoı·u 8 . XU . 1950 tarihinele 
kıı bul edilın.iştir. 

(E. : 39- l çtiın a : Jl 

:![ı . IV . 1H52 tarihinde 179!) sa
y ılı Ka ı·aı· Ôlarak kabul edilm iş
tır. ( lçtima : 2) 

rlııir ( DiJı>kçc Koıni ·.vonuııa ) 3 . V ll I . 19fil tıırihinde 17-lO ı;a

yılı Kııı·ar olarak kabul edilmiJı
tır. ( İı: timıı : 1) 

4/ 21 Kocaeli (Eski ,\lillctvckil i I sınai l Rüştü Aksııl ) - Dill'k<;ı• 
Komisyonunun 9. V . 1!>-!!J tarih li lla ftalık l<ur·ııı· Crtw
lindeki 2227 say ılı Kararın Kaıııutıı.vıla ı.:örü:Ulııwsiııt' 

dair ( Dilek<; <' Kuınis_,·oıııırııı ı 

4/ 22 

4/ 23 

Kocaeli ( Eski r.Jill Ptvekili isınail Rüştü Aksal ) - Dil< ik<;<' 

Komisyonunun 9. V . 1949 tıırihli Hal'talık Kııı·ar Cl'lY<'
Iindeki 2225 vt• 2226 ~ayılı kararlarm 1\aınııt n.nla ıı-;iı·ü 

şülmesinc dair ( Dilekçe Komisyonunu ) 
Koeııeli ( g ·ki Milletvekili ! smail Rüştü Aksal) - l>ilt•k<;<' 
Koıııi~yonunun !J . ll . l!l50 tarih li Ilartalık Kara ı · Cetn
liııd~ki 28 !J sayıl ı Kararın Kanıuta~·dıı görü~ülnw~inr 

tlaiı· ( Dil<'k<:<· Koınisyonuıııı) 

4i U Kocaeli (!~ski ~l illı·tl·"hili lsnıail Rü.~tü Aksal) - l>ilE"k<;<' 
Kom isyonunun 16 . II . 1!150 tarihli llaftıılık Karar 'ct
,·elindaki 2931 sa_,,Jı Karıırın Kanıııt a,\'lla g-iiı · iişülnıl'siıw 

Bu husustaki Dil ek~ı· Konıisyorıu 

r·apoı·u 10 . Vlf . 1950 t~r·i hind e 

ka bul edilmiştir. 

(E. : 17 - l çtima : F'. ) 

Eııcümendedir. 

ll . J V . 1952 tarihinde 1787 sa
yılı Kıırıır· olarak kabu l edilmiş
tu·. (! çtima : 2) 

dair ( Dilt'k<:c Komisyonuna) 3 . VIII . l!J:Jl tarihinde 1742 so
yılı Kıırar olarak kııhul edilmiş

tır. ( lçtiına : 1) 

4/ 25 1 ~aeli (Eski ~lillctwkili Lııııa il Rü~tü Aksal) - Dil<•k<:c 
fcrrni~~-onıınıın 16 . ll . 1950 tıırihli Haftalık Kal'el' 'eı 

... 
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Ilulftsası ll1nıun~lesi 

Yelindeki 2fJ::!7 sayılı Kaı·aı·ın 1\aıııutııyda göı·üşülıııcsiue 

<Ini ı· ( J>iiPk~l' 1\.oıni~yonunu ) 12 . Xll . 1951 ttırihinde 1744 Sa· 
yılı Karar olaı·ak kabul edilmiş
tır. (İçtima : 2) 

-l/26 Kocaeli (Eski Milletvekili İsınail Rüştü Aksal) . Di-
Jekçe Komisyonunun 16 . li . 1950 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2937 >Sayılı Kararın Komutayda görü
~iilnıesiııe dair (Dilek<:e Komisyonuna) 

4}27 Mardin (Aziz Uras) . III numaralı Geçici Dilekçe Ko
ıııisyonunıın 15 . III . 1950 tnrilıli llaftnbk Karar Cet
vcliııdPki 2J22 sayılı Kaı·arın Kamutaycia göı·üşülıne-

15 . V 1 . 1951 t!l.rihin.de 1731 sa
yılı Karıır olat"ak kabul edil miş
t ır . (İçtim.a : 1) 

siıır (lııir (Dilekçe Komisyonuna) :.!3 . VJ . 1950 tarihinde sahibi 
tarafndan geri alınmıştır. 

4/ 21-l Muğlıı ( Nuri Özsan ) • Dilekçe Komisyonunun 13. V . 
1949 ta ı·ihl 1 ll afta lık Kara ı· Cetvelindeki 2271 sayılı 
l< ımırın Kanıutaydn göı·üşülıuesiııe dair (Dilekçe Ko
misyonuna) 

4/ W Rize (Eski .Milletvekili F\ıad irınen ) · Dilekçe Ko-
misyonunun 15 . IV . 1940 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 1159 sayılı Kararın Jümutayda görüşülme

sine dair ( Oilekç(' Komisyonuna ) 

4/ :30 Samsun (.Eski Milletvekili Hüsnü Çakır) · Dilekçe 
Komisyonunun 9 . ll . 1949 tıı.dhli Haftalık Karar 
Cetvelind!'ki 1754 sayılı Kanırııı Kamutaycia görüşül-

(P. : 28 -lçtima : F. ) 

IJu husustııki Dilekçe Komisyonu 
ı·ııporu 8 . XII . 1950 tarihindı• 

ka lıul edilııı iştir. 

(E. : 3 . Içtiına : 1) 

Bu husustaki Dilekçe Komisyonu 
ı·apoı·u 8 . 1 . 1951 tarihinde kabul 
edi.Jıııiştiı·. (E. : 45 -1çtinıa : l ) 

mc~iııe daiı· ( Dilek~e Komisyonuna) 16 . Y . 1951 taı·ihinde 172!1 sa

yılı Kaı·ar olıırak kabul edilmiş
til'. ( lçtiııuı. : 1) 

4/ H 

4/:~2 

Sanısun (Eski Milletvekili Ilüsnü Çakn·) • Dilekçe 
Komisyonunun 30 . V . 1949 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 2::132 sııyılı Kar·ıırın Kanıutayda görüı,ü.l

ıııesine dair ( Oilekçe Koıııisyonunıı ) 

Samsun ( r~ski Milletvekili Naşit l!'ırat) . Dilekçe Ko
misyonunun 1:3 . I . 1950 tal'ihli llııftalık Karar Cetve
lindeki 2 :35 sayılı Kararm Kıımutayda görüşülme ine 
dair (Dil ck c;e Komisyonuna) 

Bu husustaki Oilekçe Komisyonu 
ı·aporu . XII . 1950 tarihindE' 
kabul eıdilmiştir . 

(E. : 40 -lçtima : 1) 

ll . LV . 1952 tarihinde 17 sa 
yılı I<Rrar olıırak kabuJ edilmiş
tir. (İçtima : 2) 



-358-
No. Huliısası Muamelesi 

4/33 Samsun (Eski Milletvekili Hüsnü Çakır) - Dilekçe Ko
misyonunun 6 . I . 1950 tarilıli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2695 sayılı Kararın Karoutayda görüşülmesine 
dair (Dilekçe Komisyonuna) 15 . VI . 1951 tarihinde 1732 sa

yılı Karar olarak kabul edilmiş
tır. (lçtima : 1) 

4/34 amsun (Eski Milletvekili Hüsnü Çakır ) - Dilekçe Ko-
misyonunun 6 . I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 2 96 sayılı Kararın Karoutayda görüşülmesine dair 
(Dilek~e Komisyonuna) 3 . VIII . 1951 tarihinde 1741 sa

yılı Karaı· olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

4/35 Samsun (Eski Milletvekili Hüsnü Çakır) - Dilekçe Ko
misyonunun 13. I. 1950 tarihli Haftalılk Karar jJctvclin
deki 2831 sayılı Kararın Kaınutayda ~örlişiilmcsinc dair 
(Dilekçe Komisyomınıı) 2 . VI . 1952 tıu·ihiude 1 02 sa

y ılı KBı·ar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

4/36 Sanısun (Eski Milletvekili Hüsnü Çaku·) - Dilek~c Ko
misyonunun 16 . II . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2933 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair (Dilekçe Komisyonuna) (-l/ 16 il e birleştirilmiştir ) 12 . VII . 1950 taı·ihinde 1699 sa

yılı Karaı· {)]arak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : F.) 

4/ 37 Samsun (Eski Milletvekili Iliisnü Çakı r·) - Dil ekçe K o
misyonunun 16. II. 1950 tarihli Haftalık Karar Cct.vc
lindeki 2935 sayılı Kararın Kaınutayda görüşülmesine 

4/3 

dair (Dilekç Komisyonuna) 26 . XI . 1952 tarihinde 1809 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

Samsun (Eski Milletvekili Hü nü Çakır) - Dilakçe Ko
misyonunun 31. I1. 1950 tarihli .Haftalık Karar Cetve
lindeki 296 sayılı Kararın Karoutayda görüşülmesine 
dair (Dilekçe Komisyonuna) Bu husustaki Dilekçe Komisyonu 

rapom 12 . V . 1952 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

(E. : 121 -İçt.im.a : 2) 

4/ 39 eyhan (Sinan Tekelioğlu) - Dilekçe Komisyonunun 25 . 
VIII . 194 7 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 466 sa
yılı Kararın JCamutayda görüşülmesine dair (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarma) (4/18 ile birleştirilmiştir.) Bu husustaki Bütçe Komisyonu 

raporu 8 . XII . 1950 tariliinde 
, kabul edilmiştir. 

4/ 40 Sivas (Eski {illetvekili Fikri Tirkeş) - Dilekçc Komis
yonunun 23 . III . 1950 tarilıli Haftalık Karar Cetvelin- ~ 

(E. : 39- lçtima : 1) 
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+/41 

4/ +2 

4/ 43 

4/44. 

4/4fı 

+/ 46 

4/ 47 

4/48 
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deki 3009 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
(Dilekçe Komisyonuna) 

Urfa (Es!t i Milletvekili Atalay Akan) - ;Dilekçe Komis
yonunun 20. VI. 1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1214 sayılı Kararın Kaınutayda görüşülmesine dair 
(Dil kçc Komisyonu~a) 

Çanakkale ve Bolu ınilletvckil liklerine seçilen Fahri Be
lcn ' in, Bolu MilletvekiUiğini tercih· ettiğine dair 

Eskişehir (•Hasan Polatkan) - Çalıııma Bakanlığına ta
yin eelilmesinden dolayı , Başkanlık Divanı Katipliğin

den çekildiğine dair 

Eskişehlr v~ İstanbul Milletvekillikleriııe seçilen Ali Fu
nd Cebesoy'un, Eskişehir Min.etvekilliğini tercih eylerli
ğine dair 

Burdur (Fethi Çclikbuş) - J ~tüzüğün Sil nci maddesinin 
yorumlıınıııa~ına dair (Anayasa Komisyonuna.) 

İzmir (Cihad Baban ve 5 arkadaşı) - Belediye Gelirleri 
Kanununun 21 nci maddesinin dördüncü fıkrasının yo
rumlaıımasına dair ( İçişleri, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına.) 

Erzurum (Fehmi Çobanoğlu ve Bingöl Milletvekili 
Feridun Fikri Düşünsel) - Türkiye Cunıhuriyeti Emekli 
Sa.ndığı Kanununun 99 ucu maddesinin yorumlanmasına 
dair (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

l çcl (Şahap To!) - Dilekçe Komisyonunun 14 . VI . 1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki ll sayılı Kararın 

K.a.ınutayda görüşülmesine dair (Dilekç.e Komisyonuna) 

4/49 Kastamonu (Hayri Tosunoğlu ve Toka.d Milletvekili Ha
luk Okercn) - Türkiye Büyük l\fillct Meclisinin Doku-

Muamelesi 

Bu husustairi Dilekçe Komisyonu 
raporu 21 . VI . 1950 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

(E. : .1- !çtima : F.) 

Bu husustairi Dilekçe Komisyonu 
raporu 8 . XII . 1950 tarihinde 
ka.btıl edilmiştir. 

(E. : 41- İçtima : 1) 

26 . V . 1950 tarilıinde okunmuş
tur. (İçtima : F.) 

26 . V . 1950 tal'ihinde okunmuş
tur. (İçtima : F.) 

5 . VI . 1950 tarilıinde okunmuş
tur. (İçtima : F.) 

Yoruma mahal olmadığı hakkın
daki Anayasa Komisyonu raporu 
5 . ll . 1951 tarihinde kabul edil
miştir. (E. : 54- İçıima : 1) 

1 

18 . XII . 1950 tarihinde sahipleri 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 63- İçtima : 1) 

4 . XII _ 1950 tarihinde sahipleri 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 59- !çtiına: 1) 

5 . XII . 1952 tarihinde 1810 sa.
yılı Karar olarak kabul edil.m.iş
tir. (lçtima : 3) 
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zuııcu Döneminde ç ıkacak kanun ve kararlar hakkıııda 

(Anayasa, İ çıişleri ve Adalet koınis~·onlarına) 

4/50 l\llardin. (Aziz Una.-) - lll numaralı Ge~ici Dil kçc Ko
misyonunun 15 . III . 1!l50 taıihli Raftalık Karar Cet
velindeki 2122 sayılı Karann Kamutayda görüşülmesine 

Muamelesi 

12 . II . 1951 tarihinde sahiplcı·i 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 78- !çtima : 1) 

dair olan öncı·gesinin gcl'i verilmesi hakkında 23 . VI . 1950 tarihinde okunmuş 
ve önerge sahibine geri vel'ilmiş

tir. (F. : 2 - İçtima : F. ) 
-l/ 51 İstanbul (Mükerrem 'aral) - Anayasanm ikiııc i mııdclc

sindeki (Devlet dili Tüı•kçedir.) fıkra ının yorıımlıınma

sı hakkında (Anayasa Komisyonuna) 

4/52 Ankara (Hiımid Şevket !nce) - oter Kanununun 18 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkmdaki Kanun teklifinin 
geri verilmesine dair 

4/53 Erzurum (Bahadır Dülger) - Basın Birliği Kanununun 
kaldırılması hakkındaki 4932 sayılı Kanuntın birinci 
maddesiııin yorumlanmasına dair (İç'işlPri ye Adalet 

12 . VII . 1950 tarihinde yorum 
fıkı·.ası ka bul euilınemiştiı·. 

(E. : 20- l çtima : F.) 

2 . VI . 1950 taı·ihinde okunıııuş 
ve teklif sahibine geri verilmiş
tir. (F. : 29- !çtima : F.) 

komisyonlanna) 10 . VTI . 1950 tarihinde sııhi·bi ta
rafından geri alınmıştır. 

4/55 

Kays 'ri (Fikri Apıı~·t]ın) - IV Numaralı Geçici Dil ckı.;r 

Komisyomm~n 2 . VI. 1950 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2544 sayılı Kararın Karoutayda görüşülmesine 
dair (Dilekçe Komisyonuna) 

İstanbul (l\fükenenı Sarol ve Hiisnü Yaman) - Türk 
eza Kanununun 481 nc'i maddesinde yazıiı (aynı mah

'kcme) sözünün yorumlanmasına dair (Adalet Komis
yomma) 

4/56 ~!uğla ( uri Öz an) - Türkiye umhuriyeti Emekli an
dJğı Kanununun 39 ucu maddesiniıı B fıkrasının yo
rumlanmasına dair (lHaliyc ve Büt~ komisyonlarına ) 

(F. : 31 - İçtinıa : F.) 

13u husustaki Dilekçe Komisyonu 
ı·oporu 13 . Xll . 1952 taı-ihinde 
kııbu l edilmiştir. 

(F. : 155 -lı:tima : 3) 

4 . XII . 1950 tarihinde sahipleri 
tarafındım geı-i alınmıştır. 

(F. : 60- İçtima : 1) 

(Geçici Komisyona) 16 . V . l!l51 tarihinde 1728 sa
yılı Karar Q]ıırak kabul edilnıi~

tir. (lçtima : 1) 
-l./57 Oı·du (Feyzi Boztepe) - ubaylar Heyet'ine Mahsus Ter

ii Kanununun biizı maddelerinin değiştirilme ine ve bu 



No. 

- · 361 -
llulilsıısı 

kanuna geçici maddeler eldenınesin' daiı· olan 5611 sa
yılı Kanunun yayımı tarihinde üsteğmen ı·ütbeıdııde bu
lunan subayların yükselme sürelerinin yorumlanması 

Muamelesi 

hakkında (Millı Savunma ve Bütçe komisyoıılarıııa) 11. \ ' ll. 19:10 tal'ihindc sııhihi tıı
nır ıııclnn ger-i ıı lııımıştır. 

4/58 Bursa (Necdet Yılmaz) . Beled'iye Gelirl eri Kanununun 
1 nci, 4 ncü ve 5 nci maddelerindeki (tahsi l ve tahsilat) 
kelimelerinin yorumJanması hakkında (I çişleri ve Ma
liye komisyonlarına l (Geçici Kom.isyoııa) 

4/59 Erzurum (Ba.hadır Dülger) · Basın Biı·liği Kıınunu

nun kaldırılması hakkındaki 4932 sayılı Kanunun ı nci 
maddesinin yorumlanınasma dair olan önergesinin geri 

(1<. : 32 . !~tima : F .) 

10 . r . ı951 tarihinde 25ı sayılı 
yorum ,ol.arak kabul edi lmiştir . 

(l~tiına : l) 

verilmesi hakionda 10. VIT. Hl50 taı·ihinde okunınu~ 
ve ınezkiir önerge suhibine geri 
verilmiştir. (F. : 31 -1çtima : F.) 

.J. / 60 Erzurum ( Bahadır Dülge ı· ) • DiJekçe Komisyonunun 
7 . VII l!l50 1 a ı·i!ıli HafLı:ı.lık Karar Cetvelindeki 67 
ı:ıay ılı Kararın Krunntayda ı.rörüşülmesine dair (Dilekr.e 
Komisyonuna) 

.J./61 Ordtı ( Peyzi Bo?.teye) . !'iubaylıır Heyet ine Mahsns 'l'er
ri Kumuı uııuıı Biiın Marldelerinin Değiştirilm esine ,.e bu 
Kanuna (;eçici .Maddele r Ekl eııın csiııc daiı· olan 5611 sa
~· ılı Knıı ıınun yayJim tarihinde üsleğmen rütbesinde bu
lnn.ın subayların ~' Üksclın!' sürel o ı·inin yorumlanınası 

lıakkındald öncrırcsinin ~eri verilmesine dair 

J/62 Seyhan (Sinan Tekelioğlu ) · Dilek~!' Komisyonunun 7 . 

·I/ G3 

VII . 1950 taıihli Haftalık Karıır Cetwliııdeki 77 say ılı 

Kararın Kanıul ayda görüşiilıııcsinc dair ( Dil ckı:e Ko
misyonuna.) 

Tekirdağ ( Yuım r Ziya Ttuı Lı:ı.ş) · Adnpa1.arı ve Adana 'da 
şeker ful)l'ikn sı kımılnıa ı hakkınd a. Ilükümct~e ne düı,1.1 -
ııiilrliiğünc da i ı · lş l et m eler Baknıılığımlaıı sözlü sorusu
nun gel'i veri lmesi hakkında 

Bu husustaki Dilekçe Kozrusyonu 
raporu ı . XII . 1950 tarihinde 
kabul edHıniştir. 

CE. : 33 - l çtima : 1) 

ll . VII . 1950 tarihinde okun
muş ve önerge sahibine geri ve
rilmiştir. (F. : 32- İçtima : F.) 

Bu husustaki Dilekçe Komisyonu 
rnporu 26 . .xn . 1951 tarihinde 
kabul edilıniştiı·. 

(E . : 97 -lçtima : 2) 

11 . VU . 1950 tarihinde okun
muş ve sözlü soru sahibine geri 
vel'ilıniştir. (F. : 33- İçtima : F .) 



No. 

4/64 

4/65 

4/66 

4/67 
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Hulasası 

Kastamonu (Şükrü Kerimzade) - Tütün ve Müskirattan 
Alınacıılt Müdafaa Vergisi hakkııidaki 2460 sayılı Kanu
na ek kanun teklifinin geçici bir kom,isyonda gö~ülmesi 
hakkında önergesi 

İstanbul (Hüsıiü Yaman ve 2 arkadaşı) - Milletvekilleri 
ara seçiminin bu yıl yapıl.ınıunası. hakkında 

Aydın ve Manisa Milletvekiliikierine seçilen Fevzi Lutfi 
Karaosmanoğlu 'nun Manisa. Milletvekilliğini tercih eyle
rliğine dair 

Manisa ve Muğla Milletvekilliklerine seçilen Sarnet Ağa
oğlu'nun Manisa Milletvekilliğini tercih eylediğine dair 

Muamelesi 

10 . VII . 1950 tarihinde okun
muş ve kabul edilmiştir. 

(lçtima. : F .) 

12 . VII . 1950 tarihinde 1698 sa
yılı karar olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : F.) 

14 . VII . 1950 tarihinde okun
muştur. (İçtima : F.) 

14 . VII . 1950 tarihinde okun
muştur. (lçtima : F.) 

4/68 Eskişehir (Abidin Potuoğlu ve Seyhan Milletvekili S~

dat Barı) - Türkiye Büyülk Millet Meclisinin çalışmaları-
na 1 Kasım 1950 gününe kadar ara verilmesi hakkında) 15 . VIT . 1950 tarihinde 1700 sa· • 

yılı karar olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : F.) 

4/69 Bursa (Selim Ragıp Emeç) - Amerika Büyükel~iliğinin 

Amerikan Tebaasmı Türk topraklarını terke daveti hak
kında Dışişleri Bakanının açıklamada bulunmasına dair 14 . VII . 1950 tarihinde Dışişleri 

Bakanı konuştu . (İçtima : F.) 



5. Türlü kağıtlar 

_ Bu içtima. senesi içinde gelen (19) türlü 
kAğıttan (16) sı fevka.l&de, (3) ü de birinci 

içtimalarda sonuçla.n~tır. 

No. 

5/1 

5/2 

Hulasası 

Kurmay Binbaşı 1323 doğumlu Naci Can'ın affı hak
londa Adalet Komisyonu raporu (Adalet Komisyonuna) 

Kırklareli nıilletveki,llerinin seçim tutanakları hakionda 
Tutanakları Inceleme Komisyonu raporu 

5/ 3 Istanbul Millctvekilliğino s~ç il en AndreV alıram Bayar'ın 
S<'Çinı tutanağı halkkınd.a Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu 

:.;rı 

'ı /6 . 

5/ 7 

Van milletvekillerinin seçim tutannklıırı haklanda Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu 

~rzuruııı milletvekillerinin se\İm tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu rapom 

:\-lurdin milletvekilleı·inin seçim tutanakları 

Tutanakları 1nerleme Komisyonu raporu 
hakkında 

'iiı·d Milletvekili Mehmet Daim Süalp 'ın seçim tutanağı 
hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

5/ 8 Afyon Karahisar lifilletvekili B kir Oynaganlı'nın s çim 
tutanağı hakkında Tutanakları lnc leme Komisyonu ra
poru 

5/ 9 

5/ 10 

Denizli Millctvekilliğine seçilen Eyüp Şahin'in seçim tu
tnnnğı hakkında Tutanakları Inceleme Komisyonu ra
poru 

Ordu miJletvekillerinin eçim tutanakları hakkında Ttı

tnnakları İnceleme Komisyonu raporu 

Muamelesi 

Dilekçe Komisyonu 24 . V . 1951 
tarihinde 71 numaralı Karar ile 
talep hakkında muamele yapıl

masma malıa.l görmemiştir. 

(lçtima : 1) 

21 . VI . 1950 tarihinde kabul
edilmiştir. (K : 5 -İçtima : F.) 

21 . VI . 1950 tarihinde ka bul 
edilmi5tir. (E. : 3 -İçtima : F.) 

7 . VII . 1950 tarihinde kabul 
edilmiştir. (E. : 15- Içti ma : F.) 

2 . VI . 1950 tarihinde kabul 
edilmiştir. (E. : 8 - !çtima : F.) 

7 . VII . 1950 tarihinde kııı.bul 

edilmiştir. (E. : 14- lçtima : F .) 

28 . VI . 1950 tarihinde kabul 
edilmiştir. (E. : 7- lçtima : F.) 

30 . VI . 1950 tarihinde kabul 
edilmiştir. (E. : 13 -İçtima : F.) 

12 . VII . 1950 tarihinde kabul 
edilmiştir. (E. : 19 -İçtima : F.) 

15 . VII . 1950 tarihinde kabul 
edilmiştir. (E. : 21-İçtima : F.) 
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5/11 Bııı·dut· Millf'tvrkilliğinc seçilrn i\Jrhnıet Eı·kımıneı ' nııı 

seçim tutanağı hakkında '1\ıtanakları .lncelenw Komis~·o
nu raporu 

5/12 

5/13 

5/14 

5/15 . 

5/ 16 

5/17 

5/1 

5/19 

Konya Milletvekilleı·inin sc~im tutanakları 

TutanaklAn lnrcleme Komisyonu raporu 
hakkında 

Sinob Milletvekillerinin se~im tutanaklar ı hakkında 'l'n
tıınaklat"l ineeleme Komisyonu raporu 

i\fuş Milletvekillcrin'iıı Sl'<:im tutanakları hakkında Ttı

tanakları tnceleme KomisYQnu raporu 

~'ivas Milletvekill erinin ·e\:im tutanakları hakkında Ttı

tanakları fncelenıe Komi youu raporu 

Vrfa Millctvekillikl erine seçilen Necdet A<:nnal , Feı·idun 
A.valp, Ömer Cevheri, F eridun Ergin, CeUil Öncel ve 
Rcş1t Kemal 'l'imuı·oğhı 'nun seçim · tutanakları hakkın
da Tutanakları İncelem e Komisyonu raporu 

Trabzon Milletvekillikl e ı· inc se\: il en Ralih Esat Alpercn, 
Mahmut Goloğlu ve , üleyman F ehmi Kalaycıoğlu 'nun 
seçim tutanakları hakkında Tutanaklan lne~ll'm<' Komis
yonu raporıl (3/3 il<' hirlcştirilıniştir) 

Yozgad }filletvekilliğ'iııe seçilen iyazi Ünal AJcılı, Faik 
l<Jrbaş, Yusuf Kar lıoğlu , Fuat Kizamoğl u. Hfıf$im Tat 
lıoğlu \ 'C Hasan Üçöz 'iin seçim tutanakları hakkında 
Tutanakları 1ncelemc Koıııisronu mporu (5/ 24 il <' hir
le tirilrn:işti.1') 

Han.s Kı'Oeeker, f~kr ın Ozdemir, Bans Bucher, Kemal 
Usman, Hasan Hayri . onat, Dr. Hcl'rınnnıı Von En
gelnıann, Prof. Dr. Han.· H cnning Von Der O · tım 'i ıı 
mahkum bulundııklın"l ce1.aların affı hakkında Adalet 
Komj yonu raporıı (1/53 ile biri tirilmişt'ir) 

ı\lu ıınıc l esi 

15 . vn . 1950 tııı·ihinde kabul 
l'dilnıiııt iı·. (E . : 22 - l çtinı a_: F'.) 

1 'l . VII . 1950 ta ı ·ilıinde kabul 
ed ilmişt ir·. (E. : 26 - İçtima : F .) 

13 . Yll . 1950 tarihinde kabul 
edilmi şt i ı·. ( E. : 27- l ~tiına : F. ) 

J 5 . Vl l . 1950 tarihinde kabul 
Nl ilıniştiı· . (K : 24 - lçtimıı : F.) 

J 5 . vır . 1950 t.a l'ihindc ka lıul 
ed ilmişti ı·. (E. : :!5- l ~ tiına : F. ) 

15 . VlJ . 1950 t:ll'ihincle kabul 
edilmi, tiı·. (K : 2:3 - lçtiına : F.) 

29 . Xl . 1950 tarihinde kabul· 
edi l miştir. (E. : 32- ! çtima : 1) 

17 . .Xl . 1950 tıır·ihiııcle kabul 
dilmiştir . (E. : 30- I~ tiına : 1) 

15 . Vll . 1950 tarihinde 5678 sa
yılı Kamııı olarak kabul edilmiş

I ir·. (l~tinıa : F .) 



6. Çeşitli işleri ilgiLendiren ktiğıtlar 

IX ncu Dönemin fevka.Iade toplantısı 

içinde çeşitli işleri ilgilendiren (1286) ta.ne 
ki.ğıt gelmiş olup bunlardan (1029) u Ka
nunlar Müdürlüğüne, (192) si Zatişleri ve 

Evrak Müdürlüğüne, (8) tanesi Matbaa Mü
dürlüğüne, (11) tanesi Kitaplık Müdürlüğüne 

· ve (46) ta.nesi de İdare Amirliğine hava.le 
edilmiştir. 



7. Dilekçel er 

' Fevkali.de içtiina senesi içinde Büyük 
Millet Meclisine gelen (4052) dilakçeden 
(3854) tanesi Dilakçe Komisyonuna., (198) i 
de muhtelif komisyon ve kalemiere ha.vale 
edilmiştir. 

Gelen 

5720 25 Mart 1950 tarihinde encümende bulu
nan arzuhaller 

196 25 Mart 1950 tarihinden 22 Mayıs 1950 
tarihine kadar encümende bulunan arzu
haller 

1812 22 Mayıs 1950 tarihinden 1!.i Temmuz 
1950 tarihine kadar encümene gelen ar
zuhaller (•) 

883 Vekaletlerden gelen arzuhaller 
7 Encüm.enleı·den gelen arzuhaller 

8618 Toplam 

Bu içtima senesi içinde Meclis Reisliğin
den Dilekçe Komisyonuna havale edilen 
(3854) dilekçe ile geçen devreden müdevver 
dilakçeler hakkında yapılan muameleler qe.
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Giden 

1345 25 Mart 1950 tarihinden 15 1'eınmuz 1950 
tarihine kadar vekaletlere gönderilen ar
zuhaller 

6 Encümenlere gönderilen arzuhaller 
2 Evrak Miidürlüğüne iade olunan arzu

haller 
185 Karara bağlanan aı·zuhaller 
46 I numaralı Arzuhal Encümeıllnce kara

ra bağlanan arzuhaller 
• 76 IV numaralı Arzuhal Eucümenince kara

ra bağlanan arzuhaller 
172 VI numaralı Arzubal Encümenince kara

ra bağlana.n arzuhaller 
-!2 VII numaralı Arzuhal Eneümenince kara

ra bağlanan arzobııller 
18 YIII nıunaralı Arzuhal Encünıenince kara: 

ra bağlanan arzuhaller 
672 15 Temmuz 1950 tarihinde encümencle bu

l una n arzuhaller 

8618 Toplam 

Muhtelif koınisyonlara ve kalemiere havale edilen (198) dilekçeden (24) ü .Adalet, (1) tanesi 
Bütçe, (1 )tanesi Tutanakları !nceleme, (2) tanesi .Anaya a komisyonları ile (10) tanesi İdare 
Amirliğine, (1) tanesi Daire, (74) ü Kanunlar, (2) si Kitaplık, (2) si Basımevi, (2) si Tutanak 
ve (69) tanesi de Zat ve Kiiğıt~leri müdürlüklerine havale edilmiştir. 

(•) Dokuzmıcu Devrenin fevkaUide içtimaı zarfında Meclis Reisliğinden Arztthal Encii.meııine ho.
vale edilen ar.şııhallerin sayıs1 : 

22 ilfayıs 1950 tarı7ıinden 15 Temmuz 1950 tarihine kadar 1812 
Meclisin r.olıpııalamıa ara venııe tarih~ olan 1? Teııııııuz 1950 tarihinden 30 Ekim 1950 taı-ihine 

kadar 2042 dir ki ceıııan 3854 tiir. 



1 nci içt-ima içinde Yüksek Meclise: 
198 Tasarı 

257 Teklif 
134 
119 

19 
3 034 
6 708 

10 469 

Tezkere 
On er ge 
Türlii kağıtlar 
Çe§itıi i§leri ı1gı1endiren kağıtlar 
Dilekçeler 

evrak gelmi~tir. 

tçTtMA: 1 

1. T asar ıl ar 

Bu içtima içinde gelen (198) tasandan, 
(129) u birinci, (28) i ikinci, (8) i üçüncü iç
ti.ma.larda sonuçland.ınl.ını.ş, (14) tasarı Hükü-

met tarafından geri alınmış ve (19) u da Da
hill Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğince 
hükümsü.z kalmıştır. 

• 

No. Hulas:ısı 

l /5·l Beden Terbiy!'si <:Pncl Müdürlüğü 1945 Bütçe )'llı Kl'
sinlıcsahı hakkında ( ayıştny Komisyonuna) (3/140 il!' 
bi rlcştirilın iştir) 

ı/55 Beden Terbiye'si Ucııcl Müdürlüğü ı946 Bütçe )'llı Kc
s inhesabı haJkkında ( Sayıştay Komisyomma) ( 3/2ı5 ile 
birleştirilmiştir) 

ı/56 Gümrük Kanununun ı8 nci ınadd inin ı, 2 \'C 3 ıı eü 

fıkraları uyarınca ym·da n:uaf olarak giren eşyadan Tc
kcl Resmine tiibi olanlarının bu resimleı·dcn de muafiye-

Muamelesi 

ı6 . II . ı95ı tarihinde .5718 sa
)'llı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : ı) 

8 . II . ı952 tarihinde 5875 sa
yılı Kanun olm:ak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

tine dan- (Gümrük ve Tekel ve Bütçe koınisyoıılarına) 5 . I . ı95ı tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

. (F. : 64- lçtima : ı) 
l /57 İstanbul Teknik Üniversitt>si 1947 Büt~e yıJı Kesinh sabı 

hakkında (!=;a)'lştııy Komisyonuna) (3/ 351 ile birle.~ti-

rilıniştir) 2 . VII . 1953 tarihinde 6100 sa
)'lh Katitın olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtim.a : 3) 
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No. ITuHlsnsı ı\1ııııııırl eRi 

1/li' lstikliıl llıırbi miUuiiHine verileel'k para miikafatı hak-
kında ( Büt~e Komis.vonuııa ) :!5 . X ll 1950 taribinde 5692 sa

yılı Kanun olaı·~k kahul edilıniş

tiı ·. (J~tima: 1) 

1/59 Lübnan 'ın Frank sahasından ~ ıkaı· ılnıası nıaksadi~· l p 

'T'iiril<iy<' il i' L•'ransa aı·ıı..sında trati olunan ııwkt uplıınn 

onnııııııısı hakkıııda ( Dışişl eri w TicarN koııı i ·~·onla 

rına ) 

] / GO .\lill et lı•ı-a ı·ası l:üınrük 'l'arifı•lrı-i Ya.l'lll Birliği ,\lukan'
lrıııınH'si.vlr UyKulama Ni1.amnıınırsini I'C iınza zabıtnıı

nw~iııi d<'ğiştirrn protokol ün onanııın.·ı hakkında ( Dı ş 

işiN· i w Gümrük ve TPkel komisyonlarına) 

1/ 61 f.;aııa~• i vr t icar<'tt<' iş t!'ftişi hakkındaki ın nıınuıra lı .\Iil
l<'tleraı·ası 'alışma Süzl!'şnH•siııin oııanıııası hakkınd ıı 

li . 1 . 19fil tııl'ihinde 5i01 Sil

yılı Kaııuıı olımık knlıul cdilnıi~

tir. ( l~tinııı : l ) 

:!H . V . l!l5 1 tııl'ihindr 57H1 sa
yılı 1\ıımın oiAr:ık kabul edilmiş
tir. ( l~tima : ] ) 

(Çalışma Komjsyonuna) ] :1 . .XTT . 1950 tnı·ihindr 3690 sn

yılı Kanun olııı·ak kııbul edilmiş

1/ 62 'l'r k!'l (lpıırl .\fiidiil'lüğü HH Bütı:r yıl7 Krsinlwsah ı 
hakimıda (F\ayıştay Komisyonuna) 

1/ 63 Milletleraras ı Telekomiııikru;yon F\özl<'Şnıe:siyle huna bıığfı 
protokollerin onanınası hakkındald 5+50 sayılı Kaııuıııı ek 

liı· . (l~tiınıı: 1 ) 

J)ııhili Nizııııınaıneııin 69 nrıım:ı.ıl
ll<'si !(Heğince hiikiiınsiiz kalınış

tıı·. 

kanun tıısarısı (U iaştmna Koıni yonuna) H . X ll . L950 tarihindE' 568~1 sa
yılı 1\ ıı ntın o lııı·ak kntıııl ı>dilıııiş

tiı'. ( İçtima : J ) 

1/ 6-! Türkiye ıımhuriyet i Hüküm eti ilc Almanya 'daki Anw
rika Biı·l<'Şik Devletleri, Birleşik Kırallık, Fransa !ııgal 
BöiKl' i<'ı·i Asker! lli.ikiimrtkri aı·asıııdaki Ödrm c Aıılu. 
masına bazı cari tediyeleıin ilavesine d.aiı· olan mektup
ların onanınası haklo.ııda ( DL5işleri ve Ticaret komis

~·onlarına) 

1/65 Tü.ı-kiye ilo Belçika - Liil;seıııbuı-g Ekonomik Bil'liiii aı·a
sındaki Ödeme Anlaşınııs ı sür sinin tı7.ııt ı lm ası na dair olan 
ıııektuplann onanınası hakkında ( Dışişl ri ve Tican•t 

2+ . l . l!l51 ta rihindı> 570 .~n

yılı Kıımııı. olıırıık k.ıılnıl e(]jlıııiş

tiı-. d~tiına : 1) 

komisyonlanna) :H . I . J!l51 tnl'ihiııdr 5706 sn
yılı Kıınıııı. ola ı·nk knhul Nlilnıiş
tit-. (1 ~tim :ı. : J ) 

1/ 66 

,_ 

Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının 9 ncu maddesi
nin değiştirilme i iı;in teati olunan mektııpların onan
ması Jıaklonda (Dışişleri ve Ticnı-et komi yonlanna) 

2+ . I . 1951 tarihindE' 570!1 n
yılı Kıınun olarnk kııhul edilıniş
tiı·. (ll}tima : 1 ) 



1/ 67 
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Hulusıısı 

Türkiye - Fiıılandiya Ödeme Anlaşmasının 5 nci mad
desinin dcğiştiı·ilnıcsi i<;in mektup tcatisi Slll'Ct i.vlt> .varı

lan Aııla:;ımaııııı Onaıımıısı lıal<kınJa ( Oı§işleri Y\! 'T'i 
caret konüsyonlanııa ) 

1/ 68 'l'ürkiye Cumhuriyeti Hüküm eti il e lsı·ııil n evieli llükü
nıeti arıısmda iın7Aılaııan M:odü.s vi,•cn li il c Tioorct V(' 

Ödeme anlaşınalarıııın oııaıınıası hakkınrlu ( Dışişleri 

Muamel esi 

17 . I . 1951 taı·ilı.inde 5702 sa
yılı Kanun olarak kıa.bul edilmiş
tir. (İçtiına : 1) 

ve Ticaret komisyoıılarına) 2-! . I . 1951 tarihinde 5707 sa
yılı Kaınm olarak kıabul edilmiş
tir. ( lçtima : 1 ) 

1/ 69 Türltiyc Cuıııhuı·iycti Hükümeti ilc i\lısıı· Kı.ruli.\'(~t Hii
kümeti arasında bu iki ülke ,beyninde ve dalıa ötesinele 
tarifeli h ııva se ı -v isl eri tesisi i<;in yapılan Anl~manın 
onanınası hakkında ( Dışi'?l eri ve t.:Ja~t ırma konı is,vonla

rına) 

1/ 70 Postıı. Te l g ı ·uf ve 'I'eiE'foıı l~J ct ııı e Cleııcl Müdürlüğü 
19.ı8 l lüt~r yı lı Kcsinh esalı ı hakkıntlıı ( . 'ayıştny Ko
ıııisyoııuna) (:3/;!77 ile birleşt iriluıiştir.) 

1/ 7l l>l•,·Jpt f.(l'lllilt•riııiıı muaflığına <l ııir biizı kaiclclcrin hir
IP~tirilııwsi i~iıı inızalıııımış olan ~lillPtlt•raı·ası ıınlaşma~·ıı 

Pk olaı·ak inızııliınnıış protokole katılınaıııı~ hakkında 

l Dı şişll• ı · i . ı\dal<·t \ ' C L' la~tırma koınis,vonlıırına ) 

1/ 72 Avnıpıı lk tisııd i 1 ş Birliği 'I't·~kiliıtına rlfılıil ııı rııı l ckrtl ı>r 
arası n dııki ıııiihııd~lı•lnri sı•rhc~ tl cştiı· ııwik aın~ı·i.dc ııır7.

klır tl'~kil:itıı diılıil ıııeın l ek<'l l l'r anısında imzalımarı (A \·

nıpu 'l'l'diyı• Birliği Anlaşııııısı ) na kııtılııı aıııır. hakl<ınd:ı 

( Dışişll'ri llt' ' ri ~an•ı komisyonlarınal 

26 . lll . 1H51 taribinde 5756 .sa
yı l ı Kanun olarak kabul eclilıniş
tiı·. (İçtima : 1) 

Hl . X 1 J • 1 H52 t.aribindo 5994 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. '(1çtima : 3) 

Da hili iznnıuamenin 69 ncu 
madcleııi gereğince hükiimsüz kal

mıştır. 

1 . VJIT . Hl51 tarihinde 5 24 a
yıh Kanun olarak kabul edilıni.ş
tir. (İçtima. : 1) 

1; n llııııı ıra RPsnıi Karnınunun 3::! ıwi madd~siııc 3765 sayılı 
Kanu ııuıı fi n<·i ınadd e.~i.vle ı·kh·n<'ıı 7!) ııı:u ınıınaranııı 

drği~t irilnıcsi haklmıdıı ('.\la liye ,.... Büt<;l' korııisroııla-
rıııa ) 2-J. . 1 . 1951 tarihinde 5710 sa

yılı Kııııun olarak kabul eclilıniş
tiı·. (İçtima : 1) 

1/ H l•'ikiı· '' ~' sanat ı·scrkı·i halıkında 
lı•t koıııisyoıılarına ) 

()[illi Eğitim v Ada-
5 . n . 1951 tarihiuel 5846 sıı
yı lı Konıın olarak kohul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 
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No. IIulasnsı Muamelesi 

1/ 75 ( lümrük Muhafaza Genel Komutanlığı eım·indeki deniz 
· t~şkilfLtının askerleştirilmesi hakkındaki 3015 sayılı Ka

nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair (Milli 
~avunma ve Güım·ük ve Tekel komisyonlarına ) ı5 . I . ı95ı tarihinde 5700 sa

yılı Kan.un olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima. : ı) 

1/ 76 Birleşmiş Milletler emrine ,·crilmck üz!'re askeri birlikler 
hal inde yabancı ülkclcı·e göndl'ril!'cck ordu mensupları
nın a,vlık 'c ücretkriyl e . <; eşitli istihkaklıırı ve birliğin 

sair masrafları lıakkmda (Milli ~avunma \'C Büt~e ko
misyonlarıııa ) 6 . XII . ı950 tarihinde .5686 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına. : 1) 

2 . Il . 1951 tarihinde 575ı sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
ti ı· . (lçtiın~~; : ı ) 

l / 77 1!.)51 ),lı Bütc:e I<anunu (Bütçe Komisyonuna ) 

ı;7 Ankara Üniversitesi 1951 yılı Hüt<; Kamunı (Bütçe 
Komisyonuna ) 25 . II . ı951 tarihinde 5733 sa

yılı Kaıı.un olarak kabul edilmiş
tir. (lçtiına : ı) 

ı/79 Bcdrn Tcrbiycsi Genel Müdürliiğü 19!l1 .vılı Bütçe Ka-
nunu (Bütçe Komisyonuna) 25 . II . ı95ı tarihinde 5732 sa

yılı Kan.un olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima. : 1) 

ı/80 Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme Genel Müdür-
lüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu (Bütçe Komisyonuna) 27 . II . ı95ı tarihinde 5742 sıı 

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir·. (İçtima : 1 ) 

ı; 1 Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdür-
lüğü 1951 yılı_ Bütçe Kan~u (Bütçe Komisyonuna.) 27 . II . 195ı tarihinde 5739 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtiına : 1) 

ı; 2 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü l 95ı yılı Bütçe 
Kanunu (Bütçe Koınlsyonuna) 27 . JI . ı951 tarihinde !i740 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/ 3 D vl t Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ı951 yılı 

1/ 84 

V5 

Bütçe Kanunu (Bütçe Komisyonuna) 27 . II 1951 tarihinde 5737 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir·. (İçtiına : ı) 

Hudut ve Sahiller ağlık Genel Müdürlüğü ı95ı yılı 

Bütçe Kanunu (Bütçe Komisyonuna) 

İstanbul Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu (Bütçe 
Komisyonuna.) 

26 . Il . 1951 ta J'ihinde 5735 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

25 . II . 195ı tarihinde 5730 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 
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No. Bulasası Muamelesi 
--------------- ·- ·-

1/86 !stanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu 
(Bütçe Komisyonuna) 25 . II . 1951 tarihinde 5731 sa

yılı Kıınun olarak kabul eclilıniş

tir·. ( İçtima : 1) 

1/87 KarayoUarı Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt~e Kanunu 
(Bütçe Komisyonuna) 2'ô . li . 1951 tarihinde 5734 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmi§· 
tir·. ( İçtima : 1) 

1/ 88 _ürnıan Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 

. 1/89 

1/90 

1/ 91 

1/ 92 

(Bütçe Komisyonuna) 27 . l ( . 19h1 tarihinde 5738 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir·. ( İçtima : 1) 

Posta, Telgraf .ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
1951 yılı_Bütçe Kanunu (Bütçe Komisyonuna) 

Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 
(Bütç~. ~oınisyonuna) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 
(Bütçe Komisyonun&.) 

Ceza Muhakcıncleri Ustılü Kaııuuuııuıt :WO rH:Ü matl
desinin değiştiri l mesi hakkında (Adalet K nıni~yıınuıııı ) 

:.!7 . U . ~ 9;i 1 tarilıiııde 57 41 sa
yılı Kanun o l arıı k . kabul edilmiş
t ir·. ( İçtiına : 1) 

27 . U . ] 951 tarihinde 5736 sa
yılı Kaınm olarak kabul edilmiş
tir·. ( İçtima : 1) 

28 . IT . 1951 tarihinde 5749 sa
yı lı Kanun nlıır·ak kabul ed ilmiş
tir. ( İçtiına : 1) 

1 O . I . 1951 tarihinde 5695 sa
yı lı Kanun ola rak kabul edil~ş
tir·. ( İçtima : 1) 

1/ 93 Devlet Denizyollar·ı ve Limanları İşletme Grncl Müdür
lüğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkında (Sayrııtay Komis-
yonuna) Dahili Nizamnamenin 69 ucu mad

desi gereğince :ı uı<iiınsii.?. kalmış
tu·. 

1/94 Edebiyat ve Sanat eserlerini koruma için kurulan Bern 
Birliğine katılmak hususunda Hükümete yetki veı·ilm e

sine dair ( Dış işleri, Milli Eğitim ve .Adalet komisyon-
larına) 28 . V . 1951 tarihinde 5777 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 1) 

1/ 95 Hayvan Hırsızlığıııın Me~'i hakkındaki 5617 sayılı 1\ a
nunuu 14 ncü maddesinin yüı1irlükten kaldırılıııasıııa 

dah· (Adalet Komisyonuna) 26 . I . 1951 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

1/96 Kaçakçılığm Men'i ve Takibine dair olan 191 sayılı 

Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve baz1 
maddelerinin yürürlükten kaldınlması hakkında (Günı -

(F. : 69 - İçtimo. : 1) 



372 -
·o. llul.ilsası . 

ı·ük ve Tekel, l~işlcri ve Adalot koınisyoıılar·ımı) 

1/ 97 Meşhut 'uçlaı·ııı Muhakeıııe Uı;ıılü hakkıııdaki :{005 sıı

yılı Kanunun 6 ncı ve .l :3 ncü nıaddelerirtin yüı·ül'!üktcn 

Muamelesi 

J 7 . li . 1954 ı. arininele Hükümet 
; ; ı rnfındrm g(;•i alınmı~tır. 

(F. : 269 -lçtima : 4) 

kaldırılması hakkında (Adalet Komisyonuna ) 15 . I . 1951 tarihinde 5699 sa
yılı I<aııun olarak kabul edilmiş

tiı·. (lçtima : 1) 

J/ 9 Milli 1\onınma Kanununun 464 sayılı Kamınla d-eğişti 

ı·ilen 65 nci maddesinin değiştil'ilrn esi ve 4945 s:ıyılı Ka
ııunla değiştirilen 66 ncı mııddesiııin yü ı·iidiikte ıı kaldı -

rılması hakkında ( l<:işleı-i ve Adalet komisyonlarına l 16 . V . 1951 tar·ihinıle 5766 sa
yıl ı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (lçtim a : 1) 

1/ 99 Onnun Genel Müdürlüğü 1945 yılı Kesinhesabı hakkın-
da ( Sayıştay Komisyonuna ) (3/ 161 ile birlcştirilmişti r. ) 8 . ll . 1952 tal'ihinde 5874 ı;a

~ ·ılı Kanun olarak luıbul cdilmiş
tiı·. ( l~tinıa : 2) 

l/100 Orman Geııei Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hak
kında (Sayıştay Komisyonuna ) (3/ 199 ilc birleştiı·il-

ıniştir.) 2 . IV . 1952 tarihinde 591 :{ sa
yılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. ( 1 çtimıı : 2) 

l / 101 

1; 102 

Oı·ınan Genel Müdürlüğü 19-!7 yı lı Keı;iııhe~abı hak
kındıı. (Sa)',ştay Koıui ·yonuna ) (3/ 339 ile birleştiril -. 

miştir.) 

Hadyoloji , rııcl.vıını ve clcktriklc t rdad w diğcı· für.yotr 
rapi ıuües.~csel l'i hakkındııJki 3153 ·ayı 1 ı Kan un uıı 7 nci 
nıneld esinin ~lcği§ tirilın esinr ve bu kanıma bir nıadde ek
l cnın rsine dair ( f.:ağlık ve Sosyal Yııı·d ı m Koınis~·onuna) 

1/ 103 Tüı·k ' ı.>z~ı Kanununun bı'tzı rnaddcleı·inin dc:>ğiştirilıncsi 

hakkında ( Adal ı>t Konıis~ronuna ) (2/ 37. 21!!, 235 ile 
1birleştiri l.m iştir ) 

l / 10-l 'fürkiyc :Uınlıuriyeti ilc Yunanistan Hükümeti arasında 
münukit Veteriner özle mesind değişiklik yapılınası 

28 . I . 195B tıı.rihiııd e -'6029 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İ<;tiına · 3) 

12 . II . 1951 tarihinde Hükü
ıııet taı·afından g(n·i alınmıştır. 

(F. : 7!J. İçtinı a : 1 l 

l41, U2 n.ci maddeler 3 . XU . 
1951 tarihinde 5844 sayılı Kantın 
olarak k.abul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 
Diğer maddE'le r Dahili Nizamnıı 

meııin 69 ncn maddesi gereğince 
hükümsüz kalmıştır. 
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hakkında teati olunan mektupların onanmasına dair 
i şl eri ve Tarım komisyonlarıua) 

(Dış-

1/ 105 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

Muamelesi 

24 . 1 . 1951 tarihinde 5711 sa
yılı Kanun olıırak kabul edilmiş
tir. (l çtima : 1) 

(Bütçe Komisyonuna) 8 . I . 1951 t.aı-ihiııde 5694 sa
yı lı Kaıınn olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 1) 

1/ 106 1950 yılı Bütçe Kaııununr, bağlı (A ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (Bütçe Komisyonuna ) 
(1/130, 141, 2/ 29, 32, 35, 84, 100, 101, 126, 167 ve 173 ile 
birleştirilmiştir ) 

1/ 107 Muhta~ Çift~ilere Ödünç Tohumluk Verilmesi hakkında
ki 5254 sayılı Kanuna ek kanun ( Tarım, Ticaret ve 

23 . 1 l . 1951 taı·ihiııde 5719 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. ( fçtirna : 1) 

Bütçe komisyonlarına l 2 . VI I . 1951 tarihinde 5 07 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiLıa : 1) 

1/ 108 Türk llıwa Scyrüsdcr Kaııunu ( Ulaştırma, İ çiş leri, Ti
caret, Gümrük ve Tekel, Adalet v~ Geçici Adalet komis
yonlarına ) l>ahilt 1'\izmıın.ıııııenin 69 ncu 

ıııaddesi gereğince hüküııı .·üz ka l
ııııştıı·. 

1/ 109 Türk . Macar Tasfiye Protokolün ek Protokolün onan-
masına dair ( Dışişleri ve 'l'icaret komisyonlarınal 28 . V . 1951 tarihinde 5778 sa

yılı Kanun olarak kabul ed.ilıniş

tir. ( İı;t' .n ıı : 1) 

1/ 110 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilc Brezilya Cumlıuri

yeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair An
laşma ile ekinin onannıası hakkında ( Dışişleri ve Ulaş-

tıı·ma komisyonlarına ) 28 . V . 1951 taı-ihinde 5779 sa
yılı Kanuu olarak kabul edilmiş

tir. ( fçtiıua : 1' 
ljlll Tütün ve Müsk'irattan Alınacak 1\Iüdafaa Vergisi hak

landaki 2460 sayılı Kanunun c:B:. ve .cC:. fıkralarınm 

değiştirilmesine ve bu kanunu deği~tiren bazı hükümle
riıı yürürlükten kaldırılmasına dair (G ümrük ve Te-

1/ 112 

kel ve Bütçe komisyonlannal 1 . Vlll . 1951 tarihinde 5 23 sa
yıh Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (1çtima : l) 

Türkiye CunıJıuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası lmar 
ve Kalkınma Banka · ı arasında akdedilmiş olan Garanti 
Anlaşmasının onanınası hakkında (Dışişleri, Ticaret, 
Ekonomi, Mali~·e, Bütçe ve Geçici Komisyona.) 12 . I . 1951 tarihinde 5697 sıv 

yılı Kanun olarak kabtıJ edilmiş
tir. ( İ~tiroa : 1) 



-374-

No. Hulasası Muıımele.si 

1/113 , Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilatı hakkındaki 
5412 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair (Büt-
çe Komisyonuna) 27 . lJ . 1951 tarihinde 574:l sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 1) 

l/114 1950 yılı Bütçe Kanununa ba.ğlı (A) İ§aretl'i cetYelde de-

1/ 115 

1/116 

ği~klik yapılması hakkında (Bütçe Komiayonuna) 5 . Tl . 1951 tarihinde 5714 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtimıı : 1) 

Çeşitli kamıniıırda mevcut geçici tazmirıııt ve yabancı 
dil ikranıiyeleriyle sair ikranıiyeler hakkındaki hüküm
lerin kaldınlmasına dair (Bütçe Komisyonuna) 

Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün satı§ları bakkındaki 
Protokolün onanmasına da'ir (Dışişleri, Gümrük ve Te
kcl ve Ticaret Komisyonuna) 

9 . IT . 1951 taı·ilıiude 5715, 5716, 
5717 sayılı kanunlar olarak kabul 
<"clilmiştir. (fçtima : l) 

20 . VI . 1951 tıırihinde 5791 sa
yılı Kanun olanık kabul eclilmiş

tiı·. (İçtima : 1) 

l/117 Hayvanlaı· Vergisi Kanunuının 4.226 sayılı Kanunla de
ğiştiril n 18 nci maddesinin değiljtirilroesine dair (Ma
liye, Tarım ve Bütçe komisyonlarına) (2/103, 143 ile 

1/11 

birleştirilmiŞtir) 27 . VTT . 1951 taı·ihinde 'iRlS sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı. (İçtima : l) 

İnönü .Armağanları Kanununun yürurlülcten kaldırılına
sı hakkında (Milli Egitim ve Bütçe komisyonlanna) Dahili Nizaııınameııiıı 69 ncu marl

elesi gereğiııce hükümsüz kalmış
tır. 

1/119 Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmeeiııe ek Tel
graf ve Telefon Tüzüklcrini, nihai Protokolü, karar ve 
dilekleri ilıtiva eden vesikalaı·ııı unanınası hııkkıııdıı 

(Ulaştırma Koınisyonuna.) 20 . VI . 1951 tarihiııde 5794.6a
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiıııa : l) 

1/120• Milli Piyango teşkiline dair olan 3670 sayı~ Kamımın 
7 nci ve 10 ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

(Maliye ve Bütçe koıni yonlarınıı) 23 . V . 19!ll t~rihinde 5772 s,ı . 

yılı Kantın olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/121 Türkiye umhuriyeti Hükümetiyle Amerika Birle.~ik 
· Devletleri Hükümeti adına haı·eket eden Expoı·t - tm

port Bank arasında akcleclilen 36 milyon dolarlık Kı· di 
Anlaşmasının ouanmıısma dair (Dışi leri, Tkııı·et ve 
Bütçe koı:nisyonlanna) 12 . XII . 1951 tarihiııde 5852 sa

yılı Kanım olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 
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l/122 'rabip Odalan Birliği Kanunu (Sağlık ve Sosyal Yar-
dım ve Adalet kıııoisyonla rına ) 23 . I . 19.53 tarihinde 6023 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
til·. (lçtima : 3) 

1/123 Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlılt'l v-e Aşevleri bakkın
tlaki 5375 sayılı Kanuna ek Kanun (Milli Eğitim ve 

1/ 124 

1/ 125 

Uiit~e komisyonlarına) 27 . II . 1951 taribinde 5744 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

Zührevi hastıılıklarla mücadele hususunda ticaret ge
mirilcrinc göstcriler<'k kolaylıklara ıııütaallik Brüksel 
Anlaşmasına katılmamıza daiı· ( Dı.şişleri ve Sağlık ve 

o:>yal Yııı·dım konıisyonlarıııa ) 

Devlet Dcııı iı·yolları ve Limanları lşletme Genel Müdür
lüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (Sayıştay 

Komisyonuna) (3/129 il e birle~tirilmiştir.) 

lO . XII . 1951 tarihinde 5850 ~a
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

28 . III . 1951 tarihinde 5758 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/ 126 Devlet Denizyol l a rı 1·e ı_,imanları lşl ctnıe Genel Mü
dürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (Sayış-

tay Komisyonuna) (:3/141 ile birl eııtirilıniştir.) 2 . IV . 1952 tarihinde 5916 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/127 Devlet Havayollan Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı 

Kt'siııhcsııb ı h akkıııda (Sıı .vıştay Komis,vonuna ) (3/ H3 
ilc birleştirilmiştir.) • 16 . V . 19:ı·L tarihinde .5768 ııa-

1/128 Hudut ve ahilleı· Sağlık Genel Müdürlüğü 1945 Büt-
Çl' .n lı lüsi ııhcsabı hakkıııda 

(3/133 ile birleştirilmiştir.) 
(Sııyı~ta.'' Konıis~·onunıı ) 

1/129 Posta, Telgraf ve Telefon lşletıııe G-enel Müdürlüğü 
1945 Büt~e yılı Kesinhesabı hakkında ( Sayıııtııy Ko-

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

16 . V . 1951 tarihinde 5769 sa
yılı Kanun olarak kabul ed.il.miş

tir. tlçtima : 1) 

misyonuna) (3/130 ile b.irleştirilmiştir.) 16 . V . 1951 tarihinde 5770 sa
yılı Kanun olarak ka.bttl edilmiş
tir. (İçtiına : 1) 

1/ 130 l !l50 ~- ılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaı·l'tli ret\'clde 
değişiklik yapılınas ı hakkıııda (Bütçe Komisyonuna) 
(1/ 106, 141, 2/29, 32, 35, 84, 100, 101 , 126, 167 ve 173 
il birlcştirilmi .• tir ) 23 . II . 1951 tarihinde 5719 ıı.

yılı Kanun olarak k.abul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 
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1/ 131 Anlı'uı·a Üni,·eı-sitesi 1!)50 .nlı Büt<;c Kanununa bağlı (A). 
işaı·Nii rl'tv('ltlc dcği§iklil• yapılması lıakfiiında (Büt~ı· 

Komisyonuna ) 23 . ll . l!Jfi1 tal"ilıinde 5720. ~u
yı lı Kanun olıımk kabul edilm iş

tir. ( tçtinıa ·: 1) 
1/ 132 De' Jet r·etme Çiftiiideri <:enel Müdürlüğü 1950 yılı 

Büt~c Kanunıma bıığlı (A) işaretli cı•tvc ldc değişiklik 

~·apılması Jınkkıııda (Büt~c Komisyonuna ) ~3 . li. 1!!51 tal"ihiıale fi723 .sa
yılı 1\aııuıı. olaı·ıık kabul e.dilnıiş

tir:. {tçtima : 1 ) 

1/ 13a lluuııt w Sahiller ~ağlık Uenel Müdürlüğü 1950 ~· ılı 

Bütı;c Kanımuna bağlı (A) işaretli ectveldc değişiklik 
yapılınası hakkında (Büt<;l' Komisyonuna ) 23 . II l !J51 tııı·ihirıde 5724 sa

yılJ Kanun olnı·ak kııbul edilmiş· 
tir. (fçtinıa : 1) 

1/ 134 Karayollım C:enl'l ,\!üdürlüğü 1950 ytlı Büt<;<' Katıunu
na bağlı (A) işaretli cctV!' ld ı• ılcğişiklik yapılınası hak-
londa (Bütçe Komisyonuna ) 23 . IL. l!J51 t:rı·ihirıd l.' 5725 sa

yıb Karnın olaı·ak knbul edilmiş
tir. (l~tinıa : 1) 

l / 13fi Orıııun 1 :eıwl ;\lüdül"iüğü HJ50 ~·ılı Büt~c Kanununa 
bağlı (A ) ve (R) işar •tli cı:l\·ellerdc değişiklik yapılması 

hakkında ( Bütı;c Komisyonıımı ) 23 . ] 1 . 1951 tarihinJe 5726 sa
yılı Kanun olııı·ıık kabul edilmiş
tir·. ( lı;tirna : 1) 

1/ 136 Devlet Kitapları Döner \:rnıayesi hakkındaki KantıDıın 

.ı ncü maddesinin değişürilnıeı:ıine dair olan 494.0 say ılı 

Kauun ·ürcsinin u?.atılmııs r hakkında (;\!illi gğitinı w 

Bütçe konıisyonlarma ) 30 . lV . 1!Jıl1 tııı·ihinde 5760 sa
yılı Kıınıın olıı ı·nk kabul edilmiş
tir. (l~tinıa : l) 

1/ 137 -ı353 sayılı Kanunun ge~ici l nci ınaddcsi.vl<' tanınun \"e 

5530 sayılr Kanımla uzatılan yetkinin altı ay uzatılnıası 
hakkında Cilaliye ve Adalet koıııis,,•onlanna) 27 . TT . 1951 tarihinde 5747 sa

yılı Kanını olarak kabul edil miş

tir. (lçtiına : 1) 

1/ 13 J ıılıisıır be~iycleı·i üçte birlerinin haı·h miUüll rine ,-c e
hit yetiııılerine tahsis ve tcvziine dair olan H 5 sayılı 
Kıınıınıın J ncü ın:ıdd inin d<'ğiştirilml'si hakkında 

( i\lilli l:>ııvıınnıa Komis,,·orıuıın ) 2 . 1 II . 1951 tar·ihinde 5755 sa
yılr Kanun olaı·ak kabul edilmiş

tiı·. (İçtiuıa : 1) 
1/ 139 Ka~·st'ri Vl' J~skiş!'lıir Tayyıır<> fahrikalarıııa mütcdavil 

sı•rıııay<' vcrilmcsi hakkındaki :3526 sa~,Jı Kanunun kal
dırılmasına n dönt>r scrmay<>ye ait mevcut paranın ITa-
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zinece gelir kaydolmasına dair (Milli Sayımına, Maliye 
ve Büt~:e lkoınisyonlarına) Reddine dair olan rapor 20 . VI . 

1/140 Türk Tic:ıı·et Kanunu (Adalet Koınisyoınına) 

1/ 141 1950 yılı Bütç.e Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılınası hakkında (Bütçe Komisyonuna) 
(1/130, 106, 2/29, 32, 35. 84, 100, 101 , 126, lfi7 ve 173 
i1e birleştirilmi.'?tir.) 

1/142 Devlet Denizyolları ve Limanları l~lctıne Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) i~aretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında CBütı;c Komisyo
nuna) 

1/143 Devlet Havayolları Genel Müdürliiğü 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cet\r('lde değişiklik yapı]. 

1951 tarihinde kabul edilmiştiı·. 
(E. : 80- !çtima : 1) 

Dahili Ni zamnamenin 69 ucu mad
desi geı·eğinre hükümsüz kalmış-
tıı·. 

23 . H . Ul51 tarihinde 5719 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( tçtima : 1) 

2:1 . JI . 1951 tarihinde 5721 sa
) ılı Kanun olarak kabul edilmiş
ti ı·. (İçtima ; 1) 

ması hakkında (Bütçe Komisyonuna) 23 . ll . 1951 tarihinde .5722 sa
yılı Kanun fliı . ı ıık kabul edilmiş
tir. (İçtirna : 1) 

1/144 Posta, Telgraf ve Telefon l~letmc Genel ~1üdürlüğü 
1950 yılı Blitçc Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

· d('ğişiklik . yapılması hakkında (Büt~c Komisyonuna ) 

1/145 T-ekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt~e Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde dt>ğişiklik yapılması hııkkındıı 

(Bütçe Komisyonuna) 

ı/146 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı nüt<;t> 1\a.nııııuna 

bağlı (A) işaretli cetvt>lde değişiklik yapılması hııkkın-

23 . II . 1951 tarihinde 5727 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 1) 

23 . II . 1951 tarihinde 572 sa
yılı Kanun olarak kahul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

da (Bütçe Komisyonuna) 28 . II . 1951 tarihinde 5729 sa
yılı Kanun <llarak kabul edilmiş
tir. (lçtiına : 1) 

1/147 Atatürk Anıt - Kabri inşaatına ait işlerin 2490 sayılı 
Kanunla 1050 sayılı Kanunun 135 nci maddesi hüküııı-
leriııden istisnası hakkında (Bayındırlık, i\faliye ve 
Bütçe komisyonlarına) 2 . V . 1951 tarihinde 577'6 sn

yılı Kanun oluruk kabul edilmiş
.tir. (İçtiıua : J) 
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1/149 
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Hulas:ısı ---Muhasebei Uruuruiye Kanununun 43 ncü maddesi~in kal-

dırılması hakkında (Maliye ve Bütçe koruisyonlarına ) 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununa ek 
Kanun (Milli Savunma, Ekonomi ve Bütçe komisyon
ların&) 

l / 150 Özel irlarelndcıı a~'lık alan ilkokul öğretmenler·inin kad
rolarının Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatma Alınması 

hakkındaki 5166 sayılı Kanuna hağlı cetvPiin değiştir·il

mcsino dair olan 5283 ~.yılı Kaınına bağlı (1) sayılı cet
velin değiştirilmesi hakkında (Milli Eğitim ve Bütçe 

Muamelesi 

27 . II . 1951 tarihinde 5746 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

18 . VII . 1951 tarihinde Hükümet 
trrafında.n geri alınmıştır. 

1 ~'. : 120- tçtill'Ja : 1) 

komisyonlarına l 30 . IV . 1951 tarihinde 5761 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

1/ 151 Sürekli görrvl E' .'·abancı ıncmlekı>tlcr·dp bulunan ın eıııtıı · 

ların a;rlıkları hakkındaki 4991 sa.n lı Kanuna ek lkamııı 
(Maliyt> ve Bütçe komisyonlarına l 27 . II . 1951 tarihinde 5745 sa

yılı K anun olarak kabul edilmiş
tir. ( lçtinıa : 1) 

1/ 152 Türkiye ·~,<' , . ., Fransa 'ya slajyer kabnlihır dair Anlaş
manın onanınası hakkında ( Dışişleri Komisyonuna ) 

1/ 153 ıhrııpa ]~konomik t Birliği özlc~mcsi ve ).fıırşal Yar-
• dıın Pliinı ı;erçcvesi diıhilindc temin edil rn yard ımlar 

karşılığı Türk liralarından bütçr~rc taalluku gcrek<>n lerin 
bütçe hesaplarına intikal ŞPkli hakıkında (Büt(:c Ko
ruisyonuna) 

1/ 15-! Hukukta Yargılama Usulü hakkında (Adal t Konıi.

yon una.) 

1/ 155 2292 sayı lı Kantuı mucibincc Razineye intikal cdeıı 
banlonotlar muadili altınların Amortisman Sand ığına 

28 . V . 1951 tarihinde 5780 sa
yıb Kanun olarak kabul edilmiş
til·. (l çtima : 1) 

28 . n ' 1951 tarihinde .5750 sa
y•h Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (l çtima : 1) 

9 . XI . 1951 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 133- İçtima : 2) 

d \Ti hakkında (Bütçe Komisyonuna ) 23 . V . 1951 ta1·ihinie 5774 sa
yılı Kanun olarak kabul edilm iş

tiı·. (l çtima : 1) 

1/ 156 Toprak MalısuU ri OfiJ i ta ı·afından hariçten ithal oluna
cak lınh\ıbat ve unlarin lıunların naklind~ kullanılacak 
~ şitli kab ve malzemenin Gümrük ve Rıhtım Re miylc 
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diğrı· rPsirn, vergi ve harclarrlan muafiyeti lıaldkında 

(1'icaret. Maliy V<' Büt~;<' korııis~·onlarına ) 16 . V . 1951 tarihinde 5764 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtiına : 1) 

1/ 157 <lüınriik 1\ ıınununun l S nci madde'si uyarınca Uii.nırük 

.Vergisinden muaf olarak ymcla giren eşyadan tekel nıacl 

clrsi olanlarının Tt'!< el R(·~nıi ilc diğ<'r n•rgi I'C ı·· ·iınl('r- . 

elen de rııuariy<'tinc dair (G ümrük \ 'C 'l'ckel, 1\hıliy~ \'<' 

Bütçe konıisyonlarına ) 

1/158 Askeri Memurlar hakkındaki KanunU? 3128 sayılı Ka
nunla değiştirilen 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasıwn de
ği§tirilmcs'ine vo bu kazıırma geçici bir madde eklenmeııi-

18 . VL . 1952 tarihinde 5964 sa
yılı Kıınun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (İçti.ma : 2) 

no dair (Milli , avunma ve Biitç~ı komieyonlıırma) 20 . VI . 1951 tarihinde 5789 sa
yılı Kanun olaı·ıı.k kabul ecHlmiş

tir. (fçtima : 1) 

1/ 159 Emir ve seyis cl'lcr'i lııı.kkında (Milli Savuruna Komia-
yonuna) (2/2fl3 ilc birleştirilmiştir) 4 . II . 195:1 tarihli 37 nci inikat

ta reddedilmiştir. 

1/160 Halkevleri iç'in ithal olunacak radyo ve sinema makina
larının Muamele Vergisiyle Gümrük ve Oktruva resimle
rinden istisnası hakkındaki 2154 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair (Gümrük ve Tekel, Kali
ye ve Bütçe komisyonlarına) 

1/ 161 Refah vapurunda ölen askeri şahıslarm şehit, dul ve ye
timJerinin de şehit dul ve yctiıni sayılması hakk:ıııd& 

(E. : 161- lçtiına : 3) 

6 . VI . 1951 tarihinde 5784 sa
yılı Kannn olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

(Milli Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonlarma) 27 . VI . 1951 tarihinde 5795 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

1/ 162 

1/ 163 

Avrupalılarara ı Tediye Birliği Anlaşnıasıwn 8 nci 
maddesi l:ıükiinılerinin Türkiye ile Fransa arasmda tat
bikını mümkün kılmak üzere teati edilen mektupların 

onanınas ı hakkınrla (Dışişleri ve Ticaret kom'isyonla
rına) 

Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin değ~tirilme
sine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bu kannnu 
değiştiren 4359, 4756 ve 5178 sayılı kanunlarm bi:tı 

maddelerinin tadiline dnir (.Adalet Komisyonuna) 

20 . VI . 1951 tarihinde 5790 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 1) 

Dahili izamnamenin 69 ncu mad
desi ııereiiııce hükümsüz kalmış
tır. 
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1/164 Hariçten satın alınan buharlı ve ınotörlü gemilerle ınem
lckette yapılan mürnasilleri için getirilecek eşyanın Güm
rük Resminden istisnası hakkındaki Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılınasına dair (Gümrük ve Tekel, ID~-
tn·nıa, Maliye ve Bütçe kom'isyonlarına) ~ . VIII . 1951 tarihinde 5833 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (l çtima : 1) 

1/165 Kadrodan çıkaıılmış bıılunan harb gemilerinin satılma
sına dair (Mi.U'i Savunma, Maliye ve Bütçe komisyon-
1arına 

1/ 166 Türkiye - Belçika Odeme Anlaşmasının 13 ııcü madde
sinin değiştirilmesi için Belçika Elçiliği ile tea1i olunan 
mektupların onanınası hakkmda ( Dışişleri ve Ticaret 

29 . VI . 1951 tariliinde 5800 sa
yılı Kanun olarak kabıli edilıniş
ti ı·. (lçtima : 1) 

komisyonlarına) 27 . VI . 1951 tarihinde 5799 sa
yılı I<aııun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

1/167 Atatürk aleyhine işlenen uçlar hakkında (Adalet ve 
Anayasa komisyonlarına) 25 . VII . 1951 tarihinde 5816 sa

yılı Kanını olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/168 Avrupablararası Tediye Birliği Anlaşması hükümlerinin 
Türkiye ile Belçika arasında tatbikını mümkün kıbnak 
üzeNı imzalanan Protokolün onanınasi hakkında (Dış

işleri. ve Ticaret komisyonlarına ) 

1/169 Limanları inşa, tevsi, ıslah ve teçhize dair ( Bayındır-

20 . VI . 1951 tarihinde 5792 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

lık, Maliye ve Bütçe komisyonlarınıı. ) . 23 . V . 1951 tarihinde 5775 sa
yılı Kamııı . olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 1) 

1/170 Orman Kanunu ( Tarım, Adalet, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına ve Geçici Koınisyona ) (2/170, 200, 224, 
254,275 ve 276 ile birleştirilmiştir. ) 

1/171 Hayvan ağlık Meınurlarına Hayvan Yem Bedeli Veı:il
mesi hakkındaki 4.291 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair ('ranm, Maliye ve Bütçe koınisyonla-

Dahili izaınıı.cımenin 69 ncu 
maddesi gereğin.ce hükümsüz kal
mıştır. 

rına) ll . IV . 1952 tarilıli 60 ncı lni
k:ıtte reddedilmiştir. 

1j172 Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin ve ~1uhake
llUlt Genel Müdürlüğünün vaziielerine, Devl-et cHivaları

nın takibi usull rine ve merkez ve ' ' ilayetler kadrola
rında bazı değişiklikler yapılınasına dair olan 4353 sa-

(E. : 111 -lçtima : 2) 
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yılı Kanunda değ~iklik yapılması · Jıakkındn (Adalet, 
Maliye ve Bütçe komisyoııl arınıı) 27 . VI . 1951 tarihinde 5797 ııa

yılı Kanım olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/ 173 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutturulaca.k 
· ders kitaplarının seçilmesi, basılması ve dağıtılması hak
kındaki 5429 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
(Milli Eğitim vP Bütçe koınisyonlarıııa) 20 . VI . 1951 tdrihinde 5793 sa

yılı Kamı" olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/174 Orman Genel Müdürlüğü 'l'cşkilat Kanunu ( '!'arım, İç
işleri, Adalet, Maliye ve Büt~e komisyonlarıııa ve Geçi
ci Koınisyona) 

1/ 175 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanuniann köy okulu, öğret
men cd, köy sağlık memurları ve cheleri evleri inşa etti
rilmesiyle ilgili maddelerinin değiştirilmesi \ "C 5012 ve 
5082 sayılı kanuniann kaldırılması hakkındaki 5210 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesinin değişti"rilmesine ve 5, 6 ve 
7 nci maddelerinin kaldırılmasıııa dair (Milli Eğ'itim, 
İçişleri ve Bütçe komisyonlanna) (2/231 ile birleştiril-

Dahili Niza.mnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküın.süz kal
mıştır. 

miştir) 8 . vm . 1951 tarihinde 5828 sa
yıh Kanun olarak kabul edilm.iş
tir. ( İçtima : 1) 

1/176 Devlet Denizyollan İşletme Genel Müdürlüğü 1943 yılı 

Kesinhesabı hakkında (Sayıştay Komisyonuna) (3/168 
ilo birle§tirilmiştir) 

1/177 Devlet J,imanlan İşletme Genel Müdürlüğü 1943 yılı se
kiz aylık Kesinhesabı haklanda (!::;ayıştay Komisyonu
na) (3/170 ile birleştirilmiştiı') 

1/ 178 Demiryollariyle eşya nakliyatma mütaallik Milletlerara
sı mukavcieye ek olarak Bern'de akdedilen Muka.velen'in 
onannıası hakkında (Dışişleri ve Ulıı.'1lınna komisyon-
1arına) 

1/ 179 Orman Kanununa biizı hükümler eklenmesine ve bu ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılın.asına dair 

30 . V . 1951 tarihinde 5783 sa
yılı Kanun olarak kabul edilm~
tir. (İçtima. : 1) 

30 . V . 1!151 tarihinde 5782 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima. : 1) 

. vrn . 1951 tarihinde 5836 sa
yılı Kanun olarak kabul edil~
tir. (İçtima. : 1) 
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olan 4785 sayılı Kanuna ek kanun (Tarım, İÇişleri, 
Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlarına ve Geçici Ko
misyona) (1/170, 2/170, 200, 224, 254, 275 ve 276 ile 
birleştirilmiştiı·) 

1/ 180 Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkm 
daki 4036 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril

ınesine dair olan 4 96 sayılı Kanuna bağlı (J) sayılı 

cetvelde değişiklik yapılması hakkıııda (Gümrük ve 

Muamele~i 

Dahili Nizamn.amenin 69 ncu 
maddesi gereğince hü.kümsüz kal
mıştır. 

Tekel ve Bütçe komisyonlannal 2 . VII . 1951 tarihinde 5804 sa
yılı Kanun olarak kabtıl edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/1 1 Tüı·k'iyc ile Federal .Almanya Cumhuriyeti arasında 
1 Temmuz 1950 ila 30 Haziran 1951 devresinde mübade
le edil cek mallara ait (.A) ve (B) listelerini muhtevi 
Protokolün onanınası hakkında (Dışişleri ve 'l'icaret 
komisyon! arına) 

1/ 1 2 Tüı·kiyo - Federal Almanya. Ödeme Anlaşmasının üçün
cü maddesi ekinde musarrah cari tediyelere yeni bazı 
ödemelerin 'ilavesi hakkında teati olunan mektupların 

onanınası hakkında (Dışişleri ve Ticaret komisyonla.
rma.) 

1/ 1R3 « 1'eşkilntlımnıa ve genel müzakrr hakkı prensiplerinin 
u.rc.ıılunnııısıııa mütıuıll iDt !l ıınınaı·:ılı ~lilktlt>nıra~ı ~·a

lı. mn Sözl t>şnı si:. nin onunması hııkkıııdn ((':ı lışınn 1\o. 
misyonıına) 

1/ lfl..l. Dini ~·nyınlar dönrı· 

Bütr,r konıisyonlıil'lnn ) 

ıııiitııli\a) 

r ı·ınay<'si hnkkınclo (i\fnliyr YC 

Diilli Eğit im Komisyonuııtlaıı 

1/ 1 ;i Kö~· KııııunH (lçişlcri ı-vnıisyonunıı l"l' Adalrt Koruis
~·oınındaıı ıııütııliia) 

1/ l G . 'nğıı· , dil.ııiz ve köriN· mül'.sese ·inin Milli Eğitim Bakau
lığın a dPvri hnkkında (. ağlık n• , osyııl Yardım, i.\lilll 

2 . vn . 1951 tarihinde 5808 sa
yı lı Kaının olarak kabul edilmiş

tiı·. (lçtima : 1) 

2 . VII . 19-51 tarihinde 5809 sa
yılı l{amııı. olarak kabul edilmiş
t.iı·. (İçtima : 1) 

. VUI . 1951 tııı·ihinde .5834 sa

yılı Kanun olarak kabuJ edilıniş

t ir. (İçtima : 1) 

2 . vn . 1951 tarihinde 5 06 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

Dahili Nizarn namenin 69 neu mad
desi gereğince hükiimsiiz kalmış
tır. 

Eğitim l'l' Biit<;l' konıi;;yonlnrınıı ) l . Vlll . 1951 tarihinde 5 22 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiuıa : 1) 
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Subaylar Heyetine Mahsus 'l'erfi Kanununun 5611 sayılı 
Kanunla değiştirilen birinci maddesinin (B) fıkrasının 
değiştirilnwsine , Fen W' Sanat Umunı Müdürlüğünün 
kaldırılmasına ve .bu kanuna ge~ iri bir madde eklenmc
sinc dair (i\lilll Savunma vr Biit~<' komis~•onlarına ) 

Konsoloshık Kıtnunu (Geçici ve Bütçe komisyonlarınal 

Muamelesi 

ll . VII . 1951 tarihinde 5811, 
5812 sayılı kanunlar olarak kabul 
edilmiştir. (İçtima : 1) 
Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır 

1/ 18!1 Adliy<' Hare Tarifesi Kanununa ek Noter llarc Taı·ifcsi 
Kanununun biızı maddelerinin değiştirilmesi ve 19 ucu 
maddesinin son fıkrasının !kald ırılması hakkında (Ada
let , i\faliyc ve Bütçe konıis.vonlaı · ınıı ) 21 . I . 1952 tarihinde 5862 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/ 190 19-Hl ~·ılı Kesinhesap kanunu tasarısı ( ayıştay Komis
yonuna) 

1/ l!ll Ödün~ Pıım Vcı·ın<> İşleri Kanununun bil zı maddelerinin 
değiştirilmes i hakkında (Ticaret, Adalet, Maliye ve 

Dahili Nizaınuamenin 69 ucu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

Büt~c komisyonlarınn ) 10. VIII. 1951 tarihinde 5841 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

l / l!l2 Tiiı·kiy<' - Yugosla \·ya Ticaret Anlaşmasına rk hstelt>rin 
,\· ürürlük sürelerinin uzatılınasına dair mektupların 

onannıas ı hakkmdıı ( Dışişleri ve Ticaret komisyon! a-
rına ) 2 . VII . 1951 tarihinde 5810 sa

yılı Kanun olarak kabııl edilmiş
tir. (lçti.ına : 1) 

1/ 193 Aatsubay Kanunu tasansı (Milli Savunma. ve Bütve 
komisyonlarına) 2 . VIl . 1951 tarihinde 5802 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/ 194 Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu tasansı (Maliye ve 
Bütçe ve Geçici Komisyona) 1 . VIII . 1951 tarilıindo 5821 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/ 195 Belediye Gelirleri Kanununun birinci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna geçici bazı maddeler eklennı!'s i 

hakkında (İçişleri , Mııliye ve Bütçe koniliıyonlıırına) 20 . VI . 1952 tarihli 88 nci ini
katta 1 [ükümet tarafından geri 
alınmıştır. (F. : 190 • lçtima : 2) 
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1/196 Bina yapımını Teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
kında (İçişleri, Bayındırlık, Maliye ve Bütç~ komis-
yonlarına) (2/142 ile birleştirilmiştir) 24 . VII . 1953 tarihinde 6188 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tır. (lçtima : 3) 

1/197 Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 

(Sayıştay Komisyonuna) (3/250 ile birleşt'irilmiştir) 8 . II . 1952 tarihinde 5873 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş-
1 ir. (l çtima : 2) 

:i/198 Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi
nin 647 nci madd-esinin değiştirilmesine dair (Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonlarma) 30 . I . 1952 tarihinde .'5866 sa

yı lı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 2) 

1/199 Kibritin Tekelden çıkaTılmasına ve lstihlfık Vergisine 
tabi tutulmasına dait· (Gümrük ve 'l'ekel , Maliye ve 

Bütçe komisyonlarına ) (Ekonomi Komisyonundan mii-
tallla)' 30 . I . 1952 tarihinde 5865 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

l /200 Muamele Vergisi Kanununun 9 ve 9 ncu maddelerin e 
birer fıkra ekleronesine dair (Gümrük ve Tekel, Ma-
liye ve Bütçe komisyonlanna) 30 . I . 1952 tarihinde 5867 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/201 «Ücretli İş Bulma Büroları hakkmclaki 96 numaı·alı 
Sözl~me (1949 tadili) »nin onanmasına dair (Çalışma 

Komisyonuna) 8 . VIII . 1951 tarihinde 5838 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

1/202 Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtları ve Aş Evleı ·i hak
kındaki 5375, 5661 sayılı kanunların bôzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair (Milli Eğitim ve Bütı,:e komis-
yonlarına) 27 . VII . 1951 tarihinde 5 19 sa

yılı Kantın olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

1/203 Noter :F anununun bazı maddelerinin ıl ğiştirilmesi hak-
kında (Adalet Komisyonuna) (2/53 ile birhıştirilıni§tir). 9 . V . 1952 tarihinde 5928 sa

yılı 'E anun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/204 1stanhul niversitesi Binalnrıııın Yapıını hakiondaki 
4999 sa:':ılı Kanunun birinci nındel inde değişiklik ya
pılması hakkında (Milli: Eğitim ve Bayındırlık komis-
yonlarına) 27 . VI . 1951 tarihinde 5796 sa

yılı Kanun olarak k.abul edilmiş
tir. (İotima : 1) 
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1/205 Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Ka
ınınun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair (Uil-
11 Savunma ve Adalet konıisyonlarıııa ) 27 . VII. 1951 tarihlnde 5817 sa

yılı Kanun olarak lı.!lbul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/ 206 (:elir Vrrgisi Kanununun 2-1 ncü ınuddl'sinc bir fıkra 
eklenmesi hakkında (;\Ialiye ve Bütçe komis.vonlaı·mıı ) 

(2/ 188, 189 il c birleştirilmiştiı· ) 27 . YU . 1951 tarihinde 5820 sa
yılı 1 anun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

1/ 207 Türkiye CuınJıuriycti Ilültüıııcti ilc 1.-ı·ail Devleti Hükü
meti arıısında Hava l aştı ı malanna da i ı· olan Anlaşma

nın onanınas ı hakkında ( Dışi~lrri ve Ulaştırma komis-
yonlarına l 10 . XII . 1951 tarihinde 5848 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. (İçtima : 2) 

1/ 208 \'prgi tısul Kanununun b:iz ı maddeleri ilc kannna lıuğlı 

ectVl"lcl değişifldik yapı lın as ına V<' bu kanuna hfızı mad
leler ve fıkralar ekl('nmesinc dair ( ~Iali:v<', Adıılet ve 

Büt<;c komisyoıılarına n· C:(•<;iei Konıis,vona ) 18 . Vli . 1951 tarihinele 5815 sa
yılı Kanun olarak kabul eelrimiş
tir (İrtima : 1) 

1/ 209 Sağlık \'e Sosyal Yardıııı Bakanlığı Kunıluş vt· :\It·ınur

lan Kaııunıında VP hn kanuna rk .ı 62 , :lO 7 w 5194 sa
yılı kanunlara bağlı kadro c<'t\·elleri il c 1!151 yılı Büt~e 

Kanwnuıa bağlı (!") işm·etli ~ctvclde değişiklik yapılma
sına dair ( Sağlık \ '!' f'osyal Yardım ve Bütçe konıis

yonlarındıın kıırıılan Kıımıa Komisyonu ) 

1/ 21 O Den iz tuzlalarından ,v!llba ncı nı cm lekct lcrc ihra<; cd il nwk 
şartiyle tuz istihsali için hakild vt>ra lıükıi'ıi şahıslara iıin 

vcrilehilcc<'ğİ halkkıııda (G ümrük ve Tekel, Bütçe, Ada-

1 . VIII . 1951 tarihinde 5825 sa
yıl ı T\anun ol.aı·nk kabul edilmiş
til· (!rtima. : 1) 

let ve ~Ialiye koıniSJonlarıııa ) (2/-!9 ilc bil'leştiı·ilmiştir ) 15 . TT . 1952 tarihinde 5881 sa
yı lı 1\anuıı olarak kabıli ednmi§
tiı'. (İçtima : 2) 

l / 211 Devlet Havayolları G nci ~[üdürlüğü lhti.va~ları İçiıı 
Gelecek Yıllara Geçici Yiikleııınclcr<' Girişilmesi hakkın

da 4R60 sayılı Kanunun 1 nci maddesini değiştiı·cn 5076 
sayılı Kanıma ek kanun tasarısı ( laştırına ve Biit~e 
koınisyonlurıııa ) 10 . VIII. 1951 turibinde 5843 sa

yılı Kaııwı ol111·ak kabul edilmiş
tir (İrtima : 1) 

1/212 '!'ürkiye ("umhuriyeti il c Yunanistan KH·allığı uı·a ında 

imzalanan Kültüı· Anlıııınıns:ınııı onanınas ı hakkında 

( Thi)işleri ve Mi lll E~itinı komisyoıılıırına ) 12 . V . 1952 tarihinde 5932 .sa
yılı Kıımuı olarak kahuJ edi'lmiş
tir. (İçtima : 2) 



No. 

1/213 

l /214: 
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lluliısası 

'!'ürkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta 
rım 'l'eşkilii.tı, Bir·leşnıiş Mi!l.etler ve Milletler n rası lma ı
ve Kalkınma Bankası aı·asıııda, Akdeniz ınıntıkası mem
lek-etlerine bazı teknik yardımlar teminine dair Anlaş
ınanın onıınıuası hakkında (Dışişler-i. 'J'ar·ım v Bütçe 
komisyoıılıınna ve Geçici Koıııisyonıı ) 

Menıuı-laı·ın ~uçlarından uolayı haklarmda yapılacak so
ruşturma ve kovuştmmaya dair ( İçişleri ve Adalet ko
ınisyoulanııa) (2/236 ile birleştirilmiştir.) 

Muamelesi 

29 . VI . 1951 tarihinde 5801 sa
yılı Kanun otarak kabul edilmiş
tir. (Içtima : 1) 

30 . I . 1952 tarihinde Hükü
met tarafından geri alııımıştır. 

(F. : 155 -İçtimıı : 2) 

1/215 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/1 ve A/2 işaretli cet
velleı·de değişiklik yaı>ılması hakkında (Büt~>e 1\onıis

yonuııa) (1:/230, 2/242, 277, 281 ve 285 ile birleştirilmiş-
tir.) 8 . m . 1951 tarihinde 58~1 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

ı:/216 Vakıflar Genel Müdürlüğü 'l'eşkilntı hakkındaki Ka
nunda Değişiklik Yapılınasına dair olan 3 21 sayılı Ka-
nuna ek kanun tasarısı (Bütçe Komisyonuna ) 8 . VIII. 1951 tarihinde 5832 sa

yılı Kanuıı oJarak kabul edilmiş
tir. (Içti ma : 1) 

1/217 '!'ürkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binalan 
ile tesisler·iniıı yapımı yetkisinin Bayındırlık Bakanlığı
na devr·i hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek kamın tasa-
ı·ısı (Bayındırlık ve Bütçe konıisyonlannıı) 26 . XII . 1951 tarihinde 5855 sa

yılı Kamın otarak kabul ed±lmiş· 
tir. (Içtima : 2) 

1/218 Alnıanya ile harb haline nihayet verilmesint- dair ( Dı..5-

lj219 

işleri Komisyonuna) 18 . VII . 1951 tarihinde 5813 sa
yılı Kanun olarak kabtıl ed.Nmiş
tir. · (İçtima : ı) 

Çarşı ve nıahall«.> bekçileri kanunu tasaı·ı ı 

Adalet, Maliye ve Bi1tçe komisyonlarına ) 

( lçişleri , 
16 . VII . 1953 tariliinde Hükü
met tarafmdan ge~i alınmıgtır. 

(F. : 246 - Içtima : 3) 
lj220 Gölcük 1Ice merkezinin Değirmendere'den Gölcük Ka-

l/221 

saba ına kaldırılına ı bakkıııda ( Içişleri Konıi~yonuııa) 20 . V . 1953 tari·hinde Hükü
met tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 242- Içtima : 3) 
Taşıt Kanunu ta arısı (Maliye ve Bütçe komisyonları

na) (2/120 ile birleştirilıniştir.) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hü'kümsüz kal
m:ıııtl1. 
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1/222 Tütün istihsalimn tanzimi hakkında ( Tarım, Ticaret ve 
Gümrük ve Tekel Komisyonlarına) 30 . lV . 1952 tarihinde Hükü-

1/223 tskan Kanununun bazı maddeleriilln kaldırılmasına, 
değiırtirilmesine ve bu kamına yeniden bazı madde ve 
fıkralar ilavesine dair olan 509fl sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve yasuklığı kaldırılan yer
lerle .5227 sayılı Kamınuu birinci maddesinin dördün
cü bendinde zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde 
köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hakkında 

met tarafından geri alınmıştır·. 
(F. : 175- lçtiına : 2) 

( Ot>~ici Koın isyona ) (2/ 22, 249 ilc bil'leştiı·ilnıiştir.) 3 . VJ!J . 1!J51 tarihinde 5 26 sa
yılı Kıımııı olarak kabul edilıniş
tiı·. ( 1çtiınıı : 1) 

~ /224 Den izbank Tiirk Aııoniııı Ortaklı ğı kaııııını tnsııı·ısı 

( l"laştırıııa , Ticn ı ·et. Adalet, Mııliye ve Hüt c,:l' konıis-

yon larıııa VI' Il c~ i ci KomiRyona) 10 . vnı.] 951 taı-ilıincle 5 42 Sil

yılı Kauuıı olaı·n.k kabul edilıniş
tiı·. (lçtima : 1) 

1/ 225 Devlet Memurları Aylıklarının 'l~cvhit ve 'l'eadülüne 
dair olan 3656 sayı lı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değ~iklik yapıl-

ması hakkındıı ( İçişleri ve Bütçe koınisyonlannn ) 10. V lll . 1951 tarihinde 5 39 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

1/ 226 Milletlerarası İktisadi Iş Birliği Teşkilatının Dışişleri 
Bakanlığına bağlanması hakkında ( Dışişleri, Bütçe, 
1'icaret , Ekonomi ve Maliye koınisyonlarına) 

1/ 227 'l'uı·izm Endüstl'isini 'l'eşvik kanunu tıısarısı (lçişleri, 

4 . VJ . 1952 tarihinde 5945 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 2) 

Maliye \ ' C Büt~e koıııisyonlnı·ınıı ) :30 . VII . 1951 tarihinele Hükü-

· lj228 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
Müdül'lüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkındaki 3127 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

met taranndau geri alııunıştır. 

(F. : 127- İçtima : 1) 

(t~işleri Komisyonuna) , . VJJJ . 1951 taı·ihiude 5 27 sa
yılı Kanun olaı·ak kabul clilıniş

tir. (lçtima : 1) 

1/229 Uluborlu ticesi merkezinin Senirkent Kasabaama ve 
Seııirkent Bucağı merkeziilln de Uluborlu Kasabasına 

kaldırılmasına, iJce adının Senirkent, bucak adının da 
Uluborlu olarak değiştirilmesine dair ( İçişl ri ve Büt-
çe komisyonlarına) Hi . VI . 1952 laı·ihiııde 5959 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 2) 
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ro. Huliısıı sı Muamelesi 

1/230 1951 yılı Bütçe Kanuınma bağlı (.A:/1 ve A./2) işaretli 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkmda (Bütçe Ko
n:ıisyonuııa ) (1/215, 2/242, 277, 281 ,.e 2 5 il e birleşti-
rilmiştir. ) H . VHI . 1951 tarihinde 5831 sa

yılı Kıınurı olarak kabul edilmiş
tir. (lçtimıı: : 1) 

Jv'231 Cemiyetler Kanummun 4919 sayılı Kanuııla değiştirilen 

33 ncü ve 35 nci maddelerinin tadiline ve muvakkat 
maddesinin (B) fıkrasının kald1rılmasına dair (Ada
let ve İçişleri komisyonlaı·ınıı) (2/HO He birleştiril
miştiı-. 

JV232 !şçil re hafta tatili ve genel tatil günlerinele ücret ve-

5 . V . 1952 tarihinde 5927 sa
yılı Kanını olarak kabul edilmiş

tir. {İçtima : 2) 

rilmesi hakkında (Çalışma ve Bütçe komisyonlarına ) 9 . VIII . 1951 tarihinde 5837 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1/233 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran ehinşa.hlık 
llükürn eti aı·asında kendi ülkeleri beyninde ve daha 
ötelerinde ticari hava servisleri tesisi için Anlaşma ile 
Ekinin onanınası lıakkmcla ( Dışişl e ri ve Ulaştırma ko-
misyonlarına) 10-. XII. 1951 tar'l ,' ncle 5 49 sa

yılı Kantın olarak kabul edilmiş

tir. ( !çtiına : 2) 
1/234 ']'ütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri hakkında ('l'ıı

rım, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Bütçe ve Geçici komis-
yonlarına) 1 . IV . 1953 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 

1/ 235 Büt~e gelir faz lalarmdan 194-! ~,lı sonunda mevcut 
(144 440 000) liranın olağanü tü ödenek karşılıkların 

dan doğan borçlarla mah ulhına dair (Bütç Komisyo-

· (F. : 231- lçtiına : 3) 

nuııa) 30 . IV . 1952 tarihinde 5921 .sa
yıb Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 2) 

1/236 

1/ 237 

Devlet Memurları Aylıklarının T vhit v T adülünc dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bıığlı (1) sayılı cetvelin Emni
yet Genel Müdürlüğü kısmında bazı değişiklikler yapıl
masına dair olan 5006 sa.Ytlı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde değişiklik yapılınası hakkınga ( İçişl eri ve Bütç 
komisyonlar ma ) 

Belediye kruıunıı tasarısı (lçişleri Konu yonnna) 

Reddi hakkındaki Bütçe Komis
yonn .raporu 30 . IV . 1952 tari
hinde kabul edilmiştir. 

(E. : lli)- İçtima : 2) 
Dahili izaııw'lmenin 69 ncu mad
de i gereğince bükümsüz kal.rnı{l

lır. 
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Ko. llulas:ısı ı'ıiuıımelesi 

1/ 238 Tüı·kiy<' ile ltu l ~'a arasındaki Kültür Anlaşmasının onan
ınası hakkında ( Dışişkri ve :\filli Eğitim konıisyonla-

rına ) 12 . V . 1952 tarihinde 5934 sa
yılı Kıınuıı olarak kabul ed il ıniş 

tiı· . {1ç;tima : 2) 
1/ 23!! Basın ın<'nsup l arının ça 1 ışma münascbetJ r i hakkında 

(Çalışma Komisyonuna) :n . 1 . 1952 tarihinde llükümct 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 151 - fçtima : 2) 
1/ 2-40 I htiyarlık Sigortası Kanunuının brizı mıırldcl<'ı·iııd,, dl ·ği

şiklik ~-ap ı lması hakkında (Çalışma, Adalet ve Ticaret 

1/ 2-41 

komisyon l ar·ına ) (2/ 322 ilc birlcştiri l miştiı·) :! 1 \ ' . '~J'ı2 tar ih inde 5937 sıı

yılı Kanun olanık kabu l edil m iş

tir. (İ~tima : 2) 
li ÖF.<'i idareleri kanunu tasarısı {Içişleri Komisyonu
na ) (Mali,,-e ,.<. Bütçe komisyonlarından rnütalıia ) Dııhili Nizanınamenin 69 neu ınııd

Llesi gereğince hükiinısüz !<alm ı ş

tır. 

1 /2~2 Ku rayolları trafik kanunu tasarısı ( Bayındırlık, lçiş
lcl'i. A<lıılrt, Bütçe \ ' C Cl<'~ici koıııisyonlııı·a ) (Adalet Ku
nıisyoııuııda ıı ıııiitalfııı ) J ı . Y . 1953 tııı·ihinde 6083 sa

y ılı Kııının ularak kabu l edilmiş
liı·. (lçtima : 3) 

1 '2-11 

l\Iilli !~ğitim Bakanlığı !\uruluş Kadroları ile MerkP7. 
Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 22 7 say ılı Kanumı 

ek kanun tasarısı (l\liUi )~ğitim \ 'C Bütr,e koınisyoııla

rına ) 

Tapu \'t' Kııdastı·o <:enel l\Iüdiiı-lüğü ile 'roprak ve İsidin 
!şleri Ocnel ;ımdürlü;;üııün Başbakanlığ-a bağlanmasına 
dair ( 1'anın, Adalet n Büt~c konıis:·oııl:ırın :ı ) 

Dahili Ni7.amnaıneniıı 69 ncu mad
dc~i gereğince hükümsiiz kalınış

tıı·. 

10. VII I . 1951 tarihinde 5841 sa
yılı K:ıuaıı olarak kabul edilmiş
tir. (l çtimn : 1) 

1 ; :N5 Tiirki,,-c Cumlıuı·i_vcti ilc ll iııdistan Cumhnı-i_v ti arasm
da kiiltür<•l ınünasebctlcı·c ınütaallik Anlaşıııanııı onım -

1/ 2-46 

nıasına dair (Dı~işlcri ve Milli Eğitim komi ~-onlarına ) 12 . V . 1952 tarih inde 5933 s::
yılı Kıının olııı·ak kabuJ ellilıniş

tir·. (lçtima : 2) 

Türkiye Spor Birliği kurulmasına dair (Milli Eğitim. 
lçişlcı-i ve Büt~l' konı.isyonlarıııa) (2/308 ile birleştiril
miştir) Dahili Nizamnamrniıı 69 neu mad

desi geı·eğince lıükiimsüz kalmış

tır. 
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No. Hulasaııı Muamelesi 

1/ 247 Ilarb felaketzcdelerinin hiı r.ııycsinc dair 12 Ağustos 1949 
tarihli Cenevre anlaşmalarının onarımıısı hakkında (Dış

işle ı·i , Milli Savuruna ve Sağlık ve 'osyal Yardım konıis-

1/248 

yoularına) 21 . I . 1953 tarihinde 6020 sa
yılı Kanun ol.a.rak kabul edi!lıniş
tir. ( İçtima : 3) 

'l'altif kanunu tasarı~ı (Milli Savunma, Maliye ve Büt
çe koınisyoıılarma ) (2/72, !)5, 1 6, 214 il e birleştiril

miştir) Dahili Nizamn.ıı.ı:ııenin 69 ucu 
maddesi gereğince hü'künısüz kal
rruştır. 

1/ 24!) Türkiy ilc İspanya arasında imzalanan '!'icaret ve Öde
mo anlaşmaları ile eklerinin onanma ·ı hakimıda (Dış-

işleri ve Ti~arct komisyonlarınal 21 . V . 1952 tarihJude 5938 sa
yılı Kanun oLarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 



2. Teklifler 

Bu içtiina senesi içinde gelen (267) tek
liften (66) i birinci, (21) i ikinci, (24) ü 
üçüncü, (8) i dördüncü içtimalarda sonuçlan
dınl.mış (75) i teklif sahipleri tarafmdan geri 

a.lıııınış ve (64) ü de Dahili Niza.mnamenin 
69 ncu maddesi gereğince hüküms~ kalmış

tır. 

No. llul fts:ısı 

• 
~/3:l ldan•ei Üycll'ı- 1\unıluııuıı, Sııyı~tay 19fi0 yılı llütçeHiıı

d·e dl'ğişiklik yapılınasıııa dair (13ütc;c Komisyonuna ) 
( l/106, 130, 1+J , 2/ 29, 35, 8-l_ 100, 101 , 126, 167, \'C 173 
ile bir leştirilmiştir.) 

2/ 33 Zoııl,(uldak (11ifat Sivişoğlu ) - (i enel v Katma .bütçelerlc 
iizt• l idııı·<· ,.,, he ledi.vl' ler büt~eleı·ind<'Tı ve ikt isadi Devlet 
'fe~ekkiilleı-iıu.l eıı aylık ve ücı·et alan memur ve hizmet
Iilcı-in siyasetle ıığı·a~aııııyacııklııı-ııııı daiı · ( lç i ş l-eı·i ve 

Muamelesi 

23 . II . 1951 tarihinde 5719 sa
yıJı Kanun olarak kabul ecJj]miş
tir. (İçtima : 1) 

Adıılı· t koıııis~·onlıınıııı ) Reddi ·hakkındaki Adalet Komis
yonu raporu 27 . IV . 1951 tari
hinde kabul edilmiştir . 

:!/;)-! Ivlanisa ( Kiı zıın Taşkent ve ~rzuı ·uın Emnıllah utku ) 
- lçtüzüğiiıı 22 ııci maddesinin değiştiı·ilmesi hakkında 

'rüzük teklifi (Anayasa Komisyonuna) (2/ 119 ile bir
h·ştiri lmişti ı· ) 

2/ 35 İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1950 
yılı Büt~esiııde değişiklik yapılması hakkında (Bütçe 
Komisyonuna) (1/ 106, 130, 141, 2/ 29 , :12. 4, 100, 101, 

(E. : 60- İçtima : 1) 

Dahili izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştll'. 

126, 167 ve 17::! ile birJ.eştirilnıiştir. ) 23 . n . 1951 tarihinde 5719 sa
yılı Kanun olarak kabul ediilmiş
tir. (İçtima : 1) 

2/ 36 Konya ( ~affet Gürol ) - Göı;mcn piyangosu tertibi hak-

2/ 37 

kında (Maliye ıre Bütçe koıni ·yonlaı·ına ) 10 . I . 1951 tarihinde 5696 sa
yılı Kanun olarak kabul edi~mit
tir. ( İçtima : 1) 

Tekirdağ ( Şevket Mocan ve 53 arkadaşı) - 'l'iirk Ceza 
Kanununun Hl nci ıııııddesinin değiştirilme.si hakkında 

(Adalet Komisyonuna) (1/ 103, 2/ 219, 235 ile birleştir-il
miştir.) 3 . XII . 1951 tarihinde 5844 a

yılı Kanun olarak kabul edi'l.miş
tir. (İçtima : 2) 
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Ko. · llulasn · ı 

2/38 Bur.sıı (1 !ulfısi l\öymeıı)- 111illl Eğitim Bal<nnlığııuı bağ

lı Ertik oknllııı·ı öğretnıeııleı·i hakkındaki ;~007 sayılı 

Kııııuııun J 1 nci ınadd<>siııc hi ı· fıkı-ıı rld<·ıınıt•siıır f]air 

lllıııımelesi 

(Milli Eğiuın ve Bütçe kuınisyonlarına) 20. XI. 1!!50 taı·ihiııde salıibi tıı

rıı tından gı>ı·i alınmışt ı r. 

2/3!l Erzurum (Said Ba~ak) - Lş KamınLLnun 5518 sayılı Ka
nunla dcğiştirilt'n 2 nci maddesinin (B) fıkrasının ve 
ayn ı kanııııuıı 101 nci nıaddrsinin dcği~tirilnıesine dair 
('ficaret, Çalışnın ve ,\ dal<'! komisyonlıırıııo ) 

2j-W Çanakkale (Ömer Ma r t) - Bozcoada re lmro7. nahiyclc
rinin malınili itlorclcri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 
H ncü maddesinin cleğ~tirilnıcsine dair ( Dı~işlcri, lç-

(lo'. : 57 · lçtinıa : 1) 

!l . ll . 1951 ta ı · ihiııde sahibi t.ıı.

r;ı.fından gei'İ alınınıştıı·. 

(lo'. : 75- l ~tiımı : 1) 

işl!'ri \'C :.vmıı Eğ'itim komis.vonlarınıı) fi II . 1951 tııl'ihinde 5713 sa
yılı Kıınnıı ol:ıı·ak kabul e<li1miş

tir. (fı;tima : 1) 
2/41 ıoıc,\'lııııı (H i nıın 'l'ekelioğlu ) - Ba~hııkuıı \ 'C haknııların 

g-:)re\' w sorııııılulııklal'1!ıa d:ıir ( (; ~il' i Adalet KomiH
~·omına ) 

2/t.! ~eyhan (,inan Tekelioğlu ) - D('vlct. Belediye YC cııwaJi 

metrukeden veya mübndill re ıııııhtas emvalden haksız 

olarak mal iktisap edenlerin hu mallarının istirdad ı 

Dahili Nizıııııııamcııin 6!l ncu 
maddesi gereğince hükünısüz knl
rııı~tn· . 

hakkında (!l<>çiri Adnlrt Koıni yonuna) 13 . V . 1!)5:: tııı·ihiııdo ~;ıhibi tu
ı ·afıııclıın geri ı.ılınııııştıı·. 

2/43 Tokad (.A.Iıınet Uürkan ) - Hukuk Fsulü :'ıluhakemclcri 
Kanununun 61, :339 w 4H.J. ncü nırulıleleriııin drğiştiı·il

mesino \ 'C aynı kanunun -t95, 500 ncü madd<.'lt'rinin kal
dırılmasına dair (Adalt't Koınisronuna) (1/310, 2/ 62. 
2~0 ilc hirlı·~tirilmi~tir·) 

Baltkcsir (::ılüfit Brkuyunıcu) - uelliye Harç Tarifesi 
Kanununun 98 nci ve 99 ncu nıaıldelerinin değiı,t'irilnıcsi 
hakkırıda ( Adnlt't V!' Bütç<> koınisyonlarına) 

2/45 Amasya ( Kı:nıal l~rcıı) - (:ayı·inı('nkuJ • 'I'C<'avüzün del'
ine dair olıın 2311 sa~·ılı Kanunun 2 nci ıııuddesiniıı d<·
~Ntirilmeı<i hakkında (1çişl('ri \' C Adalet komisyonla-

(F. : 24l -lçtiııııı : 3) 

Dalıili Nizıımııamcuiıı 69 ııcu 

maddesi gereğince hüküınsüz kal
m ı ştır. 

2-l . I . 1951 taı·ilıinde 570+ sa
yılı Kııııun olM·nk kabul cdi1miş
ur. ( tçtinıa : l) 

rına) 30 . lll . 1951 tıırihinde ahibi ta
ı·afuıdıııı geri alınmıştır. 

(F. : 5- I<;timıı : 1) 
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2/46 Ankara (Talll.t Vasfi Öz) - Dilteri aşısının mecburi ola
r ak tatbik edilm esine daiı· (!~işl eı· i ve Sağlık ve . os-

~hı amelcsi 

yal Yardım komisyonlarına ) 21 . I . 1952 tarihinde t~klif rP<l
d(>dilnıiştiı·. 

2/4i 

2/48 

Bolu ( Znlıuri Dnnışınan ve 19 nrkn<ln şı) - Devlet M.e
rnul'l:ırı Aylıklarının 'J'evhit ve 'J'eadüliinP dair olan 
1656 sayılı Kanuna ek .J.6.J..J. sayılı Karıunun ll nci 
maddesinin dcği~tirilnıcsi hakkında (Milli Eğitim Ye 
Bütçe komisyon l al'llıa) (2/69 ile birleştirilmiştir. \ 
(Büt~e ve l\Jilll Eğitim koıııisyoıılarııı<lıııı ıııütnliııı) 

nolu ( ZtLlıul'i naııışııııın ve 16 nrkadaşı) - İlkokul öğ
retmenlerinin Ye.va ilkokul öğretmenliğinden g-elerek 
orta ve daha yüksek cleı·ereli öğretim nıü .. ssescleı·inde 
öğı ·etmenlik ynpnıılnrın ve yahut .i\'lilll Eğ-itim Rnkaıı

lığı merkez ve taşnı teşkilıitınıln ı;alışnnlnrın hizmet 
ınüddetlei'İnc göre ıılacakları aylıl' dereeelı-d lınkloıııln 

(Milli Eğitiııı Ye Büt~~ konıisyoıılnı·ınn) ('2/'!-7 Ye 97 
ile biı·leştirilmiştir.) 

2/ 49 Çanakkale (Kenan Alrnıanlar) - Tuz Kanununun 1 nci 
nıııdllc~inin değiştirilmesi hakkııı(lfl (Gümrük ve 'J'ekPl. 
Adalet, !lfnliyP V<' Hütr:c koıırisyonhırıııa) (l/210 ile 
hiı-le~ti rilmiştir.) 

2/fiO Claziantcb (Süleyman Kuranel ,.e 2-! arkadaşı) - Sarac
oğlu Mahallesinrleki ıııeımır konutlımnın satış suretiyle 

· tasfiyesi hakkındn (Bayınd ırlık , Mnliye ve Hütr~ ko
nıisyonlaı·ınıı) (2/123, 12~ ile biı ·l<'ştöl'ilnıiştir.J 

2/51 'l'oknd (Ahmet Cliiı·kaıı) - 'eza Muhakemeleri Gsulü 
Kanununun 57, 72, 137 VE' 145 nci rııadd lP1·inin değiş
tirilmesi hakkında (Adalet Komisyonuna) (1/309 ile 

hirlpştirilmiştir.) 

2/52 l rfa (Feı·idıın Eq~in) - Sermayesinin tamamı Dl',.ı t 
tarnEmdan verilmek suret iyle kurulan lktiqadi Teşek
küllerin 'l'eşkili\t ı ile İtlııre ve MurakabelcH hakkın
daki 3460 sayılı Kanunun 4502 sayılı Kıınunlıı değişli

ı·ilen 5 nci maddesinin 3 ncü Cıkru~ının kaldırılmasına 

(E. : 101 - l ~tiına : 2) 

J R. VI . 19:'ı2 tar·ilıind e 5965 sa
yılı Kııııun olarak kabul edilmiş
tir. (l~tima : 2} 

Reddi hakkmdaki Bütçe Komis
yonu ı·upoı·u ll . VI . 1951 tari
hindl' kabul edilmiştir. 

(E. : 75 - l~tiına : 1) 

15 . ll . 1952 tıırilıinde ;:, R1 sa
yılı Karnın o l a ı·ak knhul etlilıniş

tiı·. (lçtim a : 2) 

Da hill 'izanıııaınen.in 69 ıı cıı ına,l

ılesi ırereğiııcc bi.iltümsüz kalmış
tır. 

Dahili iv.ıı.mııameııin 69 ncıı nıad
ıl<'si ııcrı-ğinee hiikümsiiz kalmış
tır. 
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ve 4075 sayılı Kanunla değiştirilen 24 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair (Ekonomi, Ticar-:ıt, Ma•jye vı> Büt-

Muamelesi 

çe komisyonlarına) 20 . VI . 1951 tarihinde teklif 
ı·ed dedilmiştir. 

2/53 Zonguldak (Abdürrahman Boyacıgiller) - Noter Kanu
nunun 4166 sayılı Kanunla değiştirilen 19, 57, 59, -60 ve 
85 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 44 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair (Adalet Komisyonuna) 

(E. : 81 -lçtima : 1) 

(l/203 ile birleştirilmiştiı·. ) 9 . V . 1952 tarihinde 5928 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

2/54 Anknı·a (Salahnttiıı Henli) - Gayrimenkule Tecavüzün 
Def 'ine dair olan 2311 sayılı Kanunun 2 nci mnddesinin 
değiştirilmesi hakkında ( İçişleri ve Adalet komisyon-
larına) 30. III . 1951 tarihinde sahibi ta

rafından geı·i alınmıştır. 

2/55 Zonguldak ( unt Başol ve 4 ıır·kadıışı) - M:ıdı.'lllerden 

yapılacak ihrucııtta. ödenmekte olan nispi ı·esimler·in 

Gelir ve Kurumlar vergilerinden mahsubu haklanda 

(F. : 86 -lçtinı:ı : 1) 

(Ekonomi, Maliye ve Rütçıı komisyonlarına ) 8 . IV . 1953 tariliinde sahibi ta
ı·n fından geri a;ııımıştır. 

~/56 Buı-dnr (Mehmet Özbey) -Vali konaklariyle kaymakam 
ve bucak müdürü evlerinin veremle savaşt8 kullanıl

mak üzere Sıığlık ve Sosyııl Yaı·dmı B:ıkıınlrğınn devr·i 
hakkında ( ağlık ve Sosyal Y~l'(lını , Içişler-i. Mııliy<' 

(F. : 2~ı- lçtir ·Je : 3) 

ve Bütçe komisyonlarına) 3 . XII . 1951 taı·ihinde sahibi ta
rnfından geri alınmıştır. 

2/57 

2/5 

Edirne (Cemal Köprülü ) -İlkokul öğretıııenleı·inin veya 
ilkokul öğretmenliğinden gelerek oı-ta ve daha yüksek 
dereceli öğretim müesseselerinde öğretmPnlik yapanla
rın yahut Milli Rğitim Bakanlığı nıeı·kez ve taşra teş

kilatında çalışanların hizmet müddetlerine göre ııln

cakları aylık dereceleri haklanda (Milli Eğitim ve 
Rüt~e komisyonlarınıı) (2/4 ilc birleştir-ilm iştir.) 

Zonguldak ( Abdürrahınıın Boyncıgillcı· ) - l\femurin Mu
hakemntı hakkındaki Kanunun yüı-iirlükten kaldırılma
sına dair (İçişleri ve Adalet koınisyonlarına) 

(F. : 144- İçtinuı- : 2) 

Reddi hakkındaki Bütçe Komis
yonu raponı ll . VI . 1951 tari
hinde kabul edilmiştir. 

(E. : 7.5- !çtiına : 1) 

16 . VII . 1951 tariliinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 119 - lçtiına : 1) 
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2/59 Eskiışehiı· (Kemal Zeytinoğlu ) - Milli Korunma Kanunu
nun Biizı Maddelerinin Değiştiı ·ilm esi h akkında ki 5020 
sayılı Kanuna ek kanun tek lif i ('l'icare1 , l ~ i ş l eı·i vr 
Adalet komisyonlarıııa) (Maliye ve Bütçe komisyonla-
rından mütalaa) (2/102, 223, ~373 ile birleştirilmiştir.) 6 . V . 1953 tarihinde 6084 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

2/ 60 Niğde (Halil Nuri Yurdakul ve 40 arkadaşı ) - 'l'üı ·kiyP 

Cuınhuı-iyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilm esi hakkında (Maliye ve Bütçe koı:nis-
yonlarına) 16 . V . 1951 ·tarihinde sahibi t a

rafından geri alınmıştır. 

2/ 61 

2/62 

Trabzon (Mustafa Re§it Tarakçıoğlu ) - Maar'if Teşkilft

tına dair olan 789 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında (Milli Eğitim Ko
misyonuna) 

Tokad (Ahmet Gürkan) - Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 261 nci ve 264 ncü maddelerinin değiştiril
mesi h akkında (Ada let Konıisyonunıı ) (1 /310, 2/4::! ve 
280 ile bil'leştirilmiştir) 

2/ 63 Balıkesir (Müfit Erkuyumcu) - Avukatlık Kanununun 
135, 136, 137 ve 138 nd maddelerinin değiştirilmesi hak-

(F. : 105 - tçtima : 1) 

Redeli hakkındaki Bütçe Komis
yonu raporu 31 . I . 1951 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

(E. : 53- İçtima.: I ) 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

kında (Adalet Komisyonuna) Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsiiz kalmış
tır. 

2/ 64 Ba lıkesir (S ı tkı Yırcalı ve 8 arkadaşı) - Belediye Gelir
leri Kanununun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasının de-

2/ 65 

ğiştirilmesi hakkındıı 

yanlarına) 

l tçiı;;l eri , Maliye ve Bütçe koınis-

Konya (Umran Tazif Yiğ'iter) - Avukatlık Kanununun 
17, 18 ve 19 ucu maddeleriyle bu kanunun 5178 sayılı 

Kanunla değiştirilen 14, 16, 20 ve 21 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında (Adalet Komisyonuna) 

2/ 66 Konya (Umran Nazif Yiğiter) - Hakimler Kanununun 
5457 sayılı Kanunla değiş~irilen 63, 81 ve 89 ncu mad-

ll . VI . 1951 tarihinde 5786 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 1) 

Dahili Nizamnameııin 69 ncu r.lad
desi gereğince hükümsüz kalnuş
tır. 
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2/68 

2/69 

2/ 70 

2/ 71 

2/ 72 
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delerinin değiştirilmesi hakkında (Adalet Komisyonu-
na) Dahili Nizarn namenin 69 ncu mad

desi geı·eğiııce hükümsüz kalmış-

Bursa (Agô.h Erozan) - Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmes'i hak
Innda { İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

Bursa (.Agah Ero;ı;an) -Bucak Müdürlerinin Devir Mas
rafları hakkmdaki 5005 sayılı Kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesine dair (İçişleri ve Bütçe komis
yon1a.rma) 

Bursa ( lfulusi Köymen ve Edirne Cemal Köprülü ) -
Devlet Memurları Aylıklarının ' revhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun ll ııci 

maddesine bir fıkra clklenmesi hakkında (Milli Eğitim 
ve Bütçe komisyonlarına) (2/47 ile birleştirilmiştir.) 
(Milli Eğitim Komisyonundan mütaliia) 

Zonguldak (Fchmi Ac:ıksöz) - Maaş Kanununa ek 4379 
sayılı Kı;ınunun birinci ve ikinci maddelerinin değiştiril
mcsine ve bu kanuna · hiizı geçici maddeler eklenmcsinc 
dair olan 55 5 sayı lı Kanunun ı nci madde iylc g~ç ici 

3, .ı, 5, 6, 7 ve 8 nci ıııaddt·b·inin değiştirilme i hakkın
da (i\Ialiye ve Bütc:e koıııisyonlarıııa) (2/23 vc 73 ile 
birleştirilmiştir) 

l!lr.r.uı·unı (Fchıni Çobanoğlu ) - Tüı·k-iyc Cumhuriyeti 
Emelili andığı kanummıın !J9 ucu maddcsiniıı değişti
rilmesine daiı· (Maliyt> ve Bülı;:ll komi ·:vonlarına) 

Konya (Himnıet Ölçmı>n ve Muanımc~ Obuz) ile iğde 

(Halil m·i Yurdakul ) - llürrriyct madııl:vası hak!Iında 
(Mi11l Savunma, Maliye ve Bütçe komi yonlarıua ) 

(ı/248, 2/95, ı 6 ve 214 ile birleştirilmiştir.) 

tır. 

Redeli hakkındaki Bütçe Komis
yonu raporu ll . V . ı951 tari
hinde kabul edilmiştir. 

(E. : 67 -İçtima : l) 

Reddi hakkındaki Bütçe Komis
yonu raporu ll . V . 1951 tari
hiııcle kabul edilmiştir . 

(E. : '66 - l çtimıı : ı ) 

1 . VI . 1952 tarihinele 5965 sa
yılı Kanun olarak kabul edi:lmiş
tir. (lçtima : 2) 

Redeli hakkındaki Bütçe Komis
yonu raporu ll . VII . ı95ı tari
hind e ka bul edilmiştir. 

(E. : 88 -lçtima : 1) 

23 . V . 195ı tarihinele 5773 sa
yıb I anun okırak kabul edilmiş
tiı· . (İçtima : l) 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz. kal
ınıştıı·. 
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2/73 Sivııs (1Uıon Dizdar) - Maaş Kaııwıuua ek -!379 sayılı 

Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin dı>ğiştirilınesiııc 

ve bıı kanuna bazı geçici maddeler eklcnınesinr dair olan 
5585 say ılı Kanunun geçici n<'i ıııuducsiniıı d ği~tiril

ıne i hakionda (Mali.'"<' w Düt<;<' koınis;-·oıılıınna ) 

(2/23 ve 70 ilc birleştirilıniştir) 

2/74 Bingöl (Feridun Fikri Düşüns<'i ) - 0<'dikli l~rbaş Ka
nununa geçici bir madd • cklenmPsiıw dair (?ıl i lli Sa
vunma Komisyonuna) 

2/75 

2/76 

İstanbul (İhsan Altınel H Ağn G<'liil Yardıın<'ı) - Iş 
Kanununun bfızı maddelerinin dcği§tirilmcsi hakkındaki 
:)51R sayılı Kammun 2 ııt; nııul(ksiniıı (A) fıkrasının 

dcğiştirilmesin<' daiı· (Çalışma Komisyonuna ) 

Rize (lzzet Akçal ve 4 arkadaşı) - Çay Kaıııııınııa ek 
kanun teklifi ·('l'ıı rıııı ve ~ütçl' komisyon! n rı na) (2/77 
il bil'leştirilıııiştir.) 

2/77 Çoruh (Mecit Bumin ve 4 arkadaşı) - Çay Kanununa ek 
kanun teklifi (Tarım ve Bütçe komisyonlarınal (2/76 

Muamelesi 

Redtli hakkındaki Bütçe Komis
yonu raporu ll . vıı . 1951 ta
ı·ihinclo kıılul edilmiştir. 

(K : 88- tçtiıııa : 1) 

2 . Ili . 1951 tarihinde 5754 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 1) 

Redeli hakkındaki Bütçe K()mis· 
yoııu raporu 25 . lV . 19-52 ta
r·ihindc kaLul edilmişti'!'. 

(R. : 114- lçtimn : 2) 

27 . rT . 1951 tarihinde 574 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( l çtima : 1) 

ilc birleştirilmiştir) 27 . II . 1%1 tarihinde 574 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İ«<tim.a : 1) 

2/78 Eı·zuruın (i"l'hıııi Çobnnoğlu) - lııhisur heyiyeleı-i üçte 
biTlerinin hat· b m ahi llerine Ve şehit yetinıJerine taJısi ve 
tcvziine dair olan 14 5 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (Milli Savunma, .üıııı-ük 

ve Tekel ve Bütçe koıııisyonlarına) 26 . ITI . 1951 taı·ihiııde sahlbi ta
rafından g ı-i alınmıştır. 

2/79 

2/80 

Mardin (Mehmet Kamil Boran) - l Kasım ]339 tarihli 
ve 367 · ayılı Kanunun yürürlülıtı>ıı kHhlırılınııRı hak
kındıı (Adalet Komisyonuna) 

Niğde ( ecip Bilge ve Hileli Aı·ıbaş) - Avuluıtlık Ka
nununun 21 nci maddesine bazı fıkralar eklenmesi hak
kında (Adalet Komisyonuna) 

(F'. : 84- !çtima : 1) 

Reddine daiı· olan rapor 27 . IV . 
1951 tariJıiıı<l kabul edjlmiştir. 

(E. : 61 - lçtiın.a : 1) 

Dahili .Nizamnaıııeniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hüküm üz kal
ınıştll'. 
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2/ 1 Erzurum (Emrullah . ııtkıı ) - 'l'üı·kiy<' · ('umhm i.n' i 
Emekli Sandığı l( aıınnunıın hilzı ıııadtlel!'ı ·iııiıı cteğiştiı·il

ınesi ve bu lmnııııa lıii zı maddeleı· ı>k l<>nınesi lı n kkııııl n 

(Milli avıııınıa. Maliye ' '<' Hiitı;<' koıııisyoıılnı·ııııı ) (:!jP '~ 

Mnn.ııırlr'i 

ile birleştirilmi.ştiı·. ) Redeli hakkındaki Riitçe Komis
yoını ı·ııporu 26 . Xl . 19!'i2 ta
ı·ihiııd!' kal..ııl edilrnişth·. 

:1/H:! Kayseı·i (lsmııil 1\l'ı· lwk 1'<' :.ı aı·lmdn~ı) - Ilanı 'ııııfı 
mensuplarına Yrı·il<'c·rk zanılıır v!' taznıiıılrı· hııkkın

daki 34 5 sayılı 1\nıııııııııı 10. ı :.ı ve H ıı eü nımlılcl<'ı·iııin 

değiştiı·ilmesine dair olıııı .ı : tı+ 'ayılı 1\ n ıınııa lıir g-ı•ı:i

ei madde e kl eııın<'Nilll' (lııiı· (Milli Rııl'lıııııııı. ı\laliyr Ye 

(E. : 148 - 1 •tim M : 3) 

Bütçe koınisyoıılııl'llıı1 ) :w . V II . 1951 taı·ihiııde sahibi 

:.l/ :ı N iğde ( lfn.lil N'ııı·i YUI'd:ılnıl ve 18 nr·kııdıı~ı) - 'l' lil'ltiyı• 

C'umhuriyl'ti Eıneldi :::-inndıi(ı lüıııuııuıınıı l ıfız ı ıııııdd<'

lerinin değiştiı·ilııı<'si ve Inı luı ıınnıı lıfızı ıııuıllltl !' ı· rk
lenmesi hakkında (Milli ~nvnıımn. ı\fııliyr VI' lliit~ •· 

komisyonlarına l (2/81 il<' hirleştiı·ilmiştir·.) 

'!./ .ı. idareci Üyeler Kurulunun , Sayıştay 1950 y1lı Bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında (Bütçe Komisyo
nuna.) (1/106, 130, 141, 2,129, 32, 3!>, 100. 101 , 126, 

tıınıfındaıı g!'l'i alınmıştır. 

(1-'.l:.l:!-lı;tiııııı: 1) 

HPddi hakkındaki Rüt~e KonıiN

yoıııı ı· n poru 26 . XT . ] 952 ta
ı·ihindt• kııhul edilmiştir·. 

(]<'. : 148- tçtinıa : :.!) 

167 ve 173 ile birleştirilmiştir) :.ı:ı . ll . J9i\l tıırihind<' :)7 19 ~B

yılı Kıınıın olıır:ık k:ıhııl cılilıniş

tiı·. (l~timıı: 1) 

2/ :ı Ankıırıı (. 'alfılıadcliıı ; dil ) - :lfa<l t•n K:tıı\1' 1\ ı :P!dit'i 
(İçişleri, Adal<'t, 1\fali~·e, Biitçe 1·e Ekonomi komi~yonla-
nna) (1/442 ilc hirleştirilmiştir) :ı . lll . 1954 taı·ihiııde (i30!J sa

yılı Kıınım olaı·ak kahul eılilmiş

tiı·. (l~timn : .ı ) 
'2/ 6 Konya (Muammer Obuz) - M muriıı Kanununun 37 ve 

38 nci maddelerinin dcği!jtirilınesin e ve ayııı kamuıa ge
ciçi bir madde eklennıe ine dair (İçiş l eri, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına) (2/317 ilc hirleştirilıniştir ) 

2/ 1 Denizli (Mu tara Oülcügil) - 1757 sa~ılı Kanuna ek 5142 
sayılı Kanunun birinei maddesinin değiştirilnı e i hak-

Dalıili izıımııııınl'niıı 69 ııcu ıııad
ılı>~i ıt<'t'<'ğinc<' lıiikünı~üz kalınış

tıı·. 

kında (Bütçe Komi yonuna) 1 . V . 19!i1 tııı·ihindr sııhihi ta
rııfıııdan geri alınınıştıı·. 

(F'. : 10 - 1rt inııı : 1) 
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2/88 ı<:rzuı-um (EmruJlah Nutku) - Hazine, hususi muhase
be ve belediyelerden Halkevleri naınına alınarak Cum
huriyet Halk Partisi hesabına geçirilen paraların geri 
alınması hakkında (İçişleri, Maliye, Adalet ve Bütçe 
koıııisyonlarına) 

'2/ 9 l\lanisn (Mulı lis Tüınay) - Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında (Ada-

Muaınelesi 

30. Vri. 1951 tarihinde sahibi ta
ı·nfıııdan geı-i alınmıştıı·. 

(F. : 12 - l çtima : 1) 

let Komisyonuna) ll . V . 1!}51 tarihinde sahibi ta
rııfından geı·i ııhnınıştir. 

2/ !JO Samsun (Hadi zer \ ' C 49 arkadaşı) - Bankalar ve Dev
let Müesseseleri Memurları Ayhklarınm Tevlıh ve Tea
dülü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
ayuı kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü 
maddesin'in (A) ve (J) fıkralarının değiştirilmesi ve ge
çici bir madde eklenmesi hakkında (Bütçe Komisyonu
na) 

2/ !ll Di.varhakır (Ferit Alpiskender) - Devlet. .l\Ieınm·ları 

A~· lıklaı1nın Tevlıit ve 'l'eadülüne dair olan 3656 sayılı 

Kıınumm 10 ucu maddesine hiı· fılo·a eklenmesi hakkın-

(F. : 99- lçtima : 1) 

Dalıili Nizıımııamenin 6!J ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

dıı (Riit<ıe Komisyonuna) •> lll . l!J51 tarihinde sahibi ta
ı · af'ından geri alınmıştır. 

2/ 92 Tekirdağ (Yusuf Ziya Tuntaş) 
EınekJ'i Sandığı Kanununa ek 
ve Bütçe komisyonlarına) 

Türkiye Cumhuriyeti 
kanun tt>klifi (Maliye 

2/ 9:1 Balıkesiı· (Müfit Erkuyumcu ve 80 arkadaşı) - '!'ürki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı mad
deler·inde değişiklik yapılması hııkkındıı (Maliye ve 

(F . : 2 -1Çti.ma : 1) 

26 . ı . 1951 tal'ihinde sahibi ta
rafıııdan geri alı=ştır. 

(F. : 70- lçtima : 1) 

Bütçe komisyonlarına) 23 . III . 1953 tarihinde sahibi ta
ı·afıııdan geri alınmıştır. 

2/9:ı Balıkesir (Müfit Erkuyumcu ve 3 arkadaşı) - Türki
ye Cumhuriyeti Emekli aııdığı Kanununa ek Kanun 

(F.: 229 -lçtima: :1) 

teklifi (Mııliye ve Bii1çe komisyonlarına) 9 . VI . 1952 tnrihinde 5951 sn
yılı Kıınun olaı·ak kabul eclilıııiş
tir. (İ~tiııın : 2) 

2/95 Çanııkkal (Bedi Enüstün ve , üreyyn Eııdik) - Türki
ye sınırları dışında savaş vazifesi alan subay, askeı·i 

memu~ ve gedikli erbaşlara vı>ı·ilecek bir yıllık terfi 
kıdemi ile em--ekliüklerincle maaş tahsisine esas olacak 
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hizmet müdd etleri ne yapılııcak ilave hakkında (Milli 
avunma, Maliye ve Rütçe koınisyonlarına) 

2/96 Kocael i (Mehmet Yılmaz ) - Askerlık Mükellefiyet i Ka
nununun 5673 sayılı K anunla dcğiştiri:,•ı· :> ncı ıu:ıd

desine bir fıkra eklcnmesiııe dııiı· (Milr J,Jitilıı ve Milli 

Muam elesi 

Dahili iza.mnnmeıı in 69 ncu mad
desi g-c>ı·eğiıwe hükümsiiz kalmış

tıı·. 

Savunma komisyonlarına) 19 . T . 1951 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/97 Zonguldak ( Abdüı·rahman Boyacıgiller) - Ereğli JTav. 
zai Fahmiycsi Maden Aınelesinin Hukukuna nıütaallik 
Kanunun biizı mntldeleriııiıı değiştirilmesi hakkında 

(Ekonomi, Çalışına ve Bütçe komisyonlarına l 

2/ 98 t tanbul (Se rıihi Yürüten) · Bazı Suç ve Cezalarm Affı 
hakkındaki Kanunun G ncı maddesine bir fıkı·a ilave-

(1•.: 68-fçtiıııa: 1) 

Redeli hakkıııuaki Bütçı> Konıis

yonu raporu l ıl . Y . ] 951 ta ı·i· 
hinde kıılıul edilm iştir. 

(E. : 70- tçtima : 1) 

sine da i ı· (Adalet Komisyonuna) 81 . 1 . 1951 tıı ı-ihirıd<> sahibi ta
ı·afıııclan geri ulııım,ı ştır . 

2/99 Kıırs ( 'l't>zı>r 'l'aşkıı·aıı ) - Tüı·kiyl' Cumhuriyeti Eınc>kJi 
Sandığı Kannunnun 75 nci maddesine bir fıkra ekien-

(J.'.: 7:2-l~tiıııa: 1) 

mesine dair (:l\1aliye ve Bütçe komisyonlaı·ına ) 7 . V . 1952 tarihinde K omisyon 
mpoı·u reddedilmiştir. 

2/100 

2/101 

2/102 

!da r ci Üyeler· 1\ui'Ulunun, Büyük i\lillet Merlisi 1950 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılınıısı hakkında. (Bütçe 
Komisyonuna ) (1/ 106, 130, 141 , 2/29, 32, 35, 4, 101, 
I:!G. 11)7 \'(' 17:~ ile bit·ll'l~tirilıniştiı·.) 

Idareci Üyrlı-ı· Kurulunun, 'rüı·kiyr Düyük Millet Mec
lisi 1950 yılı Bütçesinele değişiklik yapılınası hııkluncla 
(Bütçl' Komisyonuna) (1/ 130, 106, 141. 2/29, 32, :l~; 84, 
100, 126, 167 ,.e 173 ile hirleştirilrniştir.) 

Anıasya (l.sıııı>t Olgıı~) - Milli Kunınmıı Kaııuııuıııııı bi\
zı ınacld<'lerinin değiştirilıııesi lıııkkıııdn (Ticaı·et, İ <:

işleri ve Ada.let konıiRyonlıırına ) ( i\lnliye ve Riit<:e ko
mi yonlım mütaliialıll'l) (2/59, 2~3 ve :~7:1 ili' lıiı·lt>ştiı·il
ıniştir.) 

(B. : 119 - tçtima : 2) 

2~ . H . 1951 tarihinde 5719 sa

yılı Kııııun olııı·nk kabul edilıni~

tiı· . ( İ<:tinıa : 1) 

2:~ . ll . 1951 tarihinde 5719 sa
yılı Kanun olnl'lık kabul ed ilmiş

tir. (İ<:timıı : 1) 

6 . V . 1953 tıı rilıinde 6084 sn
yılı Kanun olıırıık kabul edilmiş
tir. (1çtima : 3) 
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Balıkesir (Sıtkı Yırcalı) - Tlayvnnlar Vergisi Kanunu
ııun bazı maddelerinin deği~tiı·ilmesi ve ııynı kanuna 
geçici bir matld e eklenmesi lıakkıııtla (' l'al'llıı, l\1ajjye 
ve Büt~e koıııisyonlarınn ) (1/]] 7, 2/ 143 ile b.irle~tiril

ııı iştir.) 

2/ 104 Dııl'tltll' ( l\rlclııııct Öıhey ) ~ Dev let, (lüını·ük I' C Tekel, 
L:laştımıa, Ç'alı~ına ve lıı letnı!'lcr bakanlıklarının knl
dırılınıı-;ı hakkıııda (.Anayasa ve nüt<;e koıııiH}"Otı!;ıı·ı
na) 

:! / 10.) Erzurum (Mustafa Zeı ' l' tı ) - Eı·ıuı·uııı'uıı Mclıtie[ ' lllli 

Mahallesinden l bnılıiınoğlu Rüaı To pal 'a vııtaıü hizmet 
tcrtihiııtlen aylık bağlanmasına dair (Milll Savunma 

Muamelesi 

27 . VTI . 1951 tarihinele 5818 sa
yılı Kamın olarak kabul PJilmiş
tiı·. (İçtima : 1) 

2 . lli . 1951 tarihinde sııhibi ta
nıfından geri alınmll)tır. 

(F'. : 81 - ! çtima : 1) 

V<' Büt~<· koıııisyonlarııııı ) 15. VII. 1953 taı·ihinele 6154 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. (İçtima : 3) 

:!/ 106 Kastaınuım ( 1 l ayı·i 'l'osnııoğlu) - Sulıayla ı· llcyetine 
~l:ıhsu~ Terfi Kııııuııuıııı ek 4HOO sayılı Kanlinun gc~ici 
ııınllclcsiııin tlC'ğiştil'ilııwsinl· dair (Milli Savuııınıı ve 
l\iitçe konıisyonlurııııı ) 20. lV. 1!)51 tarihimle sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 

:!/ lOi '!'e kirdağ ( Yusuf Ziya 'l'unta~ ) -Resmi clairclt>rdcn kal
dıı·ıla ıı rcsinıl eı·in Nıın ve çcrçivclerinin Vereınle !:)avaş 
Derneğ-iyle K zı lay Denıeğiııe d ev ı · i \'e satı~ı lıakkınılıı 

(t~i~leri, Maliye ve Bütçe l<oıııisyoıılarına) 

:!/ 10~ BalıkC'siı· ( Sıtkı \-m·a lı ) - .Mennıı·iıı Kaııuııuınııı :ı:ı:~.j 

sayılı Karınııla değiştirilen H;) nci maddeı;iniıı so n fıK
ı·asıııın kaldırılması hııkkımlıı (lçi:ıt ri, Maliye ve Büt-

(F. : 95 -lçtima : 1) 

9 . n . 1951 tal'ibindc sahibi ta-, 
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 76 - lçtima. : J ) 

ı:e koınisyonlarına) 8 . IV . 195:3 tarihinde sahibi ta
ı ·afınd ,ı n geri alınmıştır. 

2/ 109 Çanakkııle (Ömer Mal't vr Edirıw l'<'mal KöpriiJü ) -
Türkiye Cumhuriyeti Eıııeldi ı:;ıııulığı Kaımnuııun geçi
ci 65 nci maddesinin (el lıeııdiniıı değiştirilıııesi lıak-

(:)". : 233 - lçtiına : 3) 

kıııda (Maliye ve Blit~e koıııisyoıılaı·ına) 12 . ll . 1951 tarihinele sahibieri 
tarafıııdan geri alınmıştır. 

(F.: 77 -İçtima: 1) 

2/ 110 ?ılanisa ( 1\ iıwn •raşkeııt \'e iki aı·kadaşı) -Yeni Gördes 
Kf\ · abasıııııı kurultt.')n hııkkınıla <l<:işleı·i, ba~'lndırlıl• 
ve Hüt~e konıisyoıılarıuıı) l!J . 2\ ı . 1951 tal'ihinde ı:ıııhib-

lcl'i tıımfındaıı geri alıumıştır. 
(F. : 140 -lçtinıa : 1) 
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2/ 111 Rize ( AJımet Morgil ) - Devlet Memurları Aylıklarının 

'l'evhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuntın bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesi halkkındaki 4598 sayı lı Kanunun 4 ncü mad-

Muamelesi 

desine bir fıkra eklenmesine dair (Bütçe Konıis.vonuna ) 27 . VI . 1951 tarihinde sahibi ta
rafından gel'i alınmıştır. 

2/ 112 Tokud (Ahmet Gürkan) - Göçmenlere Yardım Kanunu 
teklifi ( İçişleri , Günıı·ük ve Tekel, Ulaştırma, Maliye 

(F. : 116- İçtiına : 1) 

ve Büt~e koınisyonlıırına) (2/114 ile birl cştirilmiştil' ) 16 . VI . 1952 tal'ihinde sahibi ta
rafında n geri alınmıştır. 

2/ 113 Zonguldak (Abdünahman Boyacıgiller ) - Zonguldak ve 
l:reğli Havzai Fahıniyesiııdc mevcut kömür tozlımnın 
arnele mcnafii umumiyes ine olarak fm·uhtuna dair olan 
lH sayılı Kaınmun yüı·ürlüktcn kaldırılması hakkında 

(F. : 184- İçtima : 2) 

(Çalışrnıı , Bkoııomi ve Bi.it çe lkomis.vonlarına) :! . ll . 1951 tarihinde .sahibi t.ıı,. 

rnfuıdan geri alınmıştır. 

2/ 114 81 az ığ ( Hfııııit Ali Yiiney) - Uöı;mcn pulu çıkarılnıa: ı 

hakkında ( İ çişleri , Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Mali-

(F. : 73- İçtima : 1) 

ye ve Biit~e komis.vonlarına ) (2/ 112 ilc birl eştirilnıiştir ) 1 . VI . 1952 tarihinde salıila ta
rafından geri alınmıştır. 

2/ 115 Eskişe hir ( Abidiıı Potuoğlu ) - Gelir ve Kurumlar vergi
leri miikellefleri tarafından «Göçmen ve Mülteeilere Tür
kiye Yardım Birliği » ne yapılacak yardımların vergi 
matralıma ithal edilmemesi hakkında (Maliye ve Büt<:e 
komisyonlarına l 

2/ 116 1stanbul ( Aııdre Yairranı Bayar) - Türkiye Cwnhuriyeti 
Bınelkli andığı Kanununun ge~ici 65 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmasma dair (l\1aliyc v Bütç koıııi~yon-

(F. : 187 - İçtinı.a : 2) 

15 . I . 1951 taribinde 5698 sa
yılı Kanun olarak kabtıl edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

l ıırına ) 23 . V . 1951 tal-ihinde 5771 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

2/ 117 ivas (llhan Dizdar) - Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (Milli F:ğitim ve 
ağlık ve os~ral Yardım komisyonlarına ) &eddi hakkındaki Sağlık ve Sos

yal Yardım Komisyonu raporu 
ll . V . 1951 tarihinde kabul 
edilmiştir. (E. : 65- İçtiına : 1) 
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'l'okııd ( Haliık Ökeren ) - :\Ic· nıuriıı Kaııunuııun hiızı nıa<l
dell'ı·iniıı değiştiı·ilınf'si hakkında ( ! ~i§ l eri , :\lalire l ' e 

Biitç<' komis~·onlarına ) 

2/119 Balıkesir (Müfit Erkuyurucu ve 2 arkadaşı) - lçtüzü
ğüıı 78 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında tiiziik 
teklifi (Anayasa Komisyonuna) (2/14 ile birle~tiril

m.iştir.) 

2/120 

2/121 

2/122 

2/123 

İstanbul (Senihi Yürüten) - Nakil vasıtaları hakkında 
( İçişleri , Ekonomi, 'l'icaret, Bayındu·lık, Milli Savun
ma, Maliye ve Biit~e koıuisyonlarına) 

Mm·din (Mehmet Kamil Boran) - lUkimler Kanunu
nun 64, 65 ve fi6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (Aılalet Komisyonuna) 

Niğde (Hali l Nuri Yurdakul ve 7 arkadaş.ı) - Bakanlar 
ve Devlet müesseseleri Memurlan Aylıklannın Tevhit 
ve Teadülüne dair olan ~659 sayılı Kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında (Büt~e Komisyonuna) 

Burduı· (Mehmet Özbey) - Ankara Saracoğlu Mahalle
sindeki binaların Devlet dairesi olarak kullanılınası 

hakkında (Bayındırlık, Maliye ve Bi.itc;:e komisyonla
rına) (2/50, ve ]29 il e birleştirilıniştiı•.)) 

2/124 Rurdur (ME\hınet Özbey) · Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 4 ncü ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi 

Muamelesi 

Dahili iza nı namenin 69 n cu 
nıaudesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizanınameııin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnaıııeniıı 69 ncu 
nındelesi geı·eğiııcc lıükümsüz kal
mıştır. 

Dııbill Nizamnıııneniu 69 ucu 
maddesi geı·cğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili izamnanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince lıükümsüz kal
mıştır. 

Dalıill Nizanınanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince bükümsüz kal
mıştır. 

hakkında (tçişleri. Adııl t vr Annyasa komisyonlarına) 9 . ll . 1951 tarihinde sahibi ta
ı·afından geri ahllilll§tır. 

2/125 ldareci Üyeler Kurulunun, 'l'ürkiye Büyük Millet Mec
lisi Memurları Teşkiliitınn dair olan Kanuna bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında (Bütçe Komisyo-

(F. : 74. İçt.imıı : 1) 

nuna) (2/347 ve 351 ile biı·J~ştrrilmiştir) 12 . V ·. 1952 tarihinde 5931 S!l· 

yılı Kanun olarak kabu1 edilmiş
tir. (İçtima : 2) 
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2/126 ldarcci Üyeleı· Kurulunun, Büyük Mill et Meclisi 1950 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında (Bütçe 
Komisyonunıı ) (1/106, 130, 141, 2/ 29, 32, 35, 84, 100, 

Muamelesi 

101, 167 ''e 173 ile hiı·lcştirilıniştiı·. · 23 . Tl . 1951 taı·ihiode 5719 sa
yılı Kanun o laı·ak kabul edilntiış

tiı·. (İçtiına : 1) 
2/ 127 

2/ 12 

2/129 

İdaı·ec i Üyel er Kurulunun , Sayıştay Kanununun bazı 
maddelerinin değiştiı·ilın esi v ayru kanunıı bflzı mad
deler eklenmesi lıııkkında ( ayıştay v• Bütçe komis
yonlarınal 

İstanbul (Nazlı Tlabar) - Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda biızı değişiklikler yapılması hakkın
da (Maliye ve Bütçe komisyonlarınal 

Çankll'l (Kenan Çığman) - Saracoğlu Mahallesindeki 
cD :. tipi blok evlerin verem mücadel es inde kullanılmak 
üzere ağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrine veril
mesi hakkında ( Bayındırlık, Mafiye ve Bütçe komis
yonlarınal (2/50 ve 123 ile birleş~irilmiştir) 

2/130 !stanbul ( azlı Tlabar) - Millı Piyangonun 1951 Yılba
şı keşid i b'irinci ikraıniy sinin (Göçmen ve Mültecilere 
Türkiye Yardım Birliği ) emrine ' 'erilmesi hakkında 

!i . 1 . 1953 tarihinele 5999 a. 
y ılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( l~tirna : 3) 

Redeli !}akkındaki Bütçe Komis
yonu raponı J1 . V . 1951 tari
hinde kabu l edilmiştir. 

('E. : 6 - 1çtiına : 1) 

DııhjJi l\'izaınnııınenin 69 ncu 
maddesi gereğincr hükünısüz kal
mıştır . 

()!aliye ve Bütçe komi yonlarına) 14 . V . 1951 tarihinde sahibi ta
ı·aftnchııı gcl'i a lınmıştır. 

2/131 Buı-dur (Mehmet Özbcy ) - Devlet ve belediye hastaneleri 
başlıekimleriyle servis şefl erine taznıinat verilmesi hak
k:mda (lç'işleri, ağlık ve ya! Yardım ve Bütçe ko
nıisyonlıırına) 

2/132 Bmdur (.Mehmet Özb y) - Emniyet Genel Müdürlüğü 
ile Jandarma ve Oümrük llluhafaza Genel Komutanhk
larıııııı bi!'le tirilmesi hakkında ( içişleri ~lilli avım-

(F. : 101 - !~timn : 1) 

20. VII. 1951 tarihi nde suhibi ta
nıfınclau geri alınmıştır. 

(F. : 121 - l çtiına : 1) 

ma, Gümrük ve Tekel Ye Büt~c komisyonlarına) 19 o I o 1953 tarihinde sahibi ta
ı·afmdan geri nlııımıştıro 

2/ 133 Burdur (:llehm t Özbry) - ı-du mensuplarının eden
melerine dair olan 3663 sayılı Kanuntın 1 nci maddesinin 

(F. : 214- 1çtima : 3) 

kaldırılması hakkında Pfilll , anınma Komisyonuna) 2 o III o 1951 tnl'ihinde 5753 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ('l çtim ıı : 1) 
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Burdur (Mehmet Özbey) - Türkiye Cumhuriyeti Emekl"i 
Sandığı Kanununun geçici 31 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair (Maliye ve Büt~e komi~onlanna) 

2/135 Afyon Karahi ar (Kemal Özçoban ve 44 arkadaşı) -
20 . II . 1948 tarihli ve 5189 sayılı Kanunun birinci 
maddesine b'ir ' fıkra eklenmesi hakkında (Adalet Ko
misyonuna) 

2/ 136 Ankara ( Fuad i::ieyhuıı ve 3 aı·kadıışı) - Eczane bulun
ınıyan yGı·lerde eczahane a~ınayı teşvik eden kanun tek
lifi ( İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonla-

Muamelesi 

Reddi hakkındaki Bütçe Komis
yonu raporu ll . V . 1951 ta-rihin
de kabul edilmiştir. 

(E. : 69- İçtima : 1) 

Reddi hakkındaki Adalet Ko
misyonu rapor 3Q.. IV . 1951 ta
rihinde kabul edilmiştir. 

(E. : 63 - İçtima : l ) 

rına ) (2/297, 348 ve 378 ilc birleştirilıniştir.) 18 . XII . 1953 tarihinde 6197 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( lçtima : 4) 

2/ 137 Kocııeli (Mehmet Yılmaz ) - Yedek Subay Ye Yedek 
A~keri Memurlar hakkındaki ]076 sayılı Kanunun 392:3 
sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkrıı 
eklenmesille dair (Milli Eğitim, Milli Savunma, Mali
ye ve Bütçe kom'isyonlarına ) (Milli avunma Komisyo-
nundan mütaliia) 10 . VII . 1953 taribinde 6137 .sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 3) 

2/13R Marelin (Mehmet Kamil Boran) - Avlıkathk Kanunu
nun 5 nci maddesinin kaldırılması hakkında (Adalet 
Komisyonuna) 

2/]3!) Tokad (Sıtkı Ataııç) - '1' kel Genel Müdürlüğü Yapı 
İ§lcıiniıı Bayındırlık Bakunlığma devri hakkında 

(Giimı·ük ve '['ekel, Bayındırlık ve Büt<; komisyonları-

Dahili izanınamenin 69 n.cu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

na) 21 . I . 1953 tarihinde komisyon 
ı ·aporu reddedilmiştir. 

2/140 'l'okad (.Ahmet Gürkan) - 'enıiyetler Kanunruıun ınu

vakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında (İı;işleri 

(E. : 15 -lçtima : 3) 

\"e Adalet koınisyonlarınn ) (1/231 il birleştirilm iştir. ) 5 . V . 1952 taribinde 5!)27 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ' (l çtima : 2) 

2/141 Burdur (M hmet Özbey) - '!'ürkiye ımhuriyeti Emek
li andığı Kanonunun geçici 6Ş nei ıııadclcsinin «E:t 



- ~ -
ı o. Bulasası Muamelesi 

1ıkrasırun dcğiı:ıtirilmesi hakkında (Mallye ve Dii.tcıe 

komisyoularına) 16 . I . 1953 taribinde 6014 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

2/142 Bıu·duı· (Mehmet Ozbey) - Yurt içiııde ve meırdcket dı
şında her hangi bir bakanlık hesabıııa okutulacak tale
belerin masraflanrun ödenme şekli hakkında (Milll 
Eğitim ve Bütçe komisyonlarma) 27 . V J . 1951 tarihinde sahibi ta

rafıııdan geri alınmıştır. 

2/14 Erzurum (Sabri Erduınaıı ve Çonıh Mccit Buuıiıı ) -
Hayvanlar Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılmR 

sı hakkında (Maliye, Tarım ve Büt~e komiııyonlarıııa ) 

(F. : 115- !çtima : 1) 

(1/117, 2/103 ile birleştirilmiştir. ) 27 . VU. 1951 taribinde 5818 sa
yılı Kanun olaııak kabul edilmiş
tir. (İ~tima : 1) 

2/144 Kayseri (lln·ahim Kirazoğlu ) - '!'ürkiye · umhuriyeti 
EmekU Sandığı Kanununun 7 nci maddesine bir fıknı 
eklenmesine dair (Maliye ve Bütçe komisyonlarma) 16 . I . 1953 tarihinde 6015 su

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı-. (İçtima : 3) 

2/145 Niğde (Necip Bilge ve 3 arkadaşı) - 30 . XI . 1942 ta
rihli ve 4309 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair (Adalet Komisyonuna) 

2/ 146 Ordu (Feyzi Boztepe) - Askeri Mubakeme · suıü 1 a
nununun biızı maddelerinin değiştirilınc ·ine, kaldıııl

masını1 ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair. 
(Milli Savunma ve Adalet koınisyonlarına ve Geçici 
Adalet Komisyonuna) 

2/147 

2/14 

Ordu (Feyı.i Hoztepe) - Askeri yargıçlar, Askeı·i um
huriyet aveıları ve Askeri .Adliye memurları kanunu 
teklifi (Milli Savuılllla, Adalet ve Bütç komisyonla
rına ve Geçici Ada! t Komisyonuna) 

Aiyon Karahisar (Ali lh ·an fıbis) - lçtüzükün 22, 24, 
28 ve 30 ncu madd lerinde · değişiklik yapılması hak
kında Tüıük teklifi (Anayasa Komisyonuna.) . 

4 . IV . 1951 taribinde sahipleri ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 87 - !çti.ma : 1) 

Dahill izamuameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
m ış tır. 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükürnsüz kal
uııştır. 

Dııhili izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükürnsüz kal
mıştır . 
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2/149 İstanbul (Niha.d Reşad Belger) "'Sıhhi ucuz evleı· inşa
sına dair (lçi~leri , Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yaı·
dım, Adalet, Maliye ve llüt<;e korrıisyoıılarınıı ) (l / 196 
ile birleştirilmiştir.) 13 . VI. 1952 tarihinde Sllihibi ta

rııfındau geri alınmıştır. 

2/150 Ankııra ( 'l'ıılat Yıı~ri Öz) - !::lüt ve üı·iiı :J(• ı·i hııkkıııda 
( !<;i~leri ve Sağlık ve 'osyal Yardım koıııi~yoıılımıııı ) 

~/151 Uuı·dur ( Mehıııet Özb.ey ) - De\'lct ılairı· leri i~iıı 1951 
yılı Bütçesine konulan ödeneğin (C+öçnıt• n ve Mülteci
Jeı·e 'fül'ldyc Yıınlıııı. Birliği ) eınriııe vcr· ilın csi hakkın· 

(F. : 183 - İçtima : 2) 

15 . U . 1952 tarihinde 5882 ıı.u.

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtiına : 2) 

dıı. (Bütı;e Kuınisyoıııına) 16 . V_ 1951 tarilıinde sahibi ia
mfııı.dıın geri alınmıştır. 

Burdur· (ı\'l.ı>hrnet Ozbcy) - Köylü kız ,ocukluı·ıııııı ilk 
tahsil yaşı hakkında C~lilli Eğitim KonıisyoııÜııa ) 
(2/197 ile birle~til'iJıni~tiı·.) 

Burdur (Mch ııı et Ozbcy) - Şose ve Köpı·ülcr Kanununa 
ek kıtının teklifi ( Bayıııdıdık , lçi..~lel'i , Maliye ve 11üt
~c komisyonlarına ) ........ -

~/154 Lstaııbul (Ahmet Tup~;u) - llıtiyal'iık Sigoıtusı Kanunu
nun 40 ncı maddesinin d eğ i~tiı ·ilmcsi hnkkıııdıı (Çalış-

(F. : 106 -lçtima : 1) 

16 . VI . 1952 tariliinde 5955, 
5956 sayılı Kanunlar olarak kabul 
edilmiştir. (lçtinıa : 2) 

12 . XI . 1952 tarihin.dc sahibi ta
rafın.dan geri alınllllştır. 

(F. : 191 -lçtinıa : 3) 

• 

ma Komisyonuna) 2 . ili . 1951 tarihinde 5752 sa- ' 
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 1) 

~/155 Mıınisa (Nafiz Körez ve 4 arkada.~ı) - Demirci 1\a~a

bası yangın yerindeki aı·saların tevlıit, üraz ve tevzü 
hakkında (Geçici Komisyona ve Bütçe Komisyonuna) 9 . V . 1951 tarihinele 5762 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtinıa : 1) 

2/156 'l'okıııl (Ahmet Gürkuıı) - Mason demeklerinin kapa-
tılmas ı hııkkıntla ( İçiı;;leri ve Adalet komisyoularuıa) Redeli hakkındaki Adalet Komis

yonu ı-apot'U 30 . IV . 1951 ta-. 
ı ·ihinde kabul edilmiştir. 

2/ 1:57 Antalya (Ahmet Tekelioğlu) - Gelir Vergi ·i Kanunu ile 
Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanunlara bii.zı maddeler eklenmesi hakkında 

· ( Taı-ım, Maliye ve Biit~c komisyonlanna) 

(E. : 62- İçtima : 1) 

Dal:ıill izaınnanıenin .69 ucu 
maddesi gereğince hükiimsüz kal
ı.ruştn·. 
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-------------------- ---
2/158 Çorııh (Mecit Bumin) - 510, 4192, 4287, 4291, 4333 ve 

5190 sa;ı-•lı kanunlarla verilmekte olan hayvan yem be
dellcı1nin birleştirilmesi haliliında (Maliye ve Bütçe 

.Muamelesi 

kômisyonlanna) 13 . V I . 1951 tarihinde sahit·i ta
rafından geri alınmı ştır . 

2/15!) 
# 

:Vl60 

2/ 161 

2/162 

2/ 163 

2/164 

Denizli (Mustafa Gülciigil ) -Milli Eğitim Bakanlığı Ku
ruluş Kad:rolariyle lllerkez Kuruluşu ve Görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılınasma dair 
olan 4926 ayıh Kanunun 5 nc'i maddesinin yürürlükten 
kaldmiması hakkında (MiJJi Eğitim ve Bütçe Komis
yonlarına) 

El ıl7.ığ (Mehmet Şevki Yazman) - Askerlik MükeiJı>-Jli
yeti Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (Milli Savunma Komisyonuna) 

Erzurum (Em·er Karan ) - üfns Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçiri madde ek
lcnmes'ine dair (t~i.- l eri ve ağlık ve osyal Yardım 

komisy<?nlarına) 

Kocaeli (Ekrem Aliean ) - Geliı· Veı·gisi .Kanwnmun 
bazı maddelerinin dcği§tirilmesin ve bıı kanuna bfızı 

ınadtleler eklcıımesin ılaiı· (Geçici Komi~yona ) (ı/157 

ilc birleş!i rihniştir.) 

ZoııguJdak (Abdürrnhman Boyacıgillcr) - Zonguldak ve 
Ereğli Havzai Fahıniyesindc Mevcut Kömür To1larının 
Arnele :~\'ronafii Fmumiyesinc olarak Füruhtıına dair 
olan 114 sayılı Kanunun 2 uc'i ve· 4 ncü ınaddelerirıin 
değiştirilmesi hakkında (Çalışma, Ekonomi ve Bütçe 
konıisyonlarına) 

Auknı·ıı (Ce\·det oydan ve üç arkadaş1) - Kan Oütme 
ebebiyle İşlenen Adam Öldürme Ye Buna Teşebbüs 
'ürüml ri Failieri Hısımlan hakkındaki 3236 sa~,Jı Ka
numın yürürlükten kaldırılması hakkında (Adalet Ko
misyonuna.) 

(F. : lll- İçtima : 1) 

1 . V . 1951 tarihinele .sahibi ta
rafından geı·i alınmıştır. 

(F. : 107- İçtima : 1) 

Redeli hakkmdaki komisyon ra
poru 4 . v r . 1!l51 tarih inde ka
bul e lilmiştir. 

(E. : 72- İçtinıa : 1) 

7 . V . 1951 taribinele sahibi tn
rafın.dau geri alınmıştır. 

(F. : 98 - İçtiına : 1) 

O:ıhili Nizaınnaınenin 6~) ncu 
maddesi gcı·eğince hüküınsüz kal
mıştır . 

Redeli bakkındaki Büt<;e Komis
yonu ra'JOru 2 . VI . 1952 tarihin
de kabul dilıniştir. • 

(E.: 130- İçtima : 2) 

30 . JV . 1951 tarihinde komisyon 
ra poı·u ı·Nldeclilmiştir. 

(E. : 64 -l~tiııqı : 1) 
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2/ 165 Ankara (Fuad Sryhun) - !=li.ıbaylar Heyetine Malısus 
Terfi Kanununun 16 ncı maddesinin II nci bendille biı· 
fıkra ve aynı kanuna bir geçic'i madde eklenmcsine dair 

Muamelesi 

(Milli Savunma ve Bütçe komisyonlaı"Jna ) 20 . IV 1951 tarihinde sahibi ta
r·afından geri alınıruştır . 

2/166 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsı'l ve Kars Abbas Çetin) -
Avukatlık Kanununun 4359 sayılı Kanunla dcğiştiril cıı 

geçici 3 ve 4 ncü maddrlerinin değiştirilm es i hakkında 

(F. : 92 -lçtima : 1) 

(Adalet Komisyonuna) !l . III . 1954 tar-ihinde 633 sa
yılı Kaının olar·ak kabul edilmiş
tir·. (lc;:tinıa : 4) 

2/ 167 ldareei Üyclrr Kunıluııuıı , Sııyışta.1· 1950 yılı Biitı:esiıı
dc değiş ikiilk yapılması hakkında (Bütçe Komisyonuna) 
(1/ 106, 130, 1-U, 2/29, 32, 35, .ı , 100, 101 , 126 V(' 173 
ile birleştirilnıiştir ) 

2/ 168 Niğde (Jiali l Nuri Yurdakul vr 8 arkadıış ı ) - Türki~·c 

Ctınıhuı-iycti Enırkli Randığı Kanununtın 75 nci madne
siyle ge~ i c i 76 ncı ıııa<!dr~ i no' lıftzı fıkra l ar cklcıııııesine 

23 . n . 1951 tarihinde 5719 sa
yılı Kantın olaı-ak ),abul edilmiş
tir·. {lçtima : 1) 

dair ()Ial iyc ve Bütçe konıisyonlarına) 6 . IV . 1951 tarihiııne salıibi ta• 
ı·afıııdan geri almmıştıı·. 

2/ 169 Sivas (Rifat Ö~ten ) - Türkiye Cumhuriyeti Erneidi 
Sandığı Kanunumm geçici 33 nc·ü maddesinin ( ) ben
cline biı· fıkra t:'kleıııııesinc dair pfali~·r vc Bütçe ko
mis~·onlarına ) 

2/ 170 · Zonguldak ( l•'rlııni A~ıksöz v<> Rifut ~ivişoğlu ) - Bazı 

Suç ve Cezaların Affı h akkıııdalk i 5677 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (Adalet Komisyonuna, Orman Ge<;i<'i ve 
Bütçe komisyonlarına) (1/170, 2/200, 224, 254, 275 ve 
276 ile birleştiriJmiştir.) 

. 
2/171 Erzunuıı (!-luid" Başak )·_ Ihtiyarlık , 'igorta.~ı Kanımu

nun 2 nci madd<>Sirıin değiştirilmesi ve bu kanuna geçi~ i 

bir madde eklenmesi hakh.-ıııda (Ticaret ve alışma ko-

(F. : 89 -lçtiı:ı:ı.a : 1) 

16 . IV . 1951 tarihindE' salıibi ta
ı·n fından geri alınmıştır. 

(F . : !)1 - lçtinıa : ı ) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
mncldesi geı·eğince hükümsüz kııl 

nııştır . 

misyonlarına) (1/240 ile birleştirilmiştir) !l . IV . 1952 tarihinde sahibi ta
ı·nfımlıııı geri alınmıştır. 

2/ 172 Ordu (Refet Aksoy) - Kilrlerin tahsiJ ve terbiycl eriıır 

ait bazı gert>Çlerden Gümrük R ·mi alııınıaması hakkın-

(F . : 168- f~tima : 2) 
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dıı (Uümrük ve 'I'ekt'l, l\lilli gğitim ve Büt~<' konıis-

_vonlarına ) 27 . VI . 1951 tıırihinde 5798 sa
yılı Knnnn olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

2/ 17:l ldflrc i Ü>•cl<'r Kuı-ulnııun , Büyük Miıict M<>clisi 1950 
.vılı Bütç<'sinde değişilklik yapılınası hakkında (Büt<;<' 
Komisyonuna) (1/ 106; 130, 141, 2/2!!, 32, 3fi, 8+, 100, 
JOl, J26 ve 167 He birleştiı•ilmiştir.) 

2/ 174 Balıkesir (l\Jiifit Erkuyuıncu) Devlet Memurları Aylık

larının 'l'!'vhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa)·ıb Kanu
nun buzı madd<>lninin değiştirilmesi ve bu kanuna hıizı 

maddeler cklcnme. i haklandaki 459 sayılı Kantma ek 
4!!0 sayılı Kanıınıın 1 nci maddesine iki fıkra ckleııme
siıw dair (Bütçe Komis.vomııııı) 

1/ 17fi Bıu·dm· ( 1ırehnıet Özb y ) - Bina Yııpıınıııı 'l'<'şvik Ku
nunumuı 7 nci maddesinin kaldırılması hakkında (Ba-

23 . H . 1951 tarihinde 571!! sa
yılı Kıınun olarıık kabul edilmi§
tiı·. (tçtirn.a: 1) 

:Red di ha k kındaki Bütçe Komis
y-onu raporu ll . VI . 1951 tari
hinıle kahul edilmiştir. 

(R: 74-lçtinıa: 1) 

~·ındırlık, 1\fali.,·e ve Büt<: konıisyonlaı·ına) 20 . lV . 1!!51 tarihinde sahihi tn
rafınclnn geı-i alınmıştır. 

2/ 176 Burdur (Mehmet Özbcy) - Kira Kontı·atları, P('rağ 
ve !ntikal 11ınühaberlerinin ve Nüfus Hiiviyet üzdan
lanııın Bedel Mukabilinde atılması hakkındaki 3356 
sayılı Kanunun birinci maddesiıı'in (c) fıkrasının kal
dırılması hakkında (1çişleri, lllaliye -ve Biit~c komis
yonJarına) 

2/177 'fhıı·dm ('~lt>hmet Özbey) - Köy Enstitüleri hakkındaki 
3 03 sayıh Kanunun 5 nci maddesinin deb-iştirilmesi 

hakkında (Millt Eğitim, Tanm ve Büt~<' komisyonla
rınıı) 

(F. : 94- İçtiına : 1) 

6 . IV . 1951 tarihinde sahibi ta.
rnfındnn geri ıı lınmıştır. 

(F. : 88- İçtima : 1) 

2 . V . 1952 tnrihlnde 5922 sn
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 2) 

2/ 17 Bnmur (:Mehmet Özbey) - ağlık ve osyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa Biı.zı Hüküm
ler Eklenmesine vo 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişilclik yapılması hakkında 
(. nğltk ve , o. ;val Vardım ve Bütçe komisyonlarınal 13 . Tl . 1952 tarihinde sahihi tn

rııfındnn geri alınmıştır. 
(F. : 159- !çtima : 2) 



2/179 

2/180 
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Afyon Karahisar (Ali llı,san Sabis) • Riyaseti Cumhur 
Te§kilat Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 

3568 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştiril

mesine dair olan 4462 sayılı Kanunun değiştirilmesi 

hakkında (Bütçe Komisyonuna) 

Erzurum (Said Ba~ak) . Artırma, Eksiitme ve İlıale 
Kanununun 60 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

2V181 Ankara (Ram'iz Eren) . Çeltik Ekimi Kanununun yü
rürlükten kaldırılması hakkında (Tarım ve Bütçe ko
misyonlarına) 

2/ 182 Erzurum (Mustafa Zcren ) . 'l'ürkiyo Cumhuriyeti Emek
li Randığı Kanununun geçici 15 nci maddesine bir fık

ra eklenmesi hakkında (Milli Ravunına, Maliye ve Büt
~e konıis~·onlanna) 

Z/ 183 

2/ 18-! 

hmir (Cfihad Baban) · Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin (g) :fık

rasının değiştirilmesi hakkında (Maliye ve Bütçe ko
ınisyonlnrına) 

!zmir (:Mehmet Aldemir ve onbir arkadaşı) . İzmir Vi
layeti turistik yollarınm inşası hakkındaki Kanunun de
ğiştirilmesine dah· (İçişleri, Bayındırlık ve Bütçe Ko· 
ıniııyonlıırına) 

2/185 Eskişehir (Abidin Potuoğlu ) . Eskişelıiı· ~·iftelcr ift. 
liği genel çevresi içinde işgııl edilmiş yerler için eel'i
misil aranmaması hakkında (Maliye ve Ril.tçe komis-

Muamelesi 

Iıeddi hakkmdaki Bütçe Komis
yonu raporu 12 . XII . 1951 tıtri
hinde ~abul edilmiştir. , 

(E. : 95 . !çtima : 2) 

18 . VI . 1951 tarihinde 5788 sa- • 
yılı Kanun olarak kabuJ edilmiş
tir. (lçtinıa : 1) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Redeli hakkmdaki Bütçe Komis· 
yonu raporu 26 . XI . 1952 tari 
hinde kabul edilmiştir. 

(E. : 145 · İçtinıa : 3) 

Reddi bakkındaki Bütçe Komis
yon.u rapot'U 26 . XI . 1952 tari· 
lıinde ka bul edilmiştir. 

(E. : 144. İçıima : 3) 

16 . V . 1951 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F.: 104-İçtima : 1) 

yoıılarına) 8 . VI . 1951 tarihinde 5785 sa
yılı Kanun olnrak kabuJ edilmiş
tir. (lçtima : 1) 



No. 
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H u! asası 

!stanbul (Amire Vahram Bayar) Milli Şükran Ma
dalyası hakkında (Milli Savunma ve Içişleri komis
yonlarınal (1/248, 2/95, 72, 214 ile birleştirilmiştir) 

Muamelesi 

Dalıili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal-
mıştır. 

2/187 Aydın (Şevki Hasırcı) ·- Askeri Memmlar Kanununun 
8 nci maddesinin d~ğiştirilroesi hakkında (1\filli Sa-
vunma ve Bütçe komisyonlarına) 20 . IV . 1951 tarihinde sahibi ta

rafından geı·i alınmıştır. 

(F. :.93- .lçtima: 1) 
2/188 Erzurum (Enver Kaı·an) - Gelir Vergisi Kanununa biı· 

madde eklenmesi lıakkmcla (Mtı.liye ve Bütçe koınis-
yonlarıııa) (1/206 ve · 2/ 189 ile birleştirilmiştiı·) 27 . V Il . 1951 taı-ihinde 5820 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (Jçtima : 1) 

2/ 189 Erzurum (Fehmi Çobanoğlu) - Gelir Vergisi Kanunu
nun 24 ncü maddc.~iııe biı: fıkra €iklenınesine dair (Ma-

2/190 

liye ve Bütç komisyonlarına) (1 / 206 ve 1/ 1 ile bir-
leştirilmiştir) 27 . VII . 1951 tııı·ilıinde 5820 .sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtim.a : 1) 

Giresun (Arif Hilanet Pamukoğlu) - Tasfiye edilen ve 
emekliye sevk Q}unan Dışişleri Bakanlığı memurları hak
kında (Dışişleri ve Bütçe koınisyonlarına) Dahili Nizanınameııin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/191 Amasya (Kemal Eren ve Ankara Salii.lıattin Benli) -
Gayrimenkule tecııviizün def'ine dair (İçişleri ve Ada-
let koınisyonlarına) 16 . rv . 1952 tarihinde 5917 .sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

2/192 Konya (Hidayet Aydıner) - Belediye Gelirleri Kanuııu
nun 28 ''e 37 nci ınaddcleriniıı değiştirilmesi hakimıda 

2/193 

(İçişleri. Maliye ve Bütçe komisyonlarma) 23 . I . 1953 tarihinde salıibi ta
rafından geri alıumıştır. 
· (F. : 216- lçtima : 3) 

Tokad (Ahmet rürkan) - Bazı adli, asketi ve idari ınc
murlara ait muvıılkkat tasfiye (İçişleri, l\Ialiye ve Büt
çe komisyonlarına) Dahili Ni.ıamnameuin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/194 Tokad (Ahmet Gürkan) - Diııi talısil müesseseleri açıl
ması ve Vakıflar İdare inin Diyanet İşleri Başkanlığına 
bağlanınası hakkında (Milli Eğitim, l~işlcri ve Büu,:ı-
komisyonlaruıa) 15 . VI . 1951 tarihiııde sahibi ta

rafından geri alınınıştır. 
(F. : 112 -lçtima : 1) 



No. 

2/195 

2/196 

2/197 

2/19 

2/ 199 

2/200 

2/201 
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------------------
Kastamonu (Galib Deniz ve 4 arkadaşı) -Köy Kanunu
nun 44 ncü maddesinin 2 sayılı bendinin değiştirilmesi 
hakkında (İçişleri ve Adalet komisyonlarınal 

İstanbul (Andre Vahram Bayar) - İhtiyarlık Sigortası 
hakkındaki 5417 sayılı Kanunun 5 nci maddesin'in (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (Çalışma Komisyo
nUDıa.) 

Balıkesir (Sıtkı Yırcalı ve 9 arkada!}ı) - Köy Okulları 
ve Enstitüleri Teşkilat Kanununun . 13 ncü maddesinin 
degiştirilmesine ve aynı ka.nuna bazı maddeler eklenme
sine dair (Milli Eğitim, Milll Savunma ve Bütçe ko
ınisyonlarına) (2/152 ve 364 ile birleştirilmiştir) 

Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel Ye 4 arkadaşı ) - İstan
bul Seliniiye Hayvan Sağlık Okulu mezunlarİyle l sta.n
bul Sağlık Memurları Okulu 1945 yılı nıezunlarına ye
dek subaylık hakkının tanınması hakkında (Milli 

· Muamelesi 

6 . VU . 1953 tarihinde sahipleri 
tarafından geri alınmıştır. 

(F . : 244- lçtima : 3) 

21 . V . 1951 tarihinde sahibi ta
r:ı fındıın gHi alınmıştır. 

(F. : 109- l çtima : 1) 

16 . VI . 1952 tarihinde 5955, 
5956 sayılı Kanunlar olarak kabul 
edilmiştir·. (l çtima : 2) 

Eğitim ve Milli Savunma komis.vonlarına) 1 . VI . 1951 tarihinde sahibieri 
tarafından geri almnuştır. 

Samsun (Hadi Uzer) - Türkiye Cumhuriyet'i Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 52 nci maddesinin 4 ncü fık
rasının değiştirilmesi hakkında (Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) 

Bolu (Kamil Koza]{ ve 2 arkadaşı) - Orman Kanu
nu teklüi (Tarım, İçi§leri, Adalet, Maliye ve Bütçe 
kom~syonJarıııa) (1/170, 2/170, 224, 254, 275, 276 ile 
birleştirilmiştir) 

Mardin (Aziz Uras) . Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (Maliye ve Bütçe koınisyonlarına) 

(F . : 110 -İçtima : 1) 

Reddi bakkındaki Bütçe Komsi
yonu raporu 1 . XII . 1952 tari
hinde kabul edilıui§tir. 

(E. : 150 - lçtima : 3) 

Dahili Nizanınameni.n 69 n cu mad
de i gereğince h\ikümsüı kalmış

tı!'. 

Reddi hakkındaki Bütçe Komis
yonu raporu 26 . xr . 1952 tari
hinde kabul edilmiştir. 

(E. : 140- İçtima : 3) 

• 



• 
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2/202 Tokad (Haluk Ökeren) - Türk eza Kanununun 159 
ncu vo 160 noı m&adclcrine birer fıkı-a <'klcnmesi hak-

.Muaınel ~i 

kında (Adalet Komisyonuna) ll . V . 1951 tal'ihinde sahibi ta
ı·afından geri alınmıştır. 

2/203 Afyon Karahisar (Ali İhsan ıibis) - Türkiye Cumlıu
l'iyeti Emekli Sandığı Kanununun 92 n<' i maddesinin 
değiştirilmesi haklanda (Milli Savunma, Adalet, lHa-

(F. : 100 -lçtimıı : 1) 

liye ve Bütçe komisyonlarına) Dahili Nizıımnıunenin 69 neu ınacl
de~i gereğince hükümsliz kalmış
tır·. 

2/20-l- Maı·din (Mehm et Kamil Boran ) - Yargıı;lar Kanununa 
ek kanunun 1 nci maddesinin dcğiştiı·ilmrsi hııkkmda 

(Aclal<'t vP Biitçc komisyonlıınnıı) 

2/ 20;j tstaıılıul (Ahilya l\Ioslıos ) - Türk c?.ıı Kaııuınunııı 15 
• nci maddesine bir fıkra eklrnnırsi hakkınclıı (Adalrt 

K o nı i~.,·omuıa) 

2/206 Af.von Karahisar (Ali lhsan Hiıhis) - Türk Cezıı 1\aıııı 
ııumııı 161 nci ıııadclcsiııc bir· l'ılkrıı rklı>nmrsi hakkında 

Dahili Nizamnanıenin 69 ncu mıııl
desi gereğince hüküınsüz kalmış
tır. 

16. V. 1951 tııf'ihinde sahibi tıı

ı·nfıııclan f( · ri ıılınmıştır. 

(P. : 103 -İ<;tima : 1) 

(Adalet Komisyonuna) 16 . V . 1951 1aı·ihiııd c sahibi tıı
rafmclnıı ·geri n lınmıştır. 

2/ 207 

2/20 

Erzurımı (Emntllah Kutku) - l " lıısal Bayram V<' Ci<'nl'l 
Tatiller hakkındaki Kauıuıun 2 nci maddesinin değişti

rilm sine dair ( İ~işlrri Konıisyonıınn) (2/20 ilr biı·
lcştirilnıiştir ) 

hınir ( !'rdrt 1ıır<'l<aı·n) -Ulusal Bayranı V<' <l<'nrl Ta.
tillcr hakkındaki Kanunun 2 nci madcl!'siıw bir fıha !'k
lcnme. ine dair ( t~işleri Komis~·oınına ) (2/207 i IP bir
l<>ştirilmi tir) 

2/ 20!1 Kastanıonu (Fnhri K~ccicğlu ) - 'I'ürki~·<' umhuriyeti 
l~ın<>kli . ıındığı Kantınunun 40 ıwı ' '<' l!:<'<:iı•i Hi nci nıad 

drlrrinr birer fıkra eklcnm!'si hakkında (:\[illi . avıııı
ma , Mııli~·c Ye Büt~c k(lmL;vonlarına ) 

(F'. : 102 -1~1ima : 1) 

Redıli hakkındaki İçişl eri Komis
yonu mporu 20 . VII . 19!'il tari
hinde kahul edilmiştir. 

(R: 9-İ<ıtimn:l) 

Reddi hııkkındııki İçişleri Komis
yonu rapon1 20 . VII . 1951 tari
hinde kabul edilmiştir. 

(E.: 9 -lı:tinın : 1) 

Dnhill ' izamnnmenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 
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2/210 Güınfu.;aııe (Cevdet İlayj:nıı-u ve ::! arkadaşı) - ubay ve 
Aı4kcri M!'mnrların Maaşlarıııa dalı· olan 4!-J 9 Rayılı Ku 
ııuııun 1 nci nıaddcsi.v l ' 4600 sayılı Kan.uıınn 3 ndi nıad 

rklenınesino dair olan 5609 saytlı Kanunun birinci nıad-
• desinde deği.'}ildik yapılımısı hakkımla (1\Iilli R:ıvun 

ına ve Büt~e koıııisyonlarına ) (2/212 ile hirleştiı-ilıniş-

tiı'.) 10. VII[. 1951 tarihinele 583 sa· 
yılı Kanun olarak kabul edilmiş· 
tir. • (İçtima : 1) 

2/211 İstanbul (And r·e Vahraın Bayar) - lTHstalık ve Analık 
Sigortası Kanununun l 5 ııei maddesinin değiştiı·ilınesi 

hakkında (Çalışma Komisyonuna) rG . V . 1952 tarihinde sııhihi 1-a
ı-ııfmdan geri alı~tır. 

2; 212 ~iğdc (llalil Nııri Yurdakul) - . ubay ve Asker] Meınuı-

lın·ın 1\Iaaşlarma lair olan 4989 sa~·ılı Kaııunıın 1 nci 
maddesi ilc 4600 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin d!'· 
ğiştirilmcsinc Ye bu kanuna ge~ici ınadll e leı· cklcnnıcsin<' 

dair olan 560!1 sa.vılı Kıunınuıı 1 nci Y<' 2 nci ınaddclt'ri
nin clrğişti ı·ilın<'si V<' bu kaıııına biızı maddeler ddt'nJn!'si 
lıııkkında (;\Jilll Savunmıı vı• Büt~c konıis~·onlnrıııa) 

(F. : 178- t çtiına : 2) 

( ~/:!10 il<' lıiı· l <'ştirilınişti ı· ) JO. VIJI. 1951 taı•iiıinde 5 38 sa· 
yılı Knnuıı olaı·ak kıtbul euilıniş

tir. (!çtima : J) 

:!/21~ 

2/214 

2/ 213 

2/ 216 

z;:m 

' 1. 

Maı·aş (Abdull ıılı Ayt('miz) - ·ı ıtiki'ıp V<' i~tira melfıllııı·ı 
lınkkıncla ( l ı: işlcri Ye ALlıılt't konıisyonlaı · ına) 

Eı·zuruın (Env<'ı' Karnıı ) - Madalya kanunu teklifi 
(Milli Savunma Komisyonnnn) (1/248, 2/72, 95 ve 
lfl!i ile birle.ştirilıniştir.) 

Ankara (Osman Ş<'vki Çiçekdağ) - Avukatlık Kanunu
nun 7 nci maddesinin yürürlükten ltaldırılınıısı hakkın 

da (Adalet Komisyoıınnn ) 

Çorum (llüseyin Ortakçıoğlu) - Avukatlık Kanunnmın 
49 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında (Adal<'t 

Komisyonuna) 

Konya (:Muaınm('r Olmz) - A vnkııtlık Kanununım 4 
ncü maddesinin değiştil'ilnı<'si hakkında (.Adalet Ko

misyomma) 

Dahili Nizamnnnıenin 69 ncu mııd
desi gereğince hüküınııüz kıı !mış

tır. 

Dahili I izaın.nanıenin 69 ncn mali· 
d esi gereğince hükümsiiz ka lllllş· 
tır. 

Dahili Nizamnaıneııin 69 n cu mad· 
desi gereğince hiikümsüı: kalllll§· 
111'. 

)n bill Nizanınıımenin G9ııcu mnd 
desi gereğince hükümsüz kalmış 
tn·. 

Dnlıitl izanıııameııin 69 n cu ma cl 
desl gereğince Jı:ükümsiiz knlmı.ı 

tır. 



No. 

2/21 
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Türkgeleli ve 9 arkadaşı) . Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nd 
maddesinin (K) beneliyle geçıci 69 ncu ınıwdesinde de
ğişiklik yapılması hakkında (Maliy<' ve Rütçc koınis
yonlarına) 

2/219 Çorı.un (Hüseyin Ortakcıoğlu ve iki arkadaşı ) . Türk 'c· 
za Kanununun 511) nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında (Adalet Komisyonuna) (1/ 103, 2/37, 2/235, 
250, 269, 272, 334, 344, 350, 372, 392, 427, 438, 45 • 464, 
476 ve 4 O ile biTleştirilmişti.r) 

2/220 

2/221 

Gazianteb ( evdet an) · Mühendislik ve Mimaı·Iık 

bakkındaki 345 sayılı Kanunun 10 ııcu maddesine biı· 

fıkra eklenmesine dair (Milli Eğitim ve Rayındırlık 
kornisyonlarına ) 

lzmir (Avııi Başman ve Muhittin Er ner) · Oünn·ük Mu
hafaza Komutanlığı eski tayfalarından Alioğlu llüseyiıı 
Toycanlar'a aylık bağlanması hakkında (Maliyeı VI' 

Bütçe, koınisyonlarmn) 

2/222 Balıkesir (Vacid Asena) • Avııkııtlık J(anununun 12, 
44, 50 ve 54 ncü maddelerinin değiştil'ilnıesi hakkında· 

Muamelesi 

16 . \7J . 1952 tarihinde sahipleri 
tıırııfından geri alııimıştır. 

(F. : 185. İçtima : 2) 

9 . VJI . 1953 tarihinde 6123 .sa
y ılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tiı·. ( İ çtimıı : !'{) 

Rcddi hakkındaki Bayındırlık 

Komisyonu ı·apoı·u 12 . 1I . 1958 
tıırihinde kııhul edilmiştir. 

(E. : 166. İçtima : 3) 

8 . V1Jf . 1951 tarihinde 5829 Sil· 

yılı Kanun olarak kabul edi lmiş

tir. ( İ çtima : 1) 

(Adalet Komisyonuna) Dahili ' izıımnamenin 69 ucu mad
desi gel'eğiııee hükümsüz kalmış
tıı·. 

2/22~ amsun (Tlıısnıı Felınıi Ustaoğlu ve :) ııı·kadaşı) ·Milli 

2/224 

Koı•unnıa Kımununun 5020 sııyılı Kanunla değiştirilen 

30 ncu madde inin yürürlükten kaldırılnıa. ı hııkkıudıı 

(Ticaret, Içişleri ve Adalet komisyoıılnrına (2/59, 102 
ve 373 ile birle tirilmiştir.) 6 . V . 1953 tarihinde 60 4 sa

yılı Kıımın olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

Tekirdağ (Şevket :\foean) • Onnnn \'C Onnan Teşkilat 

kanunlariyle 47 5 sa:nlı Kanıma ek kanunda değişiklik 
yapılma~ıı hakkında (Geçici Koınisyona Ye Bütçe Ko
misyonuna) (1/liO, 2/ 170, 200, 25-l, 275, 276 ile bir
leştirilmiştir) Dahili izamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kııl
m.ıştlr. 

2/225 Burtlur (1\Iehmet Özbey) • Türkiye umhuriyeti Emek
li andığı Kanununun geçiei 65 nci maddesi Il işaretli 



No. 

2/226 

2/227 
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Huliis:ı s ı .Muamelesi 

fıkrasının (K) bendinin değiştiı-ilmesi hakkında (Ma-
liye ve Bütçe komisyonlarınal) 29 . VI . 1951 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 

Çankırı (Celiil Roynuk) - Avukatlık Kanunu il e bu ka
nunu değiştiren 4359 ve 5178 sayılı kanwıların bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında (Adalet 1-om 's-
yonuna) ' 

Mardin (Mehmet Kamil Boran ) - },[r·ınu ı· in Kanıı·>ıı· ı;:ı 

2919 sayılı Kanunla değiştirilen ,.e :.o~7 s:ıyılı Kaııuıılıı 

bir fıkra eklenen 64 ncü maddesine bir fıltra ve bu ka
nuna iki geçici madde eklenmesi hakkınd~ (lçi~lcri, 
Maliye ve Bütçe kouıisyoıılarınn) 

(F. : 117- !çtima : 1) 

Dahili Nizamnamenin 69 nen 
ınaddesi gereğince hü.kümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/228 Zonguldak (Abdürnıhııınıı BııyMıgillcı· ) - 'l'iiı-k Ceza 
Kanununun 30:l sayılı KanvnJa değişen 4:35 ve 436 
ncı maddelerine Jıkralıır eklenmesi hakkında (Atlalct 

:!/ 22!) 

2/230 

2/231 

2/ 232 

Koınisyon~ııa ) Hedcli hakkındaki Adalet Komis
yonu l'!ıporu 25 . VI . 1951 tari
hinde kabul edilmiştir. 

Afyon Karahi ar (Ali thsau R.'ibis ) - Türk Ceza Kanu
nuntın 161 nci maddesinin <.leğiştil'ilınesi lıakkıu<lıı 

(.Adalet Komisyonuna) 

lstanlıul (Ahmet llaıııdi l3a§ar ) - i\lillet~e kalkıımııı 

kanunu teklifi (Ekononı'i, Anayasa, Tarım, Adalet, 
Maliye ve Bütçe koınisyonJarına) 

Buı-<luı· (.Mehmet Özbey ) - 5210 Bayılı Kanunun 1 nci 
maddesiniıı (b) fıkrasiyle 5, 6 ve 7 nci maddelerinin 
yürürlükten kalclıı·ıl.nıası hııkkuıda (Milli Eğitim, a
lışma ve t~işleı·i koınisyoıılarına ) (1/ 175 ile birleştiril

ıniştir. 

Burdur (Mehmet Özbey) - Köy Iianununa bir madde 
eklenmesine dair (İçişl eri ve Adalet komisyonlarına) 

(E. : 84- !çtlıııa : 1) 

Iie1ldi hakkındaki Adalet Komis
yonu raporu 2 . VII . 1951 tari
lıind kabul edilmiştir. 

(E.: 86-İçtima: 1) 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

lL1 . 1951 tarihinele 5 2 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa. : 1) 

3 . XH . 1952 tarihinde sahibi ta
rafındaıı geri alınmışhr. 

(F. : l!J6 - f~tiınn : 3) 

• 



• 
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2/233 

2/23-l: 

2/235 

2-/236 
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Burdur (Mehmet Ozbey) - Ormanlar içindeki işletme 
binalarının ağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devri 
hakkında (Tarım, ağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve 
Bütçe komisyonlıarınn) 

Burdur (Mehmet Ozbey) - Mühendislik ve Mimarlık 
hakkındaki 3458 sayılı Kanunun 9 ucu mııddes':inin de
ğiştirilm<'sine dair (İçişleri ve Bayındırlık komisyoıı
Jamıa) 

Burdur (Mehmet Ozbey) - 'fürk eza l(anununun 567 
ve 56 nci maddelerinin değiştirilmesi hak.b."lnda (Ada
let Komisyonuna) (1/103, Z/37, 219, 250, 269, 272, 334, 
344, 350, 372, 392, 427, 438, 458, 464, 476 ve 480 ile bir
leşti:rilnıiştir) 

'l'okııd (Haluk Ökercn) - Memurların mahkeme usulleri 
haklanda ( İçişleri ve Adalet komisyonlannal (1/214 

M:tıaıııelesi 

27 . Vli . 1951 tarihinde sahibi tıı.-
ı·afından geri alınmıştır. . 

(F. : 124- !çtima : 1) 

Reddi hakkındaki BaYJndırlık 

Komsiyonu raporu 20 . XI . 1953 
tarihinde kabul edildi. 

(E. : 192 - lçtima : 4) 

9 . vn . 1953 tarihinele 6123 ·a.
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (Içtiın.ıı. : 3) 

ilc birleştirilmiştir) 30 . I . 1952 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/237 Konya (Abdürrahman Fahri Ağao~lu) - Maa§ Kanubu
na ek 4379 SRYJiı Kanunun birinci ve ikinci maddeleri
nin değiştirilmeslııe ve bu kanuna bazı geçici maddeler 
ekl nmesmo dair olan 55 5 saYJlı Kanuna ek kıımııı tek-

(F. : 156- !çtiın.ıı. : 2) 

Tifi (Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlanna) 27. VII. 1951 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/23 

2/239 

2; UO 

Zonguldak (Abdürralıman Boyaeıgiller) - Milli Müda
faa İhtiyaçları İçm yapılacak lstimlfıklcr hakkındaki 
3 7 sayılı Kanunun değiştirilmesme dair (1\Iill'i Sa
nıııma Komisyonuna ve Geçici Komisyona) 

Kars (Tezer Taşkıran) - Çiftçiyi TopraklandırıDa Ka
ııunıınuıı 43 ncü madd ine bir fıkra eklenmesi haklan
da (Tarım, .Adal t, Mnliy ve Bütçe komisyonlarına) 

Kütahya ( üleyman ' ürırri a ulıoğlu) - Avukatlık 

J anununun 517 sayılı Kanılllla dcğiştiril n 21 nci road
d inin değiştirilmesi hakkında (Adalet Konüsyonuniı) 

(F. : 126- lçtima : 1) 

Dahili izamnamenm 69 ncu 
maddesi gereğin.ce hükümsüz kal
nuştır. 

Dahlli izamnameniıı 69 nmı 
mııddesi gereğince hükünısüz kal
mıştır. 

-
Dalıili ' izamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükünısüz kal

~tır. 



Ne. 

2j241 

Hultısası 

Trabzon (Tevfik Koral ve üç arkada!}!) - Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 
B fıkrası ile 40 ncı maddesinin A .fıkrasının deği~tiril

nıesine dair (İçi~lcri, Adalet, Mal'iye ve Bütçe komi -
yonlarına) 

<1/~4~ ldnreci Üyeler Kurulunun, Türkiye Düyük Millet Mec
lisi 1951 yılı Bütçesinde deği§iklik yapılması hııkkındıı
ki kanun teklifi (Bütçe Komisyonuna ) ( 1/ 215, ~:30, 

1\fuaıuelesi 

Dahili Nizaınnameııiıı 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıŞ,tır. 

2/277, 281 ve 285 ile birleştirilmiştir.) 8 . V.lll . 1951 tal'ihiııtle 5831 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

2/ 24 :3 Tokad (Muzaffer OnaJ ) - Subay, askeri ruenıur 1·e ge
dikli erbaşların, mecburi hizmet müddetleri ve istifa
ları hakkında (Milli Sııvuııııuı , Maliye ve Büt~c ko
misyonlaı·ınıı) 

2/24.4 

2/245 

2/246 

2/247 

2/248 

Konya (Uını·an Nazif Yiğiter ) - 'L'ürk Ticaret Kanunu
nun koopeı'atif şirketlere mütedair hükümleı·iııiıı deği~
tirilm esi hakkıntin tAcia let Komisyonuna) . 
Çoruh (Mecit Bumin ) - Yol mükellefiyeti kanunu tek
lifi (l3ııyındll'lık , l~i~leri, Maliye ve Bütçe lwıııisyonla
rına) 

Gazianteb (Süleyman Kuranel) - Y 1 vergisi kaııuııu 

teklifi (Bayındırlık , İçişleri, Maliye ve Bütçe komis
yonlarınal 

Çoruh (Me~ud Güney ve Trabzon Mustafa ltc~it Tıı

rakçıoğlu) - Trabzon 'un Çaykal'lı Kazasıuın Paçaıı Kö
yünden Kaltabanoğlu Alunet Yılmaz'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındil (Maliye ve 
Bütçe komisyoıılarına ) 

.J.aziıınteb (Süleyman Kuranel) - Belediye yapı ve 'imar 
kanunu teklifi (İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonlarına) 

25 . HI . l 953 tarihinıle 6077 sa
vılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir·. · (lçtiına : 3) 

Dahili Nizaınnaııı~in 69 neu mad
desi gereğince hüküınsüz kalmış
tır. 

25 . li . 1952 ta rihlnde kabul edi
len .5 89 sayılı Kanunla halledil
ıniştiı·. (İçtima : 2) 

25 . II . 1952 tarihinde kabul edi
len .58 9 sayılı Kanunla halledil
ıni~tir. (İçtima : 2) 

20 . l . 1954 tarihinde 622 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
til'. · (İı;tima : 4) 

Dnhill rizaınnaıncııiıı 69 ncıı mad
desi ıter ğince hükünısüz kalmış

tıı'. 
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No. flulasası Muamelesi 

2/249 Tunceli (Hıdır Aydın) - 2510 sayılı İskan Kanununun 
Bazı Maddelerini Değiştiren 509 ayılı Kanunun 12 
nci maddesinin değiştirilmesine ve yasaldığı kaldırılan 
yerlerle idareten boşaltılmış bölgelerde köy tesisine da
ir (İçişleri, Tarım, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyon-
larına) (1/223 ve 2/22 ile birleştirilmiştir. ) 3 . VIII ·. 1951 tarihinde 5826 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. ( İçtimıı. : 1) 
2/250 Balıkesir (Miifit Eı·kuyumcu ve lstanb\ıl Füruzan 'l'e

kii) - Türk Ceza Kanununun 549 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (Adalet Komisyonuna) (2/ 2] 9, 
235, 269, 272, 334, 344, 350, 372, 392, 427. 438, 458, 464. 
4-76 ve 4 O ile bil'leştirilmi~tiı·.) 9 . Vl.l . 1953 tarihinde 6123 sa

yılı Kanun olarak kabul eclilmiş 

tiı·. {İçtima : 3) 

2/251 Erzurum (Bahadır Dülger) - İçtüzüğün 51, 53, 56 ve 
57 nci maddelerinin · ıeğiştirilmesi hakkında tüzük tek
lifi (Anayasa Komisyonuna) 

· 2/252 Urfa (Feridun Ayalp) - Subaylar Heyetine Mııhsus 

Terfi Kanununun 16 ncı maddesinin E fıkrasııun de
ğiştiriltnesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkında (Milli avunma ve Bütçe koınisyon l arına) 

2/253 İzmir (llalide Edib Adıvar ve 10 arkadaşı ) - ÇiCtçi 
Mallarıııın Korunması hakkın la ki Kanunun 4 ncü mad
desine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde ekıen-

Dahili Niza.mnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hüküınsüz kalmış
tır·. 

Dahili Nizaınnaınenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

mesine dair (Tarım, İçişleri ve Adalet lwmi,syonlarına ) 9 . r . 1952 tarihinde 5856 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

Tokad (Sıtkı Atanç) - Orman kanunu teklifi (Geçici 
Konıisyona ve Bütçe Konıisy()uuna) (1/170, 2/170, 200, 
224, 275, 276 ile birleşti:rilnıiştir) 

2/255 Balıkesir (Ali Fuhri lşeri ) - H07 sayılı Tuz Konunu
nun 4 ncü maddesinin deği~tirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında (Gümrük ve Tekel, Sağlık vt> 

Dahili izamnaınenin 69 ncu mad
desi gereğince hükürnsüz kalmış
tu·. 

osyal Yardım, Maliye ve Büt~e komisyonlıırına) 15 . ll . 1952 tariliinde sahibi ta
ra (ıudan geri alınmıştır. 

2/256 İstanbul (Andre Vahraın Bayar) - Devlet DemiryoUnı-ı 
ve Limanları İşletme mumi İdaresi Mı>nıurlııı-ı Tcka-

(F. : 162- İçtima : 2) 
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üt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyonlarıııa) 15 . VII . 1953 tarihinde 6153 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

2/257 

2/25 

2/ 259 

Çanakkale ('Bedi Enüstün ) \"ol Vergisi \'C mükellsfi
yeti hakkında (Bayındırlık, İçişleri, Maliye ve Bütııe 
komisyonlarına) 

Çanakkale (Öıueı· Mart) ve Edirne (Cema l Köıwiilii) -
Milli Kütüphane hakkında (Milli Eğitim ve Biit~e ko· 
misyon.larına) 

Trabzon (Faik Alımed Barut~u ve 2 arka~aşı) - lı;tüzii
ğüu 149 - 1'68 nci ma<ldelcrinin değiştirilmesi hakkında 
tüzük teklifi (Anayasa Komisyonuna) 

2/260 Konya (llimmet Öl~nı en) - 'l'ürlt Mühendis ve Miıııar 
Odaları Birliği balekında (Bayınd ırlık V<' Adıılet kr· 

25 . II . 1952 tarihiıide kabul edi
len 58 9 sayılı Kanunla halledil
miştir. (lçtima-: 2) 

Dahili Nizamnnmeııin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz knlmrş
tır· . 

Dllhili Nizarn namenin 69 ncu mad
desi geı·eğince hükümsüz kalmış
tu·. 

nıisyonlnrına) (2/390 ile Lirleştirilını~ti:· \ 27 . I . 1954 tarihinde 6235 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

2/261 Erzurum (Emrullah Nutku \' C 5 arkaJıışı) - Arıcılık 

kanun'u teklifi ('rnnm, lçişl eri , Adalet ve Bütçe ko
misyon.larına) 

2/262 

2/263 

Giresun (Arif Hikn1et Pamukoğlu ve Trabzon .Mustafa 
Reşit Tarakçıoğlu ) - Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu 
ve Rize illerinin topraksız yahut az toprağa sahip çift
çilerine toprak verilmesi hakkında ('l'al'lm, Adalet Ma
liye ve Bütçe korqisyon.larmn ) 

Manisa (Nafiz Körez ) - 'l'i'ılıüyct Munıncllıtınduu Alı

naesk Jiıır~ l Ara dııiı· olan 1260 sayılı Konunun nci 
maddesini deği~tiren 4151 sayılı Kauunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkmda (İçişleri, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına ) 

2/264 İstanbul (Aiunet Harndi Başar ve !l arkadaşı) . Bir 
lskiın Bankası kurulma ma v(' ı•kim ;}lerinin icrı. lnr-

6 . VIII . 1951 tarihinde sahipleri 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 130- lçtima : l) 

Reddi hakkındaki Bütçe Komis
yonu rapoıu 26 . XI . 1952 tari
lıinde kabtıl eclilıniştir. 

(E. : 13 - İçtima : 3) 

1 . lV. 1952 tarilıiucle ahibi t.a
ı·a.!ınclan geri alınıruştır. 

(F. : 173- lttima : 2) 
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ro. Bulasası 

2/265 

2/266 

zına dair (Geçici Komisyona) 

İzmir (Cihad Baban ve 4 arkadaşı) - 1'ürk vatandaşlı
ğından iskat edilenlere vatandaşlık haklarının iadesi 
hakkında (İçişleri, Adalet ve Dışişleri komisyonlarınal 

Erzurum (Emrullah utku) -. . TÜrkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 41 nci ve 100 ncü madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (Maliye ve Bütl;e ko
misyonlarına) 

2/267 Trabzon (Hamdi Orhon) - Belediye Kanununun bazı 
maddeleriyle 4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırıl

masına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «Genel Meclis» 
tabirlerinin «Belediye Meclisi» olarak düzeltilmesine 

Muamelesi 

Reddi hakkındaki Geçici Komis
yon raporu 14 . XI . 1952 tari
hindekbul edilmiştir. 

(E. : 133- lçtima : 3) 

27 . VII . 1951 tarihinde sahiple
ri tarafıııdan geri .alınmıştır. 

(F. : 125- İçtima : 1) 

6 . VIll . 1951 tal"ihinde .sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 131- İçtima : 1) 

dair (İçişleri Komisyonuna) 10 . III . 1954 tarihinde 6349 sa
yılı Kantın olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

2/268 

2/269 

Bursa (Necdet Yılmaz ve 19 arkadaşı ) - Artırma, Ek
siltme ve İlıale Kanununtın 7 nci maddesinin değiştiril
mesine ve 68 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarınal 

Erzurum (Emnıllah Nutku) - Türk Ceza Kanununun 
516 ne; maddesinin sonuna bir :lıkra eklenıuesine dair 
(Adalet Komi youuna) (2/219, 235, 250, 272, 334, 344, 
350, 372, 392, 427, 438, 458, 464, 476 ve 4 O ile biı-leş 

tirilıniştir.) 

2/270 İstanbul (Andre Vabram Bayar) - İhtiyarlık Sigortası 
Kanununun ikinci madde ine bir fıkra eklenmesi hak-

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

9 . VII . 1953 tarihinde 6123 sa
yı.lı Kanıın olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

kında (Çalışma Komisyonuna) 23 . II . 1952 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/271 Mardin (Aziz Uras) - Türkiye umhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bAz1 hükümler eklenn~esine dair (MaHy 
ve Bütçe komisyonlarına) 

(F. : 167- 1çtima : 2) 

Reddi hakkındaki Bütçe Komis
yonu raporu 26 . XI - 1952 tari~ 
hinde kabul edilmiştir. 

(E. ; 139 - lçtim.a ; 3) 
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llulılsa~ı 

1\oııya ( 1 lidayct Aydıner ) - 1'üı·k Cezıı J\anuınınun 566fi 
sayılı Kıııınnla değişen 526 ncı maddesine bir fıkra <'k
lenmesi lıakkmdıı (Adalet Koıni~yonuııu ) (2/ 219 , ::!:~G . 

250, 269, a34, 344, 350, 3n, 392, 427, 438, 458, 464, 476 
ve -!80 ile birleştirilmiştir.) 

2/273 Er·zuı·ıtm (Fehın.i Çobanoğlu ) - Ulusal Bayı·am ve Genel 
•ratiller hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 2 nci mııddc~i
ııin D 've E fıkralarınııı değiştirilniesi hakkında (İçiş
leri Komisyonuna) 

2/274 Ankara (Fuad Seylıun ) - Askeri Fabrikalaı· 'J'ekaüt ve 
Muavenet Sand ı ğı hakkında)<i 3575 sayılı Kıııınnuıı lG 
ncı maddesinin deği~tirilrnesiııe ve bu kanuna geçici 
bir ınachl e eklcnnıesin c dair (Ekonomi, Maliye ,.? Büt 
~e komisyoıılarına ) 

2/275 İstanbul (Ahmet Jl ınndi Başar ) - Oı·ınaıı Kanununa Riı
zı Madd<'ler Ekleııınesiııe ve bu Kaıın!nın Birinci Mad
desinele Değişiklik Yayılmasına dair· olan Kanuıııı ek 
5658 sayılı. Kanunun birinci maddesinin ilk fıkrasmın 
drğ i~1irilın(•,; i h akkında (UN:i ·i Koıuisyoua \ 't' Bütçe 
Koıııis,,·o rıııı ııı) (1/ 170. 2/ 170. 200, 22+, 254 ,.e 276 il e 
bil'll'~t iı·ilıni~1 i ı· ) 

2/ 276 tstanhul (Milletvekili Ahmet Hamtli Başar) - Orman 
Kanuııunun 5653 sayılı Kanuıılu değiştiri l en 105 nci 
ınıı<l<h•sinin dL'ği§tirilnwsiıı• · dair ( li ('~ i c i l(oıni~yona \ 'C 

Büt~v Konıisyoıııımı) (J / 170. 2/ 170, 200, 22+, 25.J. \ 'C 275 
ik lıil'ieştirilnıiştiı· ) 

2/277 İdareci Üyeler Kurulunun, '!'ürkiye Büyük Mill t Mec
lisi 1951 yılı Bütı,:csinde değişiklik yapılınıısı hakkmdıı 

( Rüt~<· Koıııis~·oııunıı) ( 1/ ::!15, 230, :}j2-ı2, 2 1 ve 2 5 ilc 
birlrştiril miştir) 

2/278 'l'rabzoıı (!-'aik Ahmed Barut •u ve :{ arkadaı;n) - Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin deği.~
tirilnı csi hııkkındıı (Ue<:ic i Koınis.ronıı ) (1/ 763, 2;-ı22 , 

:)0!) , 602 ' 'e Gl 1 ilc birleştirilm iştir ) 

MtıaıneleRi 

9 . VII . 1953 tarihinde 6123 sa
yılı K.ıunuı olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 3) 

3 . VIII . 1951 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 129- İçtima : 1) 

30 . XI . 1951 tarihinde sahibi ta
ı·~~~ınd ·an geri alnmıştır. 

(F. : 143- İçtima : 2) 

Dahlli izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükünısüz kal
ımştır. 

Dahili Nizamno.ınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

. VIII . 1951 tarihinde 5 31 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
ti~ U~ma:D 

17 . II . 1954 tarihinde 6272 sa. 
yılı Kanun olarak kabul edilmJş. 
tir. (İçtlma : 4) 



o. 

2/579 

2/280 

424 -
Hulasası 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 3 arkadaşı ) - ! çtüzü
ğün 13 - 21 nci maddelerin.in kaldırılması bakionda Tü
zük teklifi (Anayasa Komisyonuna) 

Zonguldak (Rifat ivişoğhı) - Hukuk Usulü Mulıakeme
leri Kanununun 61 nci ma(Jd sinin değiştirilmesi hakkın
da (Adalet Komisyonunu) (1/ 310, 2/ 43 ve 62 ilc bir
le§tirilıniştir ) 

2/281 !dareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Büyük Mill t N[cc
lisi 1951 yılı Bütçcsiııde değişikl ik yapılınası lıııkkında 

(Bütçe Komisyonuna) (1 / 215, 230, 2/ 2-!2, 277 ve 2 5 ile 
biı·leştirilmiştir) 

2/2 2 Burdur (Mehmet Özb<'y) - Ül'nel bütçeye diUıil daireler
le katma bütç li dairelerlie; ÖY.cl idare ve belcdiyclerle 
lkti<ıadi Devlet Te dk.küllı.>rinrlc ve sennııycsinin yaı·ısın

dan fazlası Devlet tarafından temin edil n banka, şirket 
ve mücsscselerde, emek! iy<. a~·rılanlarm kullamlmaması 

hakkında (!~işleri, 1\faliyl' ve Bütçe komisyÖnlanna) 

2/ 2 3 Burdur ("Mehm t Özb y) - Posta, Telgraf ve Telefon İş
ı tınc enel ~Iüdfu·lüğü Te~iliit ve Yazif leri ve l\femur
ları hakkındaki 4-15-1. sayılı KanUlla ek kanun teklifi 
(ffiaştırnıa ve Bütçe komi yonlıırına) (1/3 3 ilc birleşti-

Muamele i 

DalıiH Nizamnamen.in 6!) ncu 
maddesi gereğince büküınsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizauınıımenin 69 n"ı~ •nad
desi gereğince hüküm ·iiz kalmış
ti ı·. 

. VIII . 1951 tarihinde 5831 sa
yılı Kanuıı olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

Dahili ~izıımnamcııiıı 69 n ~·ı ınııd

tlesi geı·eğince hükümsüz kalmış
tir·. 

rilmiştir) 13 . vn . 1953 tarihinde 61-1.5 sa
yılı Kanun olarak Kabul edilmiş
tir. (lçtinıa : 3) 

2/ 2 4 Man-isa (R~fik Şevket lncc ve 7 arkadaşı) - Resmi dairE.' 
ve müesse elerin siyıısi partilere b delsiz mal devrcdemi
yecliklerini ve bu daire ve müesseselerle münf ııih der
neklere ait olup iyasi partilere terk edilmiş olan gayri
mı•nkul mallarla bu partiler tarafından g ncl menfaatleı· 
için yaptırılnu olan binaların salıipi ı·in ve Hazineye 
iade ine dair ·(İ~i~leri, ~[aliyc, Adalet ve Büt~e koınis
yonlarına) 

2/2 5 ldareei Üy<'lt>r Kurulunmı 1951 l\Iali ~·ılı Büyük Millet 
l\[ ·lisi Büt ·esinde değişiklik yapılma. ıııa dair (Büt<:c 
Komisyonuna) (1/215, 230 2/ 242, 277 ve 291 il birl -

. VIll . 1951 tarihinde 5 30 sa
yılı Kaııun olııı·ak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

tirilmiştir) 8 . lll . 1951 tıırilıiııde 5831 s
yılı Kıınun olurak kabul edilmiş
til·, (!ı:tima : 1) 
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2/ 286 Balıkesir ( ıtkı Yırealı ve 8 arkadaşı) - Pıısaport Kaııu

nunıı 5654 sayılı Kanuntın birinci maddesiyle eklenen 
madd!'nin değiştirilmesi hakkında ( Dış işJpı·i ve lçişl!'ri 
ko nı isyonla rıııa ) 

2/ 287 Zonguldak ( emal Kıpc·ak ) - )laaş Kanıınuna rk 43i9 
sııyı l r Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin d<'ğiştirilınc
sin<' ve bu kanuna bazı geçiri nıaddı'ln rklcnmesiuc daiı· 
olan 5585 sa~·ılr Kanuna ek kanun teklifi c;\fuli,'<' ve 

Muanı lesi 

Dahill Nizaııınamenirı 69 ııcu mad
desi geı-eğince hükümsüz kalnıı§
ti ı·. 

Bütçe komisyonlarma ) 7 . XII . 1951 tarihinde sahibi ta
r·a fınrlan geri alınmıştır. 

2/ 2 8 Zonguldak (C<'mn l Kıpcak) - '!'ürkiye Cumlıuri,,·eti 

Eııı <'kli , andığı Kanununa ek kanun teklifi (Ekonom i, 

(F . : 147 - !çtima : 2) 

;\fali.ve \ 'E' Bütç<' koıııis~·onlanna ) 28 . IV . 1952 tarihinde sahibi ta
rafından ger·i alınmıştır. 

(F. : 174 - !çtima : 2) 



3. Tezkereler 

Bu lçtima. senesi içinde gelen (134) tezke
reden (98) i Birinci, (28) i lkinci, (1)1 i U çün
cü içtimalarda sonuçle.nd.ınlmış, (1) i Hükü-

met tarafından geri alınmış, (4) ü Dahili 
Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğince hü
kümsüz ve (2) si de komisyonlarda kalmıştır. 

o. 

3/85 

I Tu l nsıısı 

---- --- --- - ------ --
Devlet Orman İşletmelerinin biizı vergilerden muaf t.u
tulması hakkındaki 4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi {Tarım 

Maliye, İçişleri ve Bütçe komiayonlarına) 

3/ 6 ~ l aı-nş i\ l illrt\·<'l<ili Ahnwl Boxdağ ' ııı, nıill,• tv!'killiği do
kunulmazhğının kaldırılması hakkında · Başbakanlık tez

kcresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karnın Koınisyona) 

3/ 7 l'ostn, Telgra f ve Telefon !şletme Ocnel Müdüı-lüğü 

Teşkiliii ve Vazifeleri ve Memurları hakkındaki 4454 sa
y ılı Kanunun ~ij m· ı nımld<•siııiıı Y· • ı· n nıl a ıım ıısı ıı a <l ıı i ı
Başbakanlık tl'zkeresi (Ulaştırma ve Büt~e koınisyon

laı·ına ) (G~><:ici Komisyona) 

3/ ,'ivas i\Ji lll'tvckili İ brahim lhı ~·-·n,. · ı: : . ı · ıı ,. ·., ··:!ii .. : 

rlokunulmazhğınm kald ı rılması hakkında Başbakanlık 

tezker i (Anayasa ve Adalet komisyonlaı;:ından kuru-

l4 . V . 1951 taı·ihinde 1727 ·sa
yılı Kar·nr olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

:ı . ı . 1951 tnr·ihiııde 1707 sn
yılı 1\aı·ııı· olaı ·ıık k:ıhul ediJıııiş

tiı·. {lçtiın.a : 1) 

J 1 . \' . 1951 lııı·ihinde 1726 sa
~· ılı 1\ııı·:.ıı · o lııı ·ıık kııbul edilmiş

tir. ( tçtiıı-uı. : 1) 

lıın Karma Komisyonu) 5 . l . 1951 tııı-ihind<' 1706 sa
yılı !\arnı· o laı·ıı k kahnl Pdilmiş

tir. ( 1 ç tiııı.a : 1) 
3/ 9 'l\•kirdnğ .Milletl•ekili Ş vkct l\1ocan ·ın milletvekilliği do

kunıılın:ızlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (Anayasa ve Adalet koın'isyonlarından kurnlan 
Karma Komisyona) 5 . I . 19fi l tar·ihjnde 1708 sn

yılı 1\ a ı·a r o lııı · ıı k ka hul Nlilmiş

tiı· . ( lçtiına: 1) 

:ı;no Ve ı•ıci ınükt'lleflcri hakkııırla 'rahsili .ı~nıval Ku nununun 
tnthikıııdn lcra ve J rıns Kanuıııı hüküm!('rinin kıya ' ~-o
l i~- ll' uygulanma, ı na hir nı('('huriyct oluıı olmııdığıııın 

.l·orumlannıasııuı dair Ba hakanlık t ezk('rı•si (Adol<'l. 
Maliye ve Büt~ koınisyonlaı•ına) n:ıhili 1\'izıtnınanı (' niıı 6~ ıı cu 

ııı atll('si ge r.ığinc'' hükümsüz kal
ın ıştıı-. 



No. 

3/91 

3/92 

3/93 

-427 -
Hulfısıısı 

Avrupa Konseyi Bakanlar KomiteSinde Türkiye'yi tem
sil etmek üzere Strasburg'a giden Dışişleri Bakanı Fuad 
Köpr.ülü 'ye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi 
Velibeşe 'nin veltillik edeceğine dair Cuınhurha~anbğı 

tezkeresi 

Bir ay izin almış olan Milli Savunma Bakanı Refik Şev
ket İnce'ye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa
ınet Ağaoğlu'nun vekillik edeceğille dair Cumhurbaşke.n
lığı tezkeresi 

Milli Eğitim Bakanlığından çeki len A'•ni Ha ·nıan'ın 
yerine Günırük ve Tekel Bakarn Nuri Ozsaıı 'ın vekillik 
edeceğiıle dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

:~/94 Milli Eğitinı Bakanlığına Ulaştırma Bakanı '!.'evfik lle
ri'nin ve Ulaştırma Bakanlığına da Ankara Mill etvekili 
Seyfi Kurtbek 'in tiıyin edildiklerine dair Cumhurbaş
kanlığı tczkeresi 

3/95 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaıılığıııdaıı çekilen Nihad 
Reşad Belger'in yerine lzmiı· Milletvekili Ekrem Hayri 
Üstündağ'ın tayin edildtğine dair C:umhuı·ba~kıııı lığı 

tezkoresi 

Muamelesi 

6 . XI . 1950 tarihinde okundu. 
(lçtim.a : 1) . 

6 . XI . 1950 tarihinde okundu. 
(lçtiaı.a : 1) 

6 . XI . 1950 tarihinde okundu. 
ılçtima: 1) 

6 . XI . 1950 tarihinde okundu. 
(İçtima : 1) 

6 . XI . 1950 tarihinde okundu. 
-· ' (lçtinıa : 1) 

3/ 96 

:3/ 97 

Buymdırlık Bakanhğıııdan çekilen Fahı·i Hel n'iıı y<>ı·i-
ııe Çalışma Bakanı Ilasan l'olatkan'ın v<'killik Pdcr~ği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezlteresi 

Avrupa Kons yi Bakanlar Komitesinde Türkiye'yi tem
sil etmek üzere Roma'ya giden Dışişleri J akanı li'nnd 
Köpı·ülü'ye Ekonomi ve 1'icnı·et Dakanı Zlihtü Bilini 
V clibCo5e 'nin vekili ik edeceği ne dair umhurbaşkanlığı 
tezkeresi 

3/ 9 4!19 sayılı Kıınuı;ıuu 5049 sayılı Kanunla cl ği~tirilE>n 
6 ncı nıaddNıinin (B) fıkl:asıııın 3 sayılı bendinin yo
ruınlanmasına dair Başhakanlık tezkeresi (Bütçe Ko
misyonuna) 

3/99 . Posta, Telgrof ve Telefon İşletme G n l Müdürlüğü 
1948 y ılı Ayniyat Kesinhe ap cetvellerinin gönderiltliği
ne dair Başbakanlık tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna) 

6 . XI . 1950 tarihinde okundu. 
(İçtim.a : ı) 

6 . xl: . 1950 tarihinde okundu. 
(lçtim.a : 1) 

24 . I . 1%1 tarihinde 5705 sa
yılı Kanun olarak kabul edilınİıl
tir. (lçti.ma : 1) 

Dahili izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 
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No. Dulasası Mu&.mele~i 

3/100 Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Aleıh'nın mmetvekil
liği dokunulmazhğının · kaldırılması hakkında Ba§ba
kanlık tezkeresi (Anayasa ve "Adalet komisyonJann-
dan kurnlan Karma Komisyona) 5 . I . 1951 tarihinde 1709 u

yılı Karar olarak kabul edilmi~· 
tir. (lçtima : 1) 

3/101 Gümüşane Milletvekili Raşit Gürgen'in, öldüğüne dair 
Başbakanlık tezkeresi 8 . XI 1950 tıırihinde okundu. 

(İçtima : 1) 
3/102 

3/103 

3/104 

Sivas Milletvekili Mahir 'l'ürkay 'ın , öldüğüne daiı· Baş

bakanlık tezkeresi 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın, İs
tanbul eski Milletvekili Cihad Baban 'ın, İstanbul Millet
vekili Senihi Yüı·üten 'in, Kütahya eski Milletvekili Ad
nan Menderes'in, Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İn
eealemdaroğlu'nun, Bursa Milletvekili Agah Erozan'ın, 
Çanllru·ı Milletvekili ICfızun A:raı:'ın, İstanbul Milletve
kili Mükerrem arol'un ve Kırşehir Milletvekili Os· 
man Bölükba~ı 'nın milletvekilliği dokunn!mazlıklıırı

nın kııldırılınası hakkındaki 12 tezkerenin geriveril
mesine d·air Başbakanlık tezkeresi 

Emirdağ'ın, Kıı.yı Köyünden Velioğlu Kamil Ergün'
ün, Kilis 'in Şeyh Abdullah Mahallesinden Mehmet 
Gazi Türkmen'in, Kiği'li Neciboğlu Selim Ayık'ın, Di
nar'ın Moran Köyünden Mehmetoğlu Mustafa Salmal'
m ve İskilip'in Doğangir Köyünden ilasanoğlu adık 

Kalkan'ın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkındaki 5 
tezkerenin geri,·erilın ine dair Başbakanlık tezkeresi 

3/105 Kırkağaç'lı Ualitoğlu Osman Çileken ile Garianteb'in 
Oğuzeli İleesinden Ebuseyfoğlu Ahmet Yeşilbağ'm 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkındaki tezkerenin 
geriverilm ine dair Başbakanlık tczk resi 

3/106 .,.abıınoğlu İsınail Eski 'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki tczkt>rt>nin geriveı·iJnıesine dair Başbakan

lık tezkeresi 

8 . XI . 1950 tarihinde okundu. 
(lçtima : 1) 

8 . XI . 1950 tarihinde okunmuo 
ve 12 tezkere Hükümete gerive
rilmiştir. 

(F. : 34 illi 45 -İçtima : 1) 

8 . XI . 1950 tariliinde okunmuş 
ve 5 tezkere Hükümete gerive
rilmiştir. 

(F. : 46 ila 50- lçtima : 1) 

. XI . 1950 tarihinde okunmtl§ 
ve tezkere Hükümete geriveril
ıniştir. (F. : 51- l çtima. : 1) 

8 . XI . 1950 tarihinde okunmll§ 
ve tezkere Hükümete geriveril
miştir. (F. : 52- lçtima : 1) 
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No. H ulusası 

S/107 lskan Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasma, de
ğiştirilmesine ve bu kanıma yenielen bazı madde ve fık
ralar ilavesine dair olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin kaldmiması hakkındaki kaııtııı tıısııı·ısının 

geriverilmesine dair Başbakanlık tc:ı.lkcrl'si 

3;108 

3/109 

3/110 

3/111 

3/112 

Ordu mensuplarırun izinleri için 1939 yılında konulmuş 
olan tahclitlerin kal<lırılclığı hakkında Başbakanlık tez
kcresi 

Sayın üyelerelen biızılarır.a izin verilmesi hakkında Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

'I'ı:kel Genel Müdüı-lüğii binası yapıını işleri dolayısiyle 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı .'uaa ll ayri Ürgühlü 
hakkındaki tezkerenin gerivcrilnH'. ine "dair Başlıakan
lı k lezkeresi 

Jııer Idaresi Kanuınınuıı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası
nın yorumlanmasına dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(İç işleri ve Büt<;c koınisyonlarına) 

Erzmum Milletvekili Rıza Topçuoğlu ile Mardin Millet
vekili Rıza Erten'e izin verilmesi hakkında Türkiye Bü
yük :.\fillet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

3/113 Birleşmiş i\Iilletlcr emrine Kore'ye gidecek olan Türk 
silahlı kuvvetleri mensuplarıua kanunlarıınııda yazılı 

harb hali hükümlerinden hangilerinin uygulanacağı hak
kında Bakanlar Kurulunca ittihaz edilen karar suretinin 
sunulduğmıa dair Başbakanlık tezkeresi 

3j1H )!uğla :\l'illPtvckili Nuri Özsan ·ırı, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Randığı Kanıınnnun 39 ncu ınaddesiııin (B) 
fıkrasının yorumlanmasına dair olan önerıı;esinin Oeçi<li 
Komisyondan sonr,a Bütçe Komi yonunda görüşülmesi 
hakkında Büt~e Komis~·onu Başkanlığı tezkeresi 

3/115 Posta, Telgraf ve Telefon İşlrlnıe O Ml Müdürlüğü 
Teşkilat ve Vazifeleri ve Memurlan hakkındaki 4454 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesinin yorumlanınasma dair 
olan Bll§bakanlık tezkeresinin Geçici Komisyondan sonra 
Büt<;e Komisyonunda görüşülmesi hakkında Bütçe Ko
misyomı Başkanlığı tezlteresi 

Muamelesi 

8 . XT . 1950 tarihlnde okunmuş 
ve tezkere Hükümete geriveril· 
miştir. ('F. : 53- İçtima : 1) 

8 . x.r . ] 950 tat·ihinde okundu. 
(lçtima : 1) 

13 . XI . 1950 tarihiilde kabul 
edilmiştir. (İçtima : 1) 

lfi . XI . 1950 tarihinde okunmuş 
ve tezkere Hükümete geriveril· 
miştir. (F. : 54 · lçtima : 1) 

14 . XII . 1951 tarihinde 252 sa· 
yı lı yorum olarak kabul edilmiş
tiı·. (İçtima : 2) 

24 . XI . 1950 tarihinde kabul 
edilmiştir. (~çtima : 1) 

6 . xrr . 1950 tarihinde okundu. 
(!çtima : 1) 

6 . :xrr . 1950 tarillinde kabul 
eclilıniştir. (İçtima : 1) 

• 
15 . XII . 1950 tarihinde kabul 
dilmişti-r. (lçtimu : 1) 



No. 

3/116 

3/117 

- 4:30 -
JluJI\Msı 

Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun geçici 2 nci madde
sinin (B) fıkrasındaki «veya fiyatları fahiş görülenler» 
ibaresinin yorumlanınasma dair olan Başbakanlık tezke
ı·esinin Geçici Komisyondan sonra Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesi hakkında Bütçe Komisyonu Başkanlığı tez
karesi 

Mal'iye Bakanlığından çekilen Halil Ayan 'ın yerine Ça
lı!$Tlla Bakanı Hasan Polatkan'ın tilyin adildiğine dair 
umhurbaşkanlığı tezkaresi 

3/11 _Açık bulunan Bayındırlık Bakanlığına Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımmsı Sarnet Ağaoğlu'nun, Çalışma 

Bakanlığına da Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zülıtü Veli
beşe 'nin vekillik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı 

tezkeresi 

:ıjl19 Sayın üyelerden bfiı ılaı·ına izin verilmesi lı ıı kkında '!'ür-

Muamelesi 

15 . XII . 1950 tarihinde kabul 
t'dilıni~tir. (lçtima : 1) 

15 . XII . 1950 tarihinde okundu. 
(İçtima : 1) 

15 . xn . J950 taribinde okundu. 
(İçtima : 1) 

kiye Büyük Millet Mecli~i Başkanlığı tezkeı·esi 20 . XII . 1950 tarihinde kabul 

3/120 

3/121 

3/122 

3/123 

3jJ24 

- edilmiştir. (lçtima : 1) 

nu '!'oplantı yılında iki aydan fazla izin alan Gııziaııteb 
Milletvekili Salilbn.ttin Ünlü'nün öc1eneği hakk ı nda 'l'üı ·· 

kiye Büyük Millet Meclisi Raşkanlığı tczkeresi 

Bu '!'oplantı yılında iki ayı.lıın fazla izin ıılan Ynzg:ıtl 

Milletvekili ] fiışim Tatlıoğlu 'nun öcleneği hakkında 

'rürkiye Riiyük MiUet Meclisi Ba.şkanlığı tezkaresi 

Mülga Kibrit v Çalonıık Tekeli Geçici lşletnıl' ldaı·esi 
ile Türk Tütün Limited ı·taklığının 1944 yılı bililn~osu 
ile denetçiler raporumın gönderilcliğine daiı• Bıı..~hakan
lık tezkeı·esi (Sayı.ştay Komisyomuıa) (ll/68, 70 Ye 

1/19 ile birleşth·ilmiştir.) 

llnymdırlık Halunılığına Eskiş hiı· Milletvekili 1\eına l 

Zeytinoğlu'nun ve Çalışma Bakanlığına cln Bursa Mil
letvekili ITul\ısi Köymen 'in tl\yin edildiklerine dııiı· 

ıımhmbıışkanhğı tezkeresi 

Kütahya Milletvekili Reımıi Koçak'ın Milletvekilliği tlo· 
kıınnlınazlığumı kalclll'llnıası hakkında Başhakıınlık tez
keı·esi (Anayasa ve Adalet komi yonlarından kurulan 
Karma omisyonıı.> 

20 . XII . 1950 taı·ihinde kabul 
eclilmiştiı·. (İçtim-ı : 1) 

20 . XII . 1950 tal'ihinde kııbul 

erlilrniştiı·. (İçtima : 1) 

15 . n . J952 taribinde 5884 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

25 . X!l . 1954 tarihinde okundu. 
(lçtima : 1) 

20 . TV . 1951 tarihinde 1721 sa
yılt kaı·nr olarak kabul edilıniş
tiı·. ( lçtima : ı) 



o. 

3/125 

:ıj12(i 

:3/127 

3/128 

~ 431-
llulfıs:ısı 

ivas Milletvekili Rifat Oçten'in Milletvekilliği doku
nnlmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkc
resi (Anayasa ve Adalet komisyonlarındau kurulım 

Karma Komisyona) 

Bitlis Milletvekili Sclıihnttin l nıın ile Samsun MilletY~
kili İsmail lşın 'a izin verilmesi h!ıkk ında '!'ürkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkımlığı tezkeresi 

Yalova Kııphcalan İşletme İdaresinin 1947 yılı hesabı 
na ait rapor ilf' billinçonun sunulduğuna dair Sayış
tny Başkanlığı tezkeresi (Sn.yıştay Komisyon una ) 

Gümı·ük Kanınıunun 18 nci maddesinin 1, 2 Ye 3 ncü 
fıkraları uyarınca yurcla muaf olarak gi ren eşyadan Te
kel Resmine t iıbi ol aıılıırıııın bu resimlerden de muafi
yetine dııir olan kanun tasnn~ının geriverilmesi hak
kında Başbakan h k tezkeresi 

Muam elesi 

20 . lV . 1951 tarihinde 1724 sa
y ılı krıı·ııı· olaı·ıık kn bul edilmiş
ti ı·. (l çtima : 1) 

27 . Xll . 1950 tıırihinde kabul 
ed ilmiştiı·. (lçtima : 1) 

2 . V . 1952 tarihinde Divanı Mu-· 
haseba t Reisliğince geri alınımş
tır. (F. : 176 -lçtima : 2) 

5 . I . 1951 tariliinde okunınuş 

ve tasarı Hükümete geriverilıniş

tiı·. (F. : 64 • lçtima : 1} 

3/129 Devlet Demiryolları ve Limanları Işl etme Genel Mü
cHirlüğü 1945 Bütç!' yılı Kesinhesabına ait Uygıuıluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair· Sayıştay Başkanlığı 

tezkercsi ( Sayıştay Komisyonuna) 28 . lll . 1951 tarihinde 5758 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. ( İçtima : 1) 

3/ 130 Posta, Telgraf ve 'l'elefon lşletnı Geiıel Müdül'lüğü 
1945 nütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi-

3/1~1 

3/132 

3/133 

nin sunulduğuna dair ay ı ştay Bıışkaıılığı tezkerı>si 

(Sayıştay Komisyonuna) 16 . V . 1951 tarihinde 5770 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tk • (lçtinıa . 1) 

Sayııı üyeleı·dı>ıı hi\zılorınıı izin '' cı-i lmesi hakkında 

'!'ürkiye Büyük Mille~ Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

l3u toplantı yılı içinde iki aydnn fazla izin alan Kırk
la reli Milletvekili Mahmut Erbil 'iıı ödeııeği hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkıınlığı tezkereııi 

ITudut ve Sahiller ağlık Gen!'l Müdiirlüğüııün 194!) 
Büt~o yılı Ke~irıhosahına ait U~·gunluk Bilrliriminiıı ~·ı· 

nnlduğunn dair Sayıştay l3aşkıınlığı tt"krı·esi (.">ıyı~

tııy Komisyonuna) 

19 . l . 1951 tarihinde kabul edil
nıiştiı-. (lçtima : 1) 

19 . [ . 1951 tarihinde kabul edil
mişt iı·. (l çtim f, : 1) 

16 . V . 1951 tnı·ihind!' 57'1:i9 SI\· 

yılı Kanun olıırok knlıul <lilnıiş

tiı·. ( 1 ~t inuı : 1) 



No. 

3/134 

3/136 

-432-
Ilulfısa ·ı 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1945 Büt~c yılı Kesinhesa
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğlına dair Sa
yıştay Başkanlığı t('zkeı·esi (Snyıştay Komisyonuna) 

Diyaı·bakıı· Milletv('kili Nilz.ım Öııcn 'in ın ill('tveki lliği 
dokunulmazlığıııın kaldırılması hakkında Haşlıakanlık 

tczkeresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kunı
lan Karma Komisyona) 

3/136 Kastamonu Milletvekili 1\'fuzaffer Ali Mü h to 'nun, mil
l etvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbaknnlık tezkeresi (Anayasa ve Adnl t komisyonla-

Muamelesi 

15 . IT . 1952 tarihinde 5885 sa
yılı Kı.ınun olarak kabul edilmiş
ti ı·. (İçtima : 2) 

18 . IV . 1951 tarihinde 1717 sa
yılı kurar· olarak kabul edilmiş
tir·. (İçtima : 1) 

rındau kurulan Karma Koınisyoua ) ' 20 . JV . 1951 tarihinde 1720 sa-

3/137 

3/13 

3l/139 

3/140 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal 'ın, milletvekilliği' 

dokunulmazlığınıu kaldmiması hakkmda Başbakanlık 

tezkeresi (Anayasa ve Adalet koıııisyonlıırındıın kul'U
lan Karma Komisyona ) 

Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 1ncedayı'run milletve
killiği dokunulmazlığının kaldınlınası hakkında Başba

kanlık tezkeresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona) 

Hayvan Hırsızlığının "i\leu':i hakkındaki 5617 sayılı Ka
nunun 14 neü maddes'iuin kaldırılmasına drur kanun ta
sarısırun geri verilme i hııkkında Başbakanlık tezker i 

.. 
Beden Tcrbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldtığuna 

dair ayıştay Ba kaıılığı tezkaresi ( ayıştay Komisyo
nuna) 

3/141 n ,;Jet Deııizyollan ve Limanlan !~!etme Genel Müdür
lüğiinün 1945 Bütçe yılı Kesinh abınn ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı .te?r 

yı lı l;arar olarak kabul edilmiş

tir·. ( İçtima : 1) 

20 . IV . 1951 tarihinele 1722 sa
yıl ı karaı• olarak kabul edilmiş-
1iı·. (İçtima : 1) 

:W . TV . 1951 tarihinde 1723 sa
yılı Karar {)larak kabul edilmiş
tir. (İçtim.a : 1) 

26 . I . 1951 tarihinele okunmuş ve 
tıısan Hükümete geriverilmiştiı·. 

(F.: 69 - İçtima : 1) 

16 . II . 1951 ünihinde 5718 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tit·. (İçtim.a. : 1) 

keresi (flayıştay Komisyonuna) 2 . IV . 1952 taı•ilı:inde 5916 su
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 2) 

3/142 1944 Bütçe ~,]ı Kcsinhe nbına nit Genel ygunluk Bil-



No. 

3/ l-!3 

3/1-H 

3/ 145 

3/146 

3/H7 

3/ H 

3/150 

-433-

llulıis:ısı 

diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkc
resi (Sayıştay Komisyonuna) 

Devlet RaYayolları Oenei Müdürlüğü 1945 Bütçe yıb 
Kes'inhesabına ait Uygunluk Bildirimiuin sunulduğuna 

dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (Sayıştay Komisyo
nuna) 

Vakıflar Genel Müdüı·lüğünüıı 1945 Bütçe yılı Kesin 
hesabına ait ygunluk Bildirintinin su nulduğuna daiı· 

Sayıştay Başkaıılığı tezkcresi ( Rayıştay Komisyonuna) 

Sayın üyelerden bazılarına i?.in verilmesi hakkında Tür
kiye Büyük :Millet ~fccl'isi Başkanlığı tezkeresi 

Bu toplani ı y ılı içinde iki ııydaıı fazla izin alan Bitlis 
MjUetvckili ~alitlıattin lnan ' ın ödcncği hakkında Türki
ye Büyük ;\[illet :\Icrli ~i Ba~kanlığı teıkeres'i 

At'yon Karalı i ·ar· l\lillet1·ekil i Kemal Özı,:oban 'ın Millet
vekilliği dokumılmazlığının kaldmiması lıakkıııda Baş

bakım lık trzkeresi (Anayasa ve Adalet komisyonlann
dan kurulan Kaı·ma Komisyona) 

}fanisa Uill ı•tl't'ki li K ıiz ıııı Tuşkent I'C iki arkadaljının , 

yeni Uördes Kasahasının kunıluşu hakkında ki kımun 

teklifinin Clr<:iei Komis~·onda ı;\'Örüşiilın<"Sin c dair 1 ~ i şl er i 
Komisyon u Başkanlığı tl'7.k('rC'si 

llakkiıri }lillctvt>kili Scliııı l-\c1·cn ilc Hatay i\liliNvckili 
Abdullah Cilli 'ye izin veı·ilnıes i hakkında ~'ü rkiy<' Bü
yük :\Iill<'t i\le<'lisi Başkanlığı t('zkı•ı·Pııi 

Bu toplantı .nh i<:inde ilci a~·dan fazla izin alan Hakkari 
)!illetvekili , elim . 'c1·e ıı "in &lı·ııeği hakkında Türki re 
Büyük l\Iillet l\[e<'lisi Ba'!kan lı ğ ı t<'zk<'l'<'Sİ 

3/ 151 Edirne .lllillctvt'ldli Ilasan Osnıu'nıu nıillrtv<'killi~i do
kuıınlnıaılığınnı l<aldıı·ılmn. ı hakkında Başbakıml ık trz
kel"<'Si (Anaya.~a vr Adıt i l'l koınis~·on l arındıın lmmlıın • 

Muamelesi 

16 . V . 1951 tarihinde 5767 sa
yılı Kıtnun olnrıık kabul edilnıiş
•iı· . ( l çtim.a : 1) 

16 . V . 1951 tarihinde 5768 sa
y ılı K ıınuıı olarak kabtıl edilnıiş
tiı·. (!çtima. : 1) 

2 . ll I . 1951 tarihinde 5757 sa
yı lı Knmın olarak kabul edilmiş
tiı·. (!çtima.; 1) 

:2 . ll . 1951 tarihinde kabul edil
miştir. ( lçtiına : 1) 

2 . ır . 1951 tarihinde kabul edil
mişti ı ·. ( İçtinıa : 1) 

1 '. V I . 1951 tal"ihind 1716 sa
yılı Kanıı· olarak kalnıl edilmiş

tir. (İçtima : 1) 

ı ,ı.. 11 . 1951 tarihinde kabul edil
miştir. (lçtima : 1) 

16 . ll . 1951 taribinde kabul edil
nı\ştiı·. (1 çtima : 1) 

16 . ll . 1951 tarihinde kabul edil
ınişti1'. ( lçtima : 1) 

Karına Komis:·ona) 1 . IV . 1951 tarihinde 171 sa
yılı Kaı·:ır ~ılnı•tı k knbııl edilmiş
tiı· . (1 çtima : J ) 



l o. 

3/ 152 

3/ 153 

- 434 -
HuHis:ısı 

Konsolosluk !kanunu tasarı~ıııın geri verilmesi hakkında 
Ba§baltanlık trzkcı-csi 

Başbakan Arlnan 1\[t•nd rcb 'i n ~,:cki ldiğine v yeni hükii
nıct kuruluncaya kadar kisinin vekiıleteu vazifeye de
vam edeccğinc dair Cumhurbaşkanlığı tezk n•si 

3/ 15.J. Yeni hükümeti kurmaya !stanbul Milletvekili Adnan 
M nderes 'in meımu· dildiğine da i ı.· Cumhm·başkunlığı 

Muamelesi 

2 . III . 1951 tarihinde okunmuş 
ve tasarı Hükümete geriverilmiş

tir. (F. : 80 -İçtjnıa : 1) 

26 . III . 1951 tarihinele okuııclu. 
(İçtima : 1) 

tczkercsi 26 . III . 1!!51 tarihinde okundu. 

3/ 155 lııtanlnıl Milletvekili Adnan Mendere~ tarafından llruru
lan yeni Bakanlar Kurulu listesinin onaııdığına dair 

(İçtima : 1) 

'unıhurbaşkanlığı tezk resi 26 . III . 1!!51 taı·ihinde okundu. 

3/156 HHG yılı K ~inhesabına ait ygunluk Bildiriminin ~u
nulduğuna daü· Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (Sayı~tay 

Komisyoınına) 

3/ 157 

3/15 

3/159 

n vlet Orman işletmeleriyle kereste fabrikalarının 19-17 
.'·ılı muameleleri hakkıııda taııı.im edilen raporun bilfın

<;olııl'l ıı. birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 

te;r.kcrcsi (. ayıştny Koınisyonuna) 

ilazirarı - Kıısıın 1950 ayiarına ait raporun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ( ayıştay Komisyo
nuna) 

İzmir Milletvekili adık Giz'in Milletvekilliği dokıınul
mazlığınm kaldmiması lıaldorıdıı. Başbakanlık tezkeresi 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarmdan kurnlan Karma 
Ko misyona) 

::,t160 Ma;nş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın Milletvekilliği ~ıo
kunulmazlığıntıı kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (Anayasa ve dalet komisyonlarından kıu·u-

(lçtima : 1) 

2 . lV . 1952 tarihinde 5910 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 2) 

Dahili Nizııınnameniıı 69 ııcıı 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

29 . VI . 1951 tarihinde 1734 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

1 . TV . 1951 tarihlnde 1719 sa
yılı karar olaı·o.k kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

Jan Karma Komisyon&) Encümendedir. (D. : X- 3/13) 

3/161 Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı Kesinhesabına ait 
ygunluk Bildiı·iıninin sunUlduğuna dnir ayıştay Baş

kaulığı teı:keı·esi ( ayıştny Komisyonuna) 8 . II . 1952 tarihinde 5874 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 



-435- . 
No. Hulaeası 

3/162 Sümer Bank Genel Müdürlüğü müfettişleı'İnden Uüse
yin Ki\mi Ezgü hııkkında mahkemeden sad ır· olup kesin
leşmiş bulunan karardan sonra ittihaz olunan Dilek~e 
Komisyonu kararı gcı·eğince bir muamele ifa edilmeme
si hususunda, bu hadiseye has ve muıılıasu· olmak üzere, 
yeniden bir· kaı-ar ittilıazı hakkında Basbakaıılık tezkc-

Muamelesi 

resi (.Anayasa Komisyonuna) Encümendedir. (D. : X- 3/17) 

3/163 Maııisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin Devlet Ba
kanlığından çeki ldiğine dair Cuınhurbaşknnlığı tezlw-

3/164 

3/165 

3/166 

3/167 

resi 

Sayın üyeleı·den bfızılarıııa ızın vcı·ilmcsi hakkmda 
Türkiye Biiyük Millet Meclisi Başkanlığı tezker~~i 

llu toplantı yı lı içinde iki :ıydıın fazla izin alan 1\aı·s 
Mill 1 vekili Sırrı Atalay'ın ödeneği hakkında '!'ürkiye 
Büyük Millet Meclisi Balikanlığı tezkeresi 

Bu toplantı yılı içinde iki aydıın fnz l ıı izin alan Mııııisa 
Milletvekili ll amdullah Suphi 'l'anrıöveı· 'iıı ödcncği 

hakkında Türkiye Büyük Millet Mcrlisi Başkanlığı tez
lteresi 

Aralık 1950 - Şubat 1951 ;ıylarma ait ı ·apoı·un sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkercsi (Sayıştay 

Komisyonuna) 

3/lfı8 Devlet Deııizyollıırı İşletme Genel 'Müdürlüğü I!H:l. llüt
çe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkerc, i (Say ıştay 

4 . lV . 1951 tarihinde okıındtı. 
(lçtima : 1) 

13 . IV . 1951 tarihinde kabul 
edilmiştir . ( İçtima : 1) 

13 . IV . 1951 tarihinde kabul 
cdilmi§tir. (İçtima : 1) 

13 . IV . 1951 tarihinde kabul 
edilmiştir. ( İçtima : 1) 

:l9 . VI . 1951 tarihinde 1735 !m
yılı karar olarak kabul edilmiş

tir. ( İçtiına : 1) 

Komisyonuna) 30 . V . 1951 tarihinde 57 3 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (fçt ima : 1) 

3/169 Gelir Vergisi Kanununun 91 nci maddesinin (B) tı krn ·ı 

ile bu kanuna bağlı 2, ~ ve 4 mınıaralı cetveller sonuu
da mevcut hükümleriıı yormnlaııınası hakkında Bnşba-
kanlık tezkaresi ll . VII . 1951 tad.lıinde 1736 su

yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtimıı : 1) 

3/170 Kuldırılan Devlet Limanlan İ§letme C:enel Müdürlüğü 
1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğıtna dair ayıştay Başkanlığı tczko ı·esi 

(Sayıştay Komisyonuna) 30 . V . 1951 tarihinde 5782 sa
yılı Kanım olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 



Ko. 

3/171 

3/172 
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lluliisası 

Sayın üyelerden bazılarına izin veı·ilınesi hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

Uünya Snğlık Teşkilatı Kongı·esi ıııl e 'l'üı·k iye'yi temsil 
etmek üzere 'enevre 'ye giı·en ağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı E;krem Hayri Ü ·tündağ'a Çalışma Bakanı ruri 
Ozsan 'ın ve killik edeceği ne da i ı· Cumhurbaşkanlığı tez
kcresi 

3/173 Damştay Konununun bazı maddcl e ı·iııin değiştirilmesi 

ve bu kanuna biızı madd l e ı · ekl~nm~si bakkındaki ka
nun tasıll'lsımn geı·i ,•erilm esinı> daiı· Başbakanlık tez
kere i 

3/174 Devlet Orman lşle tmelcı·iııin fHızı Vergilerden Muaf 'l'u
tulması hakkındaki 4920 sayılı l\aııuııun üçüncü mad
desinin yormn la nmasına do ir olan tezkerenin geriveril
mesi hakkında Başbakımlık tezkercsi 

3/175 Edirne A1illetveldli lfasan Osnıa 'nın, milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldmiması hakkmda Başbakanlık 

t ezkeresi (Anayasa ve Adalı•t komisyonlarından kuru
lan Karma, Konıisyona ) 

3/176 Kars Milletvekili Hüseyin Cııh it Yalçııı 'ın, milletvekil
liği dokumılmıızlığınm kııldmlıııası hakkında Başba

kanlık tezkeresi (Anayasa ve Adiılct komisyonlarmdon 
kurulan Karma Konıi yonıı) 

3/177 Maı·aş Milletvekili Ah111et Hozdağ'ın, uü11etvekilliği do
kunuJnıazlığının kalrlınlması hıı.kkındıı Başbakıınlık tez
keresi (Annyasıı. ve Adalı>t koınisyonlaı ·11vlaıı kuı·ulan 

Karma Komisyona) 

3/ 17 Tekirdağ Millet\·ekili 1 ıüı eyin Bingül'ün mill tvckilliği 

ddkunulınrudığmm kaldırılına ı hakkıııda Başbııkanlık 

tczk<'r si ( Anayasıı v Adalet komisyonlarından kuru
lan Karıuu Komisyoıııı) 

31179 Trab1.on Mill ı•tYI'kili ~lııı;tııfn R<>şit Turakçıoğlu 'nun nıil

lrtv~killiği dokunulnııızlığıııııı kaldll'llmıısı lıakkındo 

Muamelesi 

27 . IV . 1951 tarihinde kabul 
edilmiştir. ( İçtima : 1) 

30 . IV . 1 951 tarihinde okundu. 
( lçtima : 1) 

30 . IV 195! tarihinde okunmıış 
ve tasarı 1 lükiiroetc geriverilmiş

tir. ( F'. : 96- İçtima : 1) 

14 . V . 1951 taı-ilıiııde okullllluş 

ve tasarı 1 fükiiınete geriveril miş
tir. ( İçtima : 1) 

25 . I . 1952 tarihinde 1755 sa
yılı Kara:· ola ın k kıı lml edilmiş

tir. (İçtiın.ıı. : 2) 

25 . I . 1952 tarihinde 1762 , a. 
yılı Karar olaı·ak kabul edilmiş

tir. ( İçtiın.ıı. : 2) 

25 . I . 1952 taribinde 1763 sa
yılı Kaı·or uloı·ak kabul edilıniş

tiı· . . ( lçtima : 2) 

25 . I . -19 2 tarihinde 1764 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima. : 2) 



Ne. 

3/180 

3/ 181 
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Hulbıun 

Başbakanlık tezlteresi (Anayasa ve Adalot komisyonla
nndan kurulan Karma Koınisyona) 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Vergi cezaları) tabi
rinin muhtevasına Gümrük Kanununda yazılı bulunan 
(para cezaiarının) da diihil olup olmıyacağının yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkoresi (Adalet Komis
yonuna ) 

'Belediyelere \·erilen vazifeterin düzPnlcnmcsi ve kovuş
turulması i~in l çişlcri Bakanlığında kurulınu§ olan büro 
kadrosunun onanmasına dair Başbakanlık tezkcı·esi 

( Bütı;r Komisyonuna) 

3/ 1 2 Altın mcskükfıt ilc zinet altınları hakkında Başbakanlık 
tezkoresi (Anayasa Komi~yonmıa) 

3/183 

3/184 

Milli Pi.vango İdaresinin 1950 yılı Bilfınçostuıun göndc
rildiğine dair Başbakanlık tezkoresi (Sayıştay Korriis
yomına) 

Takip ve tahsiline imlkfın görülemiyen 1 239 992 lira 92 
kuruşu n terkini ve 10 978 lira '79 kuruşun affı hakkındo 
B~bakanlık tezkoresi (Bütçe Komisyonuna) 

• 
3/185 Yabaneı Semıayeyi Te~Jvik Kanun tasarısını görüşmek 

üzere geçic'i bir komisyon kurulmasına. dair Maliye Ko
misyon u tezkoresi 

3/186 

3(187 

3/18 

Sayın üyelerden bilzılanna izin verilmesi hakkında Tür
kiye Büyük M illet Meclisi Başkanlığı tezkoresi 

Bu toplantı y ılı içinde iki aydan fazla izin alan Kırşehir 
Milletvekili Osman Bölükbaşı 'nın ödeneği hakıkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereııi 

Bu toplantı yılı i~inde iki aydan fazla izin alan 1\!araş 
Milletvekili • alahattİn Hüdayioğlu'nun ödeneği hakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkere i 

3/1 !1 Bu toplantı yıl ı iÇinde iki aydan fazla. izin alan inob 

Muamelesi 

25 . I . 1952 tarihinde 1765 sa

yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtim.a. : 2) 

21 . 1 . 1953 tarihinde 253 .sa
yılı Tefsir olarak kabul edilmiş
tir. {İçtiın.a : 3) 

25 . V J • 1951 tarihinde ı 733 sa
ytlı Karar ol.a.rak kabul edilmiş
tir. (lçtima. : 1) 

1 . VJIT . 1951 tarihinde 1738 sa
yı.lı Karar olara k kabul edilmiş
tir. (lçtima : 1) 

14 . V . 1952 tal'iltinde okundu 
ve bilgi edinildi. 

(E. : 123- İçtima : 2) 

2 . V . 1952 tarihinde ı 00 sa
yılı Karar olarak kabtıl edilmiş

tir. (İçtima. : 2) 

ll . VI . 1951 tarihinde kabul edil
miştir. (İçtima. : 1) 

13 . VI . 1951 tarihinle kabul edil
miştir. (l çtima : 1) 

13 . VI . 1951 tarihinde kabul 
edilmişHr. (İçtima : 1) 

13 . VI . 1951 taribinde kabul 
edilmiştir. (İçtima : 1) 



No. 
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Hulasnsı 

Milletvekili Muhit Tümerkan 'ın ödeneği hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezltereııi 

3/190 · inob Milletvekili Cevdet Kerim lncedayı'nın öldüğülle 
dair Başbakanlık tezlteresi 

3/191 Bursa Milletvekili Aga.h Erozan 'ın milletvekilliği doku
nulınazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezlte
resi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) 

\ 

3/192 Kastamonu Milletvekili Ahmet Keskin'in milletvekilliği 

dokunulınazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeres'i (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kuru
lan Karma Koıni.syona) 

3/193 Tekel Genel Müdürlüğü Kurul~ ve Görevleri hakkın
daki 4036 sayılı Kanuna ek kanun tasansın~ geri ve-

Muamelesi 

13 . VI . 1951 tarihinde kabul edil
miştir. (İçtima : 1) 

18 . VI . 1951 tarihinde okundu. 
(lçtima : 1) 

25 . I . 1952 tarihinde 1760 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş- , 
tir. (lçtima : 2) 

25 . I . 1952 tarihinde 1757 sa
yılı Karar olarak kabul edil.mit
tir. ( İçtiın.a : 2) 

rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 22 . VI . 1951 tarihinde okunm~ 
ve tasarı Hükümete geriverilmiş
tir. (F. : 113- lçtima : 1) 

3/ 194 

3/195 

Devlet Bakanlığına Manisa Milletvekili Fevzi Lutfi Ka
raosmanoğiu 'nun tayin edildiğine dair Cumhurba~an
lığı tezkerıısi 

İlk tahsil· üzerine bir yıllık meslekı tahsil görmÜ§ olan 
köy ebeİerinin, Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanun
la değişen 64 ncü maddesi hükmüne göre kadrosuz staj
yer olarak istilidam edilip edilemiyeceği hususunuıı. yo
rumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

3/196 Erzincan Milletvekili Cemal Gönenç'e izin verilmesi hak-

20 . VI . 1951 tariliinde okundu. 
(lçtima : 1) 

ll . IV . 1952 tariliinde 1792 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

kında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeres'i 27 . VI . 1951 tarihinde kabul 

3/197 Giresun Milletvekili Mazhar Şener'in, milletvekilliği Cio
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 

edilmiştir. (lçtima : 1) 

Karma Komisyona) 25 . I . 1952 tarihinde 1761 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

3/198 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirinlinin unuldn
ğıına dair Sayıştay Başkanlığı tezkere i ( ayı~tay Kv
ınisyonuna) 

8 . II . 1952 tarihinde 5877 sa
yılı Kanun. ola.rak kabul edilmiş
tir. · (lçtim& : 2) 



439 

o. Hulasası 

------------------------------------
3/199 Orman enel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yJlı Kesinhe

sabına ait Uygunluk Bildit·inıiuin sunulduğuna dair Sa-

Muamelesi 

yıştay ·Başkanlığı tezkeresi (SnyJştay Komisyonuna) 2 . 1 V . 1952 tarihinde 5913 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

~V200 Posta, Telgrn f ve 'l'elefon Işl etme Genel Müdürlüğü 
1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna daiı· ayıştay Bıışkııulığı tezkcresi (Sa-
yıştay Komisyonuna) 2 . fV . 1952 tarihinde 5914 sa

Yllı Konuıi olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

:3/W L Niğde Milletvekili Halil Nuı·i Yurdakul ve 5 arkadaşı
nın, İskan Kııııununun hiızı nıııdd~lcriniıı kaldırılması 

na , değiştiı·i lnwsine ve bu kanuna yerıiden biizı madde 
ve fıkralar ilavesine dııir olan 509 soyılı Kanunun 12 
nci ınaddeMiniıı kaldırılması ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanım teklifinin Geçici Ko
misyonda gö ı·lişülmesiııe dair İçişleri Komisyonu Baş
kanlığı tczkeresi 

3/ 202 Bitlis Milletvekili i\fuhtar P.rtan ' ııı , öldüğüne dair ' Baş
bakanlık tezkeresi 

:lj203 Devlet l>eıniı ·yoUan ve Limanları İşletme Genel ~Ü· 
dürlüğü 1946 Bütçe yılı K\"siııhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulcluğunıı daiı· Sayıştay Başkanlığı 

tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna) 

3/204 ll asankal e'niıı ı ı;anl ı Köyünde kayıtlı Karaeaoğlu Ha
eı Şen'in ölüııı C'ezasıııa çaı·ptırıln\as\ hııkkıııdıı Başba

kanlık tezkeresi (Adalet KCIIIlisyonurııı) 

3/205 lludut ve 'ııhiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe 
yılı Kesinlıesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tczkercsi ( ayıştay Ko
misyonuna) 

3/206 Tekel Genel Müdürlüğü ile 'l'üı·~t '!'ütün Limit!' 1 Oı·tak
lığının 1945 Yllı bilançolıırı ile denetçi rap'>rlarını..ı 

gönderildiğine daiı· Başbakanlık tezkeresi ( ayı§tay Ko
misyonuna) 

2 . VII . 1951 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İçtima : 1) 

ll . VII . 1951 tarihinde okundu. 
(lçtima : 1) 

. II . 1952 tarihinde 5876 aa
Yllı K·anıın olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

18 . VII . 1951 tarihinde 1737 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima· : 1) 

2 . IV . 1952 tarihinde 5912 aa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

15 . II . 1952 tarihinde 5885 sa
yılı Kanun olarak ·kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 
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Sayın üyelerden bazılarına izin verilınesi hakkında Tür
kiye ~üyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

3/ 20 Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Malat
ya Milletvekili Hüseyin Doğan 'ın öden~:ği hakkında 

:U:uameleai 

16 . VII . 1!151 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İçtima : 1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi B~kanlığı tezkeresi 16 . VII . 1951 taı·ihinde ka.bıl 

edilmiştir. (lçtioıa : 1) 
3/20!) Bu toplantı ;ı.,lı içinde iki aydan fazla izin alan Tokad 

~fillctvck:ili Fevzi Çubuk 'un ödeneği hakkında Türkiyr 
Büyük Millet :Meclisi Başkanlığı tezkaresi 16 . VII . 1951 tarihinde kabul 

3/210 Daruştayda açık bulunan Üçüncü Daire Başkanlığı ıçın 
seçim yapılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (Adalet 
ve tçişleri komisyonlanndan kurulan Karına Komisyona) 

3/211 Danıştayda açık bulunan Dördüncü Daire Başkanlığı 
için seçim yapılma!!'l hakkında Başbakanlık tczkercs i 
(Ada! t ve 1çişleri komisyonlanndan kurulan Karma 
Komisyona) 

3/ 212 

~/213 

3/214 

Danıştayda açık bulunan -bl:llj üyelik için seçim yapıl

ınası hakkında Başbakanlık tezkeresi (Adalet ve !ç~ 
leri komisyonlarından kurulan Karına Koınisyona) 

.fakinc ve Kim:a Endüstrisi Kurunuı Kanununa ek 
kanun tasarısının geri verilme ine dair Batbakanlık ıcı
kere i 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinh a
bına ait ygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair a
yıştay Başkanlığı tezkor i ( ayıştay Komisyonuna) 

3/215 Beden Terbiye ·i }enel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı 

Kesinhesabına ait ygunluk Bildiriminin sunulduğu 

hakkında ayıştay Ba§kanlığı tezker si ( ııyıştay Ko
misyonuna) 

dilmiştir. ( İçtinıa. : 1) 

6 . II . 1952 tarihinde 1773 sa
yılı Kaı·aı· olarak kabul edilmiş
tiı· . ( İçtimıı : 2) 

6 . ll . 1952 tarihinde 1772 sa
yılı Kaı·ıı.r olarak kabul edilmiş
til'. (İçtima : 2) 

14 . r . 1952, 16 . r . 1952, ı8 . r . 
1952 tarihinde 1751, 1752, 1753 sa
yılı Karar olarak kabul edilmio
tir. { İçtiına : 2) 

1 . VII . 1951 tarihinde okunruuş 
ve tasan Hükümete geriverilmiş

tir. (F . : 120 - İ<!tiııı.a : I ) 

ahili izaınnauıenin 69 ncu 
maddesi gereğince biiküoıaüz kal
mıştır . 

. n . 1952 tarihinde 5875 aa
yılı Kanun olarak kabul edilo:ıİ4-

tir. ( 1~tima : 2) 
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3/ 216 Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğu hakkında 

, ay:ıştııy Başkanlığı tczkeresi ( ayıştay Komisyonuna ) 2 . rv . 1952 tarihinde 5915 ea
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (tçtima : 2) 

3/ 217 Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu tasarı s ının gl'!'ivl'-

3/ 218 

rilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi 30 . Vll . 1951 tarihinde Hükü-

A nu pa Konseyi Bakanlar Komitesinde Türkiye ·yi tem
sil etmek üzer e Strasburg'a giden Dışişleri Bakanı Fuad 
Köprülü 'ye İçişleri Bakanı Halil Özyörük 'ün vekili ik 
cdeceğine dai r umhurba§kanlığı tcıı:kcresi 

met tarafından geri alınmıştır. 
(F . : 127 - l çtima : 1) 

9 . vni . 1951 tarihinde okundn. 
(lçtima : 1) 



4. Önergeler 

Bu lçtima. senesi içinde gelen (119) öner
geden (lOIS) i Birinci, (7) si İkinci, (1) 
Uc;üncü, İc;timalarda sonuçlandınlmış (1) i 

Dıı.ııi.li Nizamnamenin 69 ncu maddesi gere
ğince hükümsüz, ( 5) i de komisyonlarda kal
mıştır. 

::-<e. ll uın~ıısı Yluıııııelesi 

4/70 Çorum (Hasa n Ali Vural VI' 1\ ıu·s Abbas Çetin ) · Bıizı 
uç ve Cezaların Affı bakkındaki 5677 sayılı Kanunun 

2 nci maddesinin (Ç) bendi ile 3 ncü maddesinin yo-
rumlanmasıııa dair Yoruma mıulıtaç bulunmadığı h!lk

kındaki Adalet Komsiyonu ra
poru 8 . I . 1951 tarihinde kabul 
ed il mişt ir. (K : 44. 1çtima : 1) 

4/71, '!'rabzon (Salih Esad A.lperen) . Dilekçc Komisyonunun 
14 . Vll . 1950 taı·ibli Haftalık Karaı· etvelirıdeki 10~ 

sayılı Kararın Karoutayda görüşülmesine dair 

4/72 '!'rabzon (Mahmut Goloğlu ve iki aı·kadaşı) . Atatüı·k'· 
ün ölümünün on ikinci yıl döııüınü münasebeti ile Mec
lisin sadece saygı duruşu il iktifu ı>derek gündemE' 
geçmeksizin birleşime ·on verilınesine dair 

4/73 Çankırı ( elill Boyııuk) - Mill! 1\nl'llıımıı 1\ aııunu ilE' 
Devlet. dnirelı>rinin işgnlim1e bulunım ı.:ııy ı·im eııkulleı· 

haldenda Başbakanlıktan sözlü sorusunun geriverilme
sine dai ı· 

4/74 

4/75 

Afyon Karahisar (Ali 1hsnıı fibis ) - Milletvekilleri ~e
çimi hakkındaki 5545 sayıh Kanunun 4 ncü ve 6 nrı 
maddelerinin değiştirilmesinl' dair olan kanun tek lifi. 
nin geriverilmesi hakkında 

Bursa (Hulusi Köymen ) '· Milll Eğitim Bakanlığına 

bağlı Ertik okulları öğretıneııleri hnkkıııch1ki :1007 sayı
h Kanunun 11 nci maddesint- hiı· fıkı-a !'ki nmesine daiı· 
olan kanun teklifinin geriverilm i hakkında 

4 . IV . 1951 tarihinde 1715 sa
yılı Karar olarak kabul edilmi§· 
tir. ( İçtima : 1) 

10 . xr . 1950 tal'ihinde okundu, 
kabul edilli. (E. : 29 · İçtima : 1) 

15 . Xl . 1930 tarihinde okundu, 
6/ 74 sayılı soru sahibine gerive
rildi. (F. : 55- İçtima : 1) 

20 . Xl . 1950 tal'ihinde okundu, 
2/12 sayılı kanun teklifi sahibi
ne geriverildi. 

(F.: 56. t~tima ; 1) 

~O . Xl . 1950 tarihinde okundu, 
2,13 sayılı kanun teklifi ahibi
ne geri verildi. 

(F. : 57 -İçtima : 1) 
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Tekirdağ (Şevket Mocan ) - Türk Ceza Ka.nununun ıu 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
finin komisyonda ivedilikle görüşülmesine dair 

Konya (Saffet Gürol ve 14 a ı ·kadaşı ) - Ril'leşnıiş Millct 
ler emrinde Koı·e'de savaşan Bil'!iğimize Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin selam, sevgi ve başaı·ı dilckleı·i 

nin ulaştırılması hakkında 

-!/ 78 Ri z<' (fzz t" t Alkça l) - 431 say ılı Kararın (]) numaralı 
bendindeki ( ,. t>msali idnrc l e ı · in ) şuınulünc tınra l ı ı>za 
Evinin de dahil bulunup bulunmadığının yorumlanma
sına dair ( Sayıştay ve Maliye koınisyonlarına ) 

4/7f) Erzurum (Felımi Çobanoğlu ve Bingöl Feridun Fikri 
DüşünsPl ) - 'ri:irki ~·c Cumhm·iyeti ~J nı ekli Randığı Kanu
nuntın !'Hl ıı cn ınaddesiniı , yorumlanmasına dair olan 
önergesinin gcri1·erilnıes i hakkında 

4/ 80 l stanbul (Mükerrcm arol ve Hü ·nü Yaman) - Türk 
Ceza Kanununun .ısı nci nıaddesind<' ,va?.ılı (aynı mah
keme) sözünün yorum l anınasma dair olan önergesinin 
~eri vcril mrsi hakkında 

4/ L ('anakkale (Ömer Mart) - Devlet Memurları Aylıkl arı
nı n Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
hıi7. ı maddelerinin değiştir i lmesi ve bu kanumı bazı mad
deler eklenmesi hakkındak i 459 sayı lı Kanunun 4 ncii 
ın addt>siııi n dl'ğ i şt ir ilın<'sinc 

geri1·cr ilmcsi hakkında 

dair olan kanun teklif inin 

4/ 2 Ankara ( Osmaıı Şevki Ç i ı;ekdağ ve 45 arkadaşı ) - Bir
l eşmiş Milletle ı · ordu lar ı saf l arında ı Ol'<' 'de savaşan kab
raıııanlnr ım ı zıı '!'ürkiye Büyük Millet Meclisinin yürek
ten minnet v şükı-an duygulıırıııın bir kere daha duyu-

Muamelesi 

24 . XI . ı950 tarihinde okundu, 
ve kabul edilmedi. 

(İçtima : ı) 

27 . Xl . ı950 tarihinde ı 701 sa
yılı Karar olarak k&bul edilın.iş

tir. (İçtima : ı) 

26 . I . ı95ı tarihinde ı 710 sa
yılı Karar olarak k&bul edilm.iıj

tir. (İçtiııı.a : ı) 

4 . XII . ı950 tarihinde okundu, 
4/47 .sayılı Önerge sahibine geri
verildi. (F . : 59 . İçtima. : ı ) 

4 . XII . 1950 tarihinde okundır, 
4/55 sayılı Önerge sahibine geri
verildi. (F. : 60. İçtima : ı) 

6 . xn . 1950 tarihinde okundu, 
212ı sayılı kanun teklifi sahibine 
geri verildi. (F. : 6ı- İçtima : ı) 

rtılmasına dair 4 . XII . ı950 tarihinde ı 703 sa-

4/83 . iğde ( ı ceip Bilge) - Devlet Memurl arı Aylıklarının 

Tevhi t ve Teadülüne dair olan 3656 sayı lı Kanunun ıo 

yılı Karar olarak k&bul edilın.iş· 

tir. (İçtima : ı) 
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ncu maddesinin deği§tirilmesi haklkmdaki kanun teklifi-
nin geriverilmesine dair 8 . XII . 1950 tarihinde okundu 

2/ 5 sayılı kanun teklifi sahibine 
geri verildi. (F. : 62 - lçtima : 1) 

Tekirdağ (Şevket Mocan) - Kore'de Birleşmiş Milletler 
saflarında kanları ile yeni ·bir Türk vatanı ve istiklali 
kuran aziz Şehitlerimiz için bir dakika ihtiram sükiitu 
yapılmasına dair 

!stanbul (Mükerrem Sarol ve 7 arkadaşı) - Kore 'ye gön
derilen Savaş Birligi hakkında 

Kütahya (Ahmet Kavuncu ve 2 arkadaşı) - Kore'de Bir
leş;ı:niş Milletler emrinde ve hürriyet ideali uğrunda can
larmı vermekten çekinıniyen kahraman şehitlerimiz için 
ihtiram sükiitu yapılması hakkında 

Aydın ve İstanbul milletvekiliikierine seçilen Adnan 
Menderes 'in İstanbul Milletvekilli~ tercih eylediğine 
dair 

Bilecik ve Kütahya milletvekllliklerine seçilen İhsan Şe
rif Özgen 'in Kütahya Milletvekllliğini tercih eylediğine 
dair 

Erzurum ( Bahadır Dülger ) - 2591 ve 4298 sayılı kanun
larda zikrolunan (Eşkiya müsademesinde malUl olan) 
tabirinin yorumlanmasına dair (Milli Savunma, Mali
ye ve Bütçle komisy<ınlal'llla) 

İzmir ( C'ihad Baban ve 5 arkadaşı) - Belediye Gelirleri 
Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorum
lanmasına dair olan önergesinin geriverilmesi hakkmda 

Muğla (Zeyyat Mandalinci) - Dilekçe KoınisY,onunun 

22 . XII . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 161 
sayılı Karann Karoutayda görüşülmesine dair (Dilek
çe Komisyonuna) 

Bursa (Hulfisi Köymen) - Başkanvekilliğinden istüa et
tiğine dııir 

6 . XII . 1950 tarihinde okundu 
kabul edildi. (İçt.ima : 1) 

ll . XII . 1950 tarihinde 1705 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş

tir. (lçtirna : ı ) 

ll . xrr . 1950 tarihinde kabul 
edildi. (l çtima : 1) 

15 . XII . 1950 tarihinde okundu. 
(l çtima : 1) 

15 . XII . 1950 tarihinde okundu 
(lçtima : 1) 

6 . VI . 1951 tarihinde 1730 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş

tir. (l çtirna : 1) 

18 . XII . 1950 tarihinde okıundu 
4/46 sayılı Önerge sahibine geri
verildi. (F . : 63 - l çtima : ı ) 

2 . VI . 1952 tar ibinde Dilekçe 
Komsiyonu Taporu kabul edilmiş
t.il'. (E. : ""128 -lçtima : 2) 

27 . xrr . 1950 tuihinde okund\l. 
(~a : 1) 
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Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Dilekçe Komisyonunun 
22 . XII . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 194 
sayılı Kararın Karoutayda görüşülmesine dair (Dilek
çe Komisyonuna) (4/102 ile birleştirilmiştir) 

Amasya (İsmet Olgaç) - Milli Korunma Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı 

Kanunla değiştirilen 30 neu maddesinin kaldırılmasına 
dair olan kanun teklifinin geriverilmesi hakkında 

Mardin (Kemal Türkoğlu) - Milletvekilliği ödenek ve 
yolluklanna mütedair olan 756, 11'69, 5142 ve 5143 sa
yılı kanunların kaldırılmasına ve 3050 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine da'ir olan kanun tek
lifiD;in gündeme alınması hakkında 

İstanbul (Senilıi Yürüten) - Nakil vasıtaları !. akkında
ki kanun teklifinin Geçici Komisyonda görü~ülmesine 

dair 

Kastamonu (Şükrü Kerimzade) - Tütün vr• :.'i üskiı at
tan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı 

Kanuna ek kanun teklifinin geriverilmesine daiı· 

4/98 Kocaeli (Mehmet Yılmaz) - Askerlik Mükellefiyeti Ka
nununun 5673 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
geriverilmesine dair 

4/99 Eskişehir (Muhtar Başkurt ve 6 arkadaşı) - Çifteler 
Çütliği arazisinin şagilleri adına bedelsiz olarak tapu
ya bağlanması hakkındaki kanun teklifinin geriveril
m'lısine dair 

4/100 Zonguldak (Febnıi Açıksöz \'e Riiat Sivişoğlu) - Dilek
çe Komisyonunun 5 . I . 1951 tarihli llaftalık Karar 
Cetvelindeki 277 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme-

Muamelesi 

16 . V . 1952 tarihinde Dilekçe 
Komisyonu raporu kabul edilınİ4-
tir. (E. : 125 -lçtima : 2) 

5 . I . 1951 tarihinde okundu, 
~/30 sa,>ılı Teklif sahibine geri
verilmiştir. (F. : 65- lçtinıa : 1) 

!1 . I . 1951 tarihinde okundu. 
( İçtim.a : 1) 

10 . I . 1951 taribinde okundu ka
bul edildi. (İçtima : 1) 

15 . I . 1951 tarihinde okundu, 
2/ 28 sa)'llı Teklif sahibine geri-

• verildi. (F. : 66- -!çtima : 1) 

19 . J . 1951 tarihinde okundu. 
2/96 ,sayılı Teklif sahibine geri
verilui. (F. : 68- !çtima-: 1) 

17 . I . 1951 tarihlnde okundu, 
2/ 1 sayılı Teklü sahibine geri
verildi. (F. : 67 - lçtirna : 1) 

sine dair (Dilekçe Komisyonuna) Encüm~ndedir. (D. : X- 4/65) 
41101 Antalya (Ahmet Tekelioğlu) - Dilekçe Komisyonunun 

~ . XII . 1950 tari!ıli Haftalık Karar Cetvelindeki 211 
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sayılı Kararın Karoutayda görüşülmesine uaiı· (Dil ek
çe Komisyonuna) 

eyhan (Reşad Güçlü) - Dilekçe Komisyonunun 22 . 
XJI . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 194 sa
yılı Kaı·arm Karoutayda görüşülmesine dair· (Dil ekçe 
Komisyonuna) ( 4/ 93 ile birl~tirilmi§tir.) 

4/103 Elazığ (Mehmet Şevki Yazınan) - Dilekçe Komisyonu
nun 5 . I . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 222 
sayılı Karaı·ın Karoutayda görüşülmesine dair (Dilek
çe Komisyonuna) 

4/104 Ordu (Refet Ak~oyj - Genel ve Katına bütçelerle özel 
idare ve belediyeler bütçelerinden ve tktisadi Devle1· 
'l'eşekküllerinden aylık ve ücı·et alan memur ve hiz
metillerin siyasetle uğr~amıyacaklarma dair olan ka
mm teklifinin geriverilmesi hakkında 

4/105 'rekirdağ (Yusuf Ziya Tuntaş) - Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli 'Sandığı Kanununa ek kanun te.klif inin gerive
rilmesine dair 

4/106 
. 

Ankara ('l'alat Vasfi Öz) - üt ve ürünleı·ine dair olan 
kanun teklifinin gerivel'ilmesi hakkında 

4/107 Istanbul (Senihi Yürüten) - Bazı uç ve ezaların Affı 

hakkındaki Kanunttn 6 ncı maddesine bir fıkra ililvesi
ue dair olan Kanun teklifiııin geı·iv rilmesi hol lduııı!n 

!1/108 

4/109 

Zonguldak (Abdürrahman Boyacıgiller) - Zonguldak ve 
Eı·eğli havıai fahnıiyesind mevcut kömür tozlarınlll 
arnele nıenafü umumiyesine olarak furııhtuna dair olan 
114 sayılı Kanunun yürürlükten kaldll'llması hakkın

daki kanun teklifinin geriv.crilmesiıı<' llııır 

Burdur (l\1eh.me1 Özbey) - Milletvekilleri eçimi Kanu
nunun 4 ncü ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin gerivE'rilmesiıı(' dair ~ r. ~ .. 

Muamelesi 

16 . V . 1952 tarihinde Dilek~ 

Komisyonu kararı kabul edildi. 
(E. : 126- İçtima : 2) 

16 . V . 1952 tarihinde Dilekçe 
Komisyonu raporu kabul edildi. 

(E. : 125- İçtima : 2) 

25 . VI . 1951 tarihinde Dilekçe 
Komisyonu raporu kabul edildi. 

(E. : 83- İçtima : 1) 

26 . I . 1951 tarihinde okundu. 
(İçtim.a : 1) 

26 . I . 19!ıl tarihinde okundu, 
2/92 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 70- İçtima : 1) 

29 . I . 1951 tarihinde okundu, 
2/19 sayılı Teklif sahibine geri• 
verildi. (F. : 71- İçtima : 1) 

31 . I . 1951 tarihinde okundu, 
2/98 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F .. 72 }çtima : 1) 

2 . II . 1951 tarihinde okundu, 
2/113 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 73- !çtinıa : 1) 

9 . ll . 1951 tarihinde okundu, 
2, 124 sayılı Teklif sahibine geri
' '<'l'ildi. (F. : 74- İçtima : 1) 



No·. 

4/110 

4/111 

4/112 
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J-Iuli\sası 

Erzumm (Said Başak) - t?"'Kanununnn 5uls'sayılıJZı:': 
nunla değiştirilen ikinci maddesinin (fl) fıkrasının ve 
aynı kanunun 101 nci maddesinin değiştirilmesine dııit· 

olan kanun teklifinin geı ·iv e ı ·ilınesi hakkında 

Tekirdağ (Yusuf l!:iya 'l'untıış) -Resmi uairelenlen kal
dınlan resimlerin cam ve çerçevelerinin Veremle Savaş 
Derneğiyle Kızılay Deı'lleğine devri ve satışı hakkında
ki kanun teklifinin geriveı·ilıne~ine dair .. 
Çanakkale (Ömer Mart ve Edirne Cemal Köprülü) -
1'ürkiye Cumhuriyeti Emekli 'andığı Kanununun geçi
ci 65 nci maddesinin (E) bendinin değiştirilmesine daiı· 
olan kanun teklifin in geriverilmesi hakkındu 

-! / 11:3 Ka~taınoıııı (Tlayri 1'osmıoğlu Y!' Tokad Halfık Ökr
rrn ) - Türkiye Büyük Millet )Jcelioriııin Dokuzuneti 
Döıırmindı· ~ıkacak kanun vr kararlar hakkındaki öner
grsinin ırrrivcrilmesine dair 

4/ 114 Zonf.\'uldıık ( Ahdiirı-ııhman Boyacııôllcr ) - Mcınurin Mu
lıakPmatı hakkındaki Kanunun ~·ürürlükten kaldırılma

sıııa <laiı · olnıı Kanun tck li finin gündeme alınmas ı hak
kınd a 

.J.; 11!) Afyon Karahisııı· (Bekir O:vnnganlı) - Dilckçc Komisyo
nunun, 2.J. . T . 1!)51 tarihJi Haftalık Kanır etvelindeki 
316 sayılı Karıırm Kamutayda görüşülmPsin dair (Di
lekçe Komisyonuna) 

4/ 1 Lll Istanbul ( ~Tük<'n<'nı . 'arol vr il<i arkadaşı~ - Orduya 
Tiirkirr Bü,,·ük ,j{illrt :\J e!' lisirıiıı güvPn ' ' <.' s~vgileri

niJı ibiağına dair 

4/ lli Bıırrlur ( ~Jehnıct (hhr~· ) - DPYlet, ,ümrük ve Tekel, 
t !aştırma, Çalışına \ 'e Işletmel er Bakanlıklarının kaJdı

rılması hakinndaki kamın t<'kJifinin geriverilmesin 
dair 

Muamelesi 

. II . 1951 tarihinde okundu, 
2/39 sa}'llı Teklif sabitane geri
verildi. (F. : 75 - !çtima : 1) 

9 . n . 1951 tarihinde okundu, 
2/107 sa}'llı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 76- İçtima : 1) 

12 . II . 1951 ta ı-ihlnde okundu, 
2/109 sayıJı Teklif sahipderine 
ge ı-i verildi. 

(F. : 77 -lçtima : 1) 

12 . Il . 1951 tarihinde okundu, 
4j49 sayıJı Önerge sahiplerine 
geriverildi. (F. : 78- lçtima : 1) 

14 . n . 1951 tarihinde okundu, 
kabul edilmedi (İçtima : ı) 

25 . IV . 1952 tarihinde Dilekçe 
Komisyonu rııpoı-u kabul edildi. 

(E. : 115- İçtima : 2) 

23 . IT . 1951 tarihinde 1712 sa
yılı Karar olarak k-abu·ı edilmiş
tir. (İçtim.a : 1) 

2 . 1 ll . 1951 1 a riliinde okunci u, 
2/104 sayılı 'l'Pklif 8ahibinıı geri
veı•ildi . (!". : l - l c;tiına : 1) 
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4/118 Diyarbakır (Ferit Alpiskender) - Devlet Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve TeadülünP dair olan 3656 -sn.yılı 

Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkm
daki kanun teklifinin geriverilmesine dair 

Vll9 

4/1.20 

Konya ( mran Nazif Yiğitcr ) - Tilrk Ceza Kanununun 
ı2 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun tek
lifinin geriverilmesi hakkında 

Erzurum (Fehmi Çobanoğlu) - lnhisar beyiyeleri üçte 
birlerinin harb malullerine ve şehit yetimlerine tahsis VI' 

tevziine dair olan ı485 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin gerive
ı·ilmesine dair 

4/121 Erzurum (Mustafa Zeren) - Emekli birinci sııuf askeri 
öğretmen Cemal Gökdağ'ın viikı ınüracaatınn Dilekçt> 
Komisyoı:ıu Başkanlığınca veıilt>n cevap hakkında (Di-

Muamelesi 

2 . lll . 19'51 tarihinde okundu, 
2/91 sayılı 'l'eklif sahibine geri
verildi. (F. : 82- lçtima : ı ) 

2 . ID . 1951 tarihinde okundu, 
2/10 sayıh Teklif sahibine geri
verildi. (F. : $3 -İçtima : ı ) 

:.!6 . ur . 1951 tarihinde okundu, 
2/ 78 sayı lı Teklif sahibine geı·i

vt>rildi. (F. : 84- İçtima : 1) 

lekçe Komisyonunıı) Komisyondadır. (D X . 4/14 ) 
4/ı22 Giresun (Arif Hikmet Pamukoğlu) - Dilekçe Komisyo

nunun 23 . II . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde-

4/123 

4/12<! 

4-/125 

ki 329 sayılı Kararın Kannıtayda görüşülmesine daiı· 

(Dilekçe Komisyonuna) 

.Amasya (Kemal Eren) - Gayrimenkule 'l'ecavüzün Def"
ine dair olan 2311 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesi
ne dair 

Ankara ( altıhattİn Benli ) -, Gayrimenkule Tecavüzü ıı 

Def'ine dair olan 2311 sayılı Kanunun ·2 n<ıi maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin gerive
ril m esine dair 

iğde (Necip Bilge ve üç arkadaşı) - 30 . Xl . 1942 ta
rihli ve 4J09 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair olan kanun teklifinin geriverilmesi hak
kında 

14 . IV . 1952 tarihinde Dilekçe 
Komisyonu raporu reddedildi 

(E. : 112 - lçtima : 2) 

ao . ın . 1951 tarihinde okuııdu, 
2/45 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 5 - l çtima : 1) 

30 . J1 L . 1951 tarihinde okundu , 
2/54 sayılı 'l'eklif sahibine geri
verildi. (F. : 86 -lçtima : 1) 

-1 . lV . 1951 tarihinde okundu, 
2/145 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F . : 7- l~tima : 1) 



Ne. 

4/126 

4/127 
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Bulasıısı 

Burdur (Mehmet Özbey) - Kira kontratları, ferağ ve 
intikal ilmühaberlerinirt ve nüfus hüviyet cüzdaniarı
nın bedel mukabilinde satılması hakkındaki 3356 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin (C) fıkrasının kaldırılma

sı hakkınd~ki kanun teklifinin geriverilmesine dair 

Niğde (Halil Nuri Yurdakul ve 8 arkadaşı ) - 1.'ürkiyc 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 75 nci mad
desiyle geçici 76 ncı ma:ldesine bazı fıkralaı· eklenme
sine dair kanun teklifinin geriverilme~i htıkkında 

4/ 12R Erzurum (Em rullah Nutku ) -Makine ve Kimya Endüst
risi Kurumunun açtığı sergi ile teşhiı · edilen dikiş nın
kinesine ve har b malzemesi satıl ması için Pakistan 'a 
gönderilen heyetin aldığı ııeticey~. Zirai Donatım l{u. 
rumunun ziraat aletleri hakkında bu kurumla ne gibi 
bir anlaşma yaptığına ve madmı direki rine dair İşl et
meler Bakanlığından söziü sorusunun geriv dimesi 

Yua.ıuleei 

6 IV . 1951 tarihinde okundu, 
2/176 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F . : 88- lçtima : 1) 

6 . IV . 1951 tarihinde okundu, 
2/168 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 89 - İçtima : 1) 

hakkında 1:3 . IV . 1951 tarihinde okundu, 
6/ 223 sayılı Soru sahibine geri
verildi. (F. : 90 - 1çtima : 1) 

4/ 129 !:iivas (Rifat Öı.;ten ) - Türki~ .. Cumhuriy ti Emekli Sım
dığı Kanununun geçici 33 ncii maddesinin ( ) bendine 
bir fıkra cklenmesine dair olan kamm teklifinin gerh·e-
rilmesi hakkuıda 16 . IV . 1951 tarihinde okundu, 

2/169 sayılı Teklif sahibine geri
,·erildi. (F.- : 91 - İçtima : 1) 

4/ 130 Ankara (Fuad Sc~·hun ) - ~u baylar Heyetine lllahsus 
1'crfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci brndinc bir 
fıkra ve aynı kanuna bir geçici madde eklenme.~in!' doil' 
olan kanun tcklifinin geri verilmE'si bakkmda 20 . IV . 1951 taı:ihinde okundu, 

2/165 sayılı Teklif sahibine geri-
• verildi . (F. : 00 - lçtima : 1) 

131 Aydın (Şevki Hasırcı ) . Askeri ){enıurlar Kanu.nwıun 

4(132 

nci maddesinin değiştirilmi'Si hakkındaki kanun tekli
finin geri verilmesi hakkmda 

Kastamonu (Hayri Tosıınoğln ) - Suba~· l ar H yetiııe 

Mahsus Tl'rfi Kanununa ek 4 00 sayılı Kanunun ıı:e<:i
~i maddesinin değiştirilmt'sine dair olan kanun t!'klifi
nin gerh·erilm<'.~i hakkında 

20 . TV . 1951 tarihinde okundu, 
2/187 sayılı Teklif sahibine geri• 
verildi. (F. : 93 · lçtima : 1) 

20 . IV . 1951 tArihinde okundu, 
2/106 ı~ııyı lı Teklif saltibin geri
verildi. (F. : 95 - İt;tima : 1) 
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·Vl:J3 Burdur (l\fehııwı Özbey) . Bina Yapımını Tcş,·ik l<ıı 

nwıuııun 7 nci maddesinin kaldırılması hııkkıııdııki Ka
nun tl'klifinin ~eı·h•crilnıcsinP dnir 

4/ 134 

..J./ 13!i 

Yozgad ( Yuslıf ı<ıırı.lıoğlu ) - lçtüzüğiin 53 ne ii mııddr
sinin ,\·orum u hakkında ( Anaya.~o Konıisyonımfl ) 

Ri,·a.~ (Hifat Oı:tcn ) . 'I'ürkiyı> Zirai Donııtıın Kuruııııı 
ldar(' i\lccliııi lJ~•ı>liğine tflyin !'dilen 1'uı-gut ,'iuleıoğlu '
nun tahsit dı•ı·ccı>si hnkkınrlaki Tarını Bakanlığından 

yazılı ~>orııswıun gPrh·crilınt'Sine dair 

4/ 136 Zonıı;ulılak (Cı•mal 1\ıpı;ak ) • Zoııguldıık'ta kiiınürlcrin 

),kıınınruııııdun t(•ı·essüb«lrn kiinıür toılıırınm ı l..J. sıı

.nJı Kanunun J nri ınadde-ıiııdı• )'azılı ıııadc>n kömüı-ü 

toılarındon ::~ıı)·ılması liızııngclip gelmediğinin Y<' oym 
maddedeki (Madrn ıınırlı>.sinin nl('nat'ii unııııııiyt'Siıw 

lıa.~ır YC' tohsiıı olunur \ tiıhiriııin 5018 ~ı_\,Jı Kanunun 
1 nri nıııdd~siıı~ göı-1' kurulıııtış olan :'ılad<'n l ş~ilı·ı-i :4l'n
dikıııııon ıniituf olup olmadığının ,vonuıılannıa~ı hnkkm
da { Mııliy(', Çalışmıı, lı;işleı·i vr Adalet komisyonlarına l 

4 137 

4/ 138 

Erzurum 1 ~;nvcr 1\.orıın ) - :'o<üfu.~ Kaıııınunım 3 ıwii 

maddesin(• bir fıkra \'1' bu kanunıı bir geı,:ici ıııııd•lı· f'k
lrnın!'Siıır dair olan kanım tcklifinin f'l'rı·ivrrilnwsi 

hakkında 

Manisa ( Mnhliı:ı Tümay) . Türk Cc1.a Kıınununun -15!'i 
v!' -i'sıı ncu mııddrlerinin d~i§liı-ilınesi hakkıneliiki kıınıın 
ırklifinin gı>rivt"rilmesinc dair 

4 / 139 To'kııd ( Ilaluk Ök<'ren) . Tiirk Ceza Kaııuııuııun 15!1 ve 
160 ncı ınııddl'lı>riıır lıir('r fıkra eklenmesi hakkındaki 

kaııun "•kl ifiııin gl'rivJ)rilml'!'line dair 

..J.jNO lııtanbul (Nazlı Tlabar) - ~Lilli Piyııngomuı 195l )1lbaııı 

kı,>şidcsi biriıwi ikramiyesinin C <liiı:ııwıı vt• l\fült('l'ilcrı• 
, Türki)'l' Y11nlım Birliği ) t•mrinc v(•rilını•si lınkkındaki 

Muamelesi 

:W . IV . 1951 tarihinde okundu, 
2/175 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 95- İçtima : 1) 

' 4 . VI . 1951 taribinde yoruma 
ınahal olmadığı •hakkındaki Ana
yaRn Kl)misyonu raporu kabul 
edildi. (E. : 71- İçtima : 1) 

30 . IV . 1951 tarjhinde okundu. 
6/263 sayılı yazılı Soru sahibine 
geriverildi (F. : 97 - İçtima. : 1 ) 

15 . II . 1952 taribinde 1774 sa
yılı Karar olarak kabul ed.i.l.miş
tir. (İ\:tima : 2) 

7 • V . 1951 tarihinde okundu, 
2/]61 sayıh Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 98 • İçtima : 1 ) 

ll . V . 1951 tarihinde okundu, 
2/89 sayılı Teklif Sııbibine geri
verildi. (F. : 99 -1çtima : 1) 

ll . V . 1951 taribinde okundu, 
21202 sayılı Teklif sahibine gl'ri
verildi. (F. : 100 • l çtima : 1 ) 
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kanun teklifinin geriverilmesine dair 

Afyon Karahisar (Ali lhsan nbis) - Türk Ceza Kanu
nunun 161 nci maddesine hiı· l'ıkru Pklrnııwsi lıakJandald 

kannıı teklifinin geriverilmesine dair 

4/ H2 l stanbııl (Ahilya Moshos) - Türk <·ı.a Kanununun 158 
nci maddesine bir Jıkra ckl cııınc· i hakkıııdaki kanun telk
lifinin gerivcrilnıesin~ dair 

4/H3 lınıir (1\IPhınct Ald~mir Y<' ll arkadaşı ) - Iınıir Yilfı~·c t i · 
'l'n ı·i stik Yollarının İnşası hakkındaki Kanuntın cleğiş

tirilmcsinc dair olan kan\11! teklifinin geriv<'rilmesi hak
kında 

M.namelesi 

14 . V . 1951 tarihlnde okundn, 
2/ 130 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 101- İçtima : 1) 

16 . V . 1961 tarihinde okundu, 
2;206 sayılı 'l'eklif sahibine geri
verildi. (F. : 102- İçıima : 1) 

16 . V . 1951 tarihinde okundu, 
2/205 sayılı TekM sahihn.e geri
verildi. (F. : 103- İçtima : 1) 

16 . V . 1951 tarihinde okundu, 
2/184 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 104- !çtima : 1) 

-!/ lH ::\fiğde ( JiııliJ ::\luri Ymdakul \ 'C 40 arkada~ı) - Türkiye 
Cumhuriye ti Em<'kli Sandığı Kanıunmun biızı nıaddclc- \ 
rinin dcğiştiı· ilnı rsi halkkındaki kanun tcklifinin gt'rive-
rilın C'sinc dair 

4/ H G Burdur (Mehmet Ozbcy) - Devlet daiı·elcri i ·in 1951 yılı 
Büt'<es ine konulan döşeınP Ye demirbaş iideneğinin (Uöı;

ınen V<' Mültec ilere Türkiye Yardım Birliği ) emrine vc
rilrr)esi hakkındaki kanun tcklifinin yemiden incelenmek 
üzere, geriverilmesine dair 

4/ 146 Edirne (Rükncddin Nasuhioğlu) - Dilek<;e Komisyonu
nun 16. IV . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
396 sayılı Kararın Kamutaycia görüşülmesine dair (Di-

16 . V . 1951 tarih.inde okundu, 
2/60 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 105 -lçtima : 1) 

16 . V . 1951 tarihinde oktmdu, 
2/151 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 106- lçtima : 1) 

i<'k<:<' Komisyonuna) 22 . VI . 1951 tarihlnde reddi 
hakkındaki Dilekçe Komi yonn 
raporu kabul edildi. 

4/1~7 Denizli (i\lustafa Gülcügil) - Milli Eğitim Bakanlığı 

Kuruluş Kadrolari.vle .Merkez Kuruluşu ve Clörrvleri hak
kındaki 22 7 sayılı Kanunda değişikiilk ~·apılmasına dair 
olan 4926 sayı lı Kanunun 5 nci maddesinin yürürlükt<'n 
kaldıı·ılmıısı hakkındaki kanun teklifinin gcrhwilmcsiııe 
dair 

(E. : 82- !çtima : 1) 

.. 

18 . V . 1951 tarihinde okundu, 
2y'159 sayılı Teklif sah.ibine geri
verildi. (F. : 107- lçtima : 1) 
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Ne. Rulhaııı Mu&Meleııi 

4/148 Denizli (Mustafa Gülcügil ) - 1757 sayılı Kanuna ek 5142 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmes i hakkın-

daki /kanun teklifinin geriverilmesint> dair lS . V . 1951 tarihinde okuııdu. 
2/ 7 sayılı Teklif sahibine geri
verildi (F. : 108 - lçtiıııa : 1) 

4/ 149 İstanbul (Andre Yalıram Bayar) - lhtiyarllk Sigortası 
hakkındaki 5417 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanıın teklifinin gc
riverilmesine dair 

4/150 cyhaıı (Sinan Tekelioğlu ) - Dilck~e Komisyonunun 
23 . V . 1951 tarihli Hatfalık Karar E'tvclindeki 628 sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (Dilekçe 

21 . V . 1951 tnı-ihiııde okundu, 
2/196 sayı lı Teklif sahibine geri
vcı·ildi. W. : 109- t çtima : 1) 

Komisyonuna) 13 . VI . 1951 tarihinde reddi 
hakkındaki 1 numaralı Geçici 
Dilek <;e Kooısiyonu raporu kabul 
edildi. (E. : 7 - İçtima : 1) 

4/ 151 Bingöl (Feridun Fikri Dü~ünsc l ,.c 4 arl>adaşı) - Istan
bul elimiy Hayvan Sağiilk Okulu ınezunlariyl<' Istan
bul ağlık Memurları Okulu 1945 ),lı nıczunlarına Y<'
dcksubaylık hakkmın tanmınası hakkındııki kanun tek
lifinin geriverilmesine dair 

4/152 Mardin (Aziz Uras) - 1 Numaralı Ge<,:ici Dilckçe Komis
yonunun 4. VI . 1951 tarihli Haftalık Karar Ceh·clind<'
ki 697 ayılı Kararın Karoutayda görüşülmesine dair 

1 . VI . 1951 tıı rihinde okundu, 
2/19 sayılı Teklif sahibine geri
ı·etoildi. (1<'. : 110 - İçtima : 1) 

(1 -um,aralı O~ici Dilek~c Komisyonuna ) 20 o VII . 1!!51 tarihinde reddi 
hakkındaki I numaralı Geçici Di-· 
lckçe K'oınisyonu !'aporu kabul 
edilmiştir . 

4/ 133 

4/154 

İstanbul Milll'tvekili ·Bedri Nedim Göknil 'in. lş Kanu
nunun 551 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci madıl~inin 
{A) fıkra ının ~·orumlanması haıkkında (Ekonomi, 
Gümrük V(' 'l'ekel. Ticaret v~ Çalışına komis;vonlarıııa ) 

Çoruh (Mecit Bumin) - 510, 4192, 42R'i , 4291 , 4333 ve 
5190 sayıh kanunlarla verilmekte olan hayvan yem b~

dellerinin birleştirilmesi hakkmdaki kanun t klüiniıı 
geriverilmesine dair 

4/155 Toka.d (Ahmet ~ürknn) - Dini tah il müesse eleri a~ıl
ffil\81 ve Vakıflar ldar siniıı Diynıwt l o)~ri Başkanlığı-

(E. : 90- İçıima : 1) 

Dahili Xizaııınameııin 69 nou 
ınnddesi gereğince hiı"kümsüz kal
mıştır. 

13 o vı . 1951 tarininde okundu, 
2/ 158 sayılı Tekili sahibine geri
verildi. (F. : lll - lçtima : 1) 



Ne. 

4/156 

4/157 

4/158 

4/159 

4/160 

4/162 

- 463 -
Hul!sMı 

na bağlanması hakkında kanun teklifinin geriverilmesi
ne dair 

Konya (Murad Ali Ülgen) - Dilekçe Komisyonunun 
18 . V . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 633 
sayılı Kararın Karoutayda görüşülmesine dair (Dilek
çe Komisyonuna) 
Ankara (Hıi.mid Şevket lnee) - l numaralı Ge~iei Di
lekçe Komisyonunun Sabahattin Akyıldız hakkındaki 

kararının Karoutayda görüşülmesine dair (1 numaralı 
Geçici Dilekçe Komisyonuna) 

Ordu (Refet Aksoy) - Dilckçe Komisyonunun ll . VI . 
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 673 sayılı Ka
rarın Karoutayda görüşülmesine dair (Dilckçe Komis
yonuna) 

Ankıı.ı·a ( Jiiıınid Şevket İnce) - 1 Numaralı Geçici Di
lekçe Komisyonunun Sabahattin Akyıldız hakkındaki 

kararın Karoutayda görüşülmesine dair önergesinin ge
riverilmesi hakkında 

Tunceli ( Hıdır .Aydın) . 2510 sayılı lskıi.n Kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve yasaklığı kaldırılan yer
lerle idareten boşaltılmış bölgelerde köy tesisine dait· 
kanun teklifinin geçici bir komisyonda görüşülmesi 

hakkında 

Rize (Ahmet Morgil) - Devlet Memurları Aylıklarının 
1Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bazı mııddelerinin değiştirilmesi ve bu kaı;ıuna bazı rusd
deler eklenme i hııkkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine b.ir fıkra eklenmesine dair olan kanun tekli
finin geriverilmesi hakkında 

Burdur (Mehmet Özbey) - Yurt içinde ve memleket dı
şında her hangi bir bakanlık hesabına okutulacak tale
belerio masraflannın ödeome §ekli hakkındaki kanun 
teklifinin geriverilmesine dair 

Muamelesi 

15 . VI . 1951 tarihinde okundu, 
2/194 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 112. lı;:tima : 1) 

Komisyondadır. (D. : X- 4/38) 

25 . VI . 1951 tarihinde 4,/159 
ayılı Önerge ile sahibi tar.~fın

dan geri alınmıştır. 

(F. : 114- İçtima : 1) 

2 . V . 1952 tarihinde Dilekçe 
Komsiyonu raporu ile reddedil
miştir . (E. : 117- lçtima : 1) 

25 . VI . 1951 tarihinde okundu, 
4/157 sayılı Önerge sahibine geri
verildi. W- : 114- lçtima : 1) 

22 . VI . 1!151 tarihinde okun
muştur. (İçtima : 1) 

27 . VJ . 1951 tarihinde okundu, 
2/161 snylı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 116- İçtimıı : 1) 

27 . 1 . 1951 tarihinde oku.ndu, 
2/142 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F . : 115- lçtima : l) 



- ~ -
Ne. Hulaııaııı 

4/163 Çorum (.Ahmet Başıbüyük) - Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bako.nlığı Kuruluş ve Memurlan Kanununda ve bu ka
nuna ek 4862, 5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağlı kad
ro cetvelleri ile 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
iıJaretJi cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta-
arısının ağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe komisyon

larından kurulacak Kanna Komisyonda göriişülmesi

ne dair 

4/164 Erzurum (Bahadır Dülger ve üç arkadaşı) - Belediye 
\}elirleri Kanununun 21 nci maddesine biı1 fıkra ekien-

Muamelesi 

25 . VI . 1951 tarihinde• o'kundu, 
kabul edildi. (İçtima : 1) 

mesine dair olan kanun teklifinin geriverilmesi hakkında 29 . VI . 1951 tarihinde okundu, 
2/ 26 sayılı 'l'eklif sahibine geı·i

,·erilcli. . (F'. : l 1 - lçtiınn : 1) 

4;/165 Burdur (~!ehmet Özbey) - Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi II işaretli 
fıkrasının (K) bendinin değiştiiilmesi hakkındaki ka-
nun teklifinin geriverilmesine dair 29 . VT . 1951 tarihinde okundu, 

:!/225 sayılı 'l'eklif sahibine geı·i

veı·iltli. (F. : ]]7 -lçtima : 1) 
4/166 

4/167 

4/16 

4/169 

4/170 

Yozgad ( iyazi Ünal Alcılı) -.Af Kanununun 7 nci mad
desinin yorumlanması haklnnda (Adalet Komisyo
nuna) 

Erzuı'Um (Bıı.hacbr Dülger ve üç arkadaşı) - Belediye 
Giılirleri Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkra ının 
yorumlanması hakkında 

Zonguldak (.Abdürrahman Boyacıgiller) - Memurin Mu
hakematı hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldınlma
ına dair olan kanun teklifinin geriverilmesi hakkında 

Burdur (Mehmet Özbey) - Devlet ve belediye hastanele
ri başhekimieriyle servis şeflerine tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin geriv.erilmesine dair 

Kay ·eri (lsnıııil Bcrkok n 2 arkadaşı ) - llıl\'u sınıfı 
ınensuplıırına verill:'cek zamlar ve tazıninl r hakkmda
ki 34 5 sayılı Kanunuıı 10, 12, ''e H ncü maddelerinin 
d ğiştirilmesine dair olan 433-l ayılı Karıuna bir geçici 
madde eklenmesi bakkındaki kanun .t('klifinin geriv -
rilml'l!inl' o" ir 

'' . 

3 . VIII . 1951 tarihinde 1739 sa
yılı Karar olarak kabul edilıniş
tir. (lçtima : J) 

24 . :XI . 1952 tarihinde 1 O sn
yılı Karaı· olarak kabul edilmiş

tiı·. (İçtima : 3) 

16 . V JI . 1951 tarihinde ok undu, 
2/5 ııayılı Teklif sahibine gcri
veı·ildi . (F . : 119 -İçtima : 1) 

20 . VII . 1951 t.arihiııde okuııdu, 

2j l :U !!ayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F . : 121 -lçtima : 1) 

-0 . vn . 1951 tarihinde okundu, 
2/ 2 ayılı Teklif abibine geri
v rildi. (F , : 122- lçtimıı. : 1) 



4/ 171 

+;ın 

Tiııliisa~ı 

'l'okad (~ıtkı Atanç) - Tekel Oencl Müdiiı·lüğü yapı iş

lt•rinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki kanun 
t<•klifinin güııdrınc alınmasına dair 

'l'okud ( Mutilııl'a Üzdt•ıııir) - 1 :\umaralı Uc~ici Dilckı;c 
Komisyonuının 20 . VII . HJ51 tarihli Haftalık Karar 
C ct l't•lindC'ki 100, ·a.nlı Kanıı·ın Kamufayda göı·üşülın e
sim· Jııir ( 1 :\unııınılı C:rr:iei Dilck<;c Komisyonuna) 

+/ 17:)t Kot·acli ( :\J elıınd Yılınar.) - Yedek subay I' C yedek aske
ri nıC'mnı·Jııı· hakkındaki 1076 sa.v ılı Kanunun 3923 sa~·ılı 

Kanuııla <Jt.i~ iştirilPn 3 ncü nıadd siııc biı· fıkra <•klrn-
ııwsiıw tlııiı· olan kanuıı 
lıakkıuda 

tcklifinin gündeme alınıııası 

-!/174 Balıkt- · iı· ( \' it~·i <l .A ·cna) - Yol \ 'ergisinin hakiki ilıliya

<·a t·t·l·ap 1·crt•rrk şckild • y<•ni esaslara göre ıslah \'C tadİ

linin düşünülüp düşüniilnıcdiğinr w bu 1·e ı·ginin kaldı

rılması halindl' Büt~('clt• hfısıl ola<·ak a~ığııı n<· suretle 
kaııatılacağıııa dııiı· olun sözlü soru öncrı;ırsinin gerivc . 

rilıııesine dair 

+/ 175 Burdur ()lt•hnıt•t Özlıey) - Omıanl~r i ı;i ndeki işletme 
lıiııalarırım Sağlık Yr , 'osya l Yar·d ıırı Bakanhğma dcni 

Muaıaele i 

20. VII. 1951 tarihinde okundu, 
2/139 sayılı Teklif verilen önerge 
üzerine Biitçe Komisyonuna ve
ı·ilınesi kabul edildi (1Çtima : 1) 

3 . Vlli . 1951 tarihinde okundu, 
itirazm t·eddi hakkındaki 1 nu
maralı (}eçici Dilekçe Komisyonu 
I'U)JO!'U kııbul edildi. 

(E. : 92 -!~timıı. : 1) 

25 . VJ [ . 1951 tıı.l'ihinde okundu, 
gündeme alınması kabul edildi. 

(İçtima : 1) 

27 . VII . 1951 tarihinde okundu, 
6/120 sayılı özlü soru sahibine 
geriveril di. (F. : 123 - İçtima : 1) 

Jıııkkındaki kanun tl'klifirıiıı g-t' ı·i,·c rilın es iııc duir 27 . V II . 1951 tarihinde okundu, 
2/2:33 sayı h '!'ek lif sahibine · geı·i
verildi. (F. : 124 -!çtimıı. : l) 

+/ liö 

-1 / 177 

l7.11ıir (l' ilı atl Balııın vı · döı·t arkadaşı) - 'l'ürk Yatandıış
lığından ıskat edilenlere Yatandaı lık haklarının iadesi 
hakkındaki kıuımı tl'klil'iııiıı 1-('t•riY<• ı·ilnıcsi n<' dair 

Koııyıı ( Abdürmhıııını .F'ahri Ağııoğlu) - i.\laa.~ Kıı.mınu

ıııı t•k 4.379 sa~·ılı Kanunun birin<'i YC ikiııci maddeleri
nin ckğiştirilııı ·ine ve bu kanuna bi'ızı gl' ·ici maddeler 
rklcıınıl'siıır dair olan 55 5 ·uy ılı Kanuıııı l'k kanun tek
lifinin geriverilmesine dair 

.. 
27 . vır. 1951 taı·ihind okundu, 
2/265 sayılı T klif sahibine geri
verildi. (F. : 125 -!çtima : 1) 

27 . VII . l 951 tarihinde okundu, 
2/237 . ayı lı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 126- lttima : 1) 
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No. Hulasııııı lluamelesi 

4/178 Erzurum (Emrullah utku) - Hazine, hususi muhasebe, 
ve belediyelerden halkevi narnma alınarak Cumhuriyet 
Halk Parti.Hi hesabına ge~irilcıı paraların geri alınınası 

haldmıdaki kanun tı>klifinin geriveri lmcsinı> dair 30 . VIII . 1951 tarihinde okundu, 
2/88 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : ı:ıs - lçtinıa : 1) 

4/ 179 !zmir (~!. Ald ınir vı• 13 arkadaşı) - Tütün ekicileri or
takları ve Birlikleri hakkıııdaki kanun tasarısının geçici 
Komisyonda ~örüşü1m~:sin dair 

4/1 o 

4/ 1 ı 

Erzurıım (Frhmi Çobanoğlu) - Ulusal Bayra:m ve ·Genel 
Tatiller hakkındaki 273!) sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin D V(' E fıkralannın değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin ~eriverilmrsine dair 

Ankara ( sman Talat litekin v 4. arkadaşı) - Deniz
batık Türk Anonim Ortaklığı Kanunu tasarısının Kar
ma Komisyonda görüşülme ine dair 

.J. 1 182 Erzurum (Enu·ullah :-.iııtku ) - Arıeılık Kanunu Teklifi
nin geriverilmesi hakkında 

4/ 183 Erıurum (Emrullah :'\utku) - 543-! sayılı Türkiye Cum
hnriyeti Emekli ~ andığı Kanununun 4 ncü Y~ 100 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
gı>ri,•crilmcsine dair 

4/184 Afyon Karahisar (Bekir Oynaganlı) - 1 umaralı Geçici 
Dilek<:e Komisyonunun 20 . VII . 1951 tarihli Haftalık 
Karar .ct\·elindcki 9 6 ayılı Kararın Komutayda gö-
rüşiitmt>sinr dair ( T ~umaralı Geçici Dilekç Komisyo-

"2.7 . VII . 1951 taribinde okundu, 
kabul edildi. (İçtima : 1) 

3 . Vlll . 1951 tarihinde okunclu, 
2/273 sayılı Teklif sahibine geri
verildi. (F. : 129 - t ~tim n : 1) 

l . VJJ 1 . 1951 ta ı-ihi11tle okundu, 
kabul edildi. · ( 1 <:tiırııı : 1) 

il . VIII . 1951 tıırihinue okundu, 
2/261 sayı lı teklif sahibine geri
verildi. (F. : 130- !~tima : 1) 

6 . Vlli . 1951 tarihinde okundu, 
2/266 sayılı Teklif sahibine geri
verildi . (F . : 131 - ! çtima : 1) 

nuna) Komisyondadır. (D. X 4/1) 

-l/ 1 5 Manisa (Refik 'e,rket lnce) - II nunıaralı. Geçici Dilckçe 
Komisyonunun 13 . VII . 1951 tarihli Haftalık Karar 

et\·eliudcki 4 ·a~ıılı Kararın Karoutayda görüşülme-
sini' dair (ll Numaralı Geçici Dilckçe "Konıi ·yonuıııl ) Komisyondadır. (D. : X- 4/4,9) 

-t/ 1 6 Erzurum (Bahadır DüJger) - R mj daire ve nıü ele
rin si.vıısi partilere bedelsiz mal devr dem"iyeceklerine 
ve bu dair ' miit'sseselerle miinfesih dernek! re ııit olup 
. iyasi pıırtilPro terk edilmiş olan ga.yrim~nkul ınallarla 
bu partiler tarafından g ne! mcufaa.tler için ~·aptırılmış 
olım binolnnn sııhiplcrınc ve Hıızine~·c iade in dair ka
nuıı teklifi hukkınrln rnt>~·ıııı cclen gö·-üşmcleri ı"uht vi 



Ne. 

. - ~57-

Rulasası 

tutanaklann bastır·ılarak bütün ınemlekete dağıtılınasına 
dair 

4/187 Elazığ ( evki Yıızmıın ) - Elazığ Halkevi nin ve bu ara
da bütün halkevlerinin hukuki durumu hakkında. Hükü
metin n düşündüğüne ve bu durumun ıslahı bakımından 
ne gibi tedbirler alınaeağına dair olan sözlü sonı öner-

Muamelesi 

. VJLI . 19fi1 tarihinde okundu, 
kahtıl edildi. (İçtima : 1). 

geııiniıı genverilmesi haklanda 9 . VIII . 1951 tarihinde okundu, 
6/4~4 sayılı sonı önergesi sahibi
n~ · gel'iveri ldi. 

4,1188 1 ·tanhul (Fnad H ulu i Demiı·elli ) - 1'ürkiye Büyük Mil 
let Meclisinin çalışmalarına 1 Kasım 1951 gününe kadar 
ara verilmesi hakkında 

• 

1 

(F . : 1.~2 - lçtinıa : 1) 

10 . vm . ] 951 tal'ihinde 1743 sa
yılı Karnı· o larıık kabul edilmi~
tir·. (1çtima : 1) 



~. Türiü kağıtlar 

'Bu içtıima senesi içinde gelen (19) türlü 
kli.ğıtta.n (16) sı birinci içtima.da. sonuçla.ndı
nlmış, (2) si Dahili Niza.mna.menin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsü.ı:, (1) i de komis
yonda. kalmıştır . 

No. 

5/21 

Hulasası 

Eı·;.iu r:o n Milletvekillerinin seçim tutanaklını hııhkın

d!l 'l'tı t:ınnkl11rı tncelenıc Komisyonu rııı·,n·u 

lintay Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tu
tonaklarılııcclcıne Komisyonu raporu 

5/22 Kastumonu M illetvekilliğine sı>ç ilPn 'l'ıı bs in Coşkun'ın 

seçim tutanağı hakkında Tutanakları .tncl'leme ]\omis
yonu rıı po nı 

5/2~ rfa Milletvekilliğinc seçilen .ıtıı an Oı·al 'u ı seçim tıı-
tıınağı hakkıııda 'l'utanaklar·ı lnreleıııe 1\ onıisyonn ı·n

poru 

5/24- Yozgad Milletvckilliğiııc seçilen Avni Doğan 'ın sı>çim 
tutanağı hakkında Tutanakları Irırl'l nıe Komisyonu rn
poru 

5/25 

5/2!l 

fı/2i 

5/28 

Tül'kiye Büyük Milll't Meclisi 1950 yılı Maı·t , Nisan 
ve Mayıs aylan hesabı hakkında Meclis Hesaplarını 
.tnceleme Komisyonu raporu 

Türkiye Biiyük 1\'fillet M:eclisi. umburlııışkıııılığı vr 
ayıştay 1949 yılı ke inbesaplan bakkınıla Mr<"lis Jle

ııaplarını İnceleme Komisyonu raporları 

1'\iı·kiye Biiyük Millet Mecli i 1950 yılı lfıı zirnu, 1'enı

muz ve Ağustos ayları hesahı hakkında Meclis HPsap
larmı İnceleme Kom.isyonu raporu 

'!'ürkiye Rüyük 1:ill t f eli i 1950 yılı Eylul, Ekim ve 
Kasım ayları hesabı hakkmda {eclis 1 ll'snplarım lnct>-
1 me Komisyonu raporu 

' Muamelesi 

17 . I . 1951 tarihinde kabul edil
miştir. (E. ' 49 - tçtima : l J 

13 . VI . 1951 tarihinde kabul 
edilmiştir. (E. : 76 -lçtima : 1) 

14 . U , J 951 tarihinıle 1711 Rn· 
yılı KRı·nı· o l:ımk kahul edilmi~

tiı·. (lçtima : 1) 

20 . lV . 19'l1 tarihinele ka hnl 
edilmiştir. (E. : 5 - t~tiına , ı) 

17 . .XJ . 1950 tarihinde kabul 
rdilıniştiı·. (E.: 30-İçtiınn: ll 

JR . XII. 1950 tnrihlnde okıımhı, 
bilgi edinileli 

(E. : 42 -lçtima : 1) 

15 . I . 1951 tarihinele ilişJ..."iu ol
duğu Hazine Kesinhl'sııbınn katıl
mak üzere Hükümete gönderil
miştir. (E. : 48- İçtiıua : 1) 

8 . I . 1951 tarihinde okunclıı"bil

gi !'dini Idi. (K : 4-6 -İ<:tima : ] ) 

15 . I . 1951 tarihinde okııııdu , bil
gi edinileli (E. : 47- İçtima : 1) 



o. J':J:ulasası Muamelesi 

5/29 Kayseri (Suad Hayri tJrgüblü) - .Avrupa tstişari Mec-
liııi 1950 i çtimaı hakkında rapor Dahili Nizamnameııin 69 ncu mad

desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

5j30 

5/31 

Türklye Büyük Millet Meelisi l-950 yılı Aralık ve 1951 
yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı hakkında Meclis Hesap
Iatını İnceleme Komisyonu raporu 

Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bel
lioğlu'nun, hüküınlü bulunduğu cezanın affına dair 
Adalet Komisyonu raporu 

5/32 Konsolosluk Kanunu tasarısını görüşmek üzere geıııcı 

bir komisyon kurulmasına dair Dı~leri Komisyonu 
rapcrru 

!i/ 3!'1 Türkiye Büyük MiUet Meclisi 1951 yılı Mart, Nisan ve 
:\Iuyıs ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporu 

5/ 34 tstanbul l\lilletvekili Ahmet Haındi Başar 'ın, Milletçe 
Kalkınma Kanunu teklifinin geçici komisyonda görüşül
mesine dair Ekonomi Komisyonu raporu 

5/ 35 İsmailoğlu 1310 doğumlu Ahmet Demirc'ioğlu'nun hü
kümlü olduğu cezanın affı hakkında AdaJet Komisyonu 
raporu 

5/36 

:5/ 37 

Istanbul Milletvekili Ahmet Harndi Başar ve 3 arkad~
nın, İskAn Bankası kurulmasına ve iskll.n işlerinin iera 
tarzına dair olan kanun teklifinin Geçici Komisyonda 
görüşülmesi hakkında Tarım Komisyonu raporu 

Büyük Millet Meclisi ve bağianıkları ile Milli Sal'l!.ylar, 
Kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis Hesaplan
nı İnceleme Komisyonu raporu 

5/3 32 vatandaşın öldürülmesi dolayısiyle eski İçişleri ve 
Milli Savunma bakanları hakkında M olis soruşturmaBl 

25 . IV . 1951 tarihinde okundu, 
bilgi edinildi. 

(E . . : 59 - lçtima : 1) 

Hi . V . 1951 tarihinde 5765 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (Içtima : 1) 

8 . VI . 1951 tarihinde kabul 
t>dilmiştiı·. ( İçtiına : 1) 

]~ . VT . 1951 tıırihiııde oktuıf!ıı, 

bilgi edinildi. 
(E. : 79- lçtima : 1) 

22 . VI . 1951 tarihinde kabul 
edilmemiştir. (İçtima : 1) 

2 . VII . 1951 tarihinde 5803 sa
yılı Ka.nun olarak"kabul edilmif
tir. ( İçtima : 1) 

27 . VII . 1951 tarihinde kabuJ 
edilnıiş6r. (l çtima : 1) 

Dahili izaınnanıenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

açılıp açılmamasına dair Dilekçe Komisyonu raporu Encüınendedir. 



6. Çıe§itli işleri ilgilendiren kağıtlar 

IX ncu Devrenin ı nci toplantı senesi 
içinde çeşitli işleri ilgilendiren 3034 tane ki
ğlt gelmiş olup bunlardan ı658 .i Kanunlar 
Müdürlüğüne, 1135 i Zatişleri Müdürlüğüne, 
5 t Muhasebe Müdürlüğüne, ı4 ü Matbaa Mü-

dürlüğüne, 5 i Zabıt Müdürlüğüne, 4:1 i Kitap
lık Müdürlüğüne, ı69 u İda.re .Amirliğine, 
ı i Özel Kaılem Müdürlüğüne, 6 tanesi de Da
ire Müdürlüğüne havale edilmi§tir. 



7. Dilekçe/er 

Birinci İçtima senesi içinde Büyük Millet 
Meclisine gelen (6 708) d.ilekçeden (6 396) sı 
Dilekçe Komisyo.nuna, (312) si de muhtelif ko
misyon ve kalemiere havale edilmiştir. 

Bu İçtima senesi içinde Meclis Reisliğin-

6 728 15 Temmuz 1950 tarihinde eııcümcndc 

bul una n arzuhaller 
2 042 15 Temmuz 1950 tarihinden 30 Ekim 

1950 tarihine kadar encümenc gelen ar
zuhaller (•) 

1 9ı8 ı Kusım 1950 tarihinden 31 Aralık ı950 
tarihine kadar cncümeııe gelen arzuhal 
ler ( ••ı 

ı 472 Vekfıl tlerdcn gelen arzuhaller 
5 Encümenlerdcn gelen arzuhalleı· 

ı ı24 ı Ocak ı951 tarihinden 2 Mart 1951 ta
rihine kadar encüıncne gelen arzuhal
ler (••) 

876 Vckiilctlcrden gcll'n arzuhaller 
2 660 3 Mart 1951 tarihinden 10 Ağustos 195ı 

tarihine kadar encümene gelen arzuhal
ler (••) 

ı 367 Vekfıletlerden gelen arzuhallPr 
7 Encümenlerden gelen arzuhaller 

35 I umaralı Mm•akkat Arzııhal Encüm~

nindcn devral ınan arzuhaller 

den I}ilekçe Komisyonuna. havale edilen 
(6 396) d.ilekçe ile Fevkalade İçtima.dan mü
devver d.ilekçeler hakkında. yapılan muamele
ler aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Gide!i. 

2 179 ıs Temmuz 1950 tarihin~en 31 .Aralık 
1950 tarihine kadar Vekfıletlere gönde
rilen arzuhaller 

2 Encümcnlcrc gönderilen arzuhaller 
2 Evrak Müdiirlüğüne iade olunan arzu

haller 

3 020 1 ıınıllralı i\luvakkat Arzuhal Encü
mcnine verilmiş olan arzuhaller 

3 020 II Numaralı Muvakkat Arzuhal Encü
ıncniııc verilmiş olan arzuhaller 

229 Karara bağlanan arzuhaller -

221 1 Ocak 195ı tarihinden 2 Mart 1951 ta
rihine kadar V kaletiere gönderilen ar
zuhaller 

16 Encümenlere gönderilen arzuhaller 
7 Evrak Müdürlüğüne iade olunan ar:ıu

haller ' 

430 Dahili Nizamnameni~ 53 ncü maddesinin 
birinci fı!uası gereğince Vekiiletlcre 
gönderill'n arzuhaller 

(*) Birinci Içtimaa takaddiim eden Meclisitı çalı§malanna ara ı•enııe torihl n arannda gelmil 
bulunan 2 042 arzuhal Feı•kal<ide I çtimaa ithal edilmiştir. 

(**) Dokuzuncıı Devrenin Birinci lçtinıa ·"ııe.çi içinde Meclis Rl'isliğinden Arzuhal Enciimenine 
havale edilen arzu ha ll erin sayısı : 

1 Kasım 1950 tarihinden 31 aralık 1950 trıı·ilıine kadar 
1 Ocak 1951 taı·ihinden 2 .llart 195l tarihine 1<adar 

3 Mart 1951 tarihinden 10 Ağustos l951 tarilıi-n.e kadar 
11 Ağusto& 1951 tarihinden .U ET;inı 1951 tarihiıle kadar 

1 91 
1 124 
2 660 

694 tür ki cemmı 

6 396 dır. 
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Uclcıı 

l!J 11 Numaralı ,\1 U\'akkııl Arzuhal 1-:ıwti 

mcninclrıı devralınan arımlıalh•r 

, 

' . 

1. 2!)3 'l'oplnn 

Gideıı 

78 'l'cşkilatı Esasiye Kaııuııunnıı 54 ncü \ ' C 

Dahili Nizamnaınrniıı 53 ncü maddeleri 
~ereğince hıfı:edilrıı dilck~cler 

2 8 Karara bağlanan aı·znlıallcr 

1 617 3 :.\laı·t 1951 taı· ilıiıırlPıı 10 Ağustos 19!)1 
taı· ilıiıl(' kııdaı· \'l'kiilctl!'ı·c göndC'rilcn 
aı·zuhallı• r 

2 3:')!) 1 • umaı·alı i\lııYakkat Aı·zulıal J•:ncii
m niııc dcvrolunıın aı·zulınllC'r 

10 Eııeiinll'nlrrc g(ind!'rilcıı arzuhallı•r 

G l~vrak i\[üdürlüğüıı c iade olunan arzu
hııll er 

Encüınl'n Rt>isliğin<'l' arwhal salıilıiıw 

yapılan tl'bli~nt 

2 O fi Karaı·ıı bağlanan arznhalln 
2 6, 3 10 Ağııst os 19!'i1 tıırilıinrll' <'twiiııwnrl~ 

buluıııın arwhal)pı· 

18 253 Toplam 

Muhtelir konıisyoıılaı·a ve kalemiere havnlt.' rcliiE>n (312) clilek~edPıı (21 ) i .\dııl l' t. (:2 ) si 1\a
yınrlırlık , (2 ) i Bütçe. (3) ü ıılışııııı . (26) sı Ekonomi, (3) ü İç~leri, ( ) i Maliye, ( ı:l ) u Mi111 
Eğitim, (2) si ağlık ve o yal Yardım. (5) i Kaı·nııı komisyonlar· ill' (1 ) i ldaı·e .~mirliğine, (7-1 ) ü 
Kaıınnlar, (4) ii Kitap lık, (2) si Mnhııfıı: . ( ı ) i Zalııt w (106) · ı Znt ve Kağıtişleri nıiicliiı· liikll'

riııe havnle edilmiştir. 



İÇTİM.A.: 2. 

2 1ıri 1 çliın a için d e Y ii k sel; Jf ccli.,r : 
17 'J 'asarı 

1,13 'i ' ekli[ 
127 'l'ezlre rc 

81 Ön cı· ge 
15 Tii?'lii kağıt 

2 713 Çe~itli işleri ilgileıı.r7ircn kfı.ğıt 

i 40.'1 Di lek çe 

7 660 rJı·rak r;c lıll1'§1iı·. 

1. Tas arılar 

Bu içtiına. içinde gelen (178) tasarıda.n, 
(99) u İkinci, (39) u Uçüncü, (11) i Dördün
cü içtiınalarda sonuçlandırılınış (10) tasarı 

Hükümet tarafından geri alınmış ve (19) u 
da Dahili Nizaınna.menin 69 ncu maddesi ge
reğince hükümsüz kalmıştır. 

No. Irulas:ısı 

1/ 2:10 Aııkaı·a Üni vpı·sit<'~i l !l.i l yı lı Bütç<' Ka ntınuna bağlı 
(A/ l ) işın·l' tli C<'tvc lrle rlı·i(iş i kl ik .nıpılınıısı ha6<kııırla 

(Bütçe K om isyonuna) 

1/ 2.11 ])<' \'l<'t. H:wa:volları Cl<'n<'l Mü liirlüği.i HI.J.!l Büt c ~,lı 

Krsinlwsaıbı hakkında (Sny ı ~ tııy K oııı i s~·o ııuııa ) (3/ .J.l!J 
il<' hirl<'ştirilıniştir) 

l j 2.i2 l>i~·arbııkır llin<' bağlı Eğil tl e<'si adının Dicle ve bu il 
r·<'~·p hağlı Dil' l<' Bu<'ağı a<lıııııı da Eğil ola ı·ak rlcği,tiril-

i\fuaınelesi 

. U . 1952 taribinde 5 69 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

9 . II . 1953 taribinde 6048 sa
yılı Kanun olar.nk kabul edilmiş

-tir. (İçtim.a. : 3) 

ııwsi hakkııı<la ( t~işk ı·i Komisyonuna ) 12. XU . 1951 tarihinde 5851 sa
yılı Kanun olnr.ıık kabul eclli.miş

tir. (İçtima : 2) 
l /2!iı! :'ıfnd<'n knııunıı tasarısı (l~i l<'ri , Adal<'t, Maliyc, Bi.it~o 

v<:> Ekonomi koınisyonlanna) 

1 / 2:i+ O mı an 0P11(•l llliidi.irliiğli 19+ Büt<:O ~1lı K , in hesabı 
hakionda (. n.l'lşta~· lüıınisyonnııa) (3/376 ile birleşti

ı·i lmişti r) 

2 . I . 1!l52 tarihinde Hükümet 
trafıodan geri ahnmıgtır. 

(F.: l 52-1~tima: 2) 

29 . I . 1953 tarihinde 6035 sa
yılı Kanun olar k kabul eclilmİ§
tir. (! çtim.n : 3) 
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Nıı .• ITulnsıtsı 

1/255 Posta, Tclgraf V<' Telefon Jş){'tm (' 'enel Müdürlüğü 1949 
Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (Sayıştay Komisyonu-

Muaaelesi 

na) (3/407 ile birlcştirilmiştir) 2 . VII . 1953 tarihinde 6105 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (fçtima : 3) 

1/256 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve C+örev
leri hakkındaki Kanuna geçici bir madde klenmesin<' 
dair olan 4930 sayılı Kanuna <'k kanun tasarı8ı (Adalet 
v<' Bütçe komiRronlarıııa ) 

1/257 Türkiye - !sveç Ödeme Anlaşmasına ek olarak imzalanan 
Protokol ve eklerinin onanınası hakkında (Dışişleri ve 
Ticaret komisyonlarına l 

1/ 25 Türkiye - l sve<: Ticar<'t v(' Öoemc Anlaşmalarının tekrar 
.vürürlüğe girınelerin<' dair mektup testisi suretiyle ya
pılan Aninşmanın onanınası hakkında (Dışişleri vt> 'ri
en ret komisyonlarınal 

1/ 2fi9 TürlkiyP ilc Pakistan arasında Do.,tluk Andlnşmasının 

:.!G • lV . 1952 tal'ihinde 5919 sıı

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

5 . V . 1952 tarihinde 5923 su
yılı Kanun olarak kAbul edilıniş

tiı· . ( Içti ma : 2) 

5 . V . 1952 tarihinde 5924 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmL~
tir. (fçtima : 2) 

onunması hakkında (Dışişleri Komisyonuna ) 5 . V . 1952 tarihinde 5925 sa
yılı Kanun olarak kAbul edilmiş-

1/ 260 \'akıllar Uenel Müdiil'lüğü 1949 Bütçe yılı Kesinhesabı 

hakkında (. ayıştay Komisyonuna ) (3/ 40 il birleşti

rilmiştir) 

.! tir. (Içti ma : 2) 

25 . lll . 1953 tarihinde 6079 sa-
yı lı 

- ~r tir. 
Kanun olarak kabul edilmiş

(lçtima : 3) 

1/261 

lV262 

1/263 

Hudut vt> ahiller ~ağlık 01'nel Müdürlüğü 19.ı9 yılı 

Kc inhesabı hakkında (Sayı~tay Komisyonuna) (3/395 
il(' bir!('ştirilmiştir) 

Bankınotların ihtiyatlariyle değiştirlimesi 

(Maliye ve Bütçe komisyonlannal 
hakkında 

1951 yılı Biitçe Kanımuna batlı AVl işaretli cetvelde 
değişiklik yapılınası hakkında (Bütçe Komisyonuna) 
(1/326, 2/295, 306, 31 , 327, 328, 330, 331, 341 ile bir
le~tirilmiııtir) 

' 

2 . Vll . 1953 tarihinde 6098 sn
yılı Kıı.nun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 3) 

DahiU Nizamnanıenin 69 ucu mad
desi gereğince bükümaüı kal.ııuı

tır. 

. II . 195ı ta ri h inde 5 72 M

yılı Kanun olıırıtk kabul edil~
tir. (İçtima : 2) 
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H ulisası Muamel~i 

lj264 Ateşli silAhlar ve bıçak.lar hakkında (İçişleri, Adalet 

1/265 

l/266 

1/267 

1/ 268 

ve Geç'iei komisyonlar&) 10 . XII . 1953 tarihinde 6136 sa
yılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (1çtima : 3) 

D. D. T. Döneı· "'erma.yesi Kanunu tasansı ( ağhk ve 
Soııyal Yarrlıın, ?ıfaliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Turistik otel in~ası için !stanbul Belediyesi tarafmdan 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devredilecek 
arsa hakkında (İçişleri, Maliye ve Büt~e koınisyonla
rına) 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevh'it ve 'I'eadülü hak
kındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmında ve 1951 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı A / 1 ve T~ işaretli c tvellerde de
ğişiklik yapılmasına dair ( Büt~c Komis~·omıııa) 

Tslahı JTayvanat Kanununun biizı maddelerinin değiş
tirilmesine ve lıu kanuna geçici bir madde eklenınesine 
dair ( Tarını Komisyonuna ) 

Dahili Nizaınnaın nin 69 ncu mad
desi gereğince hüküınsüz kalınış
tıı·. 

8 . II . 1952 tarihinde 5 7 sa
yılı Kanun olarak ka bul edilıniş

tir. ( lçtima : 2) 

16 . I . 1952 ta ri h inde 5 GO sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtiına : 2) 

15 . H . 1952 tarihinde 5 83 sa
yılı Kanun olar.ak kabul edilmiş
tir. ( lçtiına : 2) 

1/269 1952 yılı Bütçe kanunu tasarısı ( Bütçe Komisyonuna) 2!J . li . 1952 tarihinde 590 sa-
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

l / 270 Ankara. Üniversitesi 1952 yılı Büt~e kanunu tasarısı 

l / 271 

(Bütçe Komisyonuna) 27 . II l!J52 tarihinde 5 95 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiınn : 2) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğii ]!J52 yılı Büt<;e Kn
nunu tasarısı (Bütçe Komisyonumı ) 27 . ll . 1953 ta rihiııd 5 sa. 

yılı Kanun olarak kabul edilm.L,
tir. (İçtima. : 2) 

1/ 272 D vlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü-

ı ;2n 

dürlüğü 1952 yılı -Bütçe Kanunu tasarısı (Bütçe Ko- 2 . ll . 1953 tarihinde 5903 sa-
misyonuna ) 

Devlet Havayollan Genel Müdürlüğü 1952 ),h Büt~e 
)tanunu tııflllrısı (Bütç<! Komisyonuna ) 

ytlı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

2 . ll . 1952 ta riliinde 5904 sa
yılı Kanun oiRrak kabul ediln:ı.iş

tir. (1 çtiına : 2) 

1 



ro. 

l/274 

1 /~75 

- ·~ -
Devlet ı·etoıe Ç'iftlikleı·i Genel Müdürlüğü- 1952tyı!ı 
Biitç • kanunu tasatısı (Bütçe ]:Coınisyonuna) 

olludnt ve ._'a hilleı- Sağlık Genel Müdürlüğü 195:! yılı 

Büt~e kanunu tasansı (Bütçe Komisyonuna ) 

28 . ır . 1952 tal"ihinde 5901 sa
yılı Kıınun olarak kabul cdilıni~
tir. (İçtima : 2) 

28 . II . 1952 tııı-ihinae 5899 sa
yılı Kanun olarak kabul eililmjş. 
tir. (İçtima : 2) 

1/ 27ü htıuıblıl "üniversitesi 1952 yılı Bütçe kanunu tasaı·ı.~ı 
(Biit<:e Komisyonuna) 27 . II . 1952 ta\·iliinde 5896 sa

yılı Kanun olaı·ak kabtıl edilmi~
tir. (İçtima : 2) 

J/:!.77 lstaııbul 'l'ekııik Oniverı:;itcsi 195:.! yılı Biit~e kanıımı 
tasarısı (Bütt;e Knıisyonıma ) 27 . II . 1952 tariliinde 5897 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

J/278 Kaı·ayollan Genel M üuüı·lüğii 195:!. yılı Hiit~ e ka-
mınu tasarısı (Bütçe Komisyonuna) 29 . II . 1952 tarihinde 5906 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

J/:!.79 Orman Genel 1\lliidürlüğ.ii 1952 yılı Büt~e kııııuııu 

tasarısı (Büt~e Komisyonuna) 28 . II . 1962 tarihinde 5902 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
til·. (lçtima : 2) 

lj2 O Posta, 'l'elgra.f re Tel fon lşletmc Genel ,\!üdürlüğü 
195<! yılı Bütçe kanturu tasaı·ısı (Bütçe Koınisytııı uıııı ) 2 . II . 1952 tarihinde 5905 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 2) 
1/ :2 ı 'l'ek l Genel Müuül"lüğü 1952 yılı Bütç kaııumı tasarı-

1/2 2 

1/ 2 3 

1/ 2 '4 

sı (Bütçe Komisyonuna) 28 . II . 1952 tarihinde 5902 sn
yılı Kanun olarak "kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı (Bütçe Komisyonuna) 

'l'nz Rauımunun 4 ncü maddesinin değiştirilm ine dair 
(Güınrük ve Tekel, i\Ialiye ve Biitçe koııı'isyonlarına) 

.Jandarma Karıunuunu 15 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna ge~ici maddeler eklenmesine dair 
(l'Iillt avunma, İı;işleri vo Büt~e koroisyonlarına) 

29 . LI . l 952 tarillinde 5907 sa
yıh Kanun olıınık kabul edilmi~
tir. (1ı; tinı <ı : 2) 

22 . ll . 1952 tıırilıinde Hükümet 
taı·ıı.fındaıı geri alınmıştır. 

(F. : lG·~ - 1çtima : 2) 

10 . m . 1954 tarıl-intle 6372 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş· 

tiı·. ( İçtima : 4) 
lj2 5 l<'t Havayolları enel Müdürlüğü 1951 yılı Büt~e 

Kanununa ba~lı (A/1) iş,aretli aetvelde değişiklik yapıl-



Ilulasası 

ması hakkında. (Bütçe Komisyonuna) 

lj286 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/1 ve Aj'l. ~rctli cet
vellerde değişiklik yapılmaııı hakkında (Bütçe Komis-

8 . JI . 1952 tarihinde 5870 sa
yılı Kantın olarak kabul edilmiıı
t!ı·. ( tçtima : 2) 

yonuna) :M . X[I . !951 tarihi1H]C 5 54 Ha
yılı Kantın olarak kabul edilmi~

tir. (!çtima : 2) 

1/2 7 Askeri Muhakcme Usulü Kanununun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (Milli Savunma ve Adalet Ko
misyonlarına.) 

1/2 8 Gümrük 'farifeleri ve Ticaret Genel Anlll§masına ekli 
'furquay Protokolünün onanmasına dair (Dışişleri, 

Gümrük ve Tekel, Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyon
ların&) 

1/289 Devlet Meınuı·ları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı ( 1) sayılı cetvel ilc tadil 
ve eklerinin Adalet Bakanlığı merkez kısmında değişik · 

lik yapılınnsı hnkkında (Adalet ve Bütçe komisyonları-

25 . IV . 1952 taı·ihiııde 5918 su

yı lı Kanun ola ı·ak kabul dilmiı;ı

tir. (l"çtima : 2) 

21 . XII . 1953 tal'ihinde ti202 sıı

yılı Kanun olarak kabul edilıuiş

tir. (!çtima : 4) 

na ) (1/2Hl ilc hirleştirilmiştir ) H . I . 1952 taı'ib.inde 5858 sa
yılı Kaımıı olarak kııbnl edilmiş
tir·. (!çtima : 2) 

1/ 'l.!JO 

1/291 

1/ :.!92 

Teınyiz Mahkemesi Te~kililtına dair 1221 sayılı Kanu
nun 2020 sayılı Kanunla değişen 1 ve 5 nci ve 545 sa

.Ylh Kanunla değişen 3 ncü maddelerinin değiştiritme i 
ve 4 ncü madde:ıiııe hir fıkra. eklcnme'i hakkında (Ada
let ve Büt~c komi~yonlı.ıruıa ) 

Devlet Memurları Aylıklammı Tevlıit ve Teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna 'bağlı (1) sayılı cetvel ile tı.ıdil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı iller kısmında değişiklik )·a
pılması hakkında (Adalet ve Büt<;e komisyonlannal 
(1./289 il<' birlcştirilnıiştir ) 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhe
sabı hakkında (Sayıştay Komisyonuna) (3/19 ilc bir
leştirilmişlir ) 

14 . I . 1952 taribinde 5 5!} sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lı;;tima : 2) 

H . I . 1952 tarihinde 58'5 sa
yılı Kıı:ıun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

8 , Jl . 1952 tarihimi 5 77 Ml 

yılı Kıınun olarak kabul edilmiş
tir. (l~tima. : 2) 
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lf.293 Devlet .bemiryollan ve Limanlan İşletme Genel Müdür
lüğü 1946 YJlı Kesinhesabı hakkında (Sayıştay Komis-
yonuna) (3/203 ile birleştirilmiştir ) 8 . II . 1952 tarihinde 5876 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (!çtimıı. : 2) 

1/294 Devlet Deniz!olları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1946 YJlı Kesinhesabı hakkında (SaYJştay Komis · 
yonuna) (3/237 ile birleştirilıniştir) .ı . VI . 1952 tarihinde 5940 sa

YJlı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

l/:!1)~ ITuclut ve ahiller ağlık Gen~ Müdürlüğü 1946 yılı 

Kesinhesabı hakkında (SaYJııtay Komisyonuna) (3/205 
ile birle.ştirilmiştir.) 2 . TV . 1952 ta ri h inde 5912 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. (İçtims : 2) 

1/296 Posta, Telgraf ve •relefon İşletm e Genel Müdürlüğü 
1946 YJiı Kesinhesabı hakkında (Sayı~tay Komisyonu-
na) (3/200 ile birleştirilmi§tiı·.) 2 . IV . 1952 tıırilı.inde 5914 sa

YJlı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

1/297 Hayvanlaı· Vergisi Kanununun J8 nci madd . siıı in de-
ğiştirilmesi hakkında ('I'arım , Maliye ve Bütçe ko-
misyonlarına) J.ı . IV . 1952 taı·ihinde Hükümet 

ta ı·.ııfından geri alınmıştır. 
(F. : 172 - lçtinıa : 2) 

1/298 Konya Ovası ulama ldaresi 'l'eşkilat ve Vazifeleri 
hakkındaki 353 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin dc-
ğiştirilmesine dair (Bayındırlı k Komisyonuna) 31 . III . 1952 tarihinde 5909 sa

yılı Kanun olar.ak kabul edilmiş
tir. (İçtime. : 2) 

1/299 Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişikUk yapıt. 
ması hakkında (Bütçe Komisyonunıı) (1/325 ile bir-

l/300 

leştirilmiştir.) 8 . lJ . 1952 tarihinde 5871 SA

YJl ı Kınnın olarak kabul edilmiş
tir. (1'çtima : 2) 

'I'oprıık Mahsulleri Ofisi Kanunumuı 26 n •ı maddesinin 
değiştirilmesine daiı· ('l'icare1. !aştırma. Maliye ve 

Büt~e komisyoıılarına) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
madde i gereğince hükümsüz kal
mıştıı·. 

l/301 60 milyon liralık iç istikraz akdi hRkkında (Maliye ,·e 
Bütçe komisyonlarma) 25 . I . 19:i2 tarihinde 5864 sa

yılı Kanun. olarak kabul edilm~
tir. (İçtima : 2) 

l/302 Asker\ 'rnYJnat ve Yem Kanununun Büzı Maddeleı·iııiıı 
Tadili hakkıııdııki 2247 sııyılı Kıınuınm :~ ııeü nıa<lıle i-
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nin -! ncü fıkrasının değiştirilmesine dair (Milli avun-
ma, Maliye ve Bütçe koınisyQnlarına) 2 . lll . 1952 tarihinde 6305 S!l.

yılı Kanuıı ·olarak kabul edilmjş. 
tir. (lçtima. : 4) 

! / 303 Başbakan ve bakan ödencklcı·i hakkında (Büt~e Ko
misyonuna ) 

l/304 Vakıflaı· Genel Müdüı·lüğü 1951 yılı Bütçe Kan•ıııı•na 
bağlı (A) işaretli cetvelde <h!ğişiklik yapılnıa:Sı lı ııklnn-

ll . I 1952 ı&11ihinde 5857 a
yılı Kanım olarak kabul edilın.i§
tir. (lçtima : 2) 

da (Bü1çe Komisyomıııa) 25 . I : 1952 tarihinde 5863 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
til-. (İçtima : 2) 

1/305 Bataklıklıwın Kuı-ut.ulıııası ve Buııdnıı J·:lde F.dile(•ek 
'l'oıwaklııı· hakkındaki Kanunun bfı.zı mmldclı~l'iııin dc
ğiştirilıııesiııe dair ( l.çişleri , Tarım , Maliyr ve Bayın-
dırlık komisyonlarma) 1 . V_I . 1952 tarihinde 5963 n

yılı KaPtın olarak kabul edilmiş-
1iı·. (lı;timu : 2) 

1/ ::!06 Bir Güm;·ük İş Birliği Konseyi ihıJ.asınn !ııütedıı ir Mu
kavelenaın e ile Avr·upa Gümı·ük Hiı·ii~i l. n rı eiı•ıııo (lı u
puna nıü1aallik Protokol ün onaruna ·ı lıo!d:.ııclıı (Dışiş

leri ve Gümrük ve Tekel komisyoıılarına) Gümrük ve 
'l'ekel vi' ]~konomi ve 'ficaret konı: .-~· .~ ııl ~ı ·;ı,ıluıı ıııüta

Hiıı) 

. 
1/307 

1/308 

1/309 

1/ 310 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti araııında mü
badele edilooek. ınnllara ait A ve B ı1.1ı'leri lıakkındııki 
Protokolün onauroasma dair ( Dı~ijl ri ,.,! Ticaret 'ko
ınisyonlaı·ına ) 

'Veteriner Hekimliği kıanunu taııaıısı (Milli Eğitim, 
ıığlıık ve Sosyal Yardım , Adalet, 'farıın ve Geçici ko

misyonln.r.·a) 

eza :MuhakE'ITieleri U ulii kanunu tasarı ı 

mL<;yonuua) (2/ 51 ile birleştirilnıi§tir) 

(Adalet Ko-

Hukukta Yargılama sulü kanunu tasarısı (Adalet 
Komisyonuna ) ( 2/:ıS , 62, 2 O il<' biı·l tirilnıişt!ı· ) 

ın . I . 1953 t.arihiude 6021 sa
yılJ Kanuıı olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

4 . VI . 1952 taı-ihjude 59~6 n
yılı Kanun olııı·ak kabul edilmiş
tir. ( İ•tima : 2) 

9 . ın . 1953 tarihinde 6343 sa
yılı Kanun olaı·ak kııbul lilmiş

tir. (l ç:tima : 3) 

Dahili 'izambaınenin 69 ııcn mad
desi geı· ği.n hükümsü?. kalmış
tıı·. 

Dahili izııınnameı:Uıı 69 ncu road
ıl i gereğince hiikümsüz kalmış
tır. 
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Akar yakıtlardruı alınacak Yol Vergisi haklinnda (h;
iŞleri , Uümı:ük ve Tekel, Bayındırlık, Maliye, Bjitçc 
ve Geçici kbmisyonlarıı ) (1/320 ilc lbiı·lc.~tlrilmiştir) 

Muanıeleai 

25 . H . 1952 tarihinde 5889 sa
yılı Kanun olarak ka.bul edilmiş
tir. (İçtiına : 2) 

'1/312 Bir - .Avi·upa Tediyelcr · Birliği kurulması hakkındaki ın 
EylUl 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 2 sayılı ek Pro
tokolün onanmasına dair (Dı§işleri ve Ticaret komL~-
yoıılarıııa) 19 . Vl . 19'52 tarihinde 597İ sa

yılı Knmııı olarak kabul edilmiş
tiı·. (İçtima : ~) 

t/313 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı c tvclin Tarım 

~ Bakanlığı kısmında değişiklik yapılına · ı hakkında (Ta-

.~ ; -
1/ 3H 

l'lm ve Bütçe komisyonlarmal 4 . VI . 1952 tarihinde 5944 sa-

Kanıulaştırma kanunu tasarısı ( !~işl eri, Ba.vınd ı rlık , 

Adalet, Maliye, Bütçe ve Gc{;ici komisyonlarıı) 

yılı J< mu n olııı·ak kabul edilmiş
ti ı·. (lçtima : 2) 

Dalıili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

1/315 Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş J\llil letler, Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım Teşkilatı, Milletlerarası Sivil Hava
cılık Tcşkil fit ı , Milletlerarası Çalışına Teşkilatı ve Dün
ya Sağlık Teşki latı arasında tekııik yardım tenıiııine mü
tedair esas Anlaşmanın onanınası hakkında (Dışişleri , 

Tarım, Ulaştırma, Çalışma ve Sağhlı: ve Sosyal Yardım 
komisyonlannal 3 . Vli . 1953 tarihinde 6İ14 sa

yılı Kamın olarak kabul edilmiş
tiı·. . (İçtima : 3) 

V316 

1/317 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik D vletler ile 
Japonya arasında an- Fransisko'da imzalanan Banş 
Andiaşması ile eki Protokolün ve iki beyannamenin 
onanma ı hakkında (Dışişleri Komisyonuna) 12 . V . 1952 tarihinde .5935 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

Türkiye ile H'iııdi.ııtan Dostlıık Audiaşmasının onanma
&llla dair (Dışişl~ri Komisyonuna) 5 . V . 1952 tarihinde 5926 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiıııa : 2) 

1/31 çucular içiıı tazminat kanunu tasarısı (Milli Savun-
ma, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 9 . VI 1952 taribinde 5950 sa

yılı Kruıun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/319 .Arazi Vergisi Kanununa ek kanun tasarısı (İçişleri, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarmal 22 . II . 1952 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 162- lotima : 2) 
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1,1320 . Harclar Kanunu tasansı (lç'işleri, Adalet, Dışi~eri, 
Ticaret, Maliye, Bütçe ve Geçici komisyonlara) 25 . II . 1952 tarihinde 5887 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

1/321 Hilafetin ligasma ve Hanedanı Osmaninin Türkiye 
Cumhuriyeti memaliki baricine çıkarılmasına dair olan 
431 sayılı Kanuna ek kanun tasansı (İçişleri, DıŞişleri 
vo Adalet komisyonlarına) 16 . VI . 1952 tarihinde 5958 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/322 Ankara'da Gençlik Parkmda mevcut bina ve tesislerin 
parasız olarak Ankara Belediyesine devri hakkında 
( İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 16 . VI . 1952 tarihinde 5962 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/323 Askeri Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin değiştiril
mos'ine dair (Milli Savtınma, Adalet ve Geçici komis-
yon.lara) 25 . m . 1953 tarihinde 6078 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

1/324 Muamele Vı>ı-giııi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
ve 2731 sayılı Kaımn ve ekieri gereğince bazı maıdldıe

lerden alınan İstihl8ık Vergisinin Muamele Vergisi ile 
birleştirilmesine dair 4939 sa.yılı Kanunun geçici biırin
ci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (Ekono
mi, Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyon.larına) 

1/325 Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) ve (A/2) i.oıaretli cetvellerde değişiklik yapılıma
sı hakkında (Bütçe Komisyonuna) (1/299 ile birleşti-

Dahili Nizamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükü.ı:nsüz kal
mıştır. 

rilmiştir.) 8 . n . 1952 tarihinde 5871 a'.l.
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtim.a : 2) 

lV326 

1/327 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelleı'de değişiklik 

yapılması hakkında (Bütçe 'Komisyonuna) (1/263, 
2/295, 306, 31 , 327, 328, 330, 331, 341 ile birleştirilmiş
tir) 

Anikara Üniversitesi 1947 yılı Kesinhesabı hakkında 
(Sayıştay Komisyonuna) (3/342 ile birle.ştirilmiştir) 

8 . n . 1952 tarihinde 5872 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. • (lçtim.a : 2) 

9 . n . 1953 tarihinde 6043 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 
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Devlet Dı>mİı-yollan ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı Kesinhesabı hakkında (Sayıştay Ko-
misyonuna) (3/343 ile birleştiril~§tir) 5 . I . 1953 tarihinde 6003 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 3) 

1/329 Devlet H11.vayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı Kesin
hesabı ha.kkında (Sayıştay Komisyonuna) (3/387 ile 
birleştirilmiıjtir) 5 . I . 1953 tarihinde 6001 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı· . ( İçtima : 3) 

1:/330 ·Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1947 yılı 

Kesinhesabı hakkında ( ayıştay Komisyonuna) (3/339 
ile birleştirilmiştir.) 9 , I . 1953 tarilıiıide 6006 sa

yılı Kan.un olarak kııb1ıl edilmiş
tir. (!çtima : 3) 

l / 331 Posta, 'l'elgı·af ve Telefon 1 ştetml' Genel Müdüı·lüğü 

1947 yılı Ke.sinh sabı hakkında ( 'ayı tay !(omisyonu-
na) (3/345 ile birleştirilmiştir.) 10 . XII . 1952 tarihinde 5993 sa

yılı Kan.un olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

1/332 Sağlık ve osyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memur
lan Kanununa Bfızı Hükümler Eklenmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiıilıne i
ne dair olan 4 62 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 

cetvellerde değişiklik yapılınası ve 4 71 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci Cıkrasının kaldınlma~ı hak
kında ( ağlık ve osyal Yardım ve Bütçe komisyonla-
nnıt) 13 . II . 1952 tarihinde 5880 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/333 Devlet Denizyolları ve Liınanlıırı lşletıııe Oem~l Mü
dürlüğünün Hazine kefaletiyi çıkardığı bonoların De
nizcilik Bankası 'fürk Anonim Ortaklığı tarafından ya-
pılacak yenileme muamelesine dair ( !aştırma, Mali-
ye, Bütçe ve Geçici koırıisyonlara ) ll . II . 1952 tarihinde 5879 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmig
tiro (İçtiın.a ; 2) 

1/334 Orman enel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanuııuııa 

bağlı (A/ 1) ve (A/ 2) işaretli cetv ll rde değişik]jk ya-
pılınası hakkında (Bütçe Komisyonuna) 25 o II . 1952 tarihinde 5892 sa

ytlı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtim.a : 2) 

1/3:35 Devlet Demiryolları ve Limanlaı·ı lşl tıue en 1 Müdür
lüğü 1951 yıh Bütçesinde <leğişiklik yitpıluııısı hakkm-
da (Büt(:e Koaı'isyonuna) 25 o II . 1952 tarihinde 5890 sa

yılı Kanun olarak kabnl edilmiş
tir. (İçti.m.a : 2) 
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1/336 Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevlciiıı

de yaptınlacak ıııeskeiıler luıkkındaki 5511 sayılı Kapn
nwı 1 nci maddesine bazı fıkralar ilavesi hakkıoda (1~
i~leri, Bayındırlık ve Bütçe koı11isyonla~·ına) 6 . VI . 1952 taribinde 5948 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtim.a : 2) 

1/337 Kuıoıey A.tH1ntik Andlaşmasına '!'ürkiye Cumhuriyetmin 
katılmasına dair· (Dışişleri l(oın.işyonuna) 18 . II . 1952 taribinde 5886 sa

yılı R;an.ı.ın olarak kabul edilmiş
tir. {İçtim.a : 2) 

1/338 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/~) işaretli 

cetvellerde değişiklik yapılması "hakkında (Bütçe Ko-
misyonuna) 25 . II . 11162 tarihinde 5893 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtim.a : 2) 

1/ 339 Devlet Dcmlryollaı·ı ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü işçilerine mesken yaptırmaları için borç para ve
rilmesine dair ( la~tırıııa, Maliye ve Bütçe komisyooı -

larma ) is . VI . 1952 tarihinde 5954 sa
yılı Kanun qlarak kabul edilmiş
tir. (İçtim.a : 2) 

1/340 Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Kesinhesa!bı hakkında 

1/ 341 

1/342 

(Sayıştay Komisyonuna) (3/ 397 ilc birleştirilıniştir) 9 . ll . 1953 tarihinde 6047 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

Turiıım Bndüstrisini Teşvik Kanunu tasarı ı (İçişleri , 
Mıı.liye, Çalışma, Bütçe ve Geçici komisyonlara) (2/342 
ile birleştirilmiştiı·) 

KarayoUarı Genel Müdilılüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/1) işar.etli cetvelde değişiklik yapılınası hak
kında (Bütçe Komisyonuna) 

13 . V . 1953 tarihinde 60 6 sa
yılı Ka:nun olarak kabul edilmiş
t ir. (lçtim.a : 3) 

25 . II . 1952 tarihinde 5894 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtim.a : 2) 

1/343 Basın meslekinde ça.l.ı.şan.larla çalı.§tıranlar arasındaki 
münasebetlerin taıWmi. hak19nda (Çalışma Komisyo-

1/ 344 

1/ 345 

nun~) 13 . VI . 1952 tarihinde 5963 sa
yılı Kanun olarak kabul edilıniş
tir. (İçtim.a : 2) 

Demiryol akliyat Kanunu tasarısı (Ulaştırma, Ada
let, Maliye ve Bütçe komisyonla~a) 

tiklal Harl)i mAlUllerine verilecek para mükAfatı hak
kında (Bütçe Komisyonuna) 

Dahili izııronamenin· 6!) noo 
maddesi gereğince hüküıusüz kal
tnl{ltır. 

12 . V . 1952 tarihinde 5936 ll· 

yıb Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtim.a : 2) 
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1/346 !talya 'da vukuagelen su baskınlarından zarar görenlere 
yardım olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına İtalya 'ya 250 ton buğday gönderilmesi hakkında 
(Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonlanna) 1 . VIII . 1952 tarihinde Hükü-

1/347 

1/348 

Memur Meskenleri İnşası hakkındaki 4626 sayılı Kanu
na ek kanun tasansı (Bayındırlık ve Bütçe komisyon
l~nna) 

Müzelerle Ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden Alınacak 
Ücret hakkındaki 3340 sayılı Kanunda değişilklik yapıl
masına dair (Milli Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyon
larına) 

1/349 Posta, Telgra:f ve Telefoıı İşletme Genel Müdürlüğü 
Teşkilat, Vazife ve Memurlarına ait 445{ sayılı Kanunun 
51 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (UlaŞ-

met tarafından geri alınmıştır. 
(F. : 189- !çtima : 2) 

9 . VII . 1953 tarihinde 6126 sa
yılı Kanun olarak kabul edilıniş
tir. (İçtima : 3) 

15 . VII . 1963 tarihinde 6152 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

tırma ve Bütçe komisyonlarma) 12 . V . 1952 tarihinde 5930 sa
yılı Kanun olarak kabul edilnıi_ş
tir. (İçtim.a : 2) 

1/350 

1/351 

1/352 

1/31>3 

Su mahsulleri kıammu tasansı 
ve Ticaret komisyonlarınA) 

(Adalet, Maliye, Bütçe 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Kesinhesabı hak
kında (Sayıştay Komisyonuna) 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/ 2) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında (Bütçe Ko
misyonuna) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütço Ka
nununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde d ği

şilklik yapılması hakkında (Bütçe Komisyonuna' 

1/354 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) i aı·etli cetv.elde değişik-

Dl\lhlli Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Niza.mna.menin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküııısüz kal
mıştır. 

28 . nı . 1952 tarihinde Bütçe 
Komisyonu Başkanlığının 58 sayılı 
tezkaresi üzerine muameleden 
kaldınlmıştır. 

(F. : 169- !çtima : 2) 

28 . nı . 1952 tarihinde Bütçe 
Komisyonu Başkanlığının 58 sayılı 
tezkeresi üzerine mwı.meleden kal
dırılmıştır. (F. : 169 - İçtima : 2) 



No. 

1/355 

l/356 
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lik yapılması hakkında (Bütçe KomiRyonuna) 

Posta, Telgraf ve Telefon Iş l etme Genel Müdürlüğü 
1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) ~a

retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında (Büt
çe Komisyonuna) 

Türkiye umhuriyeti ile Dominik Cumhuriyeti arasın
da imzalanan Dostluk An~llaşmasının onanınası hakkın
da(Dışişleri Komisyonuna) 

Muamelesi 

28 . Ili . 1952 tarihinde Bütçe 
Komisyonu Başkanlığırun 58 sa
yılı tezkaresi üzerine muamele
den kaldırılmıştır. 

(F. ; 169- lçtima : 2) 

28 III . 1952 tadhinde Bütçe 
Komisyonu Başkanlığının 53 sa
yılı tezkeresi üzerine muamele
den kaldırılmıştır. 

(F. : 169 -lçtinıa. : 2) 

28 . IV . 1952 tarihinde 5920 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tk (F. : 169- l çtima : 2) 

1/357 Denizaltıcı ve dalgıçlar için tazminat kanunu tasarısı 

(Milli Savunma, M~liye ve Bütçe koınisyonlarıııa) 16 . VI . 1962 tarihinde 5957 sn
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtiına. : 2) 

l/358 Amerika Birleşik Devletlerince yapılan 22 milyon do
larlık hibe yardımının karşılık paralar hesabına yatırıl
masını tenıinen teati olunan mektuplann onanınası hak-
kında (Dışişleri ve Rütçe komisyonlarına) 10 . lll . 1954 tarihinde 6353 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 

}/359 Rize İline tfıbi Güneyce llce merkrzinin nakledilmesi 
ve adının değiştirilmesi hakkında. (İçişleri ve Bütçe 
komisyonlarına.) 19 . VI . 1952 tarihinde 5967 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/360 Ankara Üniversitesi 1949 yılı Kesinhesabı hakkında 
(Sayıştay Komisyonuna) (3/422 ile birleştirilmiştir.) 9 . ll 1953 taı·ihind~ 6045 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (!çtima. : 3) 
1/361 Türkiye - Çekoslovakya. 'l'icıırt>t ve Ödeme Anlaşmala

rırun uzatılınası hakkında tean edilen mektupların 

onanmasına dair (Dışişleri ve 'l'icaret komisyonlarına) 16 . YI . 1952 tarihinde 5961 a
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

1/ 362 Garson ve benzeri işçilerin hiı.met ıırşılıkları hııkkıııda 
(Çalışma komisyonuna) 2 . T • 1953 tarihinde 6032 sa

yılı Kanun olarak kııhul edilmiş
tir. (!~tima : 3) 
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1/363 Kastamonu Lline bağlı Kargı lleesinin Çorum lline bağ-
lanınası hakkında (lçitjleri ve Bütçe komisyonlarmıı. ) 15 . VJI . 1953 tariJıinde 6166 sa

yılı Kımun olar~k kııbul edilmiş

tir. (lçtima : 3) 

.l /364 Meı·hıuıı Maı·ef$al fi'evzi Rknıak'ın kız kııı·de~ i N!'bııhııt 

akınf\k 'ıı. vntani hlznı t tertibinden aylık bağlııııuıa s ı 

hakkında (Maliye ve Bütçe komisyonlarma) 

1/ 36!1 Ankara 'daki K ıv.ılu;v Tia~tan<'sinin satımı i ın nı ası için g<'
lecek yıllara !!'l'<:ici ;vüklcnmel<'ı-c girişilın csin l' dııiı· 

( aıJiık \lı> Sosyal Yardım , Maliye ,.<' Büt<;<' konıiıı.vonla 

nna) 

20 . VI . 1952 tarihinde 5981 sa
yılı Kıınun olarak kabul edilmiş

tir·. (İçtima : 2) 

19 . VI . 1952 ta ri h inde 5970 sa
yılı Karnın o l a ı ·ak kabul edilmiş

tir. ( İçtima : 2) 
1/ 366 Drvll't ~u !şl eri U!'nE'I l\füdürlüğü Kuruluş vı: (lör!'vlı•ı·i • 

hakkında ( Bayındırlık, :.'llııli,,·c ve Büt<:e konıis;vonl u -

1/ 367 

rına ) 

S ıı oı·taklıklıll'l katıunu tasarısı 

vi' Bütçe koınisyonlarına) 
( Ba.vındırlık, llali~·e 

1 / 36 Devlet l l m·ayolları •<'nel Müdürlüğü 1950 1\lııli .vılı Kı•-

sinhesabı hakkında ( ayıştay Komisyonuna) (3/460 

18. XII . 1953 tarihinde 6200 sa
y ılı Kanun o l a ı·ak kabul edilmiıı

tiı· . ( İçtima : 4) 

Dahili izamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hüküm. üz kalmış

tır. 

ile hlrl tirilllı~tit.) 2 . VII . 195!3 tarihinde 6104 sa
yılı Kııııun olarak kabul edilmiş

til·. (l çtima : 3) 
l /il69 1stanh.ul Üniveı·sitesi 194 yılı Kesinhesabı hokkıntlu 

ayıştay Konıi yonunn ) (3/386 ile birleşth·ilmiştir.) :! . VII . 1953 tarihinde 6109 sa
yılı Kaııtuı olarak kabul edilmiş
tir. (fçtima : 3) 

1/370 1 tantml Teknik Üniversitesi 194 yılı Ke. inhesab ı hak
kında ( ııyıştay Komisyonuna ) (3/375 ile birleştiril
mi tiı- ) 

1/ 37l istanbul Teknik niversitt•si 19+9 yılı Kesinhesabı hak
londa (. ayıştay Komisyonuna) (3/ 396 il birleştiril

mi4tir) 

1/37~ Kan Bankası V<' kan nakil merkezleı-inin dön ı· rınayı' 
ile ida in<' dair ( ağlık ve osyal Yardım , Maliye ,.e 
Büt<:e k misyonlarına ) 

2 . II . 1953 ta rihiııde 6101 sa
yılı Kıınıın olıırak kabul edil miş

tu ( İçtima : 3) 

:. . YTT . J953 tal'ihlnde 6102 sn
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İ <ıtim n. : 3) 

15 . fT . 1954 tarihindl' 6266 sa
yılı Kanun ola rak kabul edilmiş

tir•. ( İçtimıı : 4) 
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ı;373 Ti,ir·kiye - eh:oslovakyıı Tütün Protokolünün yeniden 

yür·ürlüğr konulını~~ı için t<:ati !'dilen ıııf&tuplıırın onan
ması hakkında (Dışişlrri, Gümrük ve T('ktıl vr Tiear!'t 
koıııis.vonlarına ) 

1/ 37+ 'rürkiye ik İtalya arasındu 24 Ocak 1952 tarihinde im
~ulanaıı Ticarrl w Ödeme Anlaşınaları il!' ckl<'ı·inin 
onanınası hakkında ( Dışişlrr·i n Ticar·et koınisyoıılıı 

rına) 

l /~7fi Basın Kanununa bir· maddi' <>klı>nmesinl' dair {tçişlni 

Muamelesi 

20 . vr . 1952 tarihinde 5988 sa
.vılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir·. (İç;tima : 2) 

19 . VI . 1952 tarilıinde 5972 su
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İç;tima : 2) 

,·r Adalet komisyonlarına ) 2:~ . f . 1953 t:ıri.hinde 6026 sn
yılı Kanun olıır·ıık kıtbul edilmiş

I ii·. (lçtima : 3) 

1/ 376 Ilk ve Orta Tedrisat Mualliınlerinin Terfi ve Tecziye
leri hakkındaki 1702 vr 1880 sayılı kanunların tadilinc 
dııir 2517 sayılı Kaııuııı.ın ı nci maddesinin B fıkrası 

nın değiştirilmesi vr ' fıkrasının yürürlükten kaldıni
nıası hakkında (Milli !':ğitim ve Bütçe komisyonlarmal 
(2/387 ile birleştirilmiştir) ı . XII . 1952 tarihinde 5991 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (1çtiına : 3) 

l j 37i Tıp mrslekleriyle ~·ardııncı tıp mesleklerinin icrasma dair 
(:.VIilli Eğitim, ~ağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet koıııis
;vo.nlarına ) 

1/ 37 

1/ 37!) 

'T'iirk Ceza Kanununun 159 neu maddesinin değiştiril 

mesi hakkında (Adalet Komisyonuna ) 

Ankara Onivrrsitcsi 1948 yılı KesiU'hesabı hakkında 

( Sa.vışta:v Koınis,vonuna) (3/ O il birleştirilmiştir ) 

1/ 380 Hemşirelik kanunu tıısaı·ısı (Sağlık ve osyal Yardım 

Dahili Nizamnaıneııin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

~ı . II . 195ll ta.ri.lrinde 6044 a
yıh Kanun olara.lı: kabul edilın.i4· 
tir. (lçtima : 3) 

ve Bütçe komis.vonlarına) 25 . II . 1954 tarihinde 6283 sa
Yllı Kamın olarak kabul edilmit- · 

1/ 3 ı i\filletlerarası Çahşma Bürosu Ur Tüı·ki~·c umhuriyeti 
Hükümeti ara~ında 1st.anhul 'da Yakm v<> Oı·tadoğu İş 
Gücü faaliret merkezi kuı·ulması için Cl'nevre'de iın

zalnnan Anlaşmanın onanması hakimıda ( Dışişl ri ve 

ti:r. (l~ma : 4) 

Çalışma komisyoıılarına) 6 . Yl . l.!r2 tari.hill'C 5947 sa
yılı Kanun olnrnk kııhul e(lilmi.ş
tir. ( lçtiıno : 2) 
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1/382 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşk'iliit ve Memu
rin Kanununa ek kanun ta.sa.rısı (Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Bütçe komisyonla.rına) 20 . VI . 1952 tarihinde 5979 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı· . (İçtiına : 2) 

383 Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Kuroluş Kanunu tasarısı (Ulaştırma, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına) (2/283 ile birleijtirilmiştir) ı ::ı . V ll . 1953 tarihinde 6145 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 3) 

1/384 Umumi Hıhıssıhha Kanununun 156 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (Sağlık .ve Sosyal Yardım, Ma-
liye ve Bütçe komisyon! arına) 5 . I . 1953 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 

lj3 5 Türkiye Cumhuriyeti H~eti ile Amerika _Birl~ik 

Devletleri Hükümeti arasında milnakit muaddel Ekono
mik lş Birliği Anlaşınasımn bnzı hükümlerini tadil et
mek üzere yapılan Anlaşmanm onanınası hakkında 

(F. : 208- l çtima : 3) 

(Dışişleri vo Bütçe komisyonlanna) 10 . 11 L . 1954 tarihinde 6370 sa
yılı Kantın olarak kabul edilmiş

... 
1/386 _Yabancı memleketlerle geçici nuı.hiyctte Ticaret Anlaş

maları ve l'!odüs Vivendiler akdine ve bunlann şümulü
ne giren maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklik 

yapılmasına ve Anlaşmaya yana.şnııyan devletler muva.
redatına karşı tedbirler alınmasına yetki verilmas'ine dair 
4582 ayılı Kanunun yüriirlük süresinin uzatılınası hak
kında (Dışişleri ve 1'icaret komisyonlarına) (Anayasa 

tir. (lçtiına : 4) 

Komisyonundan mütalaa) 9 . VI _ 1952 tarihinde 5949 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/387 

1/ 3 

Amerikan vatandaş vo şirketlerinin memleketimizde ya
pacakları yatınmların lktisadi lş :f3irl'iği İdaresince ga
ranti edilmesine dair Anlaşmanın onanınası hakkında 

(Dışişleri, Ticaret ve Bütçe komisyonlanna) 

Ankara ve İstanbul'daki askeri poli. birlikleri astsubay 
ve oratına öteberi ödcneği verilmesi hakkında (Milli 

avunma ve Bütçe komisyonlarına ) 

1/3 9 Devl t ~fcmurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 ayıh Kamına bağlı (1) sayılı cetvelin faliye 

Dahili Nizamnamenin 69 ncıu road
clesi gereğince hükümsiiz kalmış
tır. 

12 . TI . 1954 tarihinde 6251 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. . (İçtim.a : 4) 
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Bakanlığı k181)lına bazı kadroların eklenmesi hakkında 

(Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 16 . VI . 1952 tarihinde 5960 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtim.ıi : 2) 

1/390 Se11best bölge kanunu tasarısı (Dışişleri, Ticaret, Oüm-
rük ve Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 21 . Xll . 1953 tarihinde 6209 sa

yıJı Kanun olArak kabul edilmiş
tir. (İçtim.a : 4) 

1/ 391 Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir .fıkra ekJen
mesi hakkında (Maliye ve Bütçe komisyonlarına ) 20 . VI . 1952 tarihinde 5982 sa

yılı Kanını olarak kabul edilmiş
tir. (!çtim.a : 2) 

1/ 392 

1/393 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 ınwnaralı ben" 
dine ı5651 sayılı Kanunla eklenen C fıkrasının değişti
rilmesi hakkında (Gümrük ve Tekel , Maliye, Bütçe ve 
Geçici komisyOJllara.) 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (Bütçe Komisyonuna) 

1/394 Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3:112 sayılı 
Kanuna bazı hükümler eklenmesi ve «<365 sayılı Kıınu

ııa bağlı (1) sayılı cetvele bf~zı kadrolar ilôve. i hakkın-

29 . V . 1953 t.ıı.rihinde 6088 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

2 . VI . 1952 tarihinde 5943 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

da (Dışi~leı-i ve Rütçe komisyonJarına) 13 . VI . 1952 tarihinde 5952 S!l

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

l/395 Amerika Birleşik Devletleri ve Avı11pa Ekııoınik !ş Biı·
liğine dahil ıııenıleketlerle borçlanma, yarrum ve ödeme 
Anlaşmaları akdi için Hükümete yetki verilmesin daiı-

5436 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılnıası hak-
kında (Dışişleri , Ticaret ve Bütçe koınisyonlıırma) 19 . VI . 1952 tarihinde {5969 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtim.a : 2) 

1/396 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmaları ilc eklerinin onanmasına qair ( Dışişleri 

ve Ticaret komisyonJarına) 23 . I . 1953 tarihinde 6031 sa
yıh Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (!çtim.a : 3) 

lj397 1950 Bütçe yılı KesiJlhesabı hakkında ( ayı§tay Komis
yonuna) 

l/398 Amortisman ve Kredi andığı hakkında (Ma liye ve 

Dahili i:ıamnrunenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Bütçe komisyonlarına) 3 . Vll . 1963 tarihinde 6115 .sa
yıJı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 
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1/399 Askeri Yasak Bölgeler· kllJilunn tasansı (Milll Savun-
ma, L;işleri ve Adalet komisyonlarma) 25 . XII . 1953 tarihinde Hükü-

1/400 Atatül'k Onıınıı Çiftliği aı·azisinden bir k.ısınırıııı istim
lak edilmesi ha.lııkmda (Bayındırlık ve Bütçe kotnis-

mı>t tar.afından geri alınmı.ştıi.' 
(F. : 257 . İ9tima : 4) 

yon)arma) 5 . I . 1953 tarihinde 6000 sa. 

1/<Wl 

• • \ ~ ·.._ l ~ . 

Avrupa Konseyi . 'tatüsiinde yapılan tadillerin onaruna
sına dair (Dışişleri Komisyonun.&) 

1/402 Gerilla, dağ ve para.şiitçii kıtaları yetiştirme kul'61arına 

katılacakların beslenmeleri hakıkında (Milli Savunma, 
Maliye ve Biiıtçe komisyonlan na) 

l/403 Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1949 Bütçe yıh Kesinlıesa.bı hakkında (Sayıştay 

yılı K·aının olarak kabul edilll'lİ§· 

tir. (İçtima : 3) 

:!1 . I 1953 tarihinde 6022 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. (lçtima : 3) 

12 . II . 1954 tarihinde 6252 sa
yılı K·amın olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

Komisyonuna) (3/416 ile birleştirilmiştir) 23 . I . 1953 tarihinde 6028 sa
yılı Kanun olaralt kabul e~
ti:r. (lçtima : 3) 

1/4W Devlet Deniz~·olları ve Limanları İşletme Genel Miidiiı-
lüğü 1949 yılı Kesinhesabı hakkında (Sayıştay Komis
yonuna) 

1/405 Karayolları O enel Müdürlüğü . 1950 yılı Ke6inhesa.bı 

hııkkı.ndla. ( ayıştay Komisyonuna) (3/461 ile birleş
tirilmiştir) 

1/406 Mudanya · Bursa ve Uıco · t kele · Pala.ınutluk Demir
yolu İşletmesinin kaldınlma.sı ve bu hatların tasfiyesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ımştır. 

29 . I . 1954 tarihinde 6239 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

hakkında (Ulaştııına ve Bütçe komisyon!&rına) 10 . VII . 1953 tarihinde 6135 sa
yılı Kauun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

l/407 Piimuklara arız olan haşaı·at ve cmrazın iınlıa ve tedavisi 
ve tohumlannın ıslahı hakkındaki Kruıunun ıbi\-zı mad
delerini değiştiren 1056 sayılı Kanunun 3 n ü madd ine 
bir fıkı-a. klenın ·ine dair (Tarım ve Ekonomi komis
yonlaııua) 23 . I . 1953 tarihinde 6024 s.a

yılı Kanun olarak ktı.bul edil«ıiş· 
tir. (İçtima : 3) 



-481-
No. Hulba1ı Muamelesi 

1/408 Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Kesinhesalbı hakkında 
(Sayıştay Komisyonuna) (3/448 ile birleştirilmiştir) 2 . Vll . 1953 tarihinde 6l11 sa

yılı K·anun olarak kabul edilmiş
tir. (!çtima : 3) 

1/409 Askerlik Kanununa ek kanun ta ·arısı (Milli Savunma 
Komisyon una) 

1/.410 Beden Terbiyesi Genel .Müdürlüğü 1947 mali yılı Ke
sinhesalbı hakkında (Sayıştay Komisyonuna) (3/436 
ile ·bir leştirilmiştir) 

1/ •!11 

1/!12 

1/ 413 

Belediyelerden Genel Bütçeye dahil dairelerle katma 
ıbütçeli idarelere ve özel idarelere tayin edilecek Sağlık 
ve Bayındırlık mensuplarının ayiıkiarına dair (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına ) 

Bilfımum askeri malilllerin terfiiline dair olan ınülga 
551 sııyılı Kanuna göre araziye müstaılıak olup da he
nüz bu hakla.nnı arazi olarak alamıyanların istihkakla
rının nakden ödenmesi hakkında (Mill1 Savunma, Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına) 

Muamele Vergisi kanunu tasarısı (Ekonomi, Ticaret, 
Gümıiik ve 'fekel, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

1/ 414 Gelir Vergisi Klllllunıında değişiklikler yapılmasına ve 
ıbu kanuna bazı maddeler ekleıımesine dair (Geçici Ko
misyona) 

1/'415 Kururnlar Vergisi Kanununda değişiklikler yapılması
na ve ·bu kanunun bazı madde! riııe fıkralar ekleıınıe-

19 . VI . 19o2 tarihinde 5968 sa
yılı Kamm olarak kabul edilmiş
tir. (!çtiına : 2) 

2 . VII . 1953 tı.ıı.rihinde 6103 sa
yılı Kantın olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

Dalıili Nizamruı.ıneıiin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnanıenln 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ınJştJr. 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

30 . XI . 1953 tarihinde Hükü
met tarafndan ~eri alı.nın.ıştır. 

(F. : 250- !çtima : 4) 

siııe dair (Geçici Komisyona) 30 . XI . 1953 tarihinde Hükü-

l / 416 Türkiye Petrol İşletmeleri Kurumu Kanunu tasarısı 

met tarafından geri alınmştır. 
(F. : 251- İçtima : 4) 

(Ekonomi, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 30 . I . 1953 tarihinde Hükü-

1/ 417 1!>52 yıJı Biitçe Kanunu ile Ankara Üniv rsitesi "Ve 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe kanunianna bailı 

met tarafından geri alınmıştır. 
(F. : 219- fçtima : 3) 
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Hulii~nsı 

cetvellerde değişiklik yapılm88ı hakk1nda (Bütçe Ko
misyonuna) (2/400 ile birleştirilıniştir) 

1/418 Bankalıır Kanunuiıa ek kanun tasarısı (Ticaret, Mali-

Muamelesi 

20 , VI . 1952 tarihinde 5975, 
5976, 5978 sayılı kımunlar olarak 
kabul edilmiştir. 

(!çtima : 2) 

ye ve Bütçe kom\syonlanna) 3 . VII . 1953 tarihinde 6112 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. (1çtima : 3) 

1/419 Milli Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolan hakkındaki 
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değiş'iklil{ 

yapılmasına dair (MiUi Eğitim ve Bütçe komisyonlan-
na) 20 . V 1 . 1952 tıwihiııde 5973 sa

yılı Kauuu olarak kabul edilmiş
tir·. (1çtima : 2) 

1/ 420 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 22 7 sayılı Kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına ve 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı kuclı·o cetveline Imam - Hatip 
Okulları için kadro eklcnmesine dair (Milli Eğitim ve 
Bütçe komisyonlannal 20 . VI . 1952 tarihinde 5980 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

V421 Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelc biızı kadrolar ek
lenmesi ve Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değitPklik 
yapılınıısı hakkında (Milli Bğitiın YC Bütçe komisyonla-
rına) 20 . VI . 1952 tarihinde 598ti sa

yılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (!çtima : 2) 

lV422 Milli . avunma Bakanlığı Güllıane Askeri Tıp Akade
misi ile Ankara Üniversites! Tıp Fakültesinin yekdiğe
rinden ayrılması hakkında (Milli Eğitim ve Bütçe 
komi yonlıı.rına) 20 . vt . 1952 tarihinde 5985 sa

yılı Kanwı olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

V423 1\lilli Eğitim Bakanlıği Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri 
bakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanwıa bağlı (1) sayılı cetvelin 
değiştirilmesi ve bu cetvelin 5579 sayılı Kanunla alınan 
kadro cetveli ile birleştiritme i hakkında · (Milli Eğitim 
vo Büt~e konıisyonlarına) 20 . VI . 1952 tarihinde 5974 sa

yılı Kıııııın olarak kabul edilıı:ı.iş

tir. (!çtima : 2) 
1/424 eyhan Barajının finansmanı için l'ıfilletlera.rası !mar 

,ve Kalkınma Bankası ile akdedilen 18 Haziran 1952 ta-
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No. Huliisıısı :M:uamele i 

----------------- --
rihli Anlaşma ve eklerinin onanınası hakkında (Dışiş-

Jen, Bayındırlık, Maliye, Bütçe ve Geçici koroisyonlara) 20 . VI . 1952 tarihinde 5977 sa
yılı Kıınuıı olarnk kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 2) 

1/ 425 Türki,·e umhnı-i,,·eti Emekli Sandığı Kanununun .ı nc·ü 
madd ·sine bir fıkra eklenmesi ve '22 nci maddesinin de-
ğiştirilmesi hakkında (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 30 . l . 1953 tarihinde llükümet 

tanıfından geri alınmıştır. 

1/426 · Oüııırük Tarif\~~: Kanununa bağlı 'i riş Genel Tarifesi 
Cdveliııdc değişiklik yapılmasına dair ( Dışişlrri , Ta
rım. Tirarl't. Uünırük ve 'l'ekcl, Maliye ve Biit~(· komis
yon laı- .ıııa ) 

1/ 427 Türl<iyc ile Ticııret ve Seyriscfain Andiaşması ve Modüs 
Vivendi akd{'tmiş devletler mallarından bfızıları için Gi
riş Gcllcl Tarifesindeki resim hadlerinde yapılan indi
rinılcrin kaldırılması hakilmıda (Dı şiş l eri , Tarım , Ti
caret, Gümrük ve Tekel , Maliye, Bütc;C' ve <1C"çici koıııis

yonlara.) 

(F. : 218 - !çtima. : 3) 

20 . VI . 1952 taı·ihinde 5983 sa
y ılı Kanun olarnk kabul edilmiş
tiı· . (fçtima : 2) 

20 . VI . 1952 tarihinde 5984 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
ti~ (~tima:~ 

• 



2. Teklifler· 

Bu l çtima senesi içinde gelen 14.3 teklif
ten 25 i İkinci, 34 ü ttçüncü, 8 i Dördüncü 
içt imalarda sonuçla.ndınlmış, 21 teklif sahip. 

leri tarafından geri alınmış ve 55 i de Dahili 
Nizamna.menin 69 ncu maddesi gereğince hü
kümsüz kalmıştır. 

No. Hu11lsası Muamelesi 

2/ 289 iğdc (Halil Nuri Yurdakul ) . Askeri Memurlar hak
kındaki 1455 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değişti
rilmesi haJdtında (Milli ~avruıma ve Bütçı> koınis;von-

lanrta) ll . U . 1953 tarihinde sahibi 
tarafından geri alınmıştır. 

2/ 290 Niğde (Halil N tu· i Yurdakul) · Menkul Ye gayrimenkul 
eski eserler hakkında (Milli Eğitim, İçişleri , Adalet ve 
Büt<;o komisyonJarıııa) 

2/291 

2/292 

Niğde (Halil Nuı"i Yurdakı.ıl ) . ubaylar Heyetine Mah
sus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştiril en 

10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında (Milli Sa
vunma ve Bütçe komisyonlarına ) 

iğde (Halil Nuri Yuı·dakul) . Subay v Askeri lVIemur
larm Maaşları ha~ındaki 5609 sayılı Kanuııun 5 38 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 n i maddesinin değiştirilmes i 

lıakkmda (Milli Sa,'UDma ve Bütçe komisyonlıırına) 

l!/:.!93 'orum (Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu) · 
Eınirber ve Seyis Erteri hakkındaki 203 sayılı Kıımmıııı 
1 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştiı·ilnıesine tlair olıın 
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 

('Hilli avtuıma Komisyonuna) (1/1 9) ile birleştiril-

(F. : 223 . 1çtiın.a : 3) 

Dahili Nizamnaıne ııiıı 6!) ıı c n 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizaınnaınenin 69 ncu 
ınaddNıi gereğince hükürnsüz kal
mıştır. 

Dalllli Nizaınnaınenin 69 nim 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

miştir. ) · 4 . ll . 1953 tarihinde komisyon 

2/294 Erzurum (Enver Karaıı) . '!'ürk Knmuıu Medenisinin 
292 nci ve 310 ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkın-

rapoı·ıı rerld edilmiştiı·. 

(E. : 161 -1çtima : 2) 

da (Adalet Komisyonuna) lll . XII . 1951 tarihinde sahibi 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 149 -lçtima : 2) 

• 
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No. Bulasası Muamelesi 

2/295 ldareci Üyeler Kurulunun, 'l'ürkiye Büyük Millet Mec
lisi 1951 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

(Bütçe Komisyonuna) (lj263, 326, 2/ 306, 318, 327, 
328. 330, 331 ,.p 341 ilc lıirlcştirilmiştir.) 8 . II . 1952 tarihinde .5872 sa

yılı Kanun olarak kabul edilı:ni§
tir. (İçtima : 2) 

2/296 Idareci Üyeler Kmulunuıı, 'l'ürkiyl' Hüyük Millet Mec
lisi 1951 yılı Bütçesinde değişiklik yapılma. ı hakkında 

(Bütçe Komisyonuna) 25 . Il . 1952 tarihinde 5 91 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

2/297 Zonguldak (Rifat Sivişoğlu) - Eczac·ılar vc Eczaneleı· 

hakkındaki 964 sayılı Kamunın 49 ncu maddesinin d<'
ğiştirilnw~i. 53 ncü maddesine fıkı-a cklenmesi vp bfı?.ı 

maddelerinin kaldırılması hakkında (Sağlık ve Sosyııl 
Yardım ve Adalet komisyonlarııın ) (2/136, :348, !378, 
ve 413 ilc birleştirilmiştir.) 

2/298 

2/ 2f)!) 

2/ 300 

2/301 

Zonguldak (Rifat Sivişoğlıı ) - Yüzellilikleı·in yetinıleı·i

ne ve heyeti mahsusalarca hııklıırında karar verilmiş 
ol anların şahısiarına ve yetimlcı·inc maaş tahsisi hakkın
da (Maliye ve Bütçe komisyonlaıına) 

Çorum (Saip Ör.er ve l':ong-ııldak eıııal Kıp~ak ) - Türk 
kiye Cumhtu'iyeti Emekli Sandığı Kanımunun geçici 65 
nci maddesine bit· fıkra eklenmesi haklanda (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

Bur a (Agô.b Erozan) - Temsil Ödeneği hakkındaki Ka
nuna ek kanun teklifi (İçişleri ve Bütçe komisyonla
rına) 

İRtanbul (Ahmet Topçu) - lıı Kanununun 5518 sayılı 
Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin Ç bendinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında (Çalışma Ko
misyonuna) 

2/302 Ankara (Fuad eyhun) - Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra 

18 . XII . 1953 tarihinde 6197 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 

21 . Xl . 1952 tarihinde 5989 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

3 . xn . ı951 tarihinde sahipleri 
tarafından geri al.ı.nmlştır. 

(F. : 145- lçtima : 2) 

Reddine dair olan Bütç;e Komis
yonu raporu ı . XII . 1952 tari
hinde kabu1 eililm.iştir. 

(E. : ısı - !çtima : 3) 

8 . TJ . 1952 tarihinde .5868 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (t çtima : 2) 

11klenmesi 'hakkında (Maliye ve Bütçe komisyonlarma) ı . VI . 1952 tarihinde 5966 se.
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 



No. 

2/303 

-~-

llulasası 

Zonguldak (Abdürrahmaıi Boyacığill\lr) -Adalet Bakan
lığına bağlı Yüksek Hukuk Kurulu kurulmasına ve yü. 
rü:rlükte ıolan kanun ve tüzüklerin tek metinde derien
mesine dair (Adalet ve Bütçe komisyonlanna) 

2/304 Bilecik (Talat Oran) - Türkiye 'de mevcut (Gülhane Alı
keri Tıp Akademisi ve. üniversiteler klinikleri hariç) bü
tün sağlık müesseselerinin tcvlıidedilerek Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından idare ed'ilmesi hakkm
da (Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri , Milli Savuııına 

Muamelesi 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu mad
desi ge ı·eğin.ce hükümsüz kalmış
tır. 

ve Bütçe komisyonlarına) JO . I . 1952 tarihinde sahibi ta
ral ındıuı geri ıılınmı\ltır. 

2/305 Çorum (Saip Özer ve Zonguhlıı.l< 'emal Kıpcak) - 'füı·
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 nci maddesine bir fıkra ekleıunesi hakkmdıı (Mali
ye ve Bütçe komisyonlarına) 

2/306 Idareci Üyeler Kurulunun, Cumhurbaşkanlığı 1951 yılı 
Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında (Bütçe Ko
misyonuruı.) (1/263, 326, 2/29>5 318, 327, 328, 330, 331 

(F. : 154 -lçtima : 2) 

Reddine dair olan Bütçe Kom.is
yonu raporu 26 . XI . 1952 taı·i

hiııcle ka bul edilmiştir. 
(E. : 147- lçtima : 3) 

ve 341 ile birleştirilm iştir.) . 8 . II . 1952 tarihlııde 5872 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

2/307 

2/308 

2/309 

Kastamonu (Rüat Taşkın) - Askeri Muhakeme Usulü 
Kanunun~ 52 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(Milli Savunma, Adalet ve Bütçe koınisyonlarına) 17 . XII . 1952 tarihinde sahibi 

tarafından geri alınmı§tır. 

Konya (Saifet Gürol ve Rize Zeki Rıza Sporel) - Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kaldırılmasınn ve 
yeniden bir teşkilat kurulmasına dair (.M.ill'i Eğitim, 
İçişleri ve Bütçe komisyoularına) (l/246 ilc b.il'le..'iti
ı·ilınişti ı· o 

'lokad (Ahmet Gürkan) - Türk Harilerinin Kabul ve 
'l'ıı.tbikı hakkındaki 1353 sayılı Kanunun 9 ncn mad
desinin değiştirilmesi hakkında (Milli Eğitim ve İçiş
leri komisyoıılarıua) 

(F. : 204 -lçtima : 3) 

Duhili Nizanınamenin 69 ncu 
madde i geregince hiiküınsüz kal
ınıştır. 

Reddil1e dair olan İçişleri Komis
yonu raporu 26 . XI . 1952 tari
hinde kabul edilın:ştir. 

(E. : 143 -lçtinıa : 3) 



o. 

2/310 

2/ 311 
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Hulilsası 

Ankara (Taliit Vasfi Öz) - Sağlık sigcıı·talariylE' özel 
hastaneie ı-in vergi muafiyetlerine dair ( ~ağlık ve Sos
yal Yardım, Mnliye ve Bütçe lwmisyonl arına ) 

Zonguldak (Abdürmhmaıı Boyaeıgiller ) - Türkiye Cum
huriyeti Emekli ~ıındığı Kıın"ununu.n 2:. nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (Maliye ve Büt~e komis
~·onlarına ) 

:l/ 312 Ankara ('raliit Va~fi Öz) -Kontrol Detıı lıakkında (Sağ . 
lık ve Sosyal Yııı·dını Komisyonuna) 

2/ :313 Erzurum (Enver Karan ) - Tekel Genel Müdürlüğü Ku . 
rulnş ve Görevleri hııkkmdaki 4036 sayılı Kanunull' bft. 
z ı maddelerini değiştiren 4896 sııyılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cct 1•elde değişiklik yapılmasına dair olan 5804 sa
~· ılı Kanuna ge~ ici biı· madde eklenmesi hakkında (G üm-

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi geregince hükümsöz kal
mıştır. 

Dahili izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereginee hükümsüz kal
mıştll' . 

5 . VI . 1953 tarihinde .sahibi 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 243 - 1-çtima - 3) 

rük ve 'l'cl<el YC Bütçe koıııisyonlarına ) 10 . XII . 1952 tarihinde 5992 sa
yılı Kanun olarak kabuJ edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

:.j 314 Tokad (Ahmet Gürkan ) - Sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından vcr·ilmck suretiyle kurulan İktisadi Teşek. 
küllerin teşkilii tiylc idare ve ınurııkabelcri bakkındaki 

3-1:60 sayılı Kanunun 42 ve -!3 ncü maddelerinin değiş

ti rilmesi bakkıııda (Ekonomi, Çalışma, Maliye ve Büt· 
~e konıisyonlarıım ) 

2/ 315 

2/ 316 

2/317 

Gilnıüşane (Ahmet K mal Vıu·ınea ve beş arkadaşı ) -
Kavurma imal ve satışından dolayı tahakkuk etmiş olan 
Muamele vergilerinin terkini hakkında (Maliye ve Büt-
çe konıisyonlarına ) · 

Konya ( Himın t Ölçınen) - Gezici yargıçlık t.eşkili ve 
görevleri haklanda (Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 

Diyılrbııkıı· (Yusuf Azizoğlu) - l\1ahrumiyet bölgelerin
de ~nlı§illl memtu· ve hizmetiilere verilccek tazminat 
hakkında (İçişleri '" Bü~c komisyoıılarınn ) (2/86 ile 
hirleştirilmiştir) 

20 . I . 1954 tarihinde sahibi 
tar.afından geri alıılllll§tır. 

(F. : 263 -lçtima : 4) 

Reddine dair olan Bütçe Komis
yonu rqıoru 1 . XII . 19S2 tari
lıiııde kabul edilmiştır. 

(F. : 149 - !çtinıa : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereginee hükümsüz kat
ınıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncıı mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 
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No. Hul!sa ı Muamelesi 

2/318 İdareci Üyeler Kurulunun SaYlştay 1951 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında (Bütçe Komisyonuna) 
(1/263, 326, 2/295, 306, 327, 328, 330, 331, 341 ile bir-
leştirilmi tir) 8 . II . 1952 tarihinde 5872 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
til·. (!çtiına : 2) 

2/319 Kocaeli (Ekrem Alican) - Vergi Usul Kanununun bazı 
maddeleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılına : 
sına ve bu kanuna bazı madde ve fıkralar eklennıesine 

dair 5815 sayılı Ka.nunuıı Mzı hükümlerinin değiştiril 
mesine dair (Maliye, .Adalet ve Bütçe koınisyonlarına) 1 . VII . 1953 tarihinde 6094 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

2/ 320 Tokad (Sıtkı .Atanç) - Türkiye Cuınlıuriyeti Emekli an
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesine bir fıkrıı ek-
l8llmesi hakkında (Maliye ve Bütç komisyonlarına ) 1:6 . Vf . 1952 tarihinde sahibi ta

ı·ııfıııdan geı·i ıılınmıştır. 

2/321 Zonguldak (Suat Başol) - Hastalık vo Analık Sigortası 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirİlınesi hakkında 

(F. : 186- !çtima : 2) 

(Çalı ma Komisyonuna) s· . ll . · 1952 tarihinde sahibi ta
nıfından geı·i alınmıştır. 

2/322 Zonguldak ( uat Başol) - İhtiyarlık Sigortası Kanunu
nun bRzı maddelerinin değiştirilınesi hakkında (Çalış-

(F. : 158 - !çtiına : 2) 

ma Komisyonuna) (1/240 ile birleft,'i.rilıniştir) 21 . . 1952 tarihinde -5937 sa-

2/323 Zonguldak (Suat Başol) - !ş Kazalariyle Meslek Hasta
lıklan ve Analık Sigortaları Kanununun 5564 S8Yllı Ka
nunla değittirilen 32 ıı,ei maddesinin (A) fıkrasının de-

Ylh Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (!çtiına : 2) 

ğ~tirilmesi hakkında (Çalışma Komisyonuna) 9 . V . 1952 tarihinde 5929 sa
yılı Kanuıı olarak kabul edilmiş
tiı·. (lçtima : 2) 

2/SU ldareei Ü~ler Kurulunun, Tür'kiye Büyük Millet Mec
li i B&§kanı ödeneği hakkında kanun teklifi (Bütç H 

faliye komisyonlarınal 1 . I . 1952 tarihinde 5861 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

2/326 Diyarbekır (MU8t&fa. Ekinci) - Kan gütme sebebiyle 
iflenen adam öldürme ve buna teşebbüs cüriiınleri fail
Ieri luşunlan hıı.kkındn tatbik olurıiiClıı.k mnıunelt>ye dair 
3236 sayılı Kanıınun yüriirlükten kaldınlması hıı.klonda 
(Adalet Komisyonuna) 9 . Y . i952 tarihinde Adalet Ko-

misyonu raporu r ddedilıniştir. 
(E. : 120- lçtima : 2) 
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No. Bulasası 

2/326 Konya (1'arıık Kozbek) - Devlete ve il liÜsuııi idaı·eleri 
ile belediyelere ait hastauelerde çalışacak •mütehıı.ssıs 

doktorların meRailerinin tamamen hastanelere has
ı·ma ve buna mukabil tazminat veritmesine dair (İç
~leri, Sağlık ve Sosyal Yaı,dıım ve Bütçe koınisyouları-

Muamelesi 

na) 8 . XII . 1952 tı.ıı·ilıinde sahibi ta
rafından geri alınmıştu·. 

2/327 tdıı.:reci Üyeler Kurulu.nun, Sayıştay 1951 yılı Bütçesin
de deği§iklik yapılınMı hakkında (Bütçe komisyonuna) 
(1/263, 326. 2/ 295, :iOfi, 31i!, :-J28, 330, 331 ve a41 ile bir -

(F. : 201- İçtima : 3) 

l~tirilmiştir) 8 . II . 1952 tarihinde 5872 •
yılı Kanun olarak kabul edilınit

tir. (İçtima : 2) 

2/ 328 ldaı·eci Üyeleı· Kuııılunun, Sa~·ıştay 1951 yılı Bütçesiu
de <leğişiklik yapılmMı hakkında (Bütçe Komisyonu
na) (1/ 263, 326, 2/ 295, 306, 318, :327, il80, 381 ve 341 ilE' 
birleştirilmiştir) 8 . H . 1952 tadhinde 5872 sa

yılı Kıınun olarAk kabul edilmiş
tiı·. (l çtima : 2) 

~/32!) 

2/ !130 

2/3~1 

Erzurum ( Bahadır Dül~cı· ) - Pasinler depreminden uı

rar görenler için yaptırılacak ını>Skenler hakkında ( Bıı

;vındırlık, MaliyP. V<' Büt~c koıniR;voıılarıııa ) (2/ 338 il<' 
birlı>ştirilm iştir) 

İdareci Ü;vcler Kurul~nun , Büyük Millet. Mı>clisi Hl51 
yılı Bütı;!'sinrlP değişiklik yapılması hakkında (Bütı:ı· 

Komisyonuna ) (1/ 263, 326, 2/ 2!15, 306, 318, 327. 32R. 
331 ve 341 ilc birleştirilmiştir) 

ldareci Üyelı-r Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1951 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında ( Büt ı:<' 

KoıniHyoııuna ) (1/ 263, 326, 2/ 2!15, 306, 31A, 327, 32 . 
3il0, 341 ilE> birleştirilıniştiı· ) 

2/ 332 lstımbul (lhsan .Altınel ) - 1ş Kanununun 5518 sayılı 
Kanunla değiştiı·ilen 13 ncü maddesine lbir fıkt-a eklC'ıı-

27 . Il . 1953 tarihinde sahibi 
tarafı(t.da.n geri alınmıştır. 

W ! 226- İçtima : 2) 

8 . H . 19152 tar;hinde 5872 SR· 

yılı Kan.un olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 2) 

. II . 1952 tarihinde 5872 sa
yılı Kanun olıırak kabul edilmiş
tir. {İçtima : 2) 

mesi hakkında ( alışma Koınisyonııııa) 13 . IT . 1952 tarihinde aa,hlbi 
tıırafından. geri &lınm!.ftır. 

2/ 33:3 ,ankıı·ı (Kii:zım Araı·) - Çanları, Kastamonu v Bolu 
havalisinde 1951 yılında vukua gelen yer depreminde !'\'
leri yıkılan ,reya oturulamıyacak hal gelen vatandaşiarn 

(F. : 160- İçtima : 2) 
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yardım yapılına.~ı hakkında (Bayındırlık, Maliye ve 
Bütçe koınis,vonlarına ) (~/329 ilc hirlcştirilnıiştir ) 

Ri1.ı> ( l7.z t Ak~.al ve ~iird llfelını et Daim Rüalp ) -Türk 
eza Kanununun 6 : 77 ııri maddelerinin dcğiştil'ilnıPsi 

hakkında (Adal et Koınisyonmıa) (2/219, 235, 2!'i0, 
269, 212, 344, 350, ::ı12, 3!lZ, 427, 4-38, .ı5s, 46+, +76, .ıso 

ilc biı·lı>ştirilnıiştir ) 

Konya ( lım·an Nazif Yiğit('ı· ) - 'l' üı·kiyt' C'ııınlıuriyeti 

Emekli andığı Kanunuının 12 nci madcl<'sinin 2 nci 
:fıkrasıııın «li » bendi il e g ()ici 65 nci maddesinin 2 nri 
fıkrasının «J» bendinin dcğiştil'iim<'si lıakkıııda (lVIali

Y<' Y<' Büt<;r konıis~•onlarına ) 

2/336 Tokad (Ahmet Gürkan ) - Halk Partisinin HalkeY leriııe 

sarfetmek iizere Devlet daire ve müesseselerinden alıp 
zimmetinde bıraktığı paraların istirdadı hakkında ' 

. Muamelesi 

Dahili Niza.mnameıtin 69 ncu 
m.a!ldesi geregince •hükümsüz kal
mıştrr. 

9 . VII . 1953 tarihinde 6123 sa
yılı' K.an.un olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

Heddine dair olan Bii tçe Komis
yonu raporu 26 . XI . 1952 tın-i

lıiııclc. knhııl edilmiştir. 

(E. : 146 -l<;tima : 3) 

( lçişleri, Adal et, lifaliye ve Bütçe komisyonlarına) 18 . XII . 1953 tıırihinde sahi l~ 
tarafındıııı ger·i nlınmıştır. 

2/ 337 

2/33 

2/.339 

D'iyaı·bak:ır (Mustafa Rem.zi Bucak) - Umumi Müfettiş
lik teşkiline dair kanun ile ek ve tadillerinin yürürlük
ten kaldınlması hakkında (İçi§len ve Bütçe komisyon
larına) 

Tckiı:dağ (Zeki Eratanıan) - Özel idare hastanelerinin 
menkul ve gayrimenkulleriyle Sağlık ve osyal Yardım 
Bakanlığına devri hakkında (Sağlık ve • osyal Yardım, 
lç'iıjleri ve Bütçe komi yonlarına) (1/ 551, 2/354 ile 
birleştir~tjr) 

Erzurum (Enver Karan) - Erzurum deprem felakelze• 
deleri yararına bir keşidc tertibi 'için Milli Piyango İda
resine yetki ' 'erilmesi hakkında (:rıfaliye vo Biitçe ko
ınisyonlarma) 

2/:HO Tokad (Ahmet Gürkan) • Tüı·kiye Cuıulmriyeti Emekli 
andığı Kanrumnun 40 ncı maddesin'in fıkrasının de-

(J!'. : 256 - İçtima : 4) 

2J . xr . 1952 tarihinde 5990 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tk (İçtiına : 3) 

10 . II . 1953 tarihinde 6134 sa
yılı Kanun olarak kabul edilııtiş
tir. (İçtiına : 3) 

Reddine clııir olan Bütçe Komis
yonu raporu 5 . IT . 1952 tari
hinde kAbul edilmiştir. 

(E. : 152 - lçtima : 3) 
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ğiştirilmesi hakkında (Maliye ve Bütçe komisyonları-

na) 16 . I . 1953 tarihinde 6013 aa
yılı Kaı\un olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 3) 

2/341 İdared Üyeler Kurulunun, umhm·başkanlığı 1951 :vılı 
Bütçesince değişiklik yapılma.~ı hakkında (Bütçe Ko
misyonuna) (1/263, 326, 2/295, 306, 318, 327, 328, 330, 
331 il~ bi'rleştirilmiştir) 8 . n . 1952 tarihinde 5872 sa

yıh Kan.un olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

2/342 Antalya (Burhanettin Onat ve 122 arkadaşı) - Turizm 
Endüstrisini teşvik kanunu tekl'ifi (İç~leri, Maliye ve 
Bütçe komisyonlanna) (1/341 ile birleştirilmiştir) 13 . V . 1953 tarihinde 6086 sn

ytlı Kan.un olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

2/24-:1 Çaııkıı·ı (Kenan Çığınıııı ) - \'erı-nı ~avaşı kanunu tek
lifi (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe konıisyonlaı· ı-

na) Dahili Nizamııamenin 69 ııeu mad
d<'si gereğince hükümsüz kalmış
tıı·. 

2/ 3++ ' l 'okııd (Ahm et Oüı·kaıı ) - Türk Ceza Kııııuııunun 16:1, 
421, 440. 44J ve 442 nci madde l pı·iıı iıı değiştirilm i's i hıık

kında (Adalet Komisyonunu) (2/219, 235, 250, 269, 
272,334, 350, 372, 392, 427, 4:{H. 458, 464. 476, 4RO ilt> 
hi l'leştirilmi t ir.) 

2/345 1'oka.d (Ahmet Gürkan) - 'l'üı·kiyP {'tınıhuı·iyeti Emekli 
Sand ığı Kanunun a ek kanun teklifi (Maliye ve Bütçe 
komisyonlanna) 

2/346 Kars (Tt>zer 'l'aşkıraıı ) - Korunmaya muhtaç çocukluı• 
hakkmdaki 5387 sayılı Kanunun 4 ncü ve 5 nci madde
lerine bir r fıkra eklenmesi hakkında (1 işleri , Maliye 
ve Bütçe komisyonlarıııo ) 

2/347 İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurlan Teşkilatma dair olon kanuna bağlı cetvelde 
dt>ği.şiklik yapılması hakkında (Bütçe Komisyonuna ) 
(2/125 ve 351 ile birleştirilmiştir.) 

9 . Vll . 1953 tarihinde 6123 sa· 
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtinıa : 3) 

Reddine dair olan Bütçe Komis
yonu raporu 5 o xn o 1952 tari
hinde kabul edilmiştir. 

(E. : 153. İçtima : 3) 

22 . Il . 1952 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır . 

. (F. : 165 . lçtinıa : 2) 

12 . V . 1952 tarihinde 5931 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş- . 
tir. (lçtima : 2) 
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2/;{48 ~~rzincan ( Ziyıı Soylu ve 6 ıırkadwıı ) - I!Jczacıl ar ve 
eczaneler hakkıuda kanun teklifi ( ağlık ve ~osya l 

Yarrum ve .Adalet komisyonlarıııa ) (2/1:36, 297, 37 
ile biı·l~ştidlıni5tir.) J . XJJ . 1953 tarihinde 6197 sa

yılı Kıınnn olarak kabul edilmi§
tir. (lçtima : •) 

2/349 istanbul (Fuad Köprülü ve 203 arkadaşı) - .Anayasa 
teküfi (A nayasa Koniisyonuna ) (2/ 469 ile birleştiril
ıniştir. ) 

:.' j %0 Rize (l zzet .Akc;nl ve Siiı·d Mehmet Daim 'ü ıılp ) - 'l'ürk 
eza Kanununun 55 ve 56 nc ı madrloleıiniıı d eğiştiril

mesi hakkında (Adalet Komisyonun a) (2/ 219, 235, 
250, 269, 272, ;J:J4. :144, 372, !192, 427, 4:l . 458, 464, 47!1 , 

24 . Xll . 1952 tarihinde 5997 sa
yı lı Kanun olarak kabul edilmi§
tir. (İçtima : 3) 

4 O ile birleştirilm iştir. ) 9 . Vfl . l 953 tarihinde 6123 sa
yılı Kıınun olarak kabul edilmiş
tb·. ( İçtima : 3) 

2/351 tdarooi Üyeler Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Mem urları Teşkilatı hakkındaki 5509 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin drğiştirilmesine ve Ilm kanuna bli
zı madd ler ek.lenmesine dair (Bütçe Komisyonuna) 
(2/ 125 ve 347 ile birleştirilmi~tir) 12 . V . 1952 tarihinde .5931 sa

yılı Kııımn olarıık kıı.hul edilmiş

tir. (fçtima : 2) 
2/352 iird (Baki Eı:den ) - Hakimler Kanununun bii.zı mad· 

delerini değiştiren 5457 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin 2 nci fıkra ının değiştirilmesi hakkında ~ (Adalet 
Komisyonuna) Dahili Nizamnamerıin 69 ucu mad

desi gHeğinct> hükümsüı kalmış

tır . 

2/ 353 Muğla ( adir adi ve Trabzon Harndi Orhon ) - Basın 

Kaırununun 36 ncı maddesinin birinei fıkrasının değiş-

tirilmesi hakkında ( İçişl eri v Adalet konıiııyonlarına) 1::1 . ll . 1953 tarihinde ~051 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 3) 

2j 3!H Konya ( ıtlo alim Burçak) - Özel idare hastant>leriniıı 
ağlık ve ~ os~·al Yardım Bakanlığına devri ve sağlık 

t isleri fonu ilidası hakkında , ( ağlık VI' "osyal Yar
dım, lçişleri ve Bütı:e konıisyonlarıno) (1/ 5fil ve 2/ 33 
il hirl ştirilnıiştir ) 10 . VU . 1953 taribinde 6134 sa

yılı Kanun olıırsk kabul edilmiş
tk ( İçtima : 3) 

2/ 355 . Ankara (.Fuad Seylıun ) - İspirto v İspirtolu l çkiler İn
hisarı Kanununun 7 nri madde ine bir fıkra klenıne i 
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hakkında kanun teklifi (Gümrük v Tekel, Maliye ve 
Bütç komisyonlarına ) .Dahili izamnameııin 69 ncu mad

desi gereğince hükümsü.z kalmlf-

2/ 356 Bingöl (F'e l'idun Fikri Düşiinsl'l ) - Jçtüzüğiin bazı mad
ı.lcleriııin değiştiı·ilm esi hakionda tüzük teklifi (Anaya
sa Komi!lyonuna ) 

2/ 357 lzmir (Muhittin Erener ve 2 arkadaşı ) - Devlet. Meınuı ·
ları Aylıklıwınııı T!'vhit ve Tı>adülüne dair olan Kanuıııı 
bağlı (1) sayılı cetvel il ı> !adil V<' c4<1erinin Adalet Ba
kanlığı ıncrkcı. ve illl'r kısımlaı·ında değişiklik yapılması 
hakkıııdaki Kanunwı geçici madd sine bir fıkra Pkleıı-

tıı·. 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu mad
de~i gereğince hükümsüz kalmı4-
tıı·. 

mesine dair (Adalet vr Bütç<> .komisyonlarına) :!5 . TT . 1952 tarihinde 588 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
ti ı·. (lçtima : 2) 

2/~5R Diyaı·bııkıı· ( Kiiınil Tıı~·şı w l\lıı~tı.ı fa Ekiııci) - Bskiş<'

hir 'dt> sel ba.<lkıımıdaıı zara ı· gör.ımleı· için ~>aptı rı lacak 
ın~skl'ıılcı· hııkkındaki 5663 sayılı Kıınnnun Di<'le Nt:>hri 
ııin fc.vezanıııdan zarar gört'n Bism.il lleesindeki vatan
dıışiara da teşmili hakimıda ( Bayındırlık ve Bütçe ko-
misyonlanna) 20 . VI . 1952 tarimnde 5987 sa

yılı Knnıuı olaı·ak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

2/ 35!! 

2/ 360 

21/ 361 

2/ 362 

l•:rzunını ( ~~ınrullah Nııtku ) - Deniz Tahmil V<' Tahliye 
C 'cıniy<>ti Teavün . 'ruıdığının tıısfiyi'Si hakkında (Ti!'-B
ı ·rt , !aşt ırma vr Arlal<'t konıisyonlarına ) 

iğde (Ne<·ip Bilge) - Bakanlıklaı-ın kııı·uluşn ve haka~
ların görev vP sorumları lıakkındıı kanım t klifi (Ana
_vaıııı v!' Adalet lkoınisyonlnrına ) 

Trabzon (Mahmut Goloğlu ) - Kan Ciütnıe hebiyle lş
J~nen Adam Öldürme ve Buna Tcşchbüs ürümleri Fn
illeri Hısıınları Hakionda Tatbik Olunacak 1\fuaıneleye 
dair 3236 sa),lı Kanunun bii.-.ı marldelerinin değiştiril

mesi ve bu k>~muna bazı maddeler eldenmesine dair 
(Orçici Komisyona ) (2/ -17H il<> birlrştirilmiştir ) 

Ordu ( Feyıi Bo1.tcpe) - Assııbaylar Kanununa ek kanun 
teklifi (Milli aYlınma ve Bütçe koınisyonlarına) 

Reddine dair olan Adalet Kom.i -
yonu raporu 19 . Xll . 1952 tari
hinde kabul edilınittir. 

(E. : 156 -İçtiına : 3) 

Dahili Niza.rnnamenin 69 neu 
maddesi geregince •hükünı.süz kal
mıştn. 

alıili Nizıunna.menin 69 ncu 
maddesi geregince <hüküınsliz kal
llllftll'. 

Dahili Nizamnamenin 89 ncu 
rruıddesi geregince hüküma~ 1<11.!
ınıttıl'. 
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2/ 363 ·Ordu (Feyzi Boztepc) - 'l' ürkiy Cumhuriyeti J~mekli 

Sandığı Kanununtın geçici 15 nci maddesinin değiştiı-ii 
nıesi hakkında (l\IIiJll . anınma, i\fali.vc vP Büt<:<' ko
ınisyonlarıua ) 

2/36-1- . Ri?.e (Ahmet Jı.forgil) - 23 Eylul 1329 tın·ihli T1xiı-isatı 

lptidaiye Kararnamesinin 77 li'Ci maddesi ile Köy Okul
ları ve Enstitüleri To~kiliitı hakkındaki 4274 sayı lı Ka
nııuun 13 ncü maddesinin değiştirilıııe.~i hakkında (Milli 
Eğitim Komisyonuna) (2/1fi2 ve HJ7 ilc .birleşt.iı·ilnıiş

tir) 

2/ 365 · Tekirdağ (Yusuf Ziya Tuntaş) - Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ("Maliye 
ve B ü t <:<' ko ın isyon.laruıa ) 

2/ 366 

2/ 367 

Kars ( Hiisaıncttuı 'l'ugaç) - ()elir , . ·rgisi Kanunuıııın 

10 ncu ve ll nci maddrlerinde değişiklik yapılması hak
londa (Ticaret, Mali~·r V<' Biitçe koıniı;~·oıılarına ) 

Seyhan ( inall' Tekelioğlu ) - ivas Kongresine seçilen 
Temsil Heyeti üyeleriyl e Türkiy Büyük Millet Mecli
sinin Biriııei Döneminde bulunan üyeler<' "vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 5269 sayılı Ka
nunun 5814 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesiy. 
le aynı kanunun 5 nci maddesinin yürii~rlükten kaldırıl 

ınasma daiı· (Maliye ve Bütçe koın'isyonlarına) 

2j36 idareci 'Üyeler Kurulunun Büyük Millet Meclisi 1952 
yılı Bütç inde değişiklik yapılması hakkında (Biitc:c 

Muamelesi 

Dalıiii Nlzlt.lllİlamenin 69 hcu 
m.addesi geregince •hükümsüz kal
mıştıı•. 

16 . VI . ~952 tarihinde 5955, 5956 
sayılı Kıınun olarak kabul edil
miştir. (1çtiın.a : 2) 

Dalıili Nizamnamenin 69 n.cu 
maddesi geregince hükümsüz kal
ıııışt.ır. 

DnhiJl Nizamıııı.menin 69 ncu 
ı r: aıldr.s i geregince hükiiınsüz ka.J
mıştJr. 

Dalıili izamnanıeniıı 69 rum 
maddesi geı·egi>ıc:ı hükümsüz kııl
mıştı_r. 

1 omisyonuna ) 23 . V . 1952 tarihinde 5939 sa· 

. 2/ 369 , eyhan ( inan Tekelioğlu ) - lskfuı Kanununuıı 509 a
yılı Kanunla dcğiştiri.l~n 15 nci madd inin 2 nci ben
dinin dr_ğiştirilme i hakkında ( İçişleri, i\faliyr v Bütç<' 
konıisyonlanna ) 

2/ 370 Alıkal'lı ( cvdct oydan v Gaziauteb Ali Ocak) - Ulu
sal Bayı·nın ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı 

1 nntmun 2 nci mad~lcsiniu D ve ~ !ıkrnlarlllJJl deği§ti-

yılı K.ııııwı olarak kabul edilmiş
. tir. (l~:tiııııı : 2) 

Dahili Nizanınamenin 69 ncu 
maddesi geregince hükümsüz kal
mıştır. 
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rilm <'si hakkında (!~işleri Konıis.voııun a) 

2/ 371 Çanakkale ( ıısret Kirişcioğlu) - Devlet Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve Teadülüne dıiir olan 3656 sayılı Ka
nunun baıı maddelerinin deği,~tirilmesi ve bu kanuna 
hfızı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 say ı lı Kanu
nun 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesin'in 
B bendinin değiştirilmesi hakkında (Bütçe Komi. yo
nunıa.) 

2/372 Rize (İızct Akçal ve iki arkadaljı) - Türk Ceza Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştiiilmesi hakkında (Adalet 
Komisyonuna) (2/219, 235, 250, 269, 272, -B34, 344, 350, 

Muamelesi 

7 . I . 1953 tarihinde sahipleri 
1 a ı·a fından geri alınmıştır . 

(F. : 209- ! çti.ma : 3) 

2 l . XI . 1952 taı·ihinde sahibi ta
rafındıı.n geri alınmıştır. 

(1<'. : J 94 -1çtiına : 3) 

392, 427, 438, 458, 464, 476, 4 O ile bil'leşti rilmiştir) D . VH . J 953 tarihinde 6123 sa
y ı ll Kaıııın olarak kabul edilmiş

tiı·. (1~tinııı : 3) 

2/37::! i\lııı ·aş (Abdullah Aytenıi7.) -Milli Korunma Kanununun 
30 ııen maddesinin kaldıı·ılmasına ve lııunın yerille ika
me ed ilecek hükümlere duir (Ticaret, İçişleri, Adalet, 
Maliye ve Bütçe komis.~·oıılarıııa) (?vf59, 102 ve 223 ile 

2/37!1 

bil"lcştirilıuiştir) 6 . V . 195:~ uıı·ihiııde 6084 sa
yıh Kanun olaı·nk kabul edilıniş
tiı·. (!çtiına : 3) 

N'iğde (Nc<'ip Bilge ve Erzurum :Musta[a Zeren) - .As
keri Memurlar hakkındaki 1455 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle zeyliııin değiştirilmesi'ne ve bu kanuna iki 
ınuvakkat madde eklenmesine dair 3128 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkuıda (Milli Savunma, 
Maliye ve Bi\t~e komisyonlarına) 

Tı·ah1.0n (Faik Alımed Bal'ut~u) - Basın - Yayın ve Tu
rizm Clencl Müdürlüğü Kanununa bir madde eklenmesi 
hnkkında ( tçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

Dahili Nizııınnıııııenin 69 ucu marl
elesi gereğinl'e hükümsiiz kalmış
tiı·. 

Dahm Niznmnaıııenin 69 ucu mad
d<'si gereğin<'e Jıüki.imsüz kalmış

tiı·. 

2/376 Bi!C<''ik (Taliit Oran) - Türkiye'de mevcut bütün sağlık 
müesseselerinin tcvhidedilerek Sağlık ve Sosyal Yard1ın · . 
Bakanlığı tarafından idare edilme. i lıakkmda (Sağbk 
ve osyal Yardım, İçişl eri ve Büt~e komisyonlarınal 12 . J . 1953 tnrihiod e salıibi tn

rn (ıııılou geri alınmıştır. 
(F. : 212- lçtima : 3) 



No. 

2/377 

'!./37 

- 496 
Hulasası 

1dareci Üyeler KuruJunun, Büy:ük Millet Meclisi 1952 yılı 
Bütçesin 1 deği. iklik yapılınıısı hakkmla (Büt~e Ko
misyonuna) 

'ivas (Nazım Ağacıkoğln ve iki ıırk:ıdaşı) - Eezacılar 

ve eczaneler hııkkında kaının teklifi (Sağlık ve os
yal Yarrum ve Adalet konıisy.onlarınıı) (2/1:16. ::!!Yı , 

34 ve 413 ile biı· l eştil'i lmiştir. ) 

2;:'179 Burdur (Melunet Özbey ) - Belediye C: liı • lrl'i f\aııuıuı
mm 6 Mı nıadclesinin deği~tirilmesi Jıakkmila ( I çişle-

Muamelesi 

. 22 . xn . 1952 tarihinde 1dareci 
Üyeler tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 206 -lçtinıa : 3) 

18 . ' ll . 1953 tarihinde 6197 sa
yılı Kanun olarak kabul edilm~
t ir. (İçtima : 4) 

ri. Maliye ve Büt~e komisyoıılanna ) Dahili izanınamenin 69 ncu mad
desi gereğince hüküuısüz ka.lmı~
tiı·. 

2/3 O Burdm (Mehmet Özbey) - Verem mü adele kanıımı 
teklifi (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe komisyon-
ların&) Dahili Ni zamnamenin 69 ncu mad

dı•si -gereğince hüküm11üz kalmış
tiı·. 

~;a ı Km·s (Sıı·ı·ı Atalay ve 4 aı·kadııııı ) - Drıniı·yo llnı · ve Li
nıanlar inşııatı i<:in g lecek yıllaı·a geçiri tııııhhütleı ·e g-i
rişilmesi hnkkındaki 464!'! sayılı Kanuna hir madde ek
l enınesi hakkında ( Bayındı !'lık , Maliye v Rüt<:e ko-
ınisyonlarınıı ) (l/62 ile bil'leştil'ilrııiştir.) :.!1 . XH . 1953 tarihinde 6210 sa-

2/383 

2/34 

Güıuüşane (Ahmet Kemal Vıırıneıı ) - ('p.ı;itli kıınunlar 

hiikümlerine göı·e vatandaşıara veril~n ve 1~:u sayılı 

Kanuna gör de hükümsüz ve değersjı: hırııkılıın tahrip 
mazbatalarının dt-ğ rlendirilmesi haklmıdıı ( l~işlt>ı· i . 
Mııliye ve Bütçe komisyonlarma) 

nkara (Fuad Seylıun) - .Askeri Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet aııdığt mt'llBtıplaruıa mesken yaptınnıılk 

üzere· ıborç para vediınesi hı.ı.kkmda (Mi U! ı.ı.vıınma, 
.Maliye ve Bütç koınisyoıılaı·ına) 

ol"Um (Şevki Giirs ve 2 arkadllft) - Türkiye Cum
buıiyeti Ernekl,i Sandığı Kallununa k kıınun ·teklifi 
( faliye ve Bütçe komisyonlarına) 

- yılı Kanun olarak kabuJ edilmiş-
tir. (lçtima : 4) 

nııhil1 izamnanıenin 69 ucu mad
desi gercğinc hükümsiiz kalm~

tir. 

2 . VII . 1953 tarihinde 6096 sa
yıh Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 3) 

Dahili Nizaınnıımenin 69 ucu 
nıaddesi g regiuee hükümsiiz kal
mıttır. 



No. 

2/385 

,.-.. 
2/386 

2/ 387 

-~7 

Hulasıı.sı 

İsparta (Kemal Demiralay) - Hardar Kanununun 98 
nci maddesine bağlı 10 sayılı tarifenin 54 ncü sıra nu
marasının deği.ştirilıneei ha~kında (Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına) 

!stanbul (thsan Altınel) - İşçi ve lş Veren Sendikaları 
vo &endika Birlikleri hakkındaki 5018 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine yeni fıJu:alıı.:r eklerunasine dair (Çalı.ş

ma Komisyonuna) 

Burdur (Mehmet Özbey) - 1702 ve 1880 sayılı kanunla.
rın tadiline dair olan 2517 sayılı Kanumin birinci mad
desinin B fıkrasının değiştirilmesi hakimıda (Milli Eği
tim ve Bi1tçe komisyonlarına) ( 1/376 ilc birleşti ril
miştir) 

2/388 Burdm· (Mehmet Özbey) - Maden 'fetıkik ve Arama 
Enstitüsünün Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlan
mSBı hakkında (Ekonomi, '!'icaret ve Bütçe komisyon-

MuaMelesi 

Dalıili Niza.mnıı.menin 69 neu 
maddesi geregince hükünıııüz kal
mıştır . 

Dahili Niza.mnamenin 69 ncu 
maddesi geregince hükümsüz kal
mıştı:r. 

1 . XII . 1952 tarihinde 5991 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (!çtima : 3) 

lannal 4 . VI . 1952 tarihinde sahibi ta
rafından geri alııı.mıştır. 

2/389 Burdur ( Mehmeı Özbey) - Milli Eğitim Bakarılığı Mer
kez Teşkilatı ve Vazifeleri hakkındaki 2287 say ılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
uıına bağlı ( 1) sayılı cetvelin değiştirilmesi hakkında 

(F. : 182 -lçtima : 2) 

(Mi lll ]!;ğitim ve Bütçe komisyonlarınal 8 . XII . 1952 tarihindeaahibi ta-
rafından geri alınml§tı:t. 

~/390 

2/391 

Gaııianteb( ' üleymıın Kuranel ) - Türkiye l\'liınurlar ;e 
Mühendisler Odaları kanuıi.u teklifi (Bayındırlık v 
Adalet komisyonlaruıa ) (2/260 ile biı·leştirilmiştiı·. ) 

Yozgacl (Yusui Karslıoğlu ve 'l'okad .Abıııet Gürkıuı ) -
Edirne hududunda şehit edilen Arif ecip Kaskatı 'nın 

dul eşi ile iki çocuğuna va.tani hiznıet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında (Maliye ve Bütçe komisyoula
nna) 

2/392 Balıkesir (Vacid Asena ve üç arkııdıışı ) - 'l'üı·k 'e?.a 
Kanununun 273 ncü maddesinin değiştirilmesi hukkm-

(F. : 200- lçtima : 3) 

27 . I . 1954 tarihinde 6235 sa
yılı Kantın olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 

20 . I . 1954 tarihinde 6229 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 



.. - 4.98-

da (Adalet Konı i syonuıın) (2/2] 9, 285, 250, ~69, :n2, 
334, 344, 350, 372, 427, 438, 45,, 464, 476, 480 ile biı-leş-

l1uatRelesi 

tirilmiştir.) 9 . VII . 1953 tarihinde 6123 sa
yılı Kanun olarıık kahıtl edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

2/ 393 Antalya (Burhanettin Onat) - Vakıflar l uaresin'i ıslah 
için bir daruşııııı kuı·nlu teşkiline dair (Mııliye Yl' l\ü1 -
~e konıisyoıılarııııı ) 

2j:l94 1\urduı· (Mehmet Özhey) - Yüksek tıılısil toııu te~kili 
hakkında karnın teklifi (Milli l~ğitirıı , Mııliye ve Büt
ı;e komisyonlıınıııı ) 

2/395 

2/396 

2/397 

Jdarcci Üyel er Kıu·ulunun , Büyük ~lillct Meclisi fizusı
ıuıı tahsisat ve hııı·cıralıları hakkuıdaki 1613 sayılı Ka
ıımıun 1757 sayılı Kanunla değiştirilen 1 .ııci maddesi
nin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında (Maliye 
v Bütçe komisyoııl anııa) 

İstruıbul (AJıınct Harndi Başar) - Nüfusunun yüzde · 60. 
ından fazlası bir § bir hududu içinde ylt§ıyan viliıyct

lerde mahalli idare ile şehir beleeliye ri hizmetlerinin 
ıbirleştirilnıesi ve şehreınaneti kurulma ına dair ( l~i§ · 
~eri, Maliye \'C Bütçe koıııisyonlarına) 

Zonguldak (Abdürralunıın Boyacıgiller) - Memurların 

işleilikleri suçlardan dolayı haklal'lnda yapılacak soruş
turma ve kovuşturnıuyu dair (İçişleri ve Adalet koınis
yonlanna) 

2/39 Tmıceli (Hıdır Ayclın) - lskiin Kanununu tadil eden 
509 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
ya aklığı kaldırılan y rlerle 5227 sayılı Kanunun 1 nci 
ınııddesiııiıı 4 ncü benelinde zilned iiE>n bölgelerde köy
ler 1eşkili ve halkının yerleştiı1lmc i hakkındaki 5826 
·ııyılı Karnında d ği;ıildik yapılınasına dniı· (l~ i leı·i, 

Dahil! Nizaııırıaıııeııiıı 69 ncu 
• maddesi geregince hükümsüz ka.l
ıruşhr. 

Dahili Nizıımnarucnin 69 n.cu 
ınacldesi geregince hükümsüz kal
mışt.ır. 

~:J . I . 1953 taribinde 6027 sa
yılı Kanun .olarak kabul edilmiş
tir. (İçtimıı : 3) 

Dahili izamnamcn.in 69 ncıi mad
desi gereğince hüküınsiiz kalmış
tır. 

Dahili Nizanınamen.in \i9 ucu ~ad

desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

Ja[jye Ye Büt~e koıni~yonlarıııa) 19 . I . 1953 tarihinde sahibi ta
mfıncl s.n geri alınmıştır. 

2/399 Zongıtldak ( Mürralıman Bo~·acıgillcr) - İşçi ' igorta
lıırı Kunınuı Kanlmtınun 5565 Sll),lı Rııııımla değişı>ıı 

(F . : 215 - !çtima : 3) 



No. 

2/400 

2/401 

2ı/402 

W403 

2/404 

2/405 

2/406 

- 4:99 -
l fuli\ sası 

20 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın la 
nıis;vonunıı ) 

( Çalışmıı Ko-

!dareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1952 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında (Bütçe 
Komisyonuna) (1/41 7 ile birlcştirilmiştir) 

Ağrı (Ccliil Yardımcı ve Tunceli Hasan Rcmzi Kulu) -
t~kiın Kanununu tadil eden 5098 sayılı Kanunun geçici 
ı nci maddesinin değiştirilmesine ve 5826 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin «A» fıkrasının kaldırılmasına ve 
dördüncü maddesİitin değiştirilmesine ve bu kanuna biı
:r.ı madde ve fıkraların ekleııınesinc dair (İçişleri, Ma
liye ve Bütçe komisyonlanna) 

tst.anbul (Nihad R~şad Belger) - Sılıhi ucuz evler kanu
nu teklif'i (Bayındırlık, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Adalet, Maliye ve Bütçe konıisyonlarnna) 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 3 arkadaşı) - Askerı 

l\fuhakcmc Usulü Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair (1\'lilli Savunm~ ve Adalet komisyoııla
rına) (Geçici Adalet Komisyonuna) (2/409, 499 ve 500 
ile birleştirilmiştir) 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 arka.daşı) - Avu
katlık Kanunıınun 7 nci ve ll 7 nci maddelerinin yürür
lükten kaldınlıuasına da'ir (Adalet Komisyonuna) 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve Sinob Server Somun
cuoğlu) - Basın Kanununun 19 ncu maddesine bir fıkra 
eklenınesine dair (İçişleri ve Adalet koroi yoıılanna) 
(Geçici Adalet Komisyonuna) 

Tı·abzon (Faik Ahmed Bnnıt~u ve 2 arkada-ıı) - Be
lediye İstimiiık Kanununun 7 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına. dair ( İçİJileri ve Adalet komisyon]Arınıı ) 

(Geçici Adalet Komisyonuna ) 

Muamele~i 

Redeline dair <ılan Çalışma Komis
yonu l'aporu 12 . II . 1953 taı·i

lıinde kabul edilmiştir. 
(E. : 164- Iı;:tima : 3) 

:}0 . VI . 1952 tarihinde 5978 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. (t~tima : 2) 

Dahili Nizamnaıncnin '69 ncu mad
desi geı·eğince lıiikiimsüz kalmış

tı ı·. 

Dahili Nizamııamenin '69 ncu mad
desi gereğince lıükümsüz kalmış
tu-. 

Duhil1 Nizamnamen.in '69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

Dahili Nizanınamen.in '69 ucu mag
,le i gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

Dahili iuımnamenin '69 ucu mad
desi grı·eğince hükümsüz kalmış
tır. 

Dahili Nizanınanı nin 69 ucu mad
desi gereğince hükümsüz kalnıış
tır. 



o. 

2/407 

1500 -
H ulisası 

Trabzon (Faik Ahmed Banıtçu ve 2 arkadaşı) - Bele
diye Kauunnnun bazı maddeleı·inin değiştirilmesine ve 
bflzı maddelerinin yüı·ürlüktt>n kaldırılrnnsınıt dair (lç
i§leri Komisyonuna) 

2/40 'l'ra.bzon (Faik Ahmed Banıtçu ve 2 arkadaşı ) . 5 
Ağustos 1325 tarihli '!'ahsili Emnıl Kanununun 17 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındıı (Mali-
ye ve Adalet koıııisyonlaı·ınıı ) (Geçici Adalet Komis-

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

yonuna) Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

2/409 '!'rabzon (F'aik Alıwed Bıınıtı,:u ve :3 a ı·kadaşı ) · 1455 
sayılı Askeri Meıuuı-lar Lıakkmdaki Kanunun ikinci 
madde inin deği~tirilmeııiue dair (Mill\ Savunınıı ve 
.Adıılct komisyoıılıırma ) ( Oe~i ·i AdaLet Komisyonunu ) Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad

desi gereğince hükümsüz kalmı•
tır. 

2/410 '!'rabzon (Faik AJııned Baı·utçu '" 2 arkadaşı ) - l 'c
miyetler Kanununun bfızı maddeler·inin değiştirilmesine 
ve bazı maddelı•ı·iniıı yüı·ürlükten kaldıı-ılnıasma dair· 

. (İçişleri ve dalet komisyoııla.rııı ıı) (Geçici Adalet 
Komisyonuna) 

2/411 'l'rıı.bzon (Failt Alımed Baı·ut.çu ve 2 arkadaşı) - Çift. 
çiyi 'l'oprıı.kJandırnıa Kanununun 21 nci ıııaddesinin de-

Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış

tır. 

ğiştirilmesiııe daiı· ( '!'arım ve dalet koınisyonlaı·ına ) 10 . XU . 1952 t<:--ihinde salıibi 
tarafından geri alınmıştır. 

2/412 '!'rabzon (Faik Ahmed Banıt~ıı ve :ıl aı•kadaşı) - Dev
let Demiı'Yolları lstimli\k Kıınuııunun üçüncü ve dör
düncü maddeleriyle bu kıınııııa ınüzeyyel 1607 sayılı 
Kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinin yürürlükten 
kaldınlınasma dair {Ul&§tırma ve Adalet komisyonJa
rıua) {Geçici Komisyona) 

(F. : 203- !çtima : 3) 

Dııbi1l izamnamenin 69 ncu mad
uesi gereğince hükümsüz kalmış
tır. 

2/413 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 arkada~ ) - Ecza
cılar ve Eczaneler hakiondaki Kanunun 1 : 24 ncü mad 
deleı·iyle 49 neu maddesiııin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaldınlmasına dair ( ağlık ve osyal Yıırdını Ko-
misyonunu) (2/136, 297, 34-8 ve 37 ile birle§tirilmiştir ) ı . .XII . 1953 tarihinde 6197 a

yıJı Kanun olarak kabul edilm.i§
tir, (İ9tima : ·4) 



-501 -
Ne. 

2/ 414 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 arkadaşı ) - 55, 
356, 3410, 3550 ve 4007 sayılı kanunların yürürlükten 
kaldırılması hakkında (!~işleri, Milli Savunma, Adalet 

Muamelesi 

ve Milli Eğitim komisyonlarınal 12 . ll . 1953 tl!rihiııde sahibi ta
rafından geri alınmıştır . 

2/415 Trabzon (Faik Ahmed Barııtçu ve 2 arkadaşı ) - İçti
maatı Umumiye Kanununun 9 neıı maddesine bir fıkra 
cklenmesine dair ( İçişleri ve Adalet komisyonlarına l 
(Geç'iei Adalet Komisyonuna) 

2/ 416 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 arkadaşı) - 1darei 
Umumiyei Viifıyat ' Kanununurr 125 nci ıı;ıaddesinin de-

' r;F. : 225- l çtima : 3) 

Dahili Nizarn namenin 69 ncu mad
desi gereğince hüküınsüz kalmış
tır. 

ğiştirilmcsinc dair ( İçişl eri Komisyonuna) Dııhili Nizamnamenin 69 neu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tu·. 

2/ 417 '!'rabzon (Faik Ahı~d Barut~u ve Kırşehir llalil Sezıı i 

Erkut) - İşçi ve iş veren sendikaları ve sendika birlikleri 
hakkındaki 5018 sayılı Kanunwı 12 nci maddesinde de
ğişiklik yapılması lıakkıııda (Çalışma Komisyonuna ) 

2/ 41 Trabzon (!<,aik Alımed Baru tçu ve 2 arkadaşı) - Kaçak
r;ılığın Men 'i ve Takibine dair olan Kanunun 58 nci mad
desinin değiştirilmesine ve nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair ( İçişl er i ve Adalet komisyon-

Dalıili Nizaınnamenin 69 neu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış

tır . 

larına l Dahili Nizamnamenin 69 neu mad
desi gereğince hüküınsüz kalmış

tır. 

2/ 419 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 arkada§ı ) - Köy 
~bel eri ve köy sağlık memurlan teşkil at ı yapılmasma ve 
3017 numaralı Sılıha.t ve lçtimai Muavenet Vekilieti 
Teşki l at ve :\lcmurin Kanununun bazı maddelerinin de· 
ğiştirilmesine dııir olan #59 ayılı Kanunun 1 nci mad
desinin yürürlükten kaldırılına ·ı hakkında ( Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonuna ) 

2/ 420 '!'rabzon (Faik Ahmed Barutçu \ "C 2 arkadaşı) - Köy 
KanununUll 41 nci maddesiyle 44 ncü maddesinin· ikinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair ( İ~i şlcri ve Adalet ko
misyonlarına) 

·. 

:.!3 . l . l!l-,.3 tarihinde 6025 sa
yılı Kanun olarak kabul ııdilm.iş

tiı·. ( İçtirna. : 3) 

Dalıili Nizıımnamenin 69 ucu mad
desi gereğince hükümsüz kalmış
tır . 



Ne. 

2/421 

2/ 422 

2/ 423 

2/424 

- 502 -
Hulasası 

Traibzon (Faik .Ahmed Barutçu ve 2 arkada91) - Memu
rin Kanununun 4 neü maddesinin (Z) fıkrası ile 6 ncı 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında (İçi§leri 
Komisyonuna) 

Tralbzon (Faik .Ahmed Barutçu ve Harndi Orhon) - Mil
letvekilleri Seçimi Kanununıın 9 ncu maddesinin deği§

tirilmesine dair kanun teklifi ( İçi§leri , Milli Savunma 
ve Adalet komisyonlarınal (1/ 763, 2/ 278, 602, 611 ilc 
lbirleştirilmiştir ) 

Tr111bzoır (Faik Ahmed Barutçu ve Bingöl Mustafa Nuri 
Okçuoğlu ) - Noter Kanununun 7 nci maddesinin VI ncı 
fıkrasiyle 67 nci maddesinin VI ncı fıkrasının yürürlük
ten kaldırılmasına dair (Adalet Komisyonuna) 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve Hatay .Abdürrahman 
Melek ) - Pasaport Kanununun 22 nci maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair ( İçişleri Komisyonuna) 

2/425 \ Trabzon (Faik Alımed Barutçu ve Hamdi Orhon ) - Po
lis Va7.ife \ 'C . al~i.hi.vet Kanununun 8 nci maddesinin (D ) 
bendinin dı>ğiştirilnıesiııc dair (İ<:İ§lrri Kom isyonun a) 

2/426 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 arkadaşı ) - Teknik 
Ziraat ve Teknik Bab(jivanlık Okulları Kanununun 3 ncü 
ve 16 ncı rnaddeletin;n yürürlükten kaldınlmasma dair 
( Tarım ve Adalet koınisyonlarına) 

2/ 427 Trıı!bzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 arkadaşı ) -· Türk 
Ceza Kaııummuıı 159 \'e 161 nci ınaddel~>riııin değiştiril

mcsine ve bu kanuna bôzı maddeler eldenmesine dair 
(Adalet Komisyonıına) (2/219, 239, 250, 269, 272, 334, 
3-H, 350, 372, 392, 43 , 45 , 46-t, 476, -t O ile hirleştiri l 

miştir ) 

2/42 Trabzon (Faik Ahnwd Bnı·utc:u ve 2 arkadaşı ) - Türkiye 
mnhuriyeti gmckli andığı Kanummun 39 ııcu madde

ine hir fıkra eklennıc in ve geçici 4 ncü maddesinin 

Muamelesi 

15 . VII . 1953 tarihinde İçişleri 
Komisyonu raporu reddedilmiştir. 

(E. : 190- 1çtima : 3) 

17 . II . 1954 tarihinde 6272 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tiı·. (lçtima : 4) 

27 . n . 1953 tarihinde sahipleri 
t~rafından geri alınmıştır. 

. (F. : 227- İçtima : 3) 

Dahill Nizarnnam eni n 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalı;nış

tır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi geı-egince ·bükümsüz kal
mı~tır. 

1,5 . vn . 1953 tarihinde 6151 sa
yılı Ka.n.un olarak kabul edilmiş
tir. (l çtima : 3) 

9 . VII . 1953' tarihinde 6123 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir, (lçtima : 3) 

.· 



No. 

- 503 -
Huliısası 

:vü ı-ürlükt<>n kaldırılmasına daiı· (Milli Savunma, Mıı.

li.vr vr Büt~l' komisyonlarına l (2/506, 535, 536 ve 541 
ile birleştirilmiştir) 

2/ -!2!1 '!'rabzon (Pa ik Ahmed Barutçtı 1·e Hatay Abdünalıman 
Mel ek ) - 'rürk Vatandaşlığı Kanununun 10 neu ve 12 
nri ınııddel crinin değiştirilmesine daiı· ( lçişl cri v Adıı

Iri komis~·oıılıırınıı ) ( tit•çici Adııl<'t Komisyonuna ) 

l z111iı- ( P,•rt p,· Arat ) - B • ledi~·r Kanununun 15 nci ınad

dı·s iıı<' hir fıkr-a ~ l enın!'sin' vr Hi ncı maddesinin biriıı
<·i fıkı-ıısıııın deği§tiı·ilnw~inc dair ( İçişleri Komisyo-

Muamelesi 

Dahili Nizaınnam.eııin 69 ncu 
maddesi gereginee hükürusüz kal
ıınştır . 

Dahili Nizamnamenin -69 n.cu 
maddesi geregince hükümsüz kal
mıştır. 

n ı ııın ) 19 . XU . 1952 tarihinde sahibi 
tarafın.dan geri alınmıştır. 

:!/ -!31 Bolu ( l•'ıılıı-i Bclen V<' 9~l arkadaşı ) - Türkiye Cumhuri
·'·t· ti EıııPkli Sandığı 1\anuıınna ek kııııun tt•klil'i (Mali
·"" ,.,, Büt t:<' koınisyoıılaı·ıııa) 

CF: : 205 - lçtima : 3) 

Dahili Nizamna.meniıı 69 n.cu 
maddesi geı·eginee hükümsüz kal• 
mıştır. 



3. Tezkereler 

Bu lçtiına senesi içinde gelen (127) tez
kereden (109) u İkinci, (14) ü U çüncü, içtima
larda sonuçlandırılmış, (1) i Sayıştay Başkan-

lığı tarafından geri alınmış ve (3) ü de Dalıi

li Nizaınna.menin 69 ncu maddesi gereğince 

hükümsiW kalmıştır . 

No. llulasası 

3/219 Balıkesir [i)ll'tvekili Vacid A ena'ııııı milletvekilliği 

dokunulmazlığıııın kaldırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kuru
Jan Karına Komisyona) 

V220 Gümüşane Millet vekili J Jalit Zaı·bun 'u rı milletvekilliği 

dokunulmazlığıııın kaldıı-ılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi (Anayasa ve Adalet J(oınisyoıılııl'lndıın ku-

Muamelesi 

ı . Il . 1952 ta .·ihinde 1769 sa
yılı Kul'!lr olarak kabul edilmiş· 

tiı· . ( İçtima : 2) 

'nılan Kaı·nıa Komisyona) 25 . I . 1952 tarihinde 1756 sa
yılı Karar olıırak kabul edilmiş. 

ti ı-. ( l çtima : 2) 

3 / 221 

3/222 

Kars Milletvekili Abbas etin 'in milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
kere ·i (3/ 222 ile birleştirilmiştiı ·. ) ( Anayıısa ve Ada
let komisyonlarından kunılan Kııı·nıa Komisyonu ) 

Kaı·s Milletvekili Abbas tin'in ıııilletvckilliği doku
nu l mazlığının kaldırılması lıakkıııda Başbakanlık tez
kcresi (3/221 ile birleştirilnıiştir.) (Anayasa ve Adu
let kmisyonlıırından kuı·ulaıı Kaı·ma Komisyonu ) 

Kırklareli Milletvekili Mahmut Bı· bil 'in millet ,- ekilliği 

dokuni.ılınazlığının kaldırılması hakkında 13aşbakanlık 
tezkcresi (Anayn a ve Adalet konıisyoıılaı-ıııdan klını
lan Kıırmu Komisyonu ) 

Mnlııtya Milletvekili 1liknıet Fırat 'ın ıııillt>tvekilliği 

dokunulınazlığınuı kaldmlmıı~ı hakkırıda Haşhııkıııılık 

tezkere i (Anayasa ve Ada](:'( komisyoıılıırııı<lnıı kuru
lan Karma Komisyona) 

1 . n . 1952 tarihinde 1770 88· 

yılı Karaı· olarak kabul edilmiş

tir·. (İçtiına : 2) 

• 
1 . JJ . 1952 tarihinde 1770 sa
yılı Kaı·ar olarak kabul edilmi~

tir. ( l~tiııı.a : 2) 

25 . I . 1952 tarihinde 1758 sa
yılı Karar olarak kabul edilmi§· 
tir. (lçtiına : 2) 

l . U . 1952 tarihinde 1771 &a· 

yılı K~raı· olarak kabul edilmi§· 
tir, ( lçtima : 2) 
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Ne . Jlul iısası 

3/225 Malatya Milletvekili Mehmet Saclık Eti ve Mardin Mil 
letvekili Aziz Urııs'ııı milletv<>killiği clokunnlnıazlıkla 

nnın kaldll'llması hakkıııdn Hıışbnkıınlık t ezkt>ı·eRi 
(Anayasa ve Adalet komisyonlaı · ıııclıııı kunılaıı K ı!l'lııa 

Muamelesi 

Komisyona) 26 . lll . 1952 tarihinde 1785 sa
yıli Karnr olarak kabul edilmiş
tiı· . (İçtiına : 2) 

ll/226 Milli Korunma J947 ve 1948 yıllııı·ı Bil ıl ıı~o:Hnuıı gön
derilcliğine claiı· Başbakanlık tezkeı·esi 

3/227 Mühendislik ve Mimarlık hakinndaki 3458 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin (a) fıkrasıımı yorumlıuımaBı 

hakkında Başbaka.nlık tezkt>re.si (Bayındırlık ve Ada-

2 . VT . 1952 tal'ihinde 5941, 5942 
sayılı kanunlar olarak kabul edil
miştir. ( İçtima : 2) 

let komisyonlarınal Dahili 1izaınnamenin 69 neu mad-
,, . de~i gereğince hükümsüz kalmış

tıı·. 

3/ 22 Sayıştay Birinci Başkan lığı i~'in seçim ~·apılması hakkın

da Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (Bütçe, Maliye ve Sa-
yı ştay komisyonlarından kurulan Karıria Komisyona) 17 . .XII. 1951 tarihinde 1745 sa

yılı Knı·ar ola ı·ak kabul edilmiş

tir. (lçtirna : 2) 

3/22-CJ 

3/ 230 

3/231 

3/232 

~ayıştayda açık bulunan iki daire Başkanlığı için seçim 
yapılması hakkında Sayıştay Ba§kanlığı tezkeresi (Büt
çe, Maliye ve Sayıştay komisyonlanndan kurulan Karma 
Komisyona) 

Sayıştayda açık buluııan ;iki ü~·elik için seçim yapılması 

hakkında Sayıştay Ba§kanlığı tezkeresi (Bütçe, Maliye 
ve Sayıştay komisyonlanndan kurulan Karına Koıuis

yone.) 

İzmir Milletvekili Halil Özyörük'ün İçişleri Bakanlı
ğından ist'ifa ettiğine ve yerine Dt>vlct Bakanı Fevzi 
Ltltfi Karaosmanoğlu 'nun vekili ik edeceği ne dair Cum- · 
hurbaııkanlığı tezkeresi 

Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim Burçak'ın Gümrük ve 
Tekel Bakanlığından istifa ettiğine ve yerine Çalışma 
Bakanı Nuri Ö?.san 'ın vekillik cdeeegine dair Cumhur
başkanlığı ~zkeresi 

3,12SS Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Altıncı Oturumunda 
bulunmak üzere Paris'c giden Dışi~l e ri Bakanı Fuııd 

l(iipriilü 'ye Dc\'let Bakımı Boşbakan Yardımcısı ~amet 

J 7 . X ll . 1951 tarihinde 1746 sa
yılı Karar· olarak kabul edilmiş
tir. (1çtima : 2) 

l 7 . XII . 1951 tarihinde 1747 sa
yı lı Karar olarak kabul edilmiş
tir. ( t çtima : 2) 

9 . XI . 1951 tarihinde okunmuş
tur. ( İçtima : 2) 

!l . XI . 1951 tarihinde okunmuş
tur. ( l çtimo : 2) 
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Ağaoğlu 'nun vekillik edeeeğine daiı· Cumhurbaşkanlığı 

tt>ıkcrcsi 

3/ 23-! !Lukukta Yargılama Usulü hakkındaki kanıtn tasarısının 
gHiwrilmesiıw daiı· Bıı.~bakaıılık tczker<.>Si 

3/235 1'ralbzoıı Milletvekili T(•vfik Koral ' ın öldüğü ne dair 
Başlıakanlık tcıker<'si 

3/~6 Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit ' in öldüğüııc dair Baş
bakanlık tc:r.keresi 

3/237 Devlet Denizyollan ve Limanlan lşletme Genel Müdii'r
lüğü l 946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildi
riminin sunulduğunu dair Hayıştar Başkanlığı tezkeri'si 

Muamelesi 

9 . Xl . 1951 tarihinde 'okun
muştur. (İçtima : 2) 

9 . Xl . 1951 tarihinıle okundu, 
adL geçen l fıyiha Hükümete geri
verildi. (F. : 133- İçtima : 2) 

9 . XI . 1951 tarihinde okun
muştur. (İçtinuı. : 2) 

9 . XI . 1951 tarihinde okun
muştur. ( İçtima : 2) 

(1/294 ile birleştirilmiştir) ( Sayıştay Ko~nwıa) 2 . Vf . 1952 t.ıı.rihinde 5940 sa
yılı K.ıuı.un olarak kabul edilıniş
tir. (İçtima : 2) 

3/ 23 

3/239 

3/ 240 

a.vın üyel erdım bazılarıııa i:r.in verilmesi hakkında Tür
ki.''<' Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tczkercsi 

Bu topl~ntı yılı içinde iki aydan l'azlıı izin alan İstan
bul Milletvekili Nihad Reşad Belger'in ödeneği hakkında 
Türkiye Büyük Millt>t Merli'li Başkanlığı te1.keresi 

Bil!'!'ik :\[il kı l'<'killiğine se~il<'n Yüriınü Oı·csin 'in - ~ı:iııı 
tutanağı hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tl'?.k<'l'l'Si ( Tu tıı n:ıklan lneelemP Komis~·oıııına ) 

12 . XI . 1951 tarihinde okun
muştur. (İçtinuı. : 2) 

12 . XI . 1951 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İçtima : 2) 

26 . ın . 1952 tadhin.de konıis

YC\11 r.aporu ve seçim tutanağı ka
hul edilmiştir . 

(E. : 107- lçtima : 2) 
3/ 2·U O<•nizli MilletvPkilliğinı> se~i l en Ba.ha Akşit 'in se~im tu

tıınağı hakkında Yüksek , <'<:im Kurulu Başkanlığı te7.-

3/ 242 

3/ 243 

k<'resi ( Tutanakları fnPelt'tn<' Komisyonuna ) 12 . ll . 1953 tarihinde komis
yon raporu ve seçim tutan.~ ka
bul edilmiştir. 

Kıı-ş<>hir )lilletn•killiğine S<'t:ilen F.lvan Kaman ' ın eçim 
tutnağı hakkında \'üksl'k 'ı><;iın Knı·ulu Başkanlığı trz
kcresi ( Tutanakları İnceleme Komisyonuna ) 

Zoııızuldak :\liii Ptwkilliğiııe Sl'çileıı E ·at K('rimol'un 
s ~;im tutanağı hakkında Yüksek , <:iın Kuı·uhı Başkan

lığı t<'zk~rNıi ( Tntanakla rı İnceleme Konıis~·onuna ) 

(.K : 1~2 - lçtima : 3) 

25 . I . 1952 tarihinde komisyon 
raporu ve seçim tutanağı kabul 
odilmHjtir. (E. : 103- İçtima : 2) 

ı . I . 1952 tarihinde komisyon 
rııpoı·u VI' seçim tutanağı kabul 
edilmiştir . (E. : 100 -1çtima : 2) 



No. 
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Hulasası 

-------------------
i\laden kanunu tıı.~arı sı ilr Ankara Mi II r t veki li Salabad
din Adil 'in, )'lad!'n kanunu tı>klifinin önce Bkoııonıi Ko
ıııi><yo ıı undıı 1-(i i ı ·üşiilnıl'.· i hakkında lçişleı·i Komisyonu 
Ba~knnlığı trzkrrrsei 

3j 24!i i\fad<'ıı kanunu tasımsı ilı' Ankara Millı>tvekili :::;alahad
diıı Adi l 'iıı , MadPn karıunu tt•k l ifi ııiıı l'll son olnrnk l~ko

noıııi 1\ oıııi~yonu nca iıırrlrnın rsi hakkında l~koııoıııi Ko
ınis~·oıııı Ba~nnlığı lı'zkPrrsi 

3/ 246 )Jalntyıı )lillrtvrk ili ŞPfik 1'uga .1· 'ın (i ldiiğiinı> dai ı· B aş

hukanlık f<>zkPı'PHİ 

3/~-l7 AJ'~·oıı 1\:ıırahisar ~1illetl·ckili B<>kir Oynagaıılı 'nın nıil 

IPtHiıi lliği clokıııııılıııazl ığııı ın kald ı rı lııı nsı hakkında 

Bıı~baloınlık h'zk · ·ı·ı·si ( Anayasa I 'P Aıla l rt Konıisyon l a· 

nndan kurnlun Karnın Komisyona) 

3./248 Ai{rı ;\lill<• tl· ~ki li Crl fıl Yardımc ı 'nın ınillı•tvrk illi ği do· 
kıınnlma7.lığının ka ldınlınns ı hakkında Başbakanlık tez
kerı>si (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Koın is;vona ) 

3/ 249 

3/250 

3j25ı 

3/252 

... 

Ayllın Millt•tn' kili ai! <l rn'~i w Çanılı :VIill.rtl·ekili Ali 
Rıza . a~lnr'ın nıillrtn>killiği dokunulmazlıklarının kal
nlınıı.~ı hakkında Başbakanlık tczkrı·csi (Anayasa ve 
Adalt>t koıııis.vonlarından kurulan Karına Ko nıisyona ) 

Devlet Denizyolları ve r~imanlan İşletme Genel Müdür
lüğü ı944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildi
riminin sunulduğuna dair ayıştay Başkanlığı tczkeresi 
(Sayıştay Komisyonuna) (1/ 197 ile rbirlcştiri!miştir) 

Batı Almanye. 'yn. giden Ekon<mıi ve Ticaret Baluı.ru 
Muhlis Ete 'ye Maliye Bakanı !I asan Polatkan 'm ve
kil lik ed.-ccğine dair unıuııbaşkanlığı tezkeresi 

Açık bulunan Danıştıay Başkanlığı ic;iıı seçim yapılın a
sına dair Batıbakanlık tezkeresi (Adalet v İçişleri 
komisyonlarından lruru.lan Kal'llla Komisyon&) 

Muamelesi 

23 . XI . ı95ı tarihinde okun.ınuş 
ve kabul edilmiştir. 

(lçtima : 2) 

23 . XI . ı95ı tarihinde okunmuş 
ve kabul edi~tir. 

(lçtima : 2) 

28 . XI . ı95ı tarihinde ok:un
mu,tur. (İçtima : 2) 

ı . II . ı952 tarihinde ı766 sa
yılı Karar olarak kabul edi~
tir. (lçtima : 2) 

• 
1 . II . ı952 tarihinde ı767 sa.
yılı Karar olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 2) 

ı . n . ı952 tarihinde 1768 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 2) 

8 . II . l 952 tarihinde 5873 sa
yı lı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 2) 

3 . :X II . ı95ı tarihinde ok:unnıu$

tur. - (İçtima : 2) 

ı4 . I . ı952 tarihinde 1750 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (lçtim.a : 2) . 



No. 

3/253 

3/254 

3/255 

508 

Huliis:ısı 

Eskişehir Milletvekilliğille seçilen Elm-em Baysal 'm 
seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçiım Kurulu Baş
kanlığı tezkeres] (Tutan111kları İnceleme Komisyonu
na) 

Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Manisa Milletvekili 
ve Devlet Bakanı Fevzi Lı1tfi Karaosmanoğlu ile Güm
rük ve Tekel Bakanlığma Ballkesir J\IIilletvekili Sıtkı 

Yırcalı 'mn tayin edilclikl e ı·ine dair· Cumhurbaşkanlığı 
tezkereııi 

Bolu Milletvekili Kamil Kozak 'ın, Milletvekiliği doku
nulmazlığının kaldıı-ılınası hakkında Başbakanlık tellke
resi (Anayasa ve Adalet komisyonlanıı,da.n !kurulan 
Karma Komisyona.) 

3/256 , Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçı n'ın, millc~vekil

liği dokunulmazlığının kaldmiması hakkında Başba

kanlık tezkaresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

Muamelesi 

14 . XI . 1952 tarihinde komisyon 
raporu ve seçim tutanağı kabul 
edilmiştir. (E. : 132- İçtima : 3) 

3 . XII . 1951 tarihinde okunmuş
tur. (fçtima. : 2) 

25 . I . 1952 tarihinde 1754 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 2) 

kunıla~ Karma Komisyona) 18 . IV . 1952 tarihinde 1798 sa-

3/257 

3/258 

3/259 

3/260 

3/261 

• 
Sayın üyelerden baZliarına izin verilnıı>si hakkında 

'!'ürkiye Büyük Millet Meclisi Ba§kanl ı~ı tezkeresi 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izinalan Diyar
bakır Milletvekili Yusuf Kamil Aktuğ'un ödeneği hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezke-
resi 

Bu toplantı )'llı içinde iki aydan fazla izin alan İstan
bu Milletvekili Nazlı Tlabar'ın ödeneği hakkında Tür
kiye Büyük Millet MecHsi Başkanlığı tezkeresi 

Kütahya Milletvekili Ilakkı Geelik 'in İşletmeler Ba
kanlığından istifa ettiğine ve yerine Çalışına Bakanı 
Nuri Özsan'ın vekillik edeceğine dair ıımhuı·başkan

lığı tezkeresi 

1946 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuıtı daiı· ayıştay Başkanlığı tezkeresi (Sayış

tay Komisyonuna) 

yılı Karar olarak kabul edilmiş

tir. ( İçtima : 2) 

14 . XII 1951 tarihinde kabul 
edilmiştir . (İçtima : 2) 

14 . XII . 1951 tarihinde kabul 
edilmiştir. ( İçtima : 2) 

14 . XII . 1951 tarilıinde kabul 
edilmiştir . (İçtima : 2) 

14 . XII . 1951 tarihinde okun
muştur. (İçtima : 2) 

2 . IV . 1952 tarihinde 5911 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (Içtima : 2) 



-509-

Ne. Bulasası 

3/262 Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun ikinci mad- · 
desi muvacehesinde 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununun 96 ncı maddesinin yürürlükte olup olmadığı 
hususunun yorumlanınasma dair Başbakanlık tezkeresi 
( İçi şleri ve Büt~e koınisyonlarma) 

3/263 Mart : Ağustos 1951 ayianna ait raporun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (Sayıştay Komisyo-

Mu&!!! el esi 

Dahili Nizamnamenin 69 n.eu 
maddesi geı·evince hükümsüz kal
mıştır. 

nuna) 15 . II . 1952 tarihinde 1783 sa
yılı Karar olarak kabul edilmij
tir. (lçtima : 2) 

3/264 Jandarma albaylarınıır terfilerinde 4273 sayılı Su!bay
lar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 9 ucu madde
sinin uygulanıp uygulanmıyacağınııı yorumlanması bak
kında Başbakanlık tezkercsi (Milli Savunma ve İçişleri 
koınisyonlarına) 

3/265 Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve Denizli Milletve 
kili Pikret Başaran 'ı n milletvekilliği dokunulmazlıkla

rının kaldırılrnaları hakkmda Başbakanlık tezkeresi 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarmdan kurulan Karma 

Dahili Niz.amnamenin 69 neu 
mddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Komisyona ) 15 . II . 1952 tarihinde 1775 sa
yılı Karar olarak kabul edilmi4-
tir. (İçtima : 2) 

3/266 

3/267 

3/268 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endi k 'in milletvekilliği 
dokunulmazlığımn kaldırılına ı hakkıııda Başbakanlık 

tezkeresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Kornisyona) 

Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir 'in milletvekilli
ği dokunulınazlığının kaldırılması hakkında Başbakan

lık tezkeresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyona) 

İstanbul MilJetvekili Senibi Yürüten 'in ·m illetvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılma:ıı hakkında Başbakanlık 
tezkcresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kum
lan Karma Komisyona) 

3/269 Kırşehir Milleh•ekili Halil Sezai Erkut'un milletvekilli
ği dokunulmıizlığının kaldırılması hakkında Raşbakaıı-

15 . ll . 1952 tarihinde 1776 sa
yılı Karar olarak kabul ~
tir. (İçtima : 2) 

15 . n . 1952 tarihinde 1777 sa
yılı Karar olarak kabul e~
tir. (lçtima : 2) 

15 . II . 1952 tarihinde 1779 sa
yılı Karar olarak kabul edilmi4· 
tir. (l çtima : 2) 
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3/270 

3/271 

3/272 

3/274 

3/275 

3/276 

1 

lık tezkeresi (Anayasa ve Allalet koınisyoıılaı·ımlnıı 
kurulıın Kaı·ına Komisyonu) 

Ordu Milletvı>kili Atıf 'l'opaloğlu 'ıınıı milletvekilliği <lo· 
kunulma.zlığınııı kaldır·ılma~ı hııkkıııdıı Başha kanlık tez
kereı;i (Anayasa ve Adalet koıni~yonlaı-ından kunılaıı 
Karına Konıisyonıı. ) 

Zonguldak Mill~tvekil i Rifııt Sivişoğlu'ııun milletvekil
liği dokuııulnııızlığının kaldıı·ılınıısı hakkında Bıışbakaıı

lık tezkoresi (A rı ayıısıı ve Adalet komisyonlııı-ındıııı kıı 

nılnn Karma Komisyona) 

Geçici bir komisyon kurulması hakkında Dilekçe Komis
yonu. Başkanlığı tezkeresi 

A~ık bulunan Devlet Bııkaıılığına ! ~işleri Bakanı Pevzi 
Lütfi Knı·aosmanoğlu 'ıınn vekillik edeceğine dair ('um

hur Başkanlığı tezkeresi 

Zonguldak Milletvekili Esat Kerimol 'un, milletvekilliği 

dokunulınazlığının kaldırılrııııısı hakkında Başbakan lı k 
tezkeresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyona) 

Adalet Komisyonuna üç üye daha seçilmesi hakkında 

komisyon başkanlığı tezkoresi 

ayın üyelerden bazılarina izin verilmesi hakkında Tür-

ı5 . II . ı952 tarihinde ı 780 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

ı5 . lJ . ı952 tarihinde ı 78ı sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

25 . I . ı962 tarihinde ı759 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

7 . T . ı952 tarihinde kabul edil
miştir. (İçtima : 2) 

7. T. 1952 tarihinde okunmuştur. 
(İçtima : 2) 

15 . Tl . 1952 tarihinde 1782 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1 . l . 1952 tarihinde okunmuş
tiı·. ( İçtima : 2) 

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkoresi 21 . 1 
tir. 

1952 tarihinde okunmuş
(l çtima : 2) 

3/277 

3/278 

Basın mensuplarının çalışma münasebetler'i hakkındaki 
kanun tasarısının geriverilmesine dair Başbakanlık tez
kereai 

Maden kanun\l tasarısının geriverilme ine dair Başbakan
lık tezkeresi 

3/279 İ tanbul Milletvekili Bildi Büsman 'ın, milletvekilliği 
dokunulınazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 

21 . I . 1952 tarihinde okundu, 
ve liiyiha Hükümete" geriverildi. 

(F. : 151 - t~tima : 2) 

21 . I . 1952 tarihinde okundu 
ve lfıyiha Hükümete geriverildi. 

(F. : 152- İçtima : 2) 



No. 

3/280 

3/281 

3/282 
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Iluliısnsı 

tezkeresi (Anayasa ve Adalet komsyonlarından kurn
Jau Karma KoıniıJyonıı.) 

lçtüzüğün tetkikı vazifeı;ini müstakillen kendisine verdi
ği mevzularda Karına veya Ueçici komisyonlara Bütçe 
Komisyonundan üye alınmaması hakkında komisyon 
başkanlığı tezkeresi 

Kars Milletvekili Hüseyin Cah it Yal~ın 'ın millctvekil . 
liği rlokunulmazlığının kııltlıı·ılması hakkında Başba

kanlık tezkeresi (Anayasa ve Adalet koıııisyonJarından 
kurulım Karma Komisyonıı ) 

Istanbul Millrtv<'kili Ahmet llıımdi P.aşar· ve :3 arkaJa
şıııın İskan Bankası kurulmasına ve iskftn işlerini icra 
tarzına dair kanun teklifini gör·üşen Geçici Komisyo
nun mesaisinin l ay te h iri h'ıı kkındıı tezkeresi 

:3/283 Müteveffa lngilteı·e Krrıılı Ma,jılste 6 ncı .Jor.i 'un ce
ııaze nıeı·asimindr buhınınn k üzerr Loodra 'ya giden 
Cumhurbaşkanına avdetine kadıır· Hüyük Millet Mec
lisi Başkanı Refik Koraltan 'ın veki\.let erleceğine dair 
C'umhuı·haşkıınlığı tezker·esi 

3/284 Mütevpffa lngi lter·e Kıralı Majeste 6 ncı .lo rj 'un C€'

naze merasiminde bulunmak üzere Londra 'ya giden 
Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'na Devlet Bıı

kanı ve Başhakan Yar·dımcısı Sarnet Ağaoğlu'nun ve
killik erlceğine daiı· ( 'u mhuı·başkanlığı tezkE>r·esi 

3/:!85 Eskişehir Milletvekili Kema l Zeytinoğlu 'nun Milli Ko
runma Kanununun bazı maddelE-rinin değiştirilmt'si 

hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Milh•tvekili İsınet lgaı: 'ın. Milli Korunma 
Kanununun bazı maddelerin'in deği~tirilınesine dair ka
nun teklifinin Geçici 2 nci maddesi hakkında Bütçe Ko
misyonundan istenilen rriütalaaya dair İçişleri Komisyonu 

Başkanlığı tezlteresi 

Muamelesi 

15 . U . 1952 tarihinde 1778 lja
yılı Kaı·aı· olarak kabul edilmiş

tir·. ( İçtima : 2) 

:ıa . ı 1952 tarihinde reddedil-
miştir·. (E. : 102 -lçtinıa : 2) 

:!6 . ı rı . 1952 tarihind e 1784 sa
yılı Kaı·ar olarak kabul edilmiş
tir. ( lçtima : 2) 

30 . I . 1952 tarihinde okunmuş
tur·. (lçtima : 2) 

13 . rı . 1952 tarihinde okunmuş
tur. (İçtinıa : 2) 

J 5 . I ı . 1952 tal'ihinde okunmuş
tur. (lçtima : 2) 

24 . HI . 1952 tarihinde olı:unmuş
tuı-. (lçtima : 2) 

3/286 Arazi Vergisi Kanununa ek kanun tasarısının geriveril-
mesine dair Başbakanlık tezkeresi 22 . II . 1952 tarihinde okundu 

ve layihıı Hükümete geriverildi 
(F. : 163- lçtima : 2) 



No. 

3/287 

.3/2 8 

3/289 

3/ 290 

3/291 

3/292 

3/ 293 
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Hulasası 

Tuz Kanıımınun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
olan kanun tasarısının geriverilmesi hakkında Ba§ba
kanlık tezlteresi 

İstanbul i\Jillet1·ekili 'azlı Tinbar'ın milletvekilliği do
kunıılmıızlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi (Anayasa ve Adalet kontisyonlarından kuru
lan Karma Komisyona) 

Kırklareli Milletvekili ' ıtkı Pekkip'in, milletvekilliği 

dokunulmazlığıııın bldmlması hakkında Ba§bakanlık 

tezkeres'i (Anayasa ve Adalet kontisyonlarından kuru
lan Karma Kontisyona) 

Sanıstın MillctvE'kili tsrnail l§m'ın ınillutv<'ki lli dokunul 
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkercsi 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona) 

Atlfıntik Paktı Dr,· l<'tl ~rinin akdcdec<'ği toplantıya ka
tılmak üzere Lizbon 'a giden Dışişleri Bakanı Fuad Köp
rülü 'y Adalet Bakanı Rükncddin Nasuhioğlu 'nun Ve
kil! ik cdeceğine dair umlıUJ'başkanlığı tezkeresi 

ayın üy<'lerd('n bfızılarına izin ,-erilmesi hakkında Tür
kiye Bü_,;ik :.\[illet }[<'elisi Başkanlığı tezk<'rcsi 

Bu toplantı yılı i<:i nde iki a.vdıuı fazla izin alan Kars 
Milletvekili Tezer Taşkıran 'ın ödcn.eği hakkında Tür
kiye Büyük Mill<'t :.\Ieclisi Başl,anlığı tezkeı·csi 

3/294 Bu toplantı yılı içiııdr iki aydan fazla izin alan Konya 
-;\'lilll'tvekili Ömer Rıza Doğnli 'un ödencği bakinnda 
Türki.v Bü~·ük l'fill<'t }'(eelisi Başka!ıhğı tezkeı-esi 

3/295 Avrupa Konseyi il <' Avrupıı Ekonomik Iş Birliği .TP-'J· 
· kilatı Bakanlar KoınitP ·inin yapacakları toplantılara ka
. tılmak üzere Paris 'p giden Dışişleri Ba k'anı Fuad Köp

riilü 'ye Başbakan Adııau }le nderes 'in V rkruet rocceği

nr dair Cumhurba~knnlığı tl'zkcrrsi 

3/296 Ankara l\Hlletvekili Dağıstan Binerbay 'ın, milletTekilli
ği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan-

lluameleei 

22 . n . 1952 tarihinde okundtt 
ve layiha Hükümete geriverildi 

(F. : 164 -İçtima : ~' 

ll . IV . 1952 tarihinde 1791 sa.
yıh Karar olarak kabul edilmil)-
tir. (lçıima : 2) 

14 . IV . 1952 tarihinde 1793 aa
yılı Karar olarak kabul edilmit
tir. (!çıiJaa : 2) 

14 . IV . 1952 tarihinde 1794 •• 
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (lçtiaa : 2) 

25 . n . 1952 tarihinde okun.mll3-
tur. (lçtima : 2) 

28 . Il . 1952 tarihinde kabul 
edilmi§tir. (lçtima : 2) 

2 . n . 1952 tarihinde kabul 
edilmiştir. (lçtima : 2) 

28 . n . 1952 tarihinde kabul 
edilmiştir. (!çtima : 2) 

26 . UI . 1962 tarihinde ok1lnDUl0• 
tur. (!c1.ima ~ 1) 



Ne. 

3/297 

3/:!98 

3/300 

1/801 

3/302 
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Rulaııası 

lık tezkeresi (Anayasa ve Adal et komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyonıı ) 

Ankan Milletvekili Mümtaz Faik I•'enik'iıı . milletve
killiği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Ba§
bakanlık tezkeresi (Anayasa ve Adalet komisyonlarıu 

dan kurulan Karma Komisyona) 

Sıı.msun Milletvekili Muhittin ÖzkcCeli 'nin, milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba

kanlık tezkeresi (Anayasa ve Adalet komisyo nların

dan kurulan Karma Komisyonu) 

Sayın üyelerden baııl a nna izin verilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

Bu toplantı yılı içind\' iki ;ıydan fazla izin alan Hak
kari Milletvekili Selim 'eve n 'in ödeııcği hakkııHla 1'ür-

Muamelesi • 

ll . IV . 1952 tarihi'nde 1789 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 2) 

ll . IV . 1952 tarihinde 1790 sa
yılı Karar olarak kabul edi lmiş

tir. (İçtima : 2) 

14 . IV . 1952 Uıribinde 1795 sa
yılı Kaı·ar olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 2) 

31 . III . l%2 tarihinde kabul 
edilmiştir. (lçtiın.ıı. : 2) 

kiye Büyük Millet Mecl isi lla§kanlığı [('zkeresi 3l . III l 952 
edilıni§tir . 

tarihinde kabul 
( İçtima : 2) 

Bu toplantı yılı iı:inde iki ayuı:ın faz la izin alan 'l'okacl 
Milletvekili Fevzi Çubuk 'un ödeneği ha kk ında Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 31 . Ili 1952 

edilıni§tir. 

tarihinde kabul 
( İçtima : 2) 

Sayın üyelerden bazılunnil izin veı·ilmesi h ak kında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 4 . IV . 1952 tarihinde kabul 
edilmiştir. ( İc;tima : 2) 

3/J08 Manisa Milletvekili Fevzi Lfıtfi 1\ıı ı·aosmaııoğlu 'nun 
İçişleri Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı Vekiiletiııdeıı is
tifa ettiğine n İçişleri Bakanlığıııa Başbakan Adnan 
Menderes'in Tekillik ede ·eğine daiı· 'umhurbaşkanlığı 

tezkeresi 7 . lV . HJ52 tarihinde okun-
muştur. (İçtima : 2) 

3/304 Hayvanlar Vergisi Kaııuınıııuıı 18 nci macldeııirun de
ği§tirilmesi hakkındaki kanun tıısa ı·ısın ııı ger·iverilm e-

3/305 

3/SOl! 

•in• dair Başbakanlık te?.keı·esi 14 . IV . 1952 tarihinde okundu 

Konya Milletvekili Ziya Baı·lıı 'ın öldüğünc dair Baş-

ve 1ilyiha 1 1 ükümete geri verildi. 
(F . : 172- lçtima : 2) 

bakanlık tezkeresi J4 . IV 
ın uştur. 

1952 tal'ihinde okun
(l çtima : 2) 

Konya Milletvekili Ömeı· Rıııı IJoğrul 'uıı öldüğü n<> dair 
Başbakanlık teıkeresi ~8 . J\' . 1952 tarihinde okun

ınuştuı·. (1çtima : 2) 



No. • 
~ 

3/307 

3/308 

-514-
Bulasası 

-------- -------- ---
Milli Piyango İdaresinin 1951 yılı Bilfmçosuııun göndc
rlldiğine dair Ba.şbnkanlık tezkere~i ( Snyı~tııy Komis
yonuna) 

'L'ürkiye 'umhuriyetj Emekli Sandığı Kanununun 64 
ve 69 ncu maddelerinin yorumlaJlma~ı hakkında Başba
kanlık tezkeresi (Geçici 1\omisyona) 

:3}309 Haşbakıııı Adnan Menderes ile Dışi~leı·i Bakanı Fuad 
Köprülü 'n ün Yunanistan'a yapacaklan iııd ei ziyıı ret 

ınünasebctiyle dönilliler-ine kadaı· Başbakanlığa ağlık 

ve osyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem Ilayrİ Üstünclağ'
ın, Dışişleı·i Hııkıınlığma Devlet Bakanı , Ba~bakan Yaı·

dımcısı Sam et Ağııoğlu 'nun ve lçişl e ı·i Bakanlığınıı da 
Maliye Bakanı Ilasan Polatkıın ' ın vekillik edecekleı·irıe 
dair 'umhurbaşkaıılığı tezkeı·e~i 

3/310 Mııraş Milletvekili Ahmet Bozdıığ ' ın milletvekilliği do
kunulrnazhğının kaldmiması hakkında Bıışbakıınlık tez
kcresi ( Anayıısa ve Aılıılet koınisyonların<IHn lnınılıııı 

Muamelesi 

24 . Xl . 1952 tal'ihinde okundu 
re bilgi edinildi. 

(E. : 137 -lçtima : ;J ) 

2 . Vl . 1952 tarihinde 1803 sa
yılı Kaı·aı· olara.k kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 2) 

25 . lV . 1952 tarihinde okun
muştur. ( lçtima : 2). 

Karına Komisyona ) l 9 . X[] . 1952 tarihinde 1812 sa
y ılı 1\arııı· olarak kabul edilmiş

tiı·. ( Içtima : 3) 

3/311 

3/312 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'ın milletvek'illiği.. 

doktınuhnazlığının kaldmiması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi (Anayasa ve Adalet koınisyonlarından kuru
lan Karma Komisyona) 

Yalova Kaplıcalan İşletme İdaresinin 1947 yılı hesabı
na ait rapor ile bilançosunun sunulduğuna dair olan .tez
kerenin geriverilmesi hakkında ayıştay Bll§kanlığı tez
kcresi 

3/313 amsun Milletvekili Hiıdi Uzer ve 49 arkadaşınm, 

Bankalar ve Devlet Mü eleri Memurları Aylık-

larının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile aynı ka-
nunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncii 
maddesinin (A) ve (İ ) fıkralarının değiştirilmesi ve ge
çici bir madde eklenın i ve iğde Milletvek'ili Halil u
ri Yurdakul \'C 7 arkadll§ının, Bankalar ve Devlet Mü
esseseleri farnurlan Aylıklannın Tevhit ve Teadiilüne 
dair olan 3659 sayılı Kanuna bilıı hükümler eklenmesi 

19 . XII . 1952 tarihinde 1813 sa
y ılı Kıırar ohıı·n k kabul edilmiş

tiı·. (İçtima : 3) 

2 . V . 1952 tarihinde okundu 
ve Tezkere . ' ayıştay Başkanlığına 
geriv rilcli (F . : 176- 1çtima : 2) 



No. 

3/314 

3/315 

3/316 

3/317 

3/31 

3/319 

3/320 

3/321 

3/322 

3/323 
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Huliis:ısı 

hakkındaki kanun tekliflerinin sonuçlandırılamaması 

sebebine dair Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 7 . V 1952 
muştur. 

tarihinde okun
( İçtima : 2) 

Türk'iye Büyük Millet Meclisi ve Müştemilii.tı ile Milli 
Saraylar, Kasırlar ve köşklerdeki e§ya hakkında soruş
turma yapmak üzere vazifelendirilen komisyonun altı 

ayda işini bitirmesine ve Meclis haricinde de soruştur
ma yapmasına dair T. B. M. M. Başkanlığı tezkeresi 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

·-oıt "' 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Diyar
bakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin ödeneği hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

Bu toplantı yılı içinde iki aydaıı fazla izin alan Kasta
monu Milletvekili Rifat Taşkın 'm ödeneği hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

Bu toplantı yılı içinde iki a.ydan fazla izin alan Tokad 
Milletvekili Nuri Tuııgut Topcoğlu 'nun ödeneği hakkın
da Türkiye Biilfük Millet Meclisi Ba§kanlığı tezkeresi 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Zongul
dak Milletvekili Esat Kerimol 'un ödeneği halııkında 

'!'ürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

Sa.yın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

Bu toplantı yılı içinde iki aydaıı fazla izin a.lan Malatya 
Milletvekili Hüseyin Doğan 'ın ödeneği hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan ·bir üyel.i.k için se
çim yapılması hakkında komisyon başkanlığı tezekeresi 

TralYmn Milletvcikili Mahmut Goloğlu 'nun, Kan gütıııe 

sebebiyle işlenen adam öldül'llle ve buna te.~obbüs cü.rüm
leri failieri hısımları hakkında tatbik olunacak ınuanıe
leye dair 3236 sayılı Kamunın b5zı maddeleı·inirı değiş
tirilmesine ve bu kanuna btızı maddeler eklennı ·ine dair 
olan kanun teklifiniıı sonuc,:landınlanıanıası sebebi hak
kında Adalet Komisyonu Başkanlığı te?.keresi 

5 . V . 1952 tarihinde 1801 sa
yı lı Kaı·ar olarak kabul edilmiş
ti ı'. ( İçtinıa : 2) 

!l . \ ' . 1 !J52 tarihjude kabul edil
nıi§tiı·. (İçtima : 2) 

9 . V . 1952 tarihinde kabul edil
mi§tir. (lçtima : 2) 

!l . V . 1952 ta ı ·ihilıde kabul edil
mişti ı· . (İçtima : 2) 

!J . V . 1952 tarihinde kabul edil
miştir. (lçtima : 2) 

!J . V . 1952 tarihinde kabul edil
miştir. (İçtima : 2) 

12 . V . 1952 tarihinde kabul edil
ıniştir . (lı:tima : 2) 

12 . V . 1952 tarilıiruie kabul edil
!'ll iştir. (İçtima : 2) 

12 . V . 1952 tarihinde seçim ya
pılımştır. (İçtim.a : 2) 

16 . V . 1952 tarihinde okun
muştur. (lçtima : 2) 



-516-

No. Hulasası 

3/324 Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı Iben
'dine 5651 sayılı Kanunla eklenen C fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının Turizm Endüs
trisini Teşvik kanunu tasarısını görüşmek üzere kurul
muş olan Geçici Komisyonda müzakere edilmesine daiı· 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

3/3~5 

3/326 

3/ 327 

ayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

Danıştayda açık bulunan İkinci Daire Başkanlığı ile iki 
üyelik için seçim yapılması hakkındaki Başbakanlık tez
kcresi (Adalet YC İçişleri komisyonlarından kurulan Kar 
ma Komisyona) 

Ordu Milletvekili I\a§it Fırat ' ın milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(Anayasa ve Adal et komisyonlarından kurulaiT Karma 
Komisyona) 

~/328 Seyhan Milletvekili Mahmut K~baroğlu 'nun millctvekil
' liği dokunulmazlığınlll kaldırılması hakkında Başbakan . 

lık tezkeresi (Anayasa ve Adalet kom isyonlarından ku-

Muamelesi 

16 . V . 1952 tarihinde kabul edil
miştir . (lçtima : 2) 

26 . V . 1952 tarihinde kabul edil
miştir. (İçtima : 2) 

19 . VI . 1952 tarihinde 1806 sa
yılı Knrıı r olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 2) 

19 . XII . 1952 tarihinde 1814 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş

tir. (İçt.ima : 3) 

rulan Karma Komisyöna) 19 . XH . 1952 tarihinde 1815 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. "(İçtima : 3) 

3/329 Zonguldak Milletvekili 
Başbakanlık tezkere i 

Esat Kerimol 'un öldiiğünc dair 

3/330 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 21 Kasım 1947 ta
rihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Teşkilô.tına 

bağlı ihtısas te§ekkülleriniıı ayrıcalık ve muafiyetleri
ne dair Sözleşmeye Türkiye ınıhuriyeti Hükümetinin 
katılması hakkında kanun tasarısı ile Birleşmiş Millet
ler Teşkilatma bağlı ihtısas teşekküllerinin ayrıcıılık 

ve muafiyetlerine dair olan 21 Kasım J 947 tarihli Söz
leşmenin 36 ncı bendi gereğince Milletlerarası Çalışma 
Teşkilatı, Milletlerara · ı ivil Ha va c ılı k Teşkilatı ve 
Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından tevdi dilıııl~ bulu
nan ek nihai metinlerio onanınası hakkındaki kamın 

4 . VI . 1952 tarihinde okunmll§
tur. (lçtima : 2) 

tasarı_sırun geriverilmesine dair Başbakanlık tezkere ·i 4 . VI . 1952 tarihinde okundu 
ve layihalar Hükümete gerive
rildi. (F. : J80, 181 -lçtima : 2) 

3/331 Zonguldak lifilletvekili Abdürrahmao Boyacıgiller'iıı, 

Adalet Bakanlığına bağlı Yüksek llukuk Kurulu ku
rulmasına ve yürürlükte olan kantın ''c tüzükleı·in tek 



J\o. 

3/332 

:3/3:3:3 

3/334 
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metinde del'lenmesine t1ııir kanun teklifinin sonuçlım

dırılarnanııısı sebebi hakkında Adalet Komisyonu Baş-
kanlığı tczkeresi / 

'ayııı üyel!'nlcıı bazılarına izin l' eı-ilnıesi hakkında 

Muamelesi 

~ . V I . 1952 tarihinde okunmuş
tur. (!çtima : 2) 

Türkiye Büyük Millet .Meclisi Rıışkanlığı tezkaresi 6 . Vl . 1952 
edilmiştir. 

tarihinde kııbul 

(İçtima : 2) 
Bu toplantı yılı i ~inclr iki ny<lan fazlıı izin alan Kaı·s 
Milletvekili Veyis Koçulu'nun ödeneği hakkındH Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeı·esi 6 . VI . 1952 

edilmiştir. 

tarihinde kabul ' 
(İçtima : 2) 

Sayın üyelerden hiizılııı·ına izin VI'I'İinıcsi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba~kanlığı tezkeresi 16 . VI . 1952 tarihinde kabul 
edi lıpiştir . (İçtima : 2) 

3/335 Bu topiHnl ı yılı içinıle iki ayda n fazla izin al n n !stan
bul Milletvekili Mithat Benkeı·'iıı ödeneği hakkında 

'!'ürkiye Rüyük Mi ll et Meclisi Başkanlığı tezkeı·esi lti . VI . 1952 tarihinde kabul 
ed ilmiştir . (İçtima : 2) 

3/336 

3/ 337 

Bu toplantı yılı i~ind<' iki a.vdaıı fazla izin alan Mani
sa :\[illrtl·ekili Kfizıııı Taşkent 'in ödeneği hakkında Tür
kiye Bü.1·ük ~'!illet ;)f<•<·li~i Bnşkıııılığı t~zkercsi 

Oel'i<'t I lal'ayolları (jcn<'l ~lüdül'lüğü 19.J7 Bütc;e yılı 

Ke inh('sabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sa~·ıştay Başkanlığı trzl;crrsi ( ~ayı ta,v Komisyo
nuna) (1/329 ile birleştirilıniştiı·). 

3j 33.i l!udut 1·e ~alıilll' l' !:>ağlık flencl :\-Iüdürlüğü 1947 Bütçe 
~·ılı K<'siııhesahına ait. Uygunluk Bildiriminin sunuldu
ğuna dair ~a.1•ıştay B:ışkanlığı (l'zkercsi (Sayıştay Ko-

16 . VI . 1!J52 tarihinde kabul 
edilmi tir. (lçtima : 2) 

fi . 1 . 1953 taribinde 6001 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 3) 

misyonuna ) ( l/330 ile birlcş.tirilnıiştir ) !J . I . 1953 tarihinde 6006 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

3/33!) Orman <:uıd ;\!üdürlüğü 1947 Eüt~c yılı Kesinhesabına 

ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Bakanlığı tezkeresi ( Sayıştay Komisyonuna) (1/101 23 . I . 1953 tarihinde 6029 sa
il<' birlcştirilmiştir ). , yılı Kanun olarak kabul edilmiş 

3/340 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 Biitçc yılı Kesinhesabı
na ait Uygııııluk Bildiriminin sunulduğuna cla i ı· ... nyış-
1ay Başkanlığı tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna) 
(1/12 ile birle.ştirilıııiştir.) 

tiı'. (İçtima : 3) 

5 . U . 1953 tarihinde 6042 sa
yıb Kanun olarak kabul e~ 
tir. (lçtima : 3) 



Ne. 

3/341 

3/342 
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H ulisası 

Parlamentolararası Birliği 41 nci Konferansına katıla
cak üy.ııler hakkuıda Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkeresi 

Ankara Üniversitesi 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna) (1/327 ile 
biTleştiriJıniştir.) 

Muamelesi 

20 . VI . 1952 tarihinde seçim ya
pılmştır. '(lçtima : 2) 

9 . II . 1953 tarihinde 6043 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş 
tir. (İçtima : 3) 

3/343 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme G.enel Mü
dürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 

tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna) (1/328 ile bir-
leştirilmiştir.) 5 . I . 1953 tarihinde 6003 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş 
tir. (İçtima : 3) 

3/344 İstanbul Üniversitesi 1947 Bütçe yılı Kesinhesab;ına 
ait Uygunluk Bildiı·iıninin sunulduğuna dair Sayış-

tay Başkanlığı tezk.eresi (Sayıştay l{omisyonuna) 
(1/439 ile birlŞirilıniştir) . 2 . VII . 1953 tarihinde 6108 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

3/345 Posta, 'l'elgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(Sayıştay Komisyonuna) (1/331) ile birleştirilmiştir.) 15 . Xll . 1952 tarihinde 5993 sa

yıh Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 



4. Önergeler 

Bu içtiDıa senesi içinde gelen (81) önPı' 

geden (56) sı ikinci, (4) ü üçüncü içtımalard::. 

sonuçlandınlm.ış (5) önerge sahipleri tara-

fından geri alınmış ve (15) i de komisyonlar
da kalmıştır. 

~o. lluliisası Muamelesi 

4j189 Diyarbakır (Nazım Önen) - Belediye Kanununun 71, 
77, 91, 92 ve 125 nci maddelerinin değiştirilmesi hak-
kındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair 16 . XI . 1951 tarihinde okundu 

ve teklif sa.hit-<ine geriverildi 
(F. : 138 - İçtima : 2) 

+/ l!lO Aııtal.nı (,\kif Sanoğlu vr -ı arkadruşı ) - llalke\'l(' ı·i 

hakkındak'i kantın teklifinin geriverilmesine dair 19 . XI . 1951 tarihinde okundu 

+/ J!ll ::\lan isa ( 1\ ıiz ıııı Taı;~keııt vı• 2 ııı·kadıış ı ) - Y«>ni Uöı·rlı·s 

Kasabasının kurulU§u hakkındaki kanun teklifinin geri-

,.e teklif sahiplerine geriverildi 
(F. : 139- İçtima : 2) 

verilmesine dair 19 . XI . 1951 tarihinde okundu 
• ve teklif sahiplerine geriverildi. 

(F. : 140 • lçtima : 2) 
4/ 1!l2 Oiresun (Arif Hikınet Pamukoğlu ) - II Numaralı Ge

çici Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1951 tanhli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 1370 sayılı Kararın Karoutayda 
görüşülmesine dair (Dilekçe Komisyonuna) 

4j193 Tokad (Haluk Ökeren) - Eski Türkoeaklarının feshi 
üzerine C. H. Partisine devir ve teslim edilen maliann 
yeniden kurulan Türkocaklanna 'iadesi hakkındaki kanun 

Bu husustaki Dilekçe Komisyonu 
raporu 9 . I . 1952 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

(E. : 99 - İçtima : 2) 

tcklifinin geriverilmesine dair 23 . XI . 1951 tarihin.de okundu 
ve teklif sahibine geriverildi 

4/194 idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi hası
nın tahsisat ve harcıralılan hakkındaki 1613 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin 'ikinci fıkrasının yorumlanması 
ve 306 sayıiı Karann 3 ncü bendinin ikinci fıkrasının 

·, ;:_ tavzihi hakkında (Anayasa ve Bütçe komisyonlanna) 

+/195 Ankara (Fuad ' eyhun ) - A keri Fabrikalar 'l'ekaüt ve 
ı\1:uovenet andığı hakkııidaki 3575 saytlı Kanunun 16 
ncı maddesinin de~tirilmcsine ve bu kanun ıı geçici 

(F. : 142- İçtima : 2) 

Reddine dair olan Bütçe Komis
yonu raporu 16 . IV . 1952 ta
rihinde kabul edil.mi§tir. 

(E. : 113 - İçtima. : 2) 
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----------------------------' 
bir madde eklenmesine dair olan kanun teklifinin geri
verilmesi hakkında 

4/196 Çorum (Saip Özer ve Zonguldak Cemal Kıpcak) - Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 nci maddesine bir fıkra eklenm esi hakkındaki ka
nun tekillinin geriverilmesine dair 

4/197 Burdur (Mehmet Özbey) - Vali konaklariyle kayma
kanı ve bucak müdürü evlerinin veremle savaşta knl
lanılnıak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 

Muamelesi 

30 . XI . 1951 tarihinde okundu 
ve teklü sahibine geriverildi. 

(F. : 143- İçtima : 2) 

:) . XII . 1951 tarihinde okundu 
ve tcklif sahiplPrine geriveı·ildi. 

(F. : 145- !çtinıa : 2) 

devri hakkındaki kamm teklifinin geriverilmesine dair 3 . XII . 1!}51 tarihinde okundu 
ve teklif s.ahi bine geriverildi. 

4/198 Balıkesir (Sıtkı Yırcalı) - Gümrük ve Tekel Bakaulığı
na tayini dolayısiyle Başkanvekilliğinden istila ettiği 

ne dair 

4/199 Seyhan (ReŞ<'ıd Güçlü) - Basın Kanununun 36 ncı mad
desindeki (Basın yoliyle işlenmiş bulunan suı;lar) tabi
rinin yorumlanması haklmlda ( İçişleri ve .Adalet ko-

(F. : 144- İçtiına : 2) 

3 . XIT 1951 tarihinde okunmuş
tur. (İçtima : 2) 

misyonlarına) ; Yorumlanması hakkındaki Kar
ına Komisyon raponı ll . II . 
1952 tarihinde reddedil miştir. 

4/200 Zonguldak (Cemal Kıpcak) - Manş Kanununn ek 4379 
sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştiri l 

mesine ve bu kanuna bfızt geçici maddeler eklenmcsine 
dair olan 5585 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin geri-

(E. : 106- !çtima : 2) 

verilmesi hakkında 7 . XJ 1 . 1951 tarihinde okundn 
Ye teklif sahibine geriverildi 

4/201 

4/202 

•Mardin (Aziz ras) - Dilekçe Komisyonunun 5 . .XII. 
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1234 sayılı Ka
rarın Kaııı.utayda görüşülmesine dair (Dilekçe Komis
yonuna) 

İzmir (Pcrtev Arat) - lçtüzüğün 22 ve 85 nci maddele
rinin yorumlanması hakıkında (Anayasa Koıni yonuna) 

4/203 Aiyon Karahisar (Bekir Oynaganlı) - Dilekçc Komisyo
nul)un 26. XI. 1951 tarihli Hattalık Karar l'tvt'lindcki 

(F. : 147 -lçtima : 2) 

Bu husustairi Dilekçe Komis
yonu raporu 12 . V . 1952 tari
hinde kabul edilmiştir. 

(E. : 122- İçt.iıua : 2) 

22 . TI . 1952 tarihinıle sııhibi ta
rafıııılan geri alınmıştır. 

(F. : 166 - 1çtirııa : 2) 
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1042 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (Di-
lckçc Komisyonuna) Komisyondadır. (D. : X, 4/2) 

4/204 Erzurum (Enver ·Kuran) - Türk Kanunu Medenisinin 
292 nci ve 310 ucu maddelerinin değiştirilmesi hakkın-

daki kanun teklifinin geriverilınesiı;ıe dair 21 . XII . 1951 tarihinde okundu 
ve teklif sahlbine geriverildi. 

4/ 205 Antalya (Burlıauettin Onat) - Libya 'nın istikliiline ka
vuşması münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
iyi tenıcnııilerinin iblilğ edilmesi hakkında 

4/206 Çonıııı (Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortıılk~ıoğlu ) -
Emirher ve seyiserleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 
1 ııei ve 3 ncü maddelPrinin değiştirilmesine dair olan 
1600 sayılı Kanunda değişiidik yapılması hakkındaki 

kunun teklifin in gündeme alınmasına dair 

4/207 

4/208 

4/209 

4/210 

Eskişehiı· (Abiılin Potuoğlu) - Atiantik Paktma üye 
olmaldu berabeı· Türkiye'nin Askeri mevkiinin Orta -
Doğu Komutanlığı tertibine bağinnm ası .fikrinin İngil
tere Hükümetince iltizam edildiğine daiı· yabruıcı ajans
lar neşriyatı hakkında Dışişleı·i Bakanının izahat veı·

nıesiııe dait· 

Sivas (Nazım Ağacıkoğlu) - Erzurum'la Pasinleı· llee
si ,.e köylerinde vukuu gelen ze lzele dolayısiyle Bü
yük Millet Meclisinin teessürleriııin fe lii.ketzedelere 
duyurulnıaBı hakkında 

Erzurum (Enver Ka.ı·an ) - Erzurum havalisinde vuku
bulan deprenı ıııünasebctiyle Yüksek Meclisin felaketze
delere ~arşı sıcal< aliıkasının bildiı·ilmesi hakkında 

Erzurum (Bahadır Dülger) - Jçtüzüğüıı 51, 53, 56 n 
57 nci maddelerinin dcği.5tirilınesi hakkmdaki tüzük 
teklifinin gündeme alınnıasına dair 

(F. : 149 -lçtima : 2) 

24 . XII . 1951 tarihinde okunup 
kabul edilmiştir. 

(E. : 97 -lçtima : 2) 

7 . [ . 1952 tarihinde kabul edil
miştir. (İçtima : 2) 

7 . I . 1952 tarihinde okunmuş ve 
Dışişleri Bakanı beyanatta bu
lunmuştur. (İçtima : 2) 

7 . I . 1.952 tarihinde okunmuştur. 
(E. : 169 -lçtinıa : 2) 

7 . I . 1952 tarihinde okunmu.,tur. 
(E. : 1'69- tçtima : 2) 

ll . I . 1952 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(lçtima : 2) 

4/211 Rize ( İzzct Akçal) - Çay Kanununa göre kurolması ica
beden çay bahçeleri ile bu maksat için verüen avans mik
tarına 1950 yılında ne lıı.iktar bahçe kurulduğuna ve çay 
tohıınıu, kimyevi gübre ve mualeeenin meecanen verilip 
verilmediğine dair Tarım Bakanlığından sözlü soru öner-
gesinin geriverilmesi hakkında 18 . I . 195::! tarihinde okundu n 

sözlü soru sıı.lıi.bine geriverildi. 
(F. : 150 - !çtiınıı : 2) 
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4/212 Bilecik (Talat Oran) - Türkiye'de mevcut ( Güllıane Aske
ri Tıp Akademisi ve üniversiteler klinikleri hariç) bütün 
sağlık müesseselerinin tevlıidedill'rck . ağlık ' 'e ~osyal 

Yarduıı Bakanlığı tarafından idare edilme€1i hakkındaki 

ikanun teklifinin geriverilmesine dair 

4/213 

4/214 

41/215 

Zonguldak (Abdürrahman Boyacıgiller) - Milli Müda
faa ihtiyaçları için yapılacak istimilikler hakkındaki 

3887 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair olan kanun 
teklifin'in giindeme alınm881 hakkında 

Zonguldak (Abdürrahman Boyaeıgiller) - Zonguldak ve 
Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut kömür tozlannın 
arnele menafii umumiyesine olarak fürııhtuna dair olan 
114 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkındak'i kanun teklifinin gündeme alınmasına 
dair 

Tokad (Haluk Ökeren) - Memurların Muhakeme Usulleri 
hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair 

<JV216 Zonguldak ( uat Başol) - Hastalık ve Analık igortası 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında-

Muamelesi 

30 . I . 1952 tarihinde okundu 
ve teklif sahibine geriverildi 

(F. : 154- İçtima : 2) 

30 . I . 1952 tarihinde okunup ka
bul edilmemiştiı· . (İçtima : 2) 

30 . I . 1952 tarihinde okunup ka
bul edilmemiştiı·. (İçtima : 2) 

30 . I . 1952 tarihinde okundu ve 
teklif sahi,l;ane geriverildi. 

(F. : 156- !çtima : 2) 

ki kanun teklifinin geriverilmesine dair 6 . n . 1952 tardinde okundu ve 
teklif sahibinl' geriverildi. 

4/217 Konya (Murad Ali tllgen) - Dilekçe Komisyonunun 
9 . I . 1952 tarihli Haftalık Karar atvelindeki 1304 sa-

.. yılı Kararın Karoutayda göriişülmesine dair (Dilekçe 

(F. : 158 -lçtima : 2) 

Komisyonuna) Komisyoııdadır. (D. : X. 4/ 39) 
4/21 Konya (Murad Ali Ülgen ) - Dilt>kc; t> l{onıisyoınıııuıı 

9 . I . 1962 tarihli haftalık Kaı·aı · cetvl'liııdeki 1305 
sayılı Karnruı Kaınutııyda görüşiilırı('siıı dnir (Dilek-
çe Komisyonuna) Koııı isyondatlıı·. ( D. : .X. 4/-W) 

4/219 amsun (Muhittin Özkef li ve lliıdi tlzeı· ) - DiiE'k~<' 

-1,/:!20 

Komisyonunun 2 . 1 . 1952 tıırihli h aftalık Karııı· 

tvelindeki 1406 say1lı Karaı·ın Kaıııutııydn görüşiilmı>-
sine dair (Dilekçe Komisyoınu111 ) 26 . I . 1953 taı·:ihinde 1824 SıL

yılı Knr:.ır olarak kııt\ıl edilmiş

tir. (İçtima : 3) 
Samsun ( Pirıız Kesim ) - Dost ve ınüUeükiıııiz lngiltr
ı·(' Kıralı \ltıncı George'un ölümü miiııııselıE'tiyle Bü
yük Millet Meclisinin teessürleriniıı lngiltere Parl§men
tosuna ibl8ğı.ııa dair . n . 1952 tarihinde okuııup ka

bul edilmiştir . 

(E. : 105- İçtima : 2) 
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4/221 Burdur (Mehmet Özbey) - Sağlık ve osyal Yardmı 
Bakanlığı kuruluş ve ınemurlaı·ı J(anununıı biizı hü 
kümler eklenmesine ve 4258 sayı lı Kanuna bağlı ka<l
ro cetvelleı·inin değiştirilmesine dair olan 4 62 sayılı 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılma~ı 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 13 . II . 1952 tarihinde okundu ve 

sahibine geriveril di. 

4/222 İstanbul (İhsan Altınel) - İş Kanununun 5518 sayılı 
Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine 

(F. : 159- İçıima : 2) 

dair 13 . II . 1952 tarihinde okundu ve 
teklif sahibine geriverildi 

4/223 Yozgad (Faik Erbaş) - Kiremit fiyatlarının yükselme
si sebebi hakkındaki Tarım Bakanlığından sözlü soru 

(F. : 162- 1çtima : 2) 

önergesinin geriverilmesine dair 13 . II . 1952 tarihinde okundu ve 
soru sahibine geriverildi 

4/224 Balıkesir (Ali Fahri İşeı·i ) - 307 sayılı Tuz Kanunu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 

(F. : 161 -İçtima : 2) 

geriverilmesine dair 15 . II . 1952 tarihinde okundu 
ve teklif sahibine geıiverildi. 

4/225 Kars (Tezer Taşkıran) - Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
hakkındaki 5387 sayılı Kanunun 4 ncü ve 5 nci madde
lerine birer fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin geriverilmesine dair 

4/226 Kastamonu (Hayri Tosuııoğlu) - ·IIukuk sulü Muha
kemeleri Kanununun 429 ncu maddesinin yorumlanma-

(F. : J.62 -İçtima : 2) 

22 . II . 1952 t!l.rihinde okundu 
ve teklü sahibine geriverildi 

(F. : 165 - lçtima : 2) 

sı hakkında (Adalet Komisyonuna). H.eddine dair olan Adalet Komi.a
yonu raporu 2 . VI . 1952 tari
hinde kabul edilmiştir. 

(E. : 129 -!çtima : 2) 

4/227 İzmir 1-fertev Arat) - İçtüzüğün 22 ve 85 nci madde
lerinin yorumlanması hakkmdaki önergesinin geriveril-
mesine dair 22 . n . 1952 tarihinde okurulu 

4/22 İstanbul (Anclre Vahram Bayar) - İhtiyarlık igortası 
Kanununun 2 nci madde ine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklüiniıı geriverilmesine daiı· 

ve önerge sahibine geriverildi 
(F. : 166 -!çtima ~ .2) 

23 . II . 1952 taribinde okundu 
ve öneı·ge sahibine geriveıildi. 

(F. : 167 -İçtmia : 2) 
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4/229 !stanbul (Hadi Hüsman ) - Dilek~e Komisyonunun 26. 
n . 1952 tarihli haft.a.bk karar cetvelindeki 1489 sayılı 

Kara.rm Karoutayda görüşülmesine dair (Dilekçe Ko-

Muamelesi 

misyonuna) Koınisyondadır . (U.: X. 4/24 ) 
4/230 İstanbul (Hadi Hüsman) - Dilekçe Komisyonunun 26 . 

II. 1952 tariJıli ha:ftalıık 'karar cetvelindeki 1532 sayılı 

Kararın Karoutayda göm,ülmesine dair (Dil kç!' Ko-
misyonuna) Komisyondadır. (D. : X , 4/25) 

4/ 231 ! stanbul (Hadi Hüsman) - Dil ekçe Komisyonunun 26. 
II. 1952 tarihli haftalık karaı· cetvelindeki 1565 sayılı 

Kara.rm 'Kamutayda görüşülmesine dair ( Dilelkçe Ko-
misyonuna) 16 . IV . 1952 tarihinde 1797 .sa

yılı Karar olarak kalbul edilmiş

tir. (İçtima : 2) 

4/232 İçel (Şahap To! ) - Dilekçe Komisyonunun 13. rı . 1952 
tarihli Haftalık Karar etvclindeki 1435 sayılı Kararın 

4/233 

4/234 

4/235 

4/236 

4/237 

Kaıııutayda görüşülmesine dair (Dileçe Komisyonuna ) 12 . XII . 1952 tarihinde 1811 sa
yılı Karar olarak kıııbul edilmiş

tir. (lçtima : 3) 
! çel ( ahap Tol) - Dilekç!l Komisyonunun 13. ll. 1952 
tariJıli haftalık karar cetvelindeki 1436 sayılı Kararuı 

Karoutayda görüşülmesine dair (Dilekçe •Komisyonuna.) 
İçel (Şahap Tol) - Dilekçe Komisyonun 13 . II . 1952 
tarihli haftalık ka.ra.r cetvelindeki 1466 sayıh Karann 
Karoutayda görüşülmesine dair (Dilekçe Komisyonuna) 
İçel (Şahap Tol) - Dilekçe Konıisyonunuıı 26 . II . 1952 
tarihli haftalık karar eetvelindeki 1489 sayılı Kararın 

Kamutayda görüşülmesine dair (Dilekçe Komi ·yonuna) 

! çel (Şahap Tol) - Dilekçe Komisyonunun 26 . II . 1952 
tarilıli haftalık karar cetvelindeki 1532 sa)'llı Kararın 

Kaıııutayda görüşülmesjne dab· (Dilek~:e" Komisyonuna) 
l çel (Şahap To!) - Dilckçe Komisyonunun 26 . II . 1952 
tarihli haftalık Karar cetvelindeki 1565 sa)'liı Kara.ruı 

Karoutayda görüşülmesine dair (Dilekçe Komi yonunal 

Ko mi. yondadır. (D. : X , 4/J 9) 

Komisyondııdır. (D. : X , 4/ 20) 

Koırıisyondadır. ( D. : X . 4/ :ll l 

Komi yondadır. ( O. : .X. 4/ 22 ) 

16 . JV . 1952 tarihinde 1797 sa
yılı Knı·ar olarak kaıbul edilmiş 

tir. (!çtima : 2) 

4/23 Giresun (Arif Hikmet Pamukoğlu) - Dilekçe Komisyo
nunun 2 . I . 1952 tarihli haftalık Karar cetvelindeki 

4/239 

1406 sayılı Kararın Karoutayda 
(Dilek~ Koınisyontına) 

görüşülmesine dair 

i vas Milletvekili İlhan Dizdar 'ın Milletvek'illiğinden çe
kildiğine dair 

26 . r .. 1953 tarihinele ı 24 sa
yılı Karaı· olarak kalbul edilmiş 

tir. ( İçtima : 3) 

29 . II . 1952 tarihinde okwı.ın\14-
tur. (İçtima : 2) 
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:Die. Hul!saıı 

4>/240 Urfa (Necdet Açanal) - Dilekçe Komisyonunun 26 . I . 
] 952 tarihli haftalık Karar cetvelindeki 1479 sayılı Ka
rarın Karoutayda görü§ülmesine dair (Dilekçe Komis-

Mnllmeleli 

yonuna) Komisyondadır. (D. : X, 4/64) 
4/241 Urfa (Reşit Kemal Timuroğlu) - Dilekçe Kom'isyonunun 

13 . II . 1952 tarihli haftalık Karar cetvelindeki 1475 
sayılı Kararın Kaınutayda görüşü lmesine dair (Dilekçe 
Komisyonuna) Konıisyondadır. · (D. : X , 4/63) 

4/242 Seyhan (Salim erçe) -Af Kanununun 16 ncı maddesiy
le 4727 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü ve 5524 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddeleri hükümlerinin nesebi gayrisahih ço
cuklar iç'in evvelce babahk davası açılarak reddolunmuş 
ve kesinleşmiş bulunanlara da şiimil olup olmadığının 

yorumlanması hakkında (İçişleri ve Adalet komisyon-
larına) 9 . I . 1%3 tarihinde sahibi ta

ı·.ııiındıın. geri alınmıştır. 

4/243 Erzurum (Said Başak) - İhtiyarlık Sigortası Kanmm
nun 2 nci maddesinin d('ğiştiri l m.esi ve bu kanuna geçi
ci bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
geriveı·ilmesine daiı· 

Mardin (Kemal Türkoğlu) - Anaynsanın 49 ncu mad
desinin yorumlanması hakkında (Anayasa Komisyo
nuna) 

4/245 Manisa (Nnfiz Kör·ez) - 'l'flbüyet muameliitından alına
cak harciara dair olan 1260 sayılı Kanunun 8 nci mad
desini değiştiren 4151 sııy ılı 1\nnunnn 1 nci maddesi
nin değiştirilme~i hııkkındnki kanun teklifinin geri-

(F. : 210 -!çtima : 3) 

9 . IV . 1952 tarihinde okundu 
ve teklif sahibine geriverildL 

(F. : 168- !çtima : 2) 

Reddine dair olan Anayasa Ko
mi~yonu raporu 26 . Xl . 1952 
tarihinde kabul edilmiştir. 

(E. : 142- lçtima : 3) 

''erilmesine dair 1 . IV . l 952 tarihinde okundu 
ve teklif ı;ııhibine geriverildL 

4/246 Kastamonu (Hifat Ta.~kın Y(l Ordu Feyzi Boztepe) -
Askeri Yargıtay üyeleriyll:' !:=iııvcısının YBlj hadlerinin 
yorum yoliyle tt>sbiti hakkınrlıı (Milli avunma, Ada-

(F. : 173 -lçtima. : 2) 

let, Maliye, Bütçe kom'isyonlarına ve Geçici Koınisyona) 3 . TV . 1953 tarihinde s.ahipleri 
tarafından geıi. alınmıştır. 

!/247 Zongulda.k ( enıal Kıp~ak ) - Türkiye Cumhuriyeti 
'Emekli Sandığı Kanununa ok. kaııun teklifinin geriveril-

(F. : 232- tçtima : 3) 

m ine dair 2 . lV . 1952 tarihinde okundu 
ve teklif sahibine geriverildi 

(F. : 174 -!çtima : 2) 
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4/ 248 -Seyluı.n (Sinan Tekelioğlu) - Geçici Dilekçe Komisyonu

nun 28 . III . 1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1440 sayılı Karann Kamutayda görüşülmesine dair (Ge-

Muamelesi 

çici Dilekçe Komi yonuna) Komisyondadır. (D. : X, 4/60) 
4/ 249 Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin tütün isıili

salinin tan.zimi hakkındaki kanun tasansının geriveril-
mesine d&ir 

4/250 İçel (Şahap Tol) - Dilekçe 'Komisyonunun 5 . V. 1952 
tarilıli haftalık karar cetvelindeki 1899 sayılı Kararın 

30 . IV . 1952 tariliinde okundu 
ve tasarı Hükümete geriverildi 

(F.: 175-lçtima: 2) 

Karoutayda görüşüılınesine dair (Dilekçe Komisyonuna) Komisyondadır. (D. : X , 4/23) 
4/251 1 tanbul (Hadi Hüısman) - Dilekçe Komisyonunun 5 . V . 

1952 tarihli haftalık <karar cetvelindeki 1899 sayılı Ka
rarın Karoutayda görüşülmesine dair (Dilekçe Koınis.. 

yonuna) Komisyondadır. (D. : X , 4/ 26) 
4/252 Trabzon (Salilı Esad .Alperen) - Dilekçe Komisyonunun 

5 . V . 1952 tarihli haftalık Karar cetvelindeki 18 9 sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (Dilekçe 
Komisyonuna) Komisyondadır. (D. : X, 4/62) 

4j253 

4V254 

Antalya (Burhanettin Onat ve arkadaşları) - Turizm 
Endüıstrisini Teşvik Kanunu tasarısı 'ile Antalya Millet-
vekili Burhanettin Onat ve 122 arkadaşının Turizm 
Endüıstrisini Teşvik Kanunu teklifinin Geçiei Komis
yonda görüşülmesi hakkında 

İsta.nbul (.Alınıet Hamdi Başar) - Devlet tarafından 
veya onun yardımı ile yapılacak her türlü kıa.lkmma 

işlerinin sermayeleştiiilmesine, bu maksatla yapılacak 

işler için birkaç senelik müddetlere şamil Devlet planla
rı yapılmasının düşiinülüp düşünülmediğine ve kalkın
ma haı·eketlerinin bütçe sarfiyatı şeklinden çıkarılması
na dair olan sözlü soru önergesinin geriverilmesine dair 

4,1255 1 tanbul (Andre Yalıram Bayar) - Hastalık ve Analık 
igortası Kanununun 15 nci maddesinin değiştirilmesi 

7 . V . 1952 tarihinde okunup k.a
bul edilmiştir. (lçtima : 2) 

16 . V . 1952 tarihinde okundu 
ve sözlü soru önergesi sahibine 
geriverildi. (F. : 177- l çtima : 2) 

hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair 16 . V . 1952 tarihinde okundu 
ve teklif sahibine geriverildi 

4/256 Ankara (Talat Vasf'i Öz) - Türk Ceza Kanununun 4055 
sayılı Kanunla deği~irilen 403 ncü maddesinin yorum-

(F. : 178 -lçtima : 2) 

lanması hakkında (Adalet Komisyonuna) ll . ll . 1953 tarihinde sahibi ta
rafındıuı geri altnmıştıı·. 

(F. : 222 - lçtima : 3) 
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4/257 Zonguldak (Abdürı·ahnıan Boyacıgilleı•) - Adalet Ba

kanlığına bağlı Yüksek Hukuk Kurulu km11lmasına ve 
yürürlükte olan ka.muı ve tüzüklerin tck metinde der
Lenmesine dair kanun teklifinin gündeme a.lınınnsına 

uair 

· ~/258 

4/259 

4/ 260 

Eı·zurum (Bahadır Dülger) - Biı· evvelki birleşimde 

1'rabzon Milletvekili Faik Ahmed Banıtçu'nun sözlü 
sorusunun görüşülmesi sıı·Hsında, usul hakkında diğ.er 

milletvekilierine de söz verilmemiş olma ·ının lçtüzük 
hükümlerine uynıadığına dair 

Van (Ferid Melen ve 2 arkadaşı ) - Resmi ilan tevzi
atındaki yolsuiluk dola.yısiyle Başbakım Yaı·duncısı 

Sarnet Ağaoğlu hakkında -soruşturma yapılmasııııı 

dair 

Burdur (Mehmet Özb.ey) - Madeıı 'fetkik ve Aı·arna 
Enstitüsünün Ekonomi ve 'ficaret Bakanlığına ba.ğlıı.n

ması hıı.kkındaki kanun teklifinin geı·iverilınesine dnir 

4/ 261 Seyhan (Salim Serçe) - Kanunu Medeninin 658 ve 659 
ncu maddelerinin yo ı·umlanınası hakkıııda (Adnlet 

Muamelesi 

2 . VI . 1952 tarihinde okunup 
kabul edilmedi. (lçtiına : 2) 

28 . V . 1952 tarihinde okunmuş
tur. (lçtima : 2) 

30 . V . 1952 tarihinde okunup 
ı·eddedilıniştir. 

(E. : 127 - lçtima : 2) 

4 . VI . 1952 tarihinde okundu 
ve teklif sahibine geriverildL 

(F. : 182- İçtima : 2) 

Komisyonuna) 3 . XII . 1962 tarihinde sahibi ta
rafıııdan geri alınmıştı.r. 

4/262 Istanbul (Nihad Re~ad Belg.er ) - Sıhhi ucuz evler iıı
şasına dair olan kanun teklifinin geriveı·ilmesi hak-

(F. : 198- lçtima. : 3) 

kında 13 . VI . 1952 tarihinde okundu 
ve teklif sahibine geriverildi 

4/263 Tokad (Ahmet Gürkan) - Göçmenlere yardım kanunu 
tt' ktif inin ge ı ·iv e l'ilme ·ine dair 

4/264 lstıınbul (Celal Türkgeldi VE' 9 a rkadaşı ) - 1'üı·kiy.e 
Cumhuriyeti Emekli andığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesinin ( K ) bendi ile ge<;iei 69 ncu nıaddesincl de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifiuiıı gerive-

(F. , ısa- lçtima , 2) 

16 . VI . 1952 tarihinde okundu 
ve teklif sahibine geriverildi. 

(F. : 184 -lçtinıa : 2) 

rilmesine dair 16 . VI . 1952 tarihinde o~ıındu 
YC teklif sahibine geriverildi 

2/265 1'okad ( Sıtkı Atnn <;) - '!'ürkiye Cumhuriyeti Emtıkli 

Sanc:lığı Kanununun ge§iei 65 nci moddt'siue bir fıhtı 

\ 

(F . : 1 5 - lçtima : 2) 



Nt. 

5~-

liuli:ııaaı Muamelesi 

eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine 
dair · 16 . VI . 1952 t.arihinde o~undu 

ve teklif sahibine geriverildi 
(F. : 186- lçtima : 2) 

4/266 Elazığ (Hamid Ali Yöney) - Göçmen pulu çıkanlmıısı 
hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair 18 . VI . 1952 tarihinde okundu 

ve teklif sahibine geriverildi 

4/267 Mardin (Aziz Uras) - Mardin'in Kerdis köyü Muhtarı 
Mehmet Elik halclondalki Danıştay ilaınının yerine ge
tirilmemesi dolıa.yısiyle İçişleri Bakanına Gensoru açıl-

(F. : 187- lçtima : 2) 

masma dair olan öneııgesinin geriverilmesi hakkında 18 . VI . 1952 tarihinde okundu 
ve gensoru önergesi sahibine geri
verildi. (F. : 188- İçtima : 2) 

4/268 Zonguldak (Yunus Muamıner Alakant) - Milletvekiller'i 
ara seçiminin bu yıl yapılmamasına dair 

4/269 Eski~ehir (Ab\din Potuoğlu ve Balıkesir Esat Budakoğ
lu) - Türkiye Büyüik Millet Meclisinin çalcynalanna 1 Ka-

18 . VI . 1952 tarihinde 1805 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

ının 1952 gününe kadar ara verilmesi halkinnda 20 . VI . 1952 tarihinde 1807 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 



5. Türlü kağıtlar 

Bu içtima senesi içinde gelen (15) türlil 
kağıttan (14) ü ikinci içtiın.ada. sonuçlandınl-

mış, (1) i de Hükümete gönderilmiştir. 

No. 

5/39 

5/40 

Hulasası 

Federal Alınan Cumhuriyetini ziyaret için on milletve
kilinin davet edildiğinc dair Federal Alman umhuri
yeti Meclisi Başkanının telgrafı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Haziran, Tem
muz ve Ağustos ayları hesabı hakkında Mecli Hesap
larını !nceleme Komisyonu raporu 

5/41 Zongu ldak Milletvekili Cemal Kıpcak'm Türkiye um
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklilinin 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair Ekonomi Ko
misyonu raporu 

5/42 Türkiye llüyük Milll't Meclisi 1951 yılı Eylul - Kasım 
ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu 

5/43 Libya'nın !stiklô le kavuşması dolayısiyle Büyük Millet 
Meclisi adına Başkanlık tarafından çekil en tebrik telg
ra.fına kai'Şllık Libya Devlet Başkımının tc~ekkür telg
rafı 

5/44 

5/45 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlauıklariyle Mil
lt Saraylar, ka.sırlar ve köşkleı·deki eşya hakkında tç
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince :;oruşturına yapmak 
üzere görevlendirilen M eli Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporuna dair Anayasa Komisyonu raporu 

f<'edcral Alman ("umhuriyeti Meclisi Batikanının mektu
bu 

!)j46 Erzurum ilc Pasinler ilc si ve köylerinde vukua geleıı 

zelzelc dolayısiyle Büyük Mmet Meclisinin teessür-

Muamelesi 

9 . Xl . 1951 tarihinde okumııll4-
tur. (E. : 168 - l otima : 2) 

28 . XI . 1951 tarihinde o~du 
bilgi edinildi. 

(E. : 94 - !çtima .: 2) 

17 . XH . 1951 tarihinde okundıı 
kabu l edildi. (Içtima : 2) 

9 . l . 1952 taribinde okundtt 
bilgi edinildi. 

(E. : 9 - İçtinıa : 2) 

7 . I . 1952 taribinde okunm111tur. 
(E. : 97- lçtima : 2) 

31 . ur . 1952 tarihinde 1786 aa
yılı Karar o larak ka.bul edilıniı 

tir. (İçtiı:ııa : 2) 

16 . l . 1952 tarihinde okundu 
a~ıklam.~da bulunuldu. 

(E. : 16 - İçtima : 2) 



No. 

5/47 

- 530 -
Huliisası 

lerhıi bildiren telgraiıı Erzurum 
telgrafı 

alisinin cevıı bi 

1çtüzüğün bazı maddelerinin değiştir·ilmesi hakkındaki 

Muamelesi 

14 . I . 1952 tarihinde okunmuş

tur. (E. : 169- İçtiına : 2) 

Tüzük tekliflerine dair Anaynsıı Komisyonu raporıı ·(i . rı 

tur. 
1952 turibinde okunuıuş

(İçtima : 2) 

5/4 Yunanistan Ba~bakan Yaı·dıııı crsı ve Dışi~l e ı·i Bakanı 

M. Venizelo~'un hakkında göster-ilen hüsnükabul ve 
tezahürattan dolayı, şükran hislerini bildiren mesajı 

5/49 Mn.ieste Kıral 6 ncı .lor·j 'un v fat ı nıiinıısebetiyl e 1'. H. 
M. M. Başkıı.nı Refik Koraltan tarafııı lnn Ingilt rre 
Par·l&mento. u Başkanına göııdcr·ileıı taziyC' telgrafın,ıı 

verilen cevap 

5/50 Büyük Millet Mecli. i, Cumhuı·başkanlığı v. 'ayıştay 

1950 yılı kesinhesapları hakkında Meclis Hc·suplaı·ıııı 

4 . II. . 1952 taı-ihinde okwınıuş

tur. · (E.: 104- İçtima : 2) 

13 . II . 1952 tarihinde okunmuş
tur. (E. : 170- İçtima : 2) 

!nceleme Komisyonu ı·a. porları 31 . III . 1952 tarihinde ilişik ol
duğu 1 fazine Kesinhesabına katıl
mak üzere Hükümete gönderil
miştir. (E. : 110- lçtima : 2) 

5/51 

5/52 

!stanbul Milletvekili Ahmet llamdi Ba~ıır 'ın . Milletçe 
Kalkınma kanunu teklifinin sonuçlandırılmaması sebe
bine dair Anayasa Komisyonu ı·apoı·u 

'Nirkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Anılık ve 1952 
yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı hakkında Meclis lle
saplarını İnceleme Komisyonu raporu 

5/53 Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Mart : Mayıs 
ayları hesabı hakkıoda Meclis Jlegııplarını lııceleme 
Komisyonu raporu 

31 . m . 1952 tarihinde okunup 
kabul edilmiştir. 

(E. : 108- İçtima : 2) 

14 . V . 1952 tarihinde okunup 
bilgi edinilmiştir. 

(E. : 124- lçtima : 2) 

26 . Xl . 1952 tarihinde okunup 
bilgi edinil~tir. 

(E. : 141- tçtima : 3) 



6. Çeşitli işleri ilgilendiren kağıtlar 

IX ncu. Devrenin ikinci toplantı senesi 
içinde çe§itli işleri ilgilendiren (2 713) tane 
Imğıt gelmiş olup bunlardan (1 429) u Ka
nunlar Müdürlüğüne, (1 021) i Zatişleri Mü
dürlüğüne, (3) ü Muhasebe Müdürlüğüne, 

(5) i Matbaa Müdürlüğüne, (2) si Zabıt Mü-

dürlüğüne, (31) i Kitaplık Müdürlüğüne 

(207) si İdare ..ı\mirliğine, (2) si Milli Saray
lar Müdürlüğüne, (9) u Özel Kalem Müdür
lüğüne, (4) ü de Daire Müdürlüğüne havale 
edilmi§tir. 

.. 



7. Dilekçel er 

tkinci içtima senesi içinde Büyük Millet 
Meclisine gelen (4 408) dilakçeden (4 144) ta
nesi Dilekçe Komisyonuna, (269) u da. muh
telif komisyon ve kalemiere havale edilmiştir. 

Bu içtima senesi içinde Meclis Reisliğin-

Geltıı 

2 683 ıo Ağustos ı95ı taribinde encüınendc 

bulunan arzuhaller 
694 ll Ağustos tarihinden 31 Bkiın 1951 

tarihine kadar encünıene gelen arzu
haller c•) 

ı '6ıo ı Kasun ı95ı taribinden 29 Şubat 195:.1 
tarihine kadar encünı ne gelen a rzu
haller c••ı 

ı 800 Vekaletlerden gelen ııı·zuhal l eı· 

845 I numaralı Muvakkat Arzuhal Encü
meniuden devralınan arzuhalleı· 

ı 827 II nurnaralı Muvakkat Arzuhııl Eucü
meninden devralınan arzuha ll er 

1 509 l Mart 1952 laribinden 20 Haziran 
1952 tarihine kadar encüıııeııe gelen 
arzuhaller (•'!) 

ı 161 Veknletleı·den gelen arzuhaller 
1 Encümenlerden gelen arzuhal 

l 2 130 'l'opla m 

den Dilekçe Komisyonuna havale edilen 
(4 ı44) dilekçe ile (ı) nci içtima senesinden 
müdevver dilekçeler hakkında yapılan mua
meleler a.şa.ğldaki cetvelde gösterilmi.ştir. 

Giden 

787 ll Ağustos 195ı tarihinden 31 Aralık 
195ı tarihine kadar vekilietiere gönde
ıilen arzuhaller 

3il ı Kasım 1951 tarib inden 29 Şubat 1952 
tarihine kadar Yek8Jetlcre gönderilen 
arzuhaller 

1 8 t5 Geçici Arzubal Encüıneninc devrolu
nan arzuhaller 

14 Evrak Müdürlüğün iade olunan arzu-
haller .,. 

Encümen Reisliğincc sahibine iade olu
nan arzuhal 

2 Belgeleri ~ahipl e rine i~de olıwan uı·.:u

ha.IJer 
ı 097 Karara bağlanan arzuhııll r 

260 .1 ve 11 numaralı Muvnkkat Arzuhal 
eııcüınenlerince karara bağlıınan ıırzu

haller 
1 496 1 Mart 1952 tıırihiııden 20 llazirau 

l952 tarihine kadar vekfdctlcrc gönde
rilen arzıı haller 

21 Muvıı kkat Arzuhal r~ncüıncııinc devr
olıın.an arzııhaller 

32 Evrak MüdürlüğünE' iad!' olunan arzu
!.a1Jer 

2 Encümeıılere gönderil en arzuhaller 
ı Belgeleri sahiplerine iade edilip işlem

den kaldıMlan arzuhal 
2 093 Karara bağlanan arzuhaller 
4 l 3 20 Haziran 1952 tarihinde encümende 

bulunan arzuballer 

12 130 'foplam 

(•) Ikinci içtimaa takaddiim eden Jllectisin çalışıııaUırına ara tıerıııe tarihleri arasıııda gelnıiş bu
lunan 694 arzuhal birinci wtimlıa ithal edilmi..~tir. 

( .. ) Dokıı.zuncu Devrenin ikiııci içtima senesi içinde Mcrlis Reisliğinden .lrzuhal Enciiıııenine 

havale cdil n arzuhallerin sayısı : 
ı Kasıııı 1951 tarihinden 29 Şubat 1952 tarihin~ kııdar : l 610 
1 Mart 1952 tarilıinde1ı 20 Hazinın 1952 tc11ihitıe kadar: 1 509 
:40 "(1Zira11 l!J5;J ıarihitwcıı 31 Rliiııı 1952 tarihine kndM: 1 025 tiı· ki, c ııımı 1 l11 tiir. 
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Muhtelif koınisyonlara ,.e kalemiere hın·aJe edilen 259 dilakçeden 30 u Adalet, 1 i Bayıuchrlık, 

21 i Bütçe, 3 ü alışma, <1 ii Ekonomi, 22 si İçişleri, 3 ü Maliy , 3 ü Sağlık ve osyal Yardım, 1 i 
'ayıştay, 20 si karma, 6 sı Orman Ge~id koıni yonları ile 23 ü 1 l.a.re Amirliği, 69 tı Kanunlar, 1 
Zabı t, ve 52 si de Znt ve Kağıtişlci·i müdürlüklerlne lıavale ediJıniştiı·. 

. .. 



lÇTbU: S. 

3 nci~ içiima içinde Y tikseli. M ecU ·e : 
223 Tasarı 

125 Teklif 
l(jiJ 

103 
21 

2 989 
426 

7 910 

Teıkeı·e 

Onerge 
Türlii kiiğu 
Çtfitli işleri ilgilendiren J.:fiğıt 

Dile~e. 

Evrok gelıııi§tir. 

1. Tasarılar 

Bu içtiına içinde gelen (223) tasarıdan, (132 ) si Üçüncü, (oH) ü Dördüncü ic;tinıularda soııuı.;Jıın

dmlmış, (10) tasarı hükümet tarafından geri alınmış ve (37) si de Dahili NizamııaıneııirL 69 ocu 
maddesi gereğince hüküınsüz kalıruştır. 

o. Bulasası Muamelesi 

1/428 Ankara Üniversitesi 1950 yıh Kesinhesabı hakkında 
ayıştny Komisyonuna) (3/444 ile birleştirilmiştir) 2 . VII . 1953 tarihinde 6]06 ~n 

yıh Kaıııın olarak kabul edilmiş
tir. (İçt.ima : 3) 

1/429 Artırma, eksiitme ve ihale Kanunu ile Muhasebei Uınu
miye Kanununa ek kanun tasarı ı (Maliy ve Bütçe 
komisyonlarına) 10 . H . J954 tarihinde 6246 sn

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

til-. ( f çtiına : 4) 

1/430 Askeri {emurlar Kanununun 8 n i madd inin değişti
rilmesi hakkında (Milli Savunma ve Bütçe komisyon-
larına) J6 . 1 . ı953 tıırihiııde 6016 a

yılı Kımuıı olarak kaQul edilmiş
tb·. (!çtima : 3) 

1/431 At yarışları kanunu tasarı ı (Tarım, Adalet, lçi§leri 
v Ot>çici Adal('t komisyonlarma ) 10 • VII . 1953 t8l'ihinde 6132 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 3) 
1/432 Çavuş ve zman Çavuş kanunu tasarı ı (Milli avun-

ma ve Bütçe komisyonlarına) :l . U ı . ı 954 tarihinde 6320 sa
yılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir, (l~tima : 4) 



535 -
Ne. l'lulasası MuaMelesi 

1/433 Devlet ~Iemurları Aylıkları;nm Tevhit ve Teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı ( l) sayılı cetvel in 5952 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bazı 

kadrolar eklenmesi hakkında (Dı~§leri ve Bütc:;e komis-
yonlarma.) Hi . 1 . 195J tarihinde 601:.! ~n

yılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (fc;tima : 3) 

1/ 434 

lı/135 

ı;.ı36 

l /43i 

Doğu üniversitesi kurulmasına da'ir 
Bütço komisyonlarına) 

(l\lilll ~ğitim ve 

Ecnebi dcvlet l cı·c Ankara'da sefaı·et ve koıısoloshane inşa 
etmek üzere mcccanen arsa tabsisi hakkında (Gümrük 
vo 'fek~l, Maliye ve Bütçe komisyonlarıııa) 

~rzincan 'da yaptmlacak ıneskenlcr hakkmdııki Kanumm 
:.! ııri maddesinin değiştiri l mesine dair (Bayındırlık, 

Maliye ve Bütçe komisyoıılarına) (2/463 ile bi rleştiri l 

miştir) 

nenel mahkemeler kuruluşu kanunu tasarısı 
ve Bütçe komisyonlarına) , 

(Adalet 

1/4:38 1 [ava ıllıu·b Okuluna giı·ıııeye istekli sh·il öğı·~ıwilerirı 

geliş, gidiş ve kabııl süresince nakil , iııı:;e v yatırını-

lal'llıın Devlet~e sağlanması hakkında (Milli Sanın-

:l:; . ll . 1 !)5:~ ta ı·ihiııde 6059 sa
yılı Kamm olal'llk kabul edilmiş- • 
tiı·. (lçtima : 3) 

Dahili Nizıımnaını•niı1 69 ncıı 

maddesi geı·eğince hüküın.süz kal
mıştır. 

J O . V l l . 1953 taı·ihinde 6131 Mıı

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

Dııhili Niza.ı:nnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiiküın.süz kal
mıştır. 

ma ve Biit<;e konıisyonlıll'!na ). 2 . lH . 1954 tarihinde 6303 sa

yılı Kanun olaı-a k kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 4) 

1/ 43!! lstııııbnl ııh·eı ·itl'li i 1947 .nlı Kesinlıcsıılıı hakkında 

J/-!40 

1/441 

(Hay~tll,\' Konı,is,vontınıt ) (3/ 344 il<' birleştirilmiştir.) 

Köy enııtitüleı·i ile ilköğretmen okullıırıııııı biri ştiril
mesi hakkıııda (Milli Eğitim YC Rütçe konıisyonJa

rına) 

Kuzey A1lfıntik Aııdlıışınasınıı 'l'aı·af devletler ·e Avru
pa avunma Birliği üyesi devletler verilen garantile
re mütııallik Kuzey Atlfintik Andlıışmasıııa ek Pı·oto

koliiu kııhulüne dair ( Dışişleri Komisyonuna ) 

2 . V li . 19!i3 tıırihiıule 610' ı,ıı

yılı Kanun olıırak kabul edilmiş
tir·. ( İçtima : 3) 

'17 . L . 1 !!54 1 ıı l'ihinde 6234 sıL

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

4 . 11 • 195;{ taı·ihinde 6041 sa
yılı Kanun oln.ı·nk kabul ediJ.m.iş. 

tir. (İ~tima : 3) 
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No. Hulasıı'Sı 

1/ 44.2 1\failcn kantın n tasarısı ( l~l<oııomi komisyonuna ) ( t <:iş
leri, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlarından müta-

Muamelesi 

lüa) (2/ 5 ile birleştirilnıiştir ) 3 . lll . 1954 tarihinde 6309 sa
yıl ı Kanun olarak kabul edilıniş
tir. (İçtiına : 4) 

1/443 

1/444 

1/445 

1/446 

1/447 

1/ 448 

1/449 

MernJeketc muafen girip de mubııssasunleblel'i haricin
de kullamlan eşyanın Gümrük Vergi v Resmine tiıbi 

tutulmıyacağına dair (Gümrük ve 'l'.ekel , Maliye 1·e 
Bütçe koınisyonlarına) 

Memurların suçlarından dolayı haklarında yapılacak 

soruşturma ve kovn~tuı·maya dair ( İçişlel'i ve Adııll't 
komisyonlarına l (2/397 il e hirleştirilnıiştir. ) , 

Pasaport Kanununda değişiklik yapılma ·ına ve bu ka
nuna bilzı hükümler eklenm sine dair· ( Dışi~lcri , Adıı

let ve İçişleri komisyonlarına) 

Subay Tel'fi kanunu ta ·arı ı (Milli 
çe komisyonlımna) . 

avunma ve Büt -

Taşova İleesinin Amasya lline bağlanması hakkında 
(İçişleri Komi yonunn) 

Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Taviz listesinin 134 
numaralı pozisyonunda yapılan ta.dilin on,anınMı haklgn
da (D~işleri, Gümrük ve Tekel, 'ricaret, Maliye ve Büt
çe konrlsyonla.nna) 

Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ticaret Anla.~
masma göre tanzim olunacak menşe şa.hadetna.meleri met
ninde «Almanya Federal Cumhuriyeti menş li• ibar si
nin kulla.ıulmMı için teati olunan mektuplann onanına
sma dair (Dışişleri vo Ticaret komisyonlarma) 

1/ 450 Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik D vletleri Hü
kümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara 'da 
imzalanan «Türkiye'ye yapılacak yardım hakkında .Aıı

lllfllla:. nın onanmasına dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine 'bir fıkra ve aynı kantma geçi i bir . madde ı*-

20 . Vll . 1953 tıırihincle 6180 sa
yılı Kanun olarak kabul edil:ıni§
tir. (İçtima : 3) 

Dahili Nizanınamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

Dahili Ni.zamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
m~tır. 

21 . XI . 1952 tarihli birleşinlde 

Hükümet tarafmdan ge ı·i alınmış

tır. (F. : 193 - lçtinıa : 3) 

24. Xll . 1952 taı·ihincl e 5996 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir·. ( İı;;tiına : 3) 

lO . lll . 1954 tarihinde 6355 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 4) 

ı :- . VII . 1953 tarihinde 6155 ·n
yılı Kanun olarak kabul edilmi§
tir. (İçtiına : 3) 



No. 
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Huliisası 

lenmesi halclonda (Dışişleri, Milli Savunma, Maliye ve 
Bütçe koınisyonlanna) (Büt~e Komisyonundan ınüta

Hia) 

1/ 461 Türkiye ile Amerika Birle§ik Devletleri aras:ın,da. imzala
nan Ticaret Anl!UJmasınııı yürürlükten •kaldJrılması hak-

Muamelesi 

Dahili Nilll8lllnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükünı.süz kal
mıştı~. 

ıkında (Dışişleri ve Ticaret ikomisyonla.rına) J:i . VII . HH):J tAı·ihiurle 6156 sa
yılı KAntın olaı·ak kabul edilmiş
tiı·. (lçtima : 3) 

1/ 452 

l/453 

Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme anlaşmalan ile ek Pro
tokol ve buna melfuf mektuplaı~n 15 Ha.ziran 1952 ta
rihinden itibaren üç aylık bir devre için uzatıJması hakkın

da teati olunan mektupla;,n onanmasına dair (Dışişleri 
ve Ticaret •komisyonlarına) 

Türkiye umhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti arasın · 

da münakft 1ikamet, Ticaret ve Seyrisefain Mtikavelcnıı, 
mesiııe merbut TiWkiye Gürnriik Taviz Listesİllin yürür. 
lükten kaldırılması hakimıda (Dışişleri, Gümrük ve Te
kel ve Ticaret koınisyonlarına) 

1/454 Türk parasırun kıymetini koruma hakkındaki Kanuntın 
5540 sayılı Kanun,lıı. değiştirilen 1 nci v~ 3 ncü ve 4328 
sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü ınaddelerinin dcğiştiril· 

ınesine, süresinin uzatılma.sına ve aynı kanuna bazı mad· 
deler ekleıımesine dair (Ticaret, Adalet, Maliye ve Büt
çe komisyonlarına) 

1/455 Türk Ti<>aret Kanun,unun yürürlüğe giriş ve uygulanma 
şekli hakkında (Adalet Komisyonuna) 

1/-!56 Vakıf zeytinlik, İncirlik, fındıiklık, narenciye ve meyva
hklerın satllj şekli hakıkında (Tarım, Maliye ve Bütçe 
komisyonlanna) 

1/457 Vergi Usul Kanunu ile •bu kanunun 5815 sayılı Kanunla 
değiştirilen bfızı maddelerinde değişiklik yııpılmasıııa ve 

• Kanuna bazı madde ve fıkralar ekJenmesine dair (Tica
ret, Maliye, Adalet, Bütçe ve geçici !komisyonlar&) 

l:J . V U . Hl53 tar·ihinde 6157 sa
yılı Kıınun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

J 5 . V H . 1953 tarihiııde 6161 sa
yılı Kıınun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

J 5 . n . 1954 tal'ihinde 625 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş-
tir. (lçtima : 4) • 

Dahili Nizaınnaınenin 69 neu 
maddesi gereğince hükünı.süz kal
mıştır. 

J . V IT . 1953 tıı l'ilıindl' 6092 sa
yılı l anun olarak kabul edilmiş
tiı·. (lçtima : 3) 

30 . XI . 1953 tarihli birleşinlde 
llükiiınet tıırufındaıı g r·i alınmış
'"'· (F. : 2fi3- tçtima : 4 1 
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İiula&ası 

Yabancıların Türkiye 'de ikamet v seyahatleri hakkında · 

ki Kanunun biızı maddelerinde değişiklik yapılmasma 

ve hu kanuna hiizı hükümler iHivesine daiı· ( Dışişh~ ı·i , 

Urçici Adalet \ 'l' l çişlPri koıııisyonlamıa) 

1j41i!J )"cdck subay kanunu tı:tsın·ısı (Milli avııııırıa, Adalot 
ve Biit~ komisyoularına ) 

.1 / 460 

1/ 461 

1/ 462 

1/ 463 

Artırma , Eksiitme ve !hale Kanununa ek 5127 sayılı . Ka
nunun 2 nd maddesinin değiştiı·ilınesi hakkında (Ba
yındırlık , ~l a l i~71' \ ' C Biit<;c komis,vonlaı·ına ) (2/ 449 ile 
hi drşt i ı·ilnıiştir.) 

Bclcdi~·e Kanununun 19 neu madd ·ine bir l'ıkra rklrrı

ıncsi hakkında ( l ~ i şl eri , Mali.vo \ 'C Bütçe komisyoııla

rıua) 

1952 yılı büt~P Kanununa bağlı A/ 1 Vl' A / 2 işaret li cct
vollerde değişiklik yl\pılmaı:ı ı lıakkııırl ıı ( Büt~e Komis-
yonuna) • 

Milli saraylarm idaresi lıakkıııda (Maliye ve Büt~e ko-

l1uımıe lesi 

Dahili 'iz.anıııamenin 69 ucu 
maddesi ger ğince hiiküııı.süz kal
ımştır, 

24 . J V 195:l tnl'ih li bil'leşiınde 

1 lükümPt tarafından geri alın

nı ıştıı·. ( P. : :.ıa - 1çtima : 3) 

15 . V II . 1953 tarihinde 6150 sa
yılı Kıınun olurak kabul edilıniş
liı·. {tçtima. : 3) 

1) • vn . ]!)5:1 tal'ilı iıı<l e 6124 sn
yı lı Kantın olıı.mk kHbul edilnıiş

tiı:. (tçtima : 3) 

2 . ır . 195:1 tn J'ihiııclc 603 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

ınisyonlarına) Dahili Nizamna.ınenin 69 ncu 
maddesi g reğiııce hükürn..qiiz kal
mıştır. 

1/ 464 Kamu alaeııklaruım talısil usulü lınkkınrla (Arlal<'t , lç
işlpı·i. ~fali~·e, Büt<;ıo ve GP~iei komis~·onlıll'lı) 

1/ .Wfi Türkiy uınhuriy ti Dcvl t Demiryolları İşletmesi Ku
ruluş kanunu tasarısı ( la tırına., Maliye ve BiitÇ(' ko-

21 . VTI . 1%3 tarihiıul (' ın :1 sıı

yıh Kanım olaı·ak kAhtti edilmiş
tir. (!çtima : 3) 

misyonlarına) 22 . VII . 195a tnrihindt- 6186 sn
yılı Kıınnn olnra.k kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

1/!66 o<'nk ıııııhk <'nwlrri lıııkkımln (Oe!: i<'i Adol<'t Koıııis~·o-

nıına ) 

1/ 467 Hudut ve , ahilll'r ağlık .eıwl Müdürlüğü 1953 ~T ılı 

Büt<: kanunı.ı t1.1-~rısı (Bütçe Komisyonuna) 

Da·hili iuı.nınamenin 69 ncu 
maildesi ger·<'ğinc<' hükümsüz kal 

mıştır. 

21 . ll . 1953 tarih.inr](' 6055 Sil· 

yılı Kanun olınak kabul edilmiş
tir. (!çtima : 3) 
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1/ 46 

Hulasası 

Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme anlaşmalan ile a Ha
ziran 1951 tatilıli Ek Protokol ,.c buna melfuf mektupla
I'ın yürürlük sürelerinin 15 Eylul 1952 tarihinden iti
iıaren altı aylık yeni bir devre için uzatılınasına dair 
26 EylUl 1952 tarihinde mektup tı>.atisi suretiyle yapılan 
anlaşmanın onanması hakkında. ( Dışişleri vo 'l'icıırct 

komisyonlarınıı) 

•• • 1 

Muamelesı 

J 5 . V Ir . 1953 tal'ihiııde 6158 sa
yılı Kanun olarak ka.bul edihı~iş
tir. (lçtim.a : 3) 

1/ 469 Adli Tıp Müessesesi kanunu tasarısı (Adalet, Bütçe ve 

1/ 470 

1/ 47 1 

Sağlık ve SoSyal Yardım komisyonlanna) 8 . VI[ . 1953 taı·ihinde 6119 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İc,timrt : 3) 

Çalışına Bakıınlığınm kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanuna k kanun Uısarısı (Çalışma ve Büt
çe koınisyonlarımı ) 

Türkiye Cumhuriyeti \ ' C diğer Müttefik Devletler ile 
.faponya aı·asıııdıı W ashington 'da i nızıılanaıı vp .rıı

poııyıı ile Bıırış Aıırllaşıııasıııın 15 nci rnııdılesiııiıı 
( ıı. ) fıkr-ası tahtında tılh.ııddüs edecek ihtiliıfllll'ın balli
ne dair olan Anlaşmanın onıınnııısı hakkındA. ( Dışi şle

ri Komisyonuna ) 

ll . H . 195:l tarihinde ~050 sa
yılı Kanun ola.rak kabul edilmiş
tir. Ot<tima : 3) 

25 . lll . 1953 tarihinde 6080 sa
yıh Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtiına : 3) 

1/ 472 ' l'üı·kiye ile Fransa arasında 31 Ağustos 1946 taı•ihinde 

imzalanan Tiearet Anlaşmasına ek 28 Ağustos 1952 ta
l'ihli Protokol ile eklerinin onanınıısı hakkıııdn ( Dışiş-

lrl'i ve Tien.r<'t, komisyonlaı·ıM ). 15 . VII . l 9Ş3 tarihinde 6159 sıı

yılı Kanım olarak kabul edilmiş
tiı·. ( İçtiına : 3) 

l/47::! 1953 J1lı Büt()e' kımunu tnsal'lsı ( Rütı; Koıııisyonunn ) 2 . n . 1953 tarihinde 6076 sa-
yılı Kanun olarAk kabul edilmiş
tir. (l çtima : 3) 

1/ 474 Ankar11 Üııiversite~i 1963 yılı Bütçe kanıımı tasarısı 

1/ 475 

1 /47~ 

(Bütçe Komisyonuna ). 25 . II . 1953 tarihinde 6056 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı:. . (lçtima : 3) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1!l5:3 yılı Dütc;e 
kanunu tasarısı (Bütçe Komisyonuna ) 

bevlet Demiryolları ve Limanlı11'1 !şletme Genel Mü
dürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu tasarı ı (Büt~e Ko
misyonuna.) 

28 . II . 1953 tıırihinde 6073 sa
yılı Kanun olarak kabul edilıniş
tiı·. ( r~tima : :1) 

27 . n . 1953 tarihinde 6069 sa
y ılı Kanun olarak kabııl edilmi -
tir. (İçtiına : 3) 



No. 

1/477 

1/47 

1/479 

l/4 o 

l / 481 

1/482 

540 _ · 

Huliisnsı 

Devlet.' Havayolları Genel Müdürlüğü 1953 yıh Bütçe 
kanunu tasımsı (Bütçe Komisyonuna) : 

Devlet Ür.etnıe iftlikleri Genel Müdüı·lüğü 1953 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (Bütçe Komisyonuna ). 

!stanbul Üniversitesi l 953 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(Bütçe Komisyonuna) 

!stanbul Teknik Üniversitesi H}53 yılı Rüt~<> kanunu 
tasarısı (Rütçe Komisyonuna) 

Kıır·ayolları Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütç 
tasarısı (Bütçe Komisyonuna) 

kanunu 

Orman Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu tasa-
rısı (Bütçe Komisyonuna) · 

Muamelesi 

27 . li . 1953 tarihinde 6070 sa
y ılı Kantın olar·nk kabul edilmiş
tiı·. ( İçtiıua : 3) 

27 . I 1 . 1953 tarihinde 6067 sa
yılı Kanun olnrıık kabul edilmiş
tir·. ( İçtiına : 3) 

25 . II . 1953 tarihinLle 60S7 . ı
yılı Knnun olarıık kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

25 . J l . 1953 tarihinde 6058 sa
yı lı Kanun olarak kabul edilmiş
tir·. ( İçtima : 3) 

26 . rr . 1953 tarihinde 6061 sa
yılı Kanun olım.ık kabtti edilmiş
tir. ( İçtima : 3) 

28 . U . 1953 tarihinde 6074 sa. 
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir·. ( İçtima : 3) 

1/483 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe kanunu tasarısı (Bütçe Komisyonuna) 2i . U . 1953 tarihinde 6071 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. ( İçtiına : 3) 

1/4 4 Tekel Geııel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu tasansı 
(Bü~ Komisyonuna) 2 . II . 1953 tarihinde 607.5 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 3) 

1/485 · .Vak.ıflar Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu tasa-
rlSl (Bütçe Komisyonuna) 2 . U . 1953 tarihinde '6072 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (!çtima : 3) 

1/486 Hudut ve ahiller ağlık Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe_ 
yılı Kes'inhesabı hakkİnda ( ayıştay Komisyonuna) 
(3/403 ife birlejtirilmiştir) 2 . VLI . 1953 tarihind 6099 sa

yılı Kanun olarak kabtti edilmiş
tiı·. (lçtima : 3) 

1/487 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti il «.Amerika Birleşik 
Devletleri Müşterek Güvenlik İdaresi:. narnma hareket 
eden cExport - !mport Bank of Washingto11> arasmda 
13 Hııziran 1952 tarihinde imzalanan (11.2) ııUlyon do-
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larlık Kredi Anlaşması ve ekinin onanınası hakkında 
( Dı ~ i şlrı· i \ ' l' B.üt~ı' lcoınis.vonlııı·ıııu) 10 . III . 1954 tal'ihinde 6352 sn

yılı Kııııu n olarak kahul edilmiş
tir. (lçtima : 4 ) 

1/488 

1/ 4 9 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 
4109 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapı!- · 

masına dair ( İçişleri , Maliye ve Bütçe kom'isyonlanna) 

Devlet Dem i ryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1952 y ılı Bütçesine ek ve olağanüstü ödenek veril
ınesi hakkında (Bütçe Komisyonıma.) 

1/ 490 Devlet Memurları Aylıklarınııı Tevhit ve Teadülü hak
kındaki 3656 sayılı Kanunla tadil ve eklerinin Içişleri 
Bakanlığına ait cetvelinde değiŞiklik yapılmasına dair 

Dahili Niıa.ınnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hüküm.süz kal
mıştır. 

21 . 1 . 195ı! ta l'ihinde 6018 sa
y ılı Ka ntın olııı·ak kabul edilıniş
tiı·. (1çtima : 3) 

( İçişleri ve Bütçe koınisyonlarına) 9 . 1 . 1!15:3 tarihinde 6005 sa
yılı Kanun olarak kabul edilıniş
t i ı ·. ( t~tima : 3) 

1/ 492 

Jandarma Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında (?\Lilli Savunma ve İ ç i ş l eri komisyon la tıııa) 

0Hınnnlı Bankasiyle yapılım mukavelenin onunması hak
kında (Maliye ve Bütçe koınisyonlarma ) 

1/ 4!13 ::!ağlık V(' Sos~·a l Yardım Bakıuılığı kuruluş ve memur
lan l(aıınnuıı un J!) ncn maddesinin taciilin ve -bıı ka
nuna ek 4862 sayılı Kanuna. lbağlı kadro cetvelinde de
ğişiklik yapılmasına dair ( ağl ık ve osyal Yardım vı> .. 

Biitç<' kom isyoıı l anna) 

1/ 495 

Tı•kc l <: enl'l }lüdiirlüğii 1950 .'•ılı K!'Sinlıesab ı hakkında· 
(. a~·ışta,\• KonıiHyoııuna ) 

Tekel Gt>ııel Müdül'lüğü 1952 yılı bütçe Kanununa bağlı 
(A/ 1 )· işnrrtli !'!'IYI'i<' olağanüstü öd<'nck konulması hak
kında (Rü t ~e Komisyonuna) 

lO . VII . 1953 tııl'ihinde 6130 sa
yılı K.ıınmı olarak kabul edilmiş
tiı· . (fçtima : 3) 

:1 . VJJ . 1953 tarihinde 6113 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (fçtima : 3) 

. X ll . 1953 tm·ihinde 6199 sa
yılı Kaııuıı olarak kabul edil.ıniş
tiı·. ( t çtima : 4) 

Dahii.J Niz.amnamenin 69 ncu 
madde i gereğince hüküm.süz kal
mıştır. 

2 ı . T . 1953 tııı·ihintle 6019 sa
yı lı Kıımııı olarak kabul edilmiş
tiı·. (!ı;tiroa : 3) 



o. 

1/ 496 

1/ 497 

1/ 49 

1/ 499 

1/ 500 

1/ 501 

-M2-
llulasası 

Tüi·ki:vc CunıJıuı·iycti ilc l\lütcvekkili \·cm u Kırallığı 

arasmda akdedilen dostluk andlıışma . ının onanma ı hak
kında ( Dı işl eri Komisyonuna) . 

'l'ürki.v<' - Çckoslovnkyıı ticaret ve iidcmc anlıı.şınaları il c 
10 Ka ıın 1950 tarihli tütün protokolü sürelerinin uza
tılmaları hususunda· t ati oluna.ll' mektupların onanına
~ına daiı- (Dışişleri v Tirıırct komis.vonlarma) 

Devlet memmları aylık lm·mın tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 ayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl 

ınası hakkında (Adal!'t ve Bütc:<' koıııisyonlarına ) 

Hakimi r Kanununa g~ici biı· mailde klenınesi hakkm
cıa (Ailıılct Komis~·onuna ) 

Türkiye V1ıkıflar Bankası kanunu tasaı·ısı 
liye Ye Büt~e komiı,oyoıılarına ) 

(Ticaret, Ma-

Devlet memurları aylıklarının. tevhit ve tea<lülüne <1air 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emni
yet Genel :Müdürlüğü kı mmda değişiklik yapılmasına. da
ir (İçişleri ve Bütc:e komisyonlarına) 

l / 502 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadüılüne daiı · 

olan 3656 sayılı Kanuna ba~lı (1) sayılı cetvelin İçişleri 
Vekaleti kısınmda. değişiklik yapılması hakkında (l~iş
leri ve Bütçe tkoınisyonlıırına) 

t) f~ · .. ;. ·. _ •• ! . . . . . . 

l / 503 Viliiyetlerde nı 11kez ka1.aları kı.mılıııası hakkında ( «İı;iş
leri:. ve Bütı;e koınisyonlanna) 

1/ 504 Istanbul Telmik Ünivel'ite ine bağlı Maden Fakülle.<ıi
nin 11\boratuvar. ve tesislerinin ıkuı-ulnıa ı hakkında (l\lil
li Eğitim"" Bütc:r koınisronlnrınıı.) 

İ.hı;,ıı ele~i 

J 5 . V ll . J95:3 tarihinde 6Hi0 sa
yılı Kııınııı ola.rak kıı.bul ed.iımiş
tiı· . (lçtima : 3) 

j5 . Vli . 1953 tal'ihitıde 6163 sa
yılı Kanun o lııı·nk kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

l 2 . T . ] 95:1 tarihinıle 6011 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. (tçtima : 3) 

9 . T . 195:'l tııl'ihindı- 6004 sa

yılı 1\anuıı olnı·nlı kabul edilmiş
ti ı·. ( t~;tima : 3) 

11 . I . 1954 tarihind 6219 sa
yılı Kanun olnı·ıık kabul edilmiş
tir. ( İ~timn : 4) 

J :ı . ll . 1953 ü11·ihiııde 6053 sa
yılı Kanun olarak kabul ediln:ıiş
tiı·. (lı;tima : 3) 

13 . n . 1953 tarihinde 6052 sn
yılı Kanun olarak kabul edilıniş
tir. (İçtinıa : 3) 

Dnlıill Ni.z.ıımnamenin 69 neu 
madde i gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

2 . J . 1953 tarihinde 6034 , a
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
Hı·. (İçtiıııa : 3) 



No. ll ulfısası 

1/ 505 İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hakkmda
ki 5246 sayılı Kanuna ek kanun tasıırısı (Milli Eğitim 
Ye Bütqe komisxonlarıııu) 

1/ !)06 Alyoıı vilayeti mt>rikez kıızasına hağlı 1:.:incanlı ıwlıiye
sinde Sincanlı adiyle yt>ııideıt lıiı· kazıı kurı:ılması hak
kında (İçişleri ve Büt~e koıniısyonlarıııa) (l / fi07, fiO , 
509, 510, 51]' 512, 513, 514, 515, 516, 517, 51 ' 519, 520, 
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 ilc hi1'1eşlirilmiştir) 

1/507 Ankara vilfıyeti merkez ka7ASIUII bağlı Altınduğ nahiyesi 
bölgesinde Altındağ adiyle yenidon bir ka1.a ve bu kaza
~·a ·bağlı olmak iizere Yenidoğan adiyle de yeniden bir na
lıiyc kurulması lıl~Mkında (İçişleri ve Büt~.e konıisyon
lanna) (1/ 506, 50 , 509, 510, 511, 512, 513, 51<!, 515. 
516, 517, 518, 5]9, 520, fi21, 522. 523, fı24. 525, 526, &27 

<!R . l . 19!)3 la ı ihimlı> G03:l SH' 

yılı Kamm olarnk kııbnl edilmiş
ti ı·. (lçtinıa : ~) 

'27 . U . 1953 taı·ihinde 606 sıı

yılı Kıınun olarak kııbul edilmiş
tiı·. (İqtinıa : 3) 

ilc lıiı·l!'şlirilmişlir) :.!7 . 11 . 1933 lııı·ilıiııde 606 sa
yılı Kııııun olarak kabul edilmiş
tiı·. ~Jçtiıııa : 3) 

1/ !'iOR Aydın vilfıyeli l\uzilli kıı1.ııxıııa hnğlı 1\uyucıık ıııı

lıiyesinde 1\ııyucıık ıııliylt• yc.>nideıı lıiı· kıızıı kıınılması 

lıakkmdıı ( lçişleı·i ve Hül <;c komisyon la rııın) ( l/fi06, 
fi07. !'iO!l, 510, llll, 512, fiJ3, fiH, 5l!'i, fi16, 517 51 , ll1!l, 
fi20, Jl21 , fi22, 523, 52-ı, !l2ll, 526, 527 ilc birll'şlirilmiştir ) 

ı ;r;mı Hnlıkesiı· vili\yeti merkez kazasına bağlı Keps\lt nalıi

Y<'sinde J<epsut adiyle yeniden bir kaza kurulması 
hııkkındıı. ( lı;işleri ve Hütç konıisyonlarına) (1/506, 
Ş07, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 
fi20, 521 , 522, 523, 524, 525, 526 ve 527 ile birleııtiril-

27 . 11 . 195:3 tıırilıiııd<' 6068 sa
yılı Kanun olııı ·:ık knhul t>dilıııiş

tir. (l~tiııııı : :l ) 

miıjtir.) . 27 . n . 195:3 tıırihiııd 606 ,,._ 
yılı Kıınun olaı·ıık knhul l'clilnıiıı

tir. {lçtinıa : 3) 
lj510 Bilecik vilaycti Bozüyük kıızasınn bağlı Pıızaı·cık nnlıi

yı>sindt> Pıızıırycri adiylt> y niden lıir kaza kurulması 
hakkıııda (l!;işl<>ı·i ve Bütçe komisyoıılarıııa) (1/506, 
~ı07 , 50 , fı09 , 511, 512, 5V!, 514, 515, 516, fil7, 51 , 51!l, 
fi20, 521, 522, 523, 52-ı, 52fi, ll26 \' C 527 ile l>irleştiril
rni.';ltir.) 

l / 511 Bitlis vilayet i Alıint kazasına bağlı Atlilcevnz ııahi

yesindc Adileevaz adiyle yeniden biı· kn~n klll'ulnınsı 

27 . lf . 195:} taı·ilıiııılc 606 ~H

yılı Kııııuıı alıırak kııbul edilmiş

tir. (l~tima : 3) 



544-
Jlulfısası 

bııkkıntla (lçişleri ve Bütçe koınisyonlarına) (l/506, 
507, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 516, 517., 518,519, 
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 ve 527 ile hirlı>ştidl
miştir.) 

1/512 Bunlnı· viliiyeti 1'ef<'nııi kazasının avclH· ve Aı·ınutlu 

nahiyelel'i bölgesinde Gölhisar adiyle yeniden bir kaza 
kunılııııısı hakkında ( İçişleri ve Rütçe koınisyonla
ı·ına ) ( 1/506, 507, 508, 50fJ, 510, 511, 513, 514, 515, 
516, 517, 51 , 519, 520, 521, 522, 523, !i24, 525, 526 ve 

Muamelesi 

27 o n o 1958 tarihinde 606, sa
yılı Kamuı olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : :3) 

527 ile birleştirilmiştir.) 27 . II . 1953 ta l'ihiııd 60HH sır
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : :3) 

1('513 Bursn vilayeti Orh!ıneli kazasına bağlı K ele ııahi

yesiııde ·Keles adiyle yeniden biı· kaza kurulması 

hııkkıncla ( içişleri ve Bütçe komisyonlarına ) ( 1/506, 
507, 50 '509, 510. 511, 512, 514, 515, 516, 517,518.510, 
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 Ye 527 ile bil'l('ştiril-

mL'jtir.) 27 . II . 1953 taı·ihlnde 606H sa

yılı Kanun olarak kııhul edi lmiş

tir. ( lçtiın a : :ı) 

1/514: Denizli vilfıyeti Acıpayam kazı.ısıııııı Kumınan nııhi

yesinde Çaıneli adiyle yeniden biı· kaza kunılnııısı 

hakkında ( İçişleri ve Büt<;e komisyonlarına ) (1/506, 
507, 50 , 509, 510, rm, 512, 5J:1 , .5ı!i, 516, 517 518, 519, 
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 ve 527 ile hiı·leşti.ril

m.iştir.) 

1/515 Ecliı·oe vili\ye1i Kcşıuı kazasının Eııcz ııalıiyesiııdc 

Enez adiyle yeniden bir ka1.a kurulması bakkındıı 
(İ~işleri ve Bütc:e koınisyonlaı·uın ) (1/506, 507, 50 , 
509, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 

27 o n o 1953 tal'ihiııde 606 s:ı

yılı Kanun olaı·ak kabul edilmi§
tir. ( İçtima : :~) 

521, 522. 523, 524, 525, 526 V 527 ile biı·leştirilmiştir. ) 27 . ll . 1953 tııı·ihintle 606 Sil· 

yuı Kımun olaı·ak kııbul l'dilmiış

tir. O<:timıı : :1) 

1/516 Esklşehiı· vilayeti meı·kez kazasma bağlı 'ift • leı· ııahi

yesinde ifteler adiyle yı'niden bir kaza ve hu kıııaya 
bağlı olıruık üzcr(' Mahmudiye ııdiylı~ yeniden bir na
hiye kurulması ve lsml'tpaşa nahiycııiniu kaldll'llnıası 
hakkuıda (İçişleıi ve Büt~e konıisyonlıınna ) (1/506. 
507, 5o , -o9, 51o, 5ll, 512, 513, 514, 515, 517, 51 • 519, 
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 ve 527 il birl('ştiı·il 

miştir. ) 24: . IV . 1953 tarihli Hirleşimdc 
Uükünıet t~nıfımlaıı !( ri ıılııı
ınıştıı·. w. : 2:17 -lı,;tiınıı : ;)) 
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1/517 Hakkari vilayeti merkez kazasının Çukurca nahiyesinde 

Çukurca adiyle yeniden bir kaza kurulması hakionda 
(İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) (1/506, 507, 508, 
509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 
522, 523, 524, 525, 526 ve 527 ile birleştirilıubştir) 27 . II . 1953 tarihinde 6068 sa

yılı Kanun olarıık kıtbul edilmiş
tir. (!~tiınıı : 3) 

1/518 Kars vi!B_yeti merkez kazasınm Digor nahiyes'inde J;)i. 
gor adiyle yeniden bir kaza kurulması hakkında (İçiş
leri ve Bütçe komi~yonlarına) (1/506, 507, 508, 509, 
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 
522, 523, 524, 525, 526 ve 527 ile birleştirilıniştir) 27 . II . 195a tal'ilıindc 606 sa

yılı Kanun olaı·ak kabul edilıııi~

tir. (İçtima : :3) 
1/ 519 Kayseri viliıyeti Develi kazasının Tomarza nahiyesinde 

Tomarza adiyle yeniden bir kaza kurulması hakionda 
(İçişleri ve Bütçe kom'L~yonlanna) (1/506, 507, 508, 
509, 510, 511, 512, 513, 514, ·515, 516, 517, 518, 520, 
521, 522, 523, 524, 525, 526 ve 527 ile biı·leştirilmişir) 27 . ll . Hl53 tar-ihinde (l0(i8 sa

yılı Kanun oloı·ak kabul edilıııiş

tiı·. (1.-:timıı : :1) 

l/520 Kırklareli viliiyeti merkez kazasına bağlı Pınarhisa.r 

nuhiyesinde Pınarhisar adiyle yeniden b'ir kaza kurulma
sı ' hakkında (İçişleri ve Bütçe komisyonlanna.) 
(l/506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 
517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526 ve 527 ile 
birleştirilmi~tir) 

l/521 Konya vi l fıyeti Akşelıir kazasına bağlı Yıınak na.lıiye

sinde Yıınak adiyle yeniden bir kaza kurulması hakkın
da (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) (1V506, 507, 
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 

27 . tl . ] 95:3 tarihinde 6068 Sil

yılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. ( lçtinıa : 3) 

520, 522, 523, 524, 525, 526 ve 527 ile birleştiri:tıniş.tir) 27 . H . 195:1 tıırilıiıHle 606 ~u
yılı Kanun olnı·ak knbul edilmiş
tir. ( I~tinıa : :J) 

l/522 Mardin vilayeti avur kazasının Maserti nalıiyesinde 

Örnerli ad'iylc yeniden bir kar.a kurulması hakkında 

(içişleri ve Bütçe komisyonlanna) l/506, 507, 508, 
509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 
521, 523, 524, 525, 526 ve 527 ile bir le tirilm iştir) 

. 
JV523 Rize vilayeti Pazar kazasına bağlı Aı-deşen naniyesinde 

Ardaşen adjyle yeniden bir ka1.a ve bu kazaya bağlı ol
mak üzere Çaııılıca adiyle yeniden bir nahiyc kurulmaSı 

27 . lT . 1953 tarihintlP 606 ' Ra
yılı Knnun olarak kabul l'dilnıi§
tir. ( lçtiınu : :l) 



Ne. 

1/524 

1/525 

1/ 526 

-546-
JTuliisa~ı 

hakkında (İçişleri ve Bütçe komisyonJarına) (1/5061 5071 
50 1 5091 5101 5111 5121 5131 5141 5151 5161 5171 5181 5191 

lfllaııııelesi 

5201 5211 5221 5241 5251 526 ve 527 ile birleştirilnıiştir) 27 . ll . 1953 tıırihiııde 6UliH ~u

yılı Kantın olaı·ak kııbul euüıııiş

tir. (İ<;tiuıa : 3) 

'ivas viHiyeti .,arlnşla l>azaııının Gemerek nalliyesinde 
Gemerek adiyle yenidon biı· kaza kurulması hakkında 

(İc:işleri ve Bütçe komisyonlarına) (1/506, 507, 508, 
5091 5101 5111 5121 5131 514, 515, 516, 5171 51 1 519, 5201 
5211 5221 523, 525, 526 ve 527 ile birleştiı·ilı:n.işt.i:r) 

'rrabzon vililyeti Sürmeııe kazasına bağlı Karadere na
IÜyesinde Karadere adiyle yeniden bir kuza kurulması 
hakkında (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) (1/506, 
5071 5081 5091 5101 51), 512, 513, 514, 5151 5161 517, 
518. 519, 5201 521, 522, 52ll1 5241 526 ve 527 ile birleşti
rilmiştir) 

Zonguldak vilityeti Safranbolu kazıııııııa bağlı Efli'ıni 

ııahiycsinde Eflfıni adiyle yeniden biı· kaza kurulması 
hakkında (İc:işleri ve Bütçe komisyoıılarına) (1/ 506. 
G07, 50 , 509, 5101 5111 5121 5131 514:, 515, 516, 517, 518, 
5 L91 520, 5211 52:!1 523, 5241 525 ve 527 il o •birle§tiril
miştiı-) 

27 . ll . 195:3 tur-ibinde 606 sa· 
yılı Kanun olıırıık kabul edilnıiş

tir. (lçtima : J) 

27 . II . 1!15:3 tarihinde 6061-l sa

yılı Kanun olar·ıı.k kabul edilmiş

tir. (İçtima : 3) 

27 . ll . 1953 tıırihinde 606ıi sa
yılı Kıımın olarak kabul edilıui§
tiı·. (İçtiına : 3) 

1/527 Zonguldak vilil.yeli afranbolu ka7.asma bağlı Karabük 
nab.iyesindc 'E:lll'abük adiyle yeniden ıbir kaza kUl'ulması 
lıakkıııda (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) (1/5061 
507, 50 ' 509, 510, 511, 512, 5131 514, 515, 5161 517, 51 ' 
!'i19, 5201 521, 5221 523, 524, 5251 526 ile birleştirilıııiştir) 27 . IT . 1953 tarihinde 6068 SA· 

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir·. ( İçtima : 3) 

1/ 52 1952 yılı bütçe Kanuntma tbağlı cetvellerde değişiklik yıı
pılması hakkında (Büt~e Komisyoınuıa ) (2/ 4 71 490 

l / ii2!) 

ile birl ·tirilmiştir) 2 . J( . 1953 tiırihlntle 6037 sn
yılı Kanun olarak kabul edilmi~
tiı·. (l~tima : 3) 

1952 yılı bütçe Kanununa bağlı (A/ 1) işaretli <' tvcld 
deği iklik yapılınası lıaklonda ( Bütı: Komisyonuna) :.16 . ll . 1953 taı·ihindc 6062 sa

yılı Kanun olarıık kabıli edilmiş
tir. ( f<;timıı : 3) 



-M7 

Ne. 

1; 530 Hariciyc Vekilieti te§kil fıtı hakkındaki ;3312 sayılı Kanu-
na ek kanun tasar ı ı (Dı şişl ri Koınis~·onuna.) :JO . Tır . 1!133 tarihinde 60 1 su

yılı Kıınun olarak kııbtıl edilm iş

tiı·. (l çtima : 3) 

1/ 531 

l / 532 

Oı·ınun Uenel ı\lüdürliiğü 1!)52 yılı bütçe Kanturuna bağlı 
A/ 1 vu Af}. işaretli <.'et velierde değişiidik .vapılınusı huk
,kında (Büt~c J( omi\I'Onıına) 

Posta, Tdgriıf ve Telefon I ş letme Cicncl Müdürlüğü 
1952 yılı biit~e Kanununa bağlı (A/ 1) işaretli eetveld 
değişik lik ~·apılması hakkında ( Büt~e Komisyonuna ) 

l / 533 Sağlık ve Sosyal Yardım Vekft leti kuruluş ve ıncmuı-lıırı 
Kaııuııuna bıizı hiikiimll>ı· ekil>nmesine ve 425R sayı lı 

Kanıma bağlı kudro ·ctv ·l inin qeğişti ı·ilıncsinc dair' .J862 
say ılı Kanuna bağl ı kııdı·o ~t·tvellcrinde değişiklik yapıl

ması hakkında (Sağlık ve. 'os.vu l Yııı·dıın vc Biit~e ko · 
misyonlarınn) 

1/534 

1/ 535 

Türkiye Uumhuri,vcti Bnıckli and ı ğı Kanununun biızı 

maddelerinin değiştirilmesine daiı· ( İçişl€'ri , 1\:Taliyc v • 

Bütçe komisyonla rııı:ı ) 

Astsubu.v Kamınuuun 2 nci maddesine bir fıkı·a eklen
mesi ve bu kanuna geçid ı])ir madde konulması lıakkın· 

da (Milli Savunma ve Biitço komisyonbrıııa ) (1/ 613, 
4/ 315 ilc birlcştirilınişti r) 

1/ 536 1951 büt~t· .nlı hcsatıı kııti Kanunu ( ayışta~' K omisyo
nuna) 

l / 53i 

1/ 53 

Devlet Havayollan Oencl l\lüdürlüğü 1952 yılı biiL~e 

Kanununa bağlı ( A/ 1) ve (A)i!) işaretli cetvellerd~ de
ğişiklik yapılınıısı hakkında (Biit<;c Komis?Oııtuıa ) 

2/ 3 Ağustos l!J-H t<'n C'\'\'l' l Alman 1\ liı·iıı.g h(.' ·abınıı ya
t ırılmış olan avan l arııı iadeııin<' dair· (Dışişleri, Ticarc>t 

vr Biitr,ı• komisyonlarına) 

~ • 1 1 • 1953 ta ıihinde -6039 sn
yıl ı Kııınııı olarak kabul edilmiş
tiı· . (l~tirna : :1) 

~ . 1 L . 195:3 ta l'ihinde 6040 sa
yılı K:ıııuıı oluı·ak kabul eclilıniş
ti ı·. ( lçtiıııa : ~) 

ll . l 1 . 1953 tarihinde 6049 sa
yılı Kıuıtııı olarak kabul edilmiş
til·. (!çtiıııa : 3) 

9 . VH . 1953 tıııibinde 6122 sa
yılı Kanun olaı·ak kabul edilrniş
tiı ·. ( İçtirna : 3) 

~ . ll ı . 1954 tal'ihimle ı;3oo . a
yı lı Kıımm olarak kahul edilmiş
tir. ( İçtima : 4) 

Dahili ·iza ııınıııııenin 69 ıı cu 

nı:ıddrsi geı'eğinee hüküııısüz kAl

m ı ştır. 

~6 . 1! . 1953 taı·ihiııde 6065 sa
yılı Kanun ol aı·nk kabul çdilmiş-

•tiı· . (tı:tiııın : 3) 

!J . llf . l!J!i4 tı!ı·ihiıı•lr 6342 sa
yılı Kıınnn olııı·ak kabul edilmiş
tir·. (İçtima : 4) 



No. 

1/53!) 

1/ 540 

l/5-H 

548 

Hul&sası 

Kaznlara bir r (Oto. - Jeep) verilmesi hakkında (lı;iş

l<•ri n• Biit~ • komis~·onl ııı-ı na ) 

'l' •kel (:enel· iV! üdürlüğü 1952 yılı bütr,e Kanununa bağ· 
lı 2 işaretli cı•tn•ldr değişiklik _yupılmıısı hakkında 

(Büt<:~ Komisyonuna) 

Türkiye ilt• !"ransa. aı·ıı ·ında imzalanan kültür Anlaşnın
sının onanınası hakkııırlıı ( Dı ş iş l eri ve Milli Bğitinı ko
nıisyoıılarınıı) 

1/ 542 Yeni ı·ad.vo istu -yoııltırmın lnırnlnıu$ı, Ankara ista::ı-

J / 5-!3 

yonunun te1·sii n• takviyesi ı c; ııı 

.vüklenın c l •ı·r giı·işilınc i hakkında 
Biit<:c komis.vonla.nnu ) 

gelecek y ılla ra g ı;ici 

(lı;işlcri )lali,,·c ve 

Bir Anurıa 'T'cdiyc Biı-liği kurulması hakkındaki l!l Ey
lul 1950 tarilıli Anlaşmayı tadil cdt• ıı 3 sayı lı ek Proto
kolün onanmll8ına dair ( Dışişleri ve Ticaret komisyon
larma) 

1/544 Gümrük tarifaleri ve Ticaret Oenel Anlaşmll8ma ekli lis
t<"lcriıı ınt•tinlel'iııde rliizcltnıc 1'<' ıl ğişik lik yııpı lnıa ·ırıa 

ınütaallik Birinci Protokollin onanmll8ı hakkında (Dış

işl eri , (ıi.inırük I' C Tt'kE'I, Ticaret , ){aliye 1·c Büt~r koıııis

.vonlarınıı ) 

1/ 545 Tapulama Knnuıımnm lı:ir.ı ınadd<'lerinde d ğişiklik yıı

pılma.•ına dair ( ! <:işleri, Adııl<•t YC Büt<;<' komisyonla
ı·ıııtı) 

1/ 346 Türki~·ı• ilı• Brlc;ika - Liikscnıbıırg gkonomik Birliği 

ara ·ındııki örlemr AnlıışnıııJ'lt sü ı·c. inin ıızattlmıısına 

f!ııiı· t<'nti ı•rlilt•n ın<'ktuplıırın onıııınııı~ı hakkında ( Dı ş

işl<•ı·i vr Ticııı·<'t koınis;1:~ılıırına) 

1/547 lş Kanununun bazı ınııddeleriuin tadili hakkında (Ça,. 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 nctı 

maddesi gereğince hükümsüz kal· 
111 ıştıı·. 

26 . ll . 1.953 tarihinde 6063 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtiına : 3) 

15 . Vll . 1!>53 tarilıiııde 6Hi2 sa
yı lı K.ımuıı olarak kabul edilm.iş
li ı· . (l çtima : 3) 

!) . vn . 1953 tnrihinde 6128 sn· 
yılı K.amın olarak kabul edilmiş
tiı·. ( İçtima : 3) 

15 . V[[ . .195:! tlll'ihinde 6164 sa· 
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. (l çtima : 3) 

Dnhili Nizaııınarnenin 6!! ııcu 

ınııddesi gcı·eğincc hükünısüz kal· 
nıışlıı·. 

1 . VH . 1 95:3 ta ri h iııde 6091 sa
yılı K.anun olarak kabul edilmiş
tir. (İ~timıı : 3) 

17 . VI l . 1953 tarihinde 6174 sa· 
yılı Kanun olarak kabul edilmiş-

1 i ı·. (İçtima : 3) 

lışma Komisyonuna.) !:! . lll . 19'i'3 tarihinde 629 sa· 
yılı Kııntuı olarak kabul edilm~
tir. (İçtima : 4) 



No. 

1/548 

J.:/549 

1/550 

1/551 

- 549 -
Hulil.sası 

1952 Bütçe Kanununun 3 ncü madde6inin (b) fıikrasının 

hükümden kaldırılması ve yerine yeni bir (ıkra konul
ması hakkında (Bütçe Komisyonuna) 

Diyarbalkır 'vilfıyeti Çerın.ik kazasının Çüıııgü§ nalliyesin
de Çüngüş adiyle yeniden bir kaza J..ıırulmast hııkkında 
(İçişleri ve Bütçe ikomisyonlarına) (1/506, 507, 508, 
509, 510, 511, 512, 513, 51-J., 515, 517, 518, 519, 520, 521, 
5".22, 523, 524, 525, 526 ve 527 ile birleştiri1ıniştir) 

Ankara Üniversit&'İ 1952 yılı Bütı;.e Kanununa bağlı 

(A/1) işaretli cetvelde değişiidik yapılması hakkında 

(Bütçe Komisyonuna) 

~ıhbat ve l~timai Muavenet Vckiilcti teşkilat ve memu
rin Kanununa ek 4862 sayılı Kanlllla bağlı kadro cetveli
ne eklenecek kadrolar hakkında (Sağlık ve Sooyal Yar
dım ve Büt<;e komisyonlarınal (2/338, 354 ile birleş-

1 iriinı i~ tir) 

Muamelesi 

20 . II . 1953 tarihinde 6054 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtiına : 3) 

27 . LI . 1953 tarihinde 6068 sa
y~lı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

26 . II . 1953 tarihinde -6066 · sa
yılı Kanllll olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 3) 

10 . VII . 1953 tarihinde 6134 sa
yılı Kanllll olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

1/ !)52 .V alkıflın Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa 
<bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya-
pılması hakkında (Bütçe komisyqnuna) 26 . Il . 1953 tarihinde 6064 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

l /553 Etibank sermayesinin 300 milyon liraya ibiağı hakkında 
(Ekonomi, Maliye ve Büt~e koıuisyonlarma) 9 . VII . 1953 tarihinde 6121 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (1çtima : 3) 

1/554. 1stiklal harbi miilıillerine verilecek para mükii.fatı hak-

1/556 

kında (Bütçe Komisyonuna) 24 . II 1954 tarihinde 6290 sa
yılı Kanun olarak kabu1 edilmiş
tir. (İçtiına : 4) 

Muamele Vergisi Kanunuının 9 ncu madde6inin 4 ncü 
fılu-asınm değiştirilmesi hakkında (Maliye ve Bütçe 
koıni~yonla.nna) 

Yeniden yapılacak su işleri için gelecak yıllara sari taa.h
hütlcro girişilinesine mezuniyet verilmesi ha~kkındaki 
3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek kanun (Ba
yındırlık, Maliye ve Bütço komisyonlannal 

21 . VII . 1953 tarihinde 6184 sa
yılı Kanun olarak kabul edilm.iş
tir. (lçtima : 3) 

10 . VI . 1953 tarihinde 6089 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 
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No. Uuliaaaı Muıı. ıııelesi 

l/557 Denizcilik Bankası Kanununun geçic· 2 nci mıı.ddeııinc 

· göre yapılma..~ı gereken tesfiyeye ait nıüddetin uzıı.tılmıısı 

hakkında (IDa.ştırmıı, Maliye ve Bütçe komisyonlarıııa) :W . \'ı . 19fı:1 taı·ihiııde 6090 ~a

yı lı 1\Hııun ulaı·ak kabul edilmiş
t ir. {!çtima : 3) 

1/55 Hudut ve 'ahiUer Sağlık Genel Müdüı·lüğü 1952 yıl ı Büt
çe •Kanununa bağlı (A/ 1) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılınası halkkındıı. (Büt~e Komisyonuna.) Hl . Ul . 19.)3 tarihinıle llükii

ıııı·t laı·afıııdıı rı geri alınmıştır. 

1}559 ll ldaresi Kanwıunun 47 ve 49 ııeu maddelerinin ıleğiş
tiı·ilm si hakkında ( İ çişleri Komiı;yonuna ) 

1/560 Istanbul adalet binası inşası için gelecek yı llara geçici 
.vüklenmelere girişilmesi hakkında 5032 sayılı Kanunda 
değişikJik yapılmasına dair ( Ba~'ındırlık, fali,ve ve 
Bütçe konıisyonlarınıı ) 

l / 561 

V562 

ltalya 'daki Alınan ' ihtirıı. beratları hakkında Rom a 'da 
iıtıY-alanan Anlaşmaya iJtihakımızın taı;dikına dair ( Dış

i ·leri ve Ticaret komisyonları.na) 

Makine V(' Kimya Endli~Lrisi Kurunıu lııı.kkındak:i 5591 
sayı lı Kanunun 10 neu maddesiniıı (b) [ıkrıı.sıJıtn deği~

tiı·ilnıesinc cia i ı· (Maliy' vı: Bütı:;c koıui~yonlarına ) 

1/563 ılıhat ve lçtima.i Muaveııct Vekaleti teşkilat ve memur-
ları Kanunu ile lbu kanuna biizı hükümleı· cklenmesine 
ve 425 sayı lı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değişti · 

rilmesine dair olan 4 62 sayılı Kanuna ıbağlı kadro cet 
velinde değişikJik yapılmaısı hakkında ( ağlık v ' osyal 

W. : :!:!H ·· l ~t iınn : :ı; 

V . \'ll . 195:ı tnrihiııdc 61:.!5 sa

yılı Kıımııı olarak kııbul Pdilnıi~

t i ı·. (1 ı;tima : 3) 

14 . Vll . 19;3 tarihine!~ flJ4l'; ~:ı 

yılı 1\nnuıı olarak kahııl erlilıııiş

tiı·. {lçtin'w : :ıı 

17. vrr. 19ii:ı tıırihindP H17:J SH

y ılı Kaının o larıık k11bul edilmiş· 

tir. (1 ı;tiııııı : :; ) 

:!O . n 1 . 19.):3 taı·ilıiııdı• 617!1 sa

yı lı Kanun olıınık kalıııl edilmiş· 

ti ı·. (J çti'ıııa : :;ı 

Yardmı ve Bütc:c komisyonlarına ) :.!1 . \' H . 1953 taı · ilıiııdc 6:.!05 sa
yılı K aıınıı ularak k11lıul rd ilııı i~

tir. (İçtim.a : 4) 

1/564 Tekel Uenel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ 1) işar tli cetvelde Jeğişiklik yapıbnası hakkında 

(Bütc;e Komisyonuna) 19 . lll . 1953 taı·ihiııd<· ll ükü 

l /56r. Türk parasınııı kıyınetini koruma lıakkuıdaki 1567 sayılı 
Kanunun ıncriyet ıııüdd tinin uzatılınasına da i ı· ( Tica-

ıııet lııı·al'ındn.u geı·i alııınıı~tıı·. 

(F.: 22 - J çtiıııa: :ıı 

rı• t. ı.ıaliy<.' , Blitçt' komis.,·oıılıırına ve (} ~ici Komi~~·ona) 26 . Il . 1953 tarihinde 0060 sa• 
yılı 1\aıntn olıırıık kııbul <'ılilıııiş· 

tir. (lc,:tiıun : :ı) 



Ne. 

1/ !)66 

- 551 -
HulasMı 

Çeltik ekim i kanunu tasarısı (Tarım, İçişleri, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet ve Bütçe koınisyonlarınıı) 

1/ 567 Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine devir ve tem
liki hakkındaki 4872 sayılı Kanunun l ııci maddesinin 
cleğiştirilınesinc dair (İçişleri, Mali.ve ve Bütçe komis-

Muamelesi 

Dahm Nizanıuameııiıı 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

yonlarına) ;{ . HI . 1954 tarihinde 6316 sa 
yılı Kanun olarak kabul ~dilıniş
tir. ( İçtimn : 4) 

1/ 568 

1/ 56!-l 

1/ 570 

Hastalık ve analık sigortası Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilınesine, bazı maddelerinin ilgasına ve bu 
kanuna geçici biı· madde eklcnmesiııe daiı· (Sağlık ve 
'osyal Yaı·dını ve Çalışına koınisyonlarma) 

Ç ift ~ i ,,·i Topraldaııdırına 1\anmnuıa ı,:c~ic•i bir ıııadd<' 

<' kl r ııııı rsi hakkında ( Tıınııı, .)!;ıli.vc ,.t. Biit~ı· komisyon

larına l 

Oıınaıı 

k ında 
ıniŞtir) 

Umunı }füdürlüğii 1951 yılı kesin hesabı hak
(Sa.yış t ay Komisyonuna ) (3/ 528 ile birleştiril-

l j .ji l . \ııırrikıı Dil'lrşik IJe,·letlrri ve Avrupa Elwnomik 1~ 
Birlii{iııe di'ıhil nıeınlrkcotlel'le lı o ı·~hıttnıa yardım ,.<' 
iidemP aııla~maları akdi i<:in llükünıete retki vcrilme
siıw dair 39611 sayılı Kanunl;ı ıııuaddel 5436 sayılı Kn
ıııınun ıtıcl'iyet nıüddl'liniıı uzatıllııası hakkında ( Dış

işll• ı·i . 'l'ic<~ı·et \ '1' Bütc:c konıisyoıılal'lıııı ) 

l j.)7:l 

1/574 

AnııııP malları kanunu tasa l'ısı 

w Hiit~:e koıııisyonlaı·ınıı ) 

( fleı:iei Adalet, Maliye 

• \n ka l'a ~c·h l'i l iığ ııııla l'ı lııı kl;ındaki 4099 sayı b Kanu
na ek kanun tasarısı (Bayındırlık, İçişleri, Maliye 

\'t' 1\üt~e koıııis.vonlaı·ına) 

Beden Terbiyesi Umuın Müdürlüğü 1948 mali yılı kesin 
hesahı hakkınd a (Sayıştay Komi ·yoııuua) 

Dahili Nizaııına.menin 69 ncu 
maddesi gereği:ıce hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili izamnanıeııin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır . 

ll . J II . 1954 tarimnde 6405 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmi ş

tir. (lçtima : 4 ) 

9 . V ll . 1953 tarihinde 6127 ı~a- · 
yılı Kantın olarak kııbul edilmiş

tir. ( lçt~a : 3) 

Oahill Nizamnanıenin 69 ncu 
maddesi gereği:1cc hüküınsüz kal 
mıştıı· . 

Dahili izamnanıeııi ıı 69 ııcu 

maddesi gereğL"lce hükümsüz kal 

mıştır. 

Dahili Nizamııameııin 69 nc:ı.ı 
maddesi g reğiııee lıükümsüz kal 

ını tır. 



No. 

1)575 
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Bulasası 

Gümrük Tari fe Kanununa bağlı (:iriş genel tarifesi 
cetvcliııiıı 630 n cu numarasına (D) fıkras ı ve i h tar cl\
lcnmcsi hakkında (Gümrük ve Tekel, 1\ialiyc ve Büt<;c 
kontisyonlarına) 

1/576 Istanbul Üniversitesi 1949 yılı kesin hesabı hakkında 

Muamelesi 

Dahili 1\'izaıııııaıııeııiıı ti!J ı w ır 

ınadde~i gcrcği:wc hiikiiııısü z: kal
mıştır. 

(1 ayıştııy Komisyonuna), (3/440 ile biı-leştiı·ilmiştiı·) 2. Vll. 1953 taı·ihinde 6110 sn

yılı 1\ ııııuıı olaı·ıık kabul edilıııi~

tiı·. (İ~tiıııa : :1) 

1/ 577 M:ulıta~ çiftçilere ödünç tohumluk vcı·ilınesi hııkkıııclıı

ki Kanunun bazı maddelerinin dd{iştiı·ilnıC'siııe ve hu 
kanuna bazı hükümler ek lennıcsiıw ve göı;ıııcnleı · lı· 

nakledilenlere ve muhtaç ~ iftçil er • tohunıluk ve yl'ınek
lilı: dağıtılınası hakkındaki Kıınunuıı 4 ııc·ü maddesinin 
değiştirilmesine dair ('l'aı· ım. Ticaret, Maliye ve Büt~c 
koınisyonlııı·ına) ·20 . VII . 195:3 tul'ihiııde lil H:.! .-a

yılı Kanun olaı·ak kııhnl udilmi~

tir. (l çtinw : :ı \ 

l/578 

1/579 

l/5 o 

1/5 1 

1/5 2 

Nafıa VekıUeti teşkilat ve vazifelcl'iııc dair :ı6 ı ı sayılı 

Kanunun 5 nci maddesinin 4 ncü lıeııdiıuıı değiştiril

mesi hakkında (Bayındırlık ve Bütçe koınisyonlaı·ı
na) 

Zelu-a I~ık'a vııtani hizmet tertibinden aylı k bağlan

ınası hakkında (Ma liyt' ve Bütçe komisyonJarına) 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1949 mali yılı he
sabı kati kanunu tasarısı ( ayı.ştay Komisyftııwıa) 

İstanbul ve İzmir 'de birer cezaevi yaptınlması i<;in 
g lecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkın

da (Bayınd ı rlık, Ma]jye, Bütçe konıisyoıılaı·ınn ) 

Mehmetoğlu Yunus Karlıova'nın eşi Zelıra Karlıova'

ya hid matı vataniy tertibinden maaş bağlanmasına 

daiı· (Maliye ve Bütçe koıuisyonlıırına~ 

l /5 3 Türkiye umhuriyeti llükünıeti ile Yugo !av Hüküme
ti arasında 26 Şubat 1953 tarihinde .Ankaı·a'da iııı 

z;ı.l.anan Ticaret ve Ödeme .Anlıı.şmalariyle ekierin in 

Dahlli 'izaınnaaıeuin 69 ncu 
ıuaddeıri gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

20 . J . 1954 tarihiııdP 6227 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş• 
tir. (İçtima : 4) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır . 

H . Vll . 195:l ta .-ihlnde 6147 sa
yılı Kanun olarsk kalı . ıl edilmiş

tir. (l~tima : 3) 

25 . XII. l 953 tarihinde llükü
ınct tıı raündan geri alınmıştır. 

{F. : 260- lçtinıa · 4) 
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No. Hulasaııı Muamelesi 

kabulü hakkında (Dışişler i , ve 1'icaı·ct komisyonla-
rına) 

1/584 Yeniden bir vilayet ve dört kaza kuruJmıısı hakkında 

17 . Vli . 1953 tarihinde 6177 sa
yılı Kıınun olurak kabul edilmiş
tir·. ( İçtima : 3) 

(lçişleri ve Bütçe koınisyonlanna) 9 . VII . 1!)53 tarihinde 6129 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

1/585 Ziraat odaları ve ziraat odalan birliği kanunu tasarısı 
(l'arım ve Adalet komisyonlarına) 

1/586 İspcnçiyari ve tıbbi müstahzarlar Kanununun 4348 sa
yılı Kanunla değiştiritmiş bulunan 5 nci maddesinin 
tadili hakkında (Sağlık ve Sosyııl Yardım Komisyo
nuna) 

1/587 Milletlerarası Sağlık Nizamnaınesiniıı (Dü.nya Sağlık 
TeşkiHitınm 2 No. lu Nizamnamesiııin) tasdikı hakkın

da (Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonla-

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hü.kümsüz kal
mı.ştır. 

8 . II . 1954 tarihinde 6243 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir·. (İçtima : 4) 

rına) 10 . III . 1954 tarihinde 6368 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

1/588 Posta, Telgra.f ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
1950 Bütçe yılı hesabı kati kanun tasarısı (Sayıştay 

Komisyonuna) (3/449 ile birlcştirilmişt'iı·) 

1/ 5139 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı kesin hesabı hak
kı.nda (Sayıştay Komis~·onuna) (:V482 ili' birleştiril

uıiştir) 

1/ 590 A.ıkara Üniversitesi 1951 Bütçe yılı kesin hesabı lıak
kmda (Sayıştay Komisyonuna) (3/502 ile birleştiril-

18 . T . 1954 tarıhinde 6225 sa
y ılı Kanun olarak kabul edilmiş
til'. (İçtima : 4) 

25 . XI . 1953 tarihinde 6189 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

miştir) ll . ın . 1954 tarihinde 6404 u
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

1/59] .Ankara vilayeti Kızılcahamaın kazasının ÇamJıdere na
hlyes'inde (Çamhdere) adiyle yeniden bir kaza kurulma
sı hakkında {İ<;işlcri ve Bütc:c komisyonlarına) (1/593 
ile birleştirilmiştir) 27 . XI . 1953 tarihinde ~191 sa

yılı Kıınuıı olaı·ak kabul edilmiş
tir. (!ı:tima : 4) 



o. 

1/592· 

1/ 593 

1/594 

1/595 
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Hulbası 

--------------------
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe 
y.lı kesin hesabı hakkında (Sayışta(y Komisyonuna) 

Erzurum vilayeti Pasinler kazasının A..~ğıpasinler (Ho
rasan) nahiyesinde (Horasan) adiyl e yeniden b'ir kaza 
kurulması hakkında (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 
(1/591 ile birle!jtirilmiştir) 

İstanbul Emniyet Sandığı kanunu tasarısı 

Maliye ve Bütçe koı:niayonlanna) 
(Ticaret, 

Milli Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla değişti
rilen 30 ncu maddesinin (V) nci benainin (b) fıkrasına 

yeniden bir hüküm eldenmesine dair (Maliye ve Bütçe 
komisyonlanna) 

Muamelesi 

DH h ili N izanıııamenin 6!) n cu 
madflesi gereğince hiiküm~üz kal. 
ın ı ştır·. 

~7 . X 1 . 195:~ tarihinde 6191 aa
yılı Kanuıı olarak kabul edilmiş
tiı· . (İçtima : 4) 

Dahil i Nizııınııamenin 69 ncu 
maddesi geı·eğince hükümsüz kal
ııııştıı·. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

1/596 Muamele vergisi kanununun 63 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında (Ticaret, Maliye ve Bütçe Komis-

1/597 

yonlarmal :ı . ı 1 ı . 1954 tarihinde 6314 sa

yılı Knnun olarnk kabul edilmiş
tiı·. (İçtimıı : 4) 

Tekel Umum Müdürlüğü 1961 bütçe ~'llı 

hakkında (Sayıştay Komisyonuna) 
ke.~in hesabı 

Dahili 1\'izııııınıımenin 69 ncu 
ıııaıld ~s i gereğince hü.kümsüz kal
mıştır. 

1,/598 Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği 
arasındaki Ödeme Anlaşması müddetinin uzatılınasına 

dair teati olunan mektuplann tasıdikı halkıkmda (Dış-
işleri ve Ticaret komisyonlarınal li . VJT . 195:3 tarihinde 6176 aa

yılı Kıınun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

l/599 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 'Kırallığı ve Yu
goslav Fecleratif Halk Cumhuriyeti arasında 28 Şubat 
1953 tarihinde Ankara 'da akdedilen Dostluk ve İş Birli-
ği Andiaşmasının tasdikına dair (Dışişleri Komisyomma ) ], . V . 19ll3 tarihinde 6087 sa

yılı Kımtın olarıık kabul edilmi§
tır. (lçtima : 3) 

1/600 Devlet memurlan aylıklarının tevhh ve teadiliüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) . ayıh cetveHn Emni
yet Umum Müdürlüğü 'kısmında değişiklik yapılınası 

hakkında (İçişleri ve Bütçe komisyonlannal 7 . vn . 1953 tarihinde 6117 SA· 

yılı Knnun olnrıık kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 
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H ulisası 

Hedl'n Terbiy!'si Uımıııı Müılür-lüğü 1950 mali yılı kı- 

sin hPsnlıı hnl;kııı<ln ( ~nyıştny 1\oıııisyonıına ) 

1/ 602 fsta.nbul 'da Bminönü 'nde ka in. 405 a.da 1 parsel numara
lı Hazineye ait binanın Eınliık ve Kredi Bnnkııs ı na satıl

rna.~ına ve banka.~a ~·aptl1'11a.caık binaya Hazinenin de işti
rıı:kine mezuniyet verilmesine dair (Maliye ve Büt~e 
komisyoıı..laı1na 

1 /()ıJ:J 

1/ 604 

ı ~ta.nbul Üniversitesi 1950 mali ~·ılı k!'sin hesabı lıak
kıııd ıı ( Snyıştay Ko11ıisyoııuıın ) 

Miilga Dl'vl et Deıı izyollaıı 

:\<!üdürl.üğünün l 950 mali 
( 'layıştııy Komisyonuna) 

ve Limanları tşlehmı- (icnel 
~·ılı kesin hessin hakkında 

1/ UO:i Tııpul ııına 1\ ıııi ıııııııııı ıı ı: : ıı di ıııadd !'siııiıı D fıkı·as ı 
nın deği~tiı·ilıııesiıı e I' P Inı kanıın ıı bir· ıııııdd<> eklenm<>
s:ııe da.iı· ( l ~ iş l c ri YI' Adal et komi yonlarınıı ) (2/ 583) 

Muamelesi 

Dııhill _ izamna_menin 69 neu 
ıııaddesi g<>ı·eğince hükümsüz kal
m ıştıı-. 

9 . III . 1954 tıırihinrlc 6339 sıı

y ılı Kaıııın olııı-ıık kabul edilmiş
tir·. (lr,tiınu : 4) 

P · ıhill Niz;ınmamenin 69 ncu 
maddesi ger·eğince bükütnsüz kal
ıı:·ıoıtır. 

Dahili Nizanıııaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

jJ p hiı-J!'~tiı· i]ıııi~ti r. ) 9. JlJ . 1954 tal'İhinıl!' ():{::l!i Sıl

yılı Kıı nun o l ıı ı ·ıık kııhııl Ptlilrııi -
tir. ( lçtima : -1 ) 

1/ 60fi 'l'iiı-ki~·!' ( ' ııınhmiyeti lliikiiııırti il r .\nı rı·ik ıı Riı-le~ik 

DPvlrt J p ı ·i llükünırti ıırıısıııda ıııünakit -1 'I'Pııııııuz 194!' 
tarihli nııuıddt•l Ekonom ik 1~ llil'li ğ i Anla.şııııısını tıı 
<l il NIPn :ıo Aı·ıılık 1952 tıırihli Aııla~nıııııııı tıısrlikın:ı 

dııiı· ( Dış i~ J pı·i vp Hiil <:>' lw ıni~yonl ıı ı·ın ıı ). 

J / H07 'l'iiı·kiy!' ('umhuriyeti l l üküıııf'ti ii P Yugoslavya Tli.ikü
ın!'ti ııı·nsıııdıı ~6 Şııbııt Hl::i:J tarihinde Ankara 'dıı 
imzalanan Tiraret ve Sie~, r· i sefai ıı Mukavelenamesinin 
kabu lÜ h;ıkkınrl;ı ( l)ı~i ş] pı·i V(> 'J ' i cıı re t komisyon la 1'1-

tHl) 

1/ 60 Tii rki_rP - İsve~ Ticaret V!' Ödeme AnJaşınalan ile 14 
· lfaıiran 19fı 1 t ııı·ilıli Pk Protoko l ve buna ııı~lfuf tııPl<

turla.ı·ııı ııı c ri yrt müddetlerinin Hi i\f;ırt 195!1 t!'n iti 
hnrrn :ıo lfıır.irıııı 195:1 tıır·ihiıw kadnı· uzııtılmasınıı ıla 

ir mektup tca.tisi suretiyll' yapılan Aıılaşrnanın ka-

10 . lJ 1 . 195-1 tnrihiııtl<' 6~5 1 sn
yılı Kanun olarıık kabul !'dilıııi~
tir. ( fçtima : 4) 

ıı . rn . 1954 tııı·ihiııil~> 6395 sn

yı lı Kanun olurırk k:ıbul edilmiş

tir. ( l <}tinıa : 4) 

hulü hakkında ( Dışi~lrri vr Ti eaı·ı> t konıisyonlıırınıı ) 10 . lll . 1954 tııl'ihindP ı;:::;o sa
yılı K:ımm olıı ı ·ıı k kabul edi lmiş
tir. (lçtima : 4 ) 
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1/609 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umuın Mü
dürlüğü memur· ve müstahdem.Jerinin üeretleı·ine dair 
2847 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 3173 
sayılı Kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkındaki 

4578 sayılı Kanunda değişiklik yapılınasına dair 
(Ulaştırma ve Bütçe komisyonlarına) . 25 . Xli . 1953 ta rihinde Hükü-

met taı·afından geri alınmıştır. 
(F. : 258 - lçtinıa : 4) 

1/610 Dışişleri Veki'ıleti ile Ankara'dııki İsrail Elçiliği ara
sında teati olunan. ve İsrail 'e 30 000 ton b.uğday satıl
masını derpiş eden mektuplarm tasdikı hakkında 

1/611 

1/612 

(Dışişleri ve Ticaret komisyonlarınal 10 . Ili . 1954 tarihinde 6;J78 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( lçtima : 4) 

Memurin Kanununa ek 2658 sayılı Kanunun nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında ( Içişleri, Maliye ve 
Bütçe komisyonlanna) 

Askerlerin zat işlerine taallı1k eden da'valarım tctkik 
ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair (Milll Savunma ve 
Adalet komisyonlanna) 

15 . l l . 1954 tari lıindc 6:,!i'i-l sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtirna : 4) 

13 . Vll . 1953 tıııihinde li1 42 sıı 

yılı Kanun olaı·ak kabul !' tlilıni~

tir. ( lçtinııı : :3) 

1/613 Astsuhay Kanununun 20 nci maddesinin deği.~tirilnıe
si ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi haklunda 
Milli Savunma ve Bütçe koınisyonlarına (1:/535 
ve 4/315 ile birleşti-rilmiştir.) 2 . ı II . 1954 tarihinde 6300 sa

yılı Kanun olaı-ıı.k kabul edilmiş-. 

tir. (İçtima : 4 ) 

l/614 Devlet Demiryolları ve Lim ııl :ı r ı İşletme Unıuın Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici taahhüt
lere girişilmesi hakkındaki Kanunda tadilat yapılma-
sma dair (Ulaştırma ve Bütçe komisyonlarına). 13 . Vll. 1953 tarihinde 61-14 sa

yılı Kanun olurak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 3) 

V615 Devlet Üretme Çütlikleri Umum Müdürlüğü 1950 yılı 
kl"sin hesabı hakkında (Sayıştay Komisyonuna) (3/ 488 

1/616 

ile birleştirilıniştir) 18 . I . 1954 tarihinde 6226 sa
yılı Kanun olarak kabul edilm iş

tir. (l çtima : 4) 

Gümrük tarifelerindeki eşya tasnü nomanklatörüne ve 
güınriilk kıyınetine mütedair mukavelenarnelerin tasdikı 
hakkında ( Dışişleri ~e Gümrük ve Tekel komisyonla
rına) . (Gümrük ve Tekel Komisyonundan rnütaliuı:) Dahili Nizamnamenin 69 n cu 

madde i gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



No. Huliisnsı 

1/ 617 Kuzey Atliiııtik Andla.'PT!ası Teşkilatı Müşterek Enfrast-
rük:tür Programı geı·eğince Türkiye "de yapılacak iıışa ve 

. tesis işl erine ınütrduir ( Dış işleri. Mııliy<' vr Büt<;c ko
mis.von larına ) 

1/ 618 Türkiye Cumhuriyeti Bınekli Sandığı Kanunwıuıı lr..'lzı 

rnaddr lPrinin değiştirilmesine ve bu kanwıa lbazı hüküm-

Muamelesi 

2 . VII . 1953 tarillinde 6095 sa· 
yılı Kanun olııı·ıık kabul ed ilmiş

tir. (l~tima : ~) 

lı• r rklrnmc•siıw dair (Maliye vc Bütçe komisyonlarına ) 3 . lll . 1954 tarihinde 6311 sa· 
yılı Kanun olaı·ak kabuJ edilmiş

tir. (fçtima : 4) 
l /619 Türkiye Cum huriyeti Ziraat Banfl<aııı Kanununun 20 nci 

rnaildrsinr bir f ıknı il avrsiıw clııir (Ticaret, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına) 

1/620 '!'ürkiye ilc İs panya a ı·asında müııakit Ticaı·ct ve Üd'cme 
anlaşınalHnna Ak Protokolün tasdikı hakkında (D ışişl eri 

ve 'l'icaret komisyonlanna ) 

1/621 Tarım iş~ilcrinin dcrnrk kurma v<' toplanma haklarına 
dair ll numaralı s(iz l rşnı<'nin tasdikı hakkında ( Tarım 

ve Çalışma koıııisyonl a.rııı a) 

1/ 622 Istanbul opera binası inşaatıııın hazineec ikmali ve su-

. VII . 1953 taı-ihinde 6118 sa
yılı Kanun olaı·Hk kabul edilmiş· 

tir. ( lçtimıı : 3) 

ll . Jll . 1954 taı-ihinde 6396 sa
yılı Kanun. olaı·ak kabuJ edilmiş
tir. (l çtima : 4) 

Dahili izamnamcnin 69 ncu 
maddesi gereğince hiihiiınsüz kal
mıştır. 

reti idaresi halkkındıı (t~işlcri ve Bütçe koınisyonlaı·ına ) 15 . Vil.I. 1953 tarihinde 6165 sa

yılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (l~tiına : 3) 

1/ 623 M i lll F:ğitiın Baka..'llığı kuru luş kadrolariylo merkez Jru. 
ruluşu ve gör!'Yi!'ri hakkındaki 2287 sayılı Kanuııda de
ğişiklik yapılmasına dair ;!926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 
2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında (Milli 
Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 6 . VII . 1953 tarihinıle 6116 sıı

yılı Kanun olarak kabuJ edilıııiş· 

tir. ( lçtima : 3) 
1/ 624 1953 yılı llluvazenci Umumiye Kanununa bağlı (A/1) ve 

(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılınası hakkında 

1/625 

(Bütçe Komisyonwıa ) (1/627 ile birlcştiriJmiştir) 13 . VII . 1953 turibinde 6139 sa· 
yılı Kanun olarak kabul edilJniş· 

tir. ( lı;tima : :3) 

l stnnbul Üniversitesi 1953 yılı bütçe Kanununa bağlı 

A/1 işaretli cetvelde değişiklik yapliması hakkında 

(Rütçe Komisyonuna) 13 . vn . 1953 tarihinde 6138 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
til·. ( Içtima : 3) 
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1/ 626 1'üı·kiye Emlak Kı·edi Bankası Kanununun hiızı mad
delerinin dı>ği~tirilnıesi ve hiızı madde Vl' fıkr-alarının 
kalclu·ılınası hakkında (.Maliye ve Büt~f' komisyonl:ı -

ı·ma ) t ;ı . VII . 195:~ tıırihinde 6143 sa
yıl ı K :ınıın olnra k kııbul edilmi§
tlı· . ( 1çtiına. : ~) 

1/ 627 195!'1 yılı M uvıııtenl'i Cnıunıiyı> 1\anıınuııa l.uığ lı A/ 1 
ve A/ 2 işaretli cetvelh•ı·de aktnı·nıo y,apılmas ı hakkııı -

dıı , (Bütçe Komisyonuna) (1/ 624 ilı• lıiı·leştiı·ilnıi~tiı· .) 1 ~ . VII . 195:~ tıırihinde fWI9 sa
_vılı Kaıııııı nlııı·ak kabul edilmiş
t iı·. ( tçıima : 3) 

]/ 62 

1/ 62!) 

1/ 630 

Denıiı·yullAt·ı V!' liınıııılaı-ı iıışııatı ıı;m ge l eı-rk yıllıı ı ·a 

ge<;iei taahhütleı·t> giı-işilın!'si hukkıııdııki 464:3 say ılı 

Kantııııı ek kanun tasansı ( Hayındıı-lık ve Biit~ e ko
ınisyonlarına) (2/ 3 ı ile biı·le~tiı-ilınj~tiı- .) 

Dt>vlet ırıemurlııı· ı :ıylıklaı·ıııııı tevhit vr t ea düliiııı• ılııiı· 

:3656 sayılı Kanunu hıığlı (1) sayılı et' t vel iıı I' P 194-l
ınali yılı rutıvazenl'i umunıiyl' Kanununu bağlı (Ll 
işaretli cetvelin Dışişleri Vekilieti kısıııılaı-ının deği~

tiri)nıesi hakkındııki 4665 sııyılı Kıınuna bağlı (1) sıı

yılı cetvelde değişiklik yııpılmasınıı ı.laiı· ( Dışişleı·i ' '<' 
Riitçe komisyonlarınıı ). 

~:cıacı Odalan Birliği Kıınıı ını ( Sağlık ve Sosya l 

Yardım ve Adalet knıııisyoııhırına ). 

1/631 Hudut ve Sahilleı · ' ağlık Unıuın Müılüı-lüğü 1951 ~-ı 

lı kesin h{'snhı hakkında ( ~ıı .vıştııy Komisyonunıı ) 

i/632 

1 /6:l~ 

Mııhıııurliye ve 
ması hakkındA 

ifteleı· adiyle yı>nid!'n iki kazıı kurul 
( l <:işleri ve Bütçe koınisyonlnı·ına). 

Devlet Ilova yollıll'ı Umıuıı Müdiiı·lüğü ihtiya~lıın i~ iıı 

gelecek Sl'neJeı•e SRl'İ tııahhütleı·e girişilmesi hnkkınd ıt 

( !aştırma ve Rütçl' komisyonlarma ). 

1/ 634 Posta, Telgraf v Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 
ihtiyaçları i~in gelecek yıllara sıiri taahhütll'rc girişil 

mesi bakkmdaki 5169 sayılı Kanunun ı nei maddesinin 

:! 1 . ,Xll . 1953tarihinde 6210 sa
yılı K ııntıll olarak kııbul edilmiş

tiı ·. ( l~tim a : 4.) 

J7 . Vll . •! :;·~ tnrihinde 6171 sa

y ılı Knnıın olıırak kabul ·edilm.iş

tiı·. ( İçtima : ~) 

J)nhill Niı.amnMııeııin ti~J ncu 
nıaıldesi gı•ı·eğinc~ hiikümsüz kal
mıştıı ·. 

J)ı.l ı ili Niı.ıınınıtnıPnin n9 ncu 
ın ıHirlesi gPı'Pği ıwe hiikünısüz kal
lltı~tıı·. 

~ . III . 1954 ta ı · ihinde 6:'.21 sır

y ılı Knıı uıı olnı·nk kabul edilmiıı

t ir . ( l ~tinın : 4) 

J4 . VII . 195!1 tııı·ihi nd(' nl-19 SH

yılı Knnıın olıırıık kahul eclilmi1-
tir·. (1çtima : 3) 
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---------------------------------------- ---
değiştirilmesine dair ( Ulaştırma ve Bütçe komisyonları-

na ) (3/539 ile bil'le~tirilmiştir) :lo . x r . 195:3 tıırihiııde llükü -

l / 635 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme (;enel Müdür
lüğünün malzeme stoku yııpahilmesi için (60) milyon li 
ralık nıütedavil serııııı~·c tesisine dair ( Ulaşt ırmıı v~ 

11lE't tnntfınclıın g~l'i ıı.Jınım~tıı·. 

(F. : :252- l~tinı ıı : 4 ) 

Bütçe komisyonlarına ) :~O. XT. 195:; tnı ·ihind(• lllikü-

1) 636 Millı-tlerarası lnıar \ 'C Kalkınma Bankasıımı Tii\·kiyr 
:;\ıııai .Kalkınma Bankasına açacağı kredilere kefalet edil
ınesi ve bu hususta. gıınıııti an laşmaları akdi zımnındıı 
hükümete mezuniyet itliS'Ina dair (Dışişleri, Ticaret; 

nwt tııı·ufından geı·i alııınıı~tıı·. 

(F. : 24H- l ı;1iıııu : 4 ı 

lo~kotıoın.i, Maliye, Bütçt' ve Ge<;ici komisyonlara ) 13 . VII . 195:.! tnl'ihiııde 6141 s~

yılı Kanun oloı·nk kabul eJiluıi~

tiı·. ( İ<;tiuııı : :l) 

1/ 637 Devlet. Oenıiryolları vı> Limanl arı I şi tnır Ocncl Müdüı·
lüğü işçilerin e ınesken ~·aptırınaları için borç para ve
l'ilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun birinci rnndd('
~inin son fıkrasının tadili hakkında ( llaştırınu v~ Büt
~c komisyonlarına l 

1/ 63 ~üı·ekli görevi(' .nı.b:ıııcı nH•mlrkrtleruc hulunan memur
larm aylıkları hoJtkıodaki Kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılınasına cluir ( Dışişleri ve Büt~e konıis-

li . VI I . J!)!):J tnı·iJıjııde lH7:3 su

yılı Kıımııı olıll'lık kabul edilıniş

tiı· . ( l çtinuı : : ı ı 

yonlarına) l'i . VII. 195:~ tiıl'ihind·e 6 17:l sa
yılı Knıııın rılnı·ak kabul <>dilnıi~

tir. ( l~tiına : !'l) 

1/639 Köy Kanununa hiizı maddi'ler ck l eıımesine ve .J.6 ncı 
maddı>siniıı değiştirilmesine vr bu kanumm biizı ınadcl(•

lerinin kaldırılmasına dair fı672 sayılı Kanunun 599 sa
yılı l\ııııuıılıı taı·il rtlilt• ıı ge~ i ci ıııadd!'sinin değiştiı·ilıne-

si hakkında ( İçişleri komisyonunıı ) 17 . Vl.l . 1953 taı·thinde 6169 sa

yılı Kanun olarak kabul edilm iş

tir. (lçtinın : :1) 

1/ 640 Atatürk Oı·man Çiitliği ~Müdürlüğü Kuruluş Kanunu
nun 10 nru nıaddrsinin cleği§tirilmC'sine dair ('l'al'lln 

Vt' Bütı;c komisyonlarmal 

l / 641 Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı 
(Maliye ve Bütçe koınis~·oıılarma ) 

1/642 Tnpu ve Kndastro Unıuın Müdürlüğü teşkilat ve vazife. 
leri hakkındaki 2997 sayılı Kanunun 3 ncii ve 4 ncü mad-

29 . l . 1954 tarihindE' 623!'! ~~~ 

yılı Kanun olarak kııbul edilıııiş

tir. (!~tima : 4 ) 

ll . ll J • l!lfi4 tarihinde 63 4 Sil

yılı Kanun olııı·ak kabul eclilnıi~

tiT'. (1~1iınıı : ~ ) 

.. 
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delerinin tadiline dair (İçişleri ve Bütçe komisyonla-·, 
rına) 21 . Xll . 1953 tarilıinde 620G sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima: 4) 

1/ 643 ' l'üı·kiy!' C nrrıhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesini' bir fı krıı ve aynı kanuna ge<;ici bir mad
de eklenmesi nc daiı· (Milli Savunma, Mııliye ve Büt-

1/ 644 

1/645 

\1' komisyo nlaı· ın a) 2 . nı . 1954 tarihinde 6306 sa
yı lt Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 

Umumi hayata müesir afetlerelen önce ve sonra alına

cak tedbirlere dair ( 1 ı;iş l eri, r:layındırlık, A<lalet, Mn
liye, Bütçe komisyonlamıa ve Geçici komisyana) 

Şehir ve kasalıalııı·<lıı maha lle ınulıtaı· vt> ihtiyar· lıc

yetleı·i teşkiline dair olan Kanuna hi'ızı maddeler ek
lcnmesinc V(' bu kanunun biizı maddelerinin kaldırıl

masına dair 5671 sayı lı Karııınuıı ek birinci maddr
sinin tadili vr aynı kanuna gc~ici bir madde eklenme
si Jıakkındald 6010 ımyı lı Kanunun muvakkat mııddcsi

nin tadili hakkında (t()işleri Komisyonuna ) 

Dahili Nizamnııınenin G9 ıı cu 

mad<lesi gereğillee hükümsüz kal
ı.nıştıı·. 

17 . vı r . 1953 tarihinde 6170 ı;;t

yıl ı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İ<;tiıua : 3) 
1/646 lltisak ve kuşak hatları inşasına dair (ıRayıııd ıl"iık Ye 

Bütçe Komisyorılarıııa) 20 . Vll . 1953 tarihinde 6lS1 sa
yı lı Kanun olarak kabul edilmi ş

ti ı· . (lçtima : 3) 
1/ 64:7 Üniversiteler· Kanununun 46 ncı ıııadtle~iııiıı (tD) fık

rıısının cleğiştiri lııırsi hakkında (Milli Eğitim komisyo-
nuna) 21 . Vll . 1953 tarillinde 6185 sa

yılı Kıınun olarak kabul edilmi ş

tir. (İçtima : 3) 

1/648 Vicdan ve toplanma hürriy<'tinin korunması lıakknıda 

(Adalet Komisyonuna) 

1/649 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Uınunı '1\fü
dürlüğü memur ve hizmetlllerinin ücretleı·ine dair olan 
2847 sayılı Kanun ile ek ve tamllerinin değiştirilme

sine dair (Flaştırma, Maliye ve Büt<;e koınisyouunla

l"lna) 

1/650 . orııh vilı\yetine bağlı Jo'ındıklı kazasıııın Rize vili'ıyt>ti-

23 . Vll . 1953 tarihind e 61 87 sa
yı lı Kanun olı.ıı ·ak kabtıl edilıniş

tiı·. ( İçtima : 3) 

1R . .Xli. 1953 tarihinele 6198 ~a
yılı Kanun olarıı.k kabul edilmiş
tir. {Içti ma : +) 

ne bağlaımıas ı hnkkıntla (lçişlı>ı·i komisyonuna ) 27 . Xl . 1953 taı·ihintle 6190 sa
yılı Kamtn olarak kabul edilmiş

tir. (!<;tima : 4) 



2. Tekliller 

Bu içtima. senesi içinde gelen (125) tek
liften (32) si üçüncü, (23) ü dördüncü içtima
larda sonuçla.ndınlmış (6) teklif sahipleri ta.-

ra.fmda.n geri a.Iı.nınış ve (64) ü de Dahili Ni
za.ınna.meniıı 69 ncu maddesi gereğince hü
kümsiiz kalmıştır. 

I\ o. 

2/ -132 

2/-133 

2/434 

2/ 436 

2/437 

2/-138 

lluliisıı.sı 

Ankara (Taliıt Vasfi Öz) - H ıfZJssıhha mektebiniıı ku
rulmasına ve t şkilatına dair (Sağlık ve Sosyal Ya rdım 

ve Bütçe koınisyonlarına) 

Ankara (Talat Vasfi Öz) - Merkez Hıfzıssıhlıa Enstitü
sü teşkiline dair (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 
komisyenlarına) 

Bingöl (F ridun Pikri Düşün el) - Memuı· .nıeskenlerl 

iı:ıııası hakkında (Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komis
yonlıırma) 

Zongıtldak (Rifat Siviij.Oğlu) - Bazı kisvclcrin giyilemi
yoceğine dair Kanuntın 1 nci maddesiııiıı değiştirilmesi 
hakkında (İçişleri Komisyonuna) 

Zonguldak (Rifat Sivişoğlu) - B"ina Yap ı mını Teşvik 

Kanununun 7 nci maddesiııiıı kaldınlına.sma dair (Ba
yındırlık, İçişleri , Maliye ve Bütçe komisyonlarma) 

Zonguldak (Rifat Sivişoğlu) - Mnlıasebei Umumiye Ka
nununun 23 ncü maddesiniıı değiştirilmesi hakkında 

(Maliye ve Bütçe komisyonlarma) 

Çorum (Ahmet Başıbüyük) - Türk Ceza Kanununun ba
r.ı maddelerinin değiştirilmesi ve baZJ maddelerinin kal
dırılması hakkında (Adalet Komisyonuna) (2/21 9, 
235, 250, 269, 272, 33-1, 344, 350, 372, 392, 427, 458, 464, 
4 76, 480 ile birleşti.rilm.iııtir). 

Muamelesi 

Dahili 1 izaıııııanı eııiıı G9 lll"U 

maddesi gereğinCI' hüküınsüz kul
mıştır. 

Dahili Nizaıııııaıııeniıı 6!J ncu 
maddesi geı·eğint·P hükiiııısii z ka l
m ı ştır·. 

Dahili Nizanııııını l'ni n fi!) ııcu 

ıııaddcsi gcreği:ıcc hüküııısüY. kal
mıştır. 

9 . 1 . 1953 tarihinde salıibi ta
rafıııdıııı geı-i ıılınnııutır·. 

(F'. : :nı -lı:tinıa : :3) 

]Jahili Nizamııanıeıün 69 ııeu 

maddesi gereğince hüküııısüz kal 
mıştır. 

Dahili izarnnaıuenin 69 ncu 
maddesi geı· ğince lıükümsüz kal
mıştır. 

9 . v ıı . 1953 taı·ihiııtle 612:' ı;::ı

yılı Kanun olarak kııbul edilnıifi

tir. dçtinıa : 3) 
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Yozgad (Niyazi Ünal Alcılı) - On beş sene adalet daire
lerinde fasılasız çalışan adiiye merumplanna davavekilli
ği nıhsatnamesi verilmesi hakkında (Adalet Komisyo
nuna) 

Muamelesi • 

Dahili Nizamnamrnin 6!.J ııcu 

ıııadde~i geı·eğince hüküınsüz k ıı 1-
mıştır. 

2/.J.40 ldareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1952 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasma dair (Bütçe Ko-
misyonuna) 1!) . :\11 1952 taı·ilıiııtle 5995sa

yılı Kanun olnı·ak kabul Pdilıııi~

tiı·. ( Lçtiımı : :ı ) 

2/ 441 iird ( Baıki Erden) - Kimyagerlik ve ·kimya mühendisliği 
hakkında (Milli Eğitim ve Sağlık ve osyal Yardım 
komisyonlanna) (Milli Eğitim Kbmi yonunun mütalaa-
sı) 1 ii . J 1 . 1954 ta l'ihincle 6269 sa

yılı 1\ anuıı olaı·ıı k knhul edilmiş

tir. ( 1 çtinıa : 4) 
2/ 442 Mardin (Kemal Tüııkoğlu) - Cııınıhuı'bW?kanı ödeneği 

h~kkında (Mamy~ ve Bütçe koınisyonlarına) ı ;:ı. VII 19113 tarihinde 6167 sıı

yılı 1\ aııun olaı·ak ka.bul edilıııi ~

ıir·. ( lı;tirııa : :l) 
2/ 443 Bursa (Agah 'J<~roza.n ) - Eıruıiyet teşkilatma dahll m~

lı memurlara fazla mesai tazminatı verilmesine dair ( İç-

2/444 

2/445 

2/ 446 

2/447 

işleri ve Bütçe k:omisyonlarına) nııhili Xizaııınanıenin fiH ntll 
ıııadrlc,.i ~el'<'ğirıce pükiiınsüz l<nl 
ııııştıı·. 

İ1:1areci Üyeler Kurulıuıun, Cumhurbaşkanlığı 1952 yılı 
Bütçesinde değiş.ıtlik yapılmaısına dair (Bütçe Komis
yonuna) (2/445, 450 ve 475 ile birleştirilrniştir) 

!dareci Üyeler Kuruluımıı, a.y ıştay 1952 yılı Bütçeııin
de değişiklik yapılmasına dair (Bütçe Komisyonuna) 
(2/444, 450 ve 475 ile birleştirilmi.ştir) 

Zoııgulda.k (R ifat ivişoğlu) - Belediye Ge:lirleri Kanu
nuna ek kanun teklifi (lçi.<sleri, Maliiye ve Bütçe ko
misyonlarına.) 

Diyarbakır (Yusuf Azizoğlu) - Özel idarelerden ayhk 
alan ilkokııl öğretıınenlerinin kadrolannın Milli Eğitiııı 
Bakanlığı teşkilatma alınma ı haklandaki Kanunun 3 
ncü maddesin bir fıkra eklennı ine dair (Milli Eğitim, 
tçişl ri ve Bütçe komi:yonlaıına.) 

H . [ . 1953 ta l'ilıindP 6009 ~n

yılı Kanun olarak kabul edilmiş: 
tk ( t~tim ıı : :ı) 

~~ . I . 1933 tarihinde 6009 ija 
yılı 1\aııuıı olar·ak kabul cılilnıiş

ıir. ( f<;tiııın : :ı ı 

Dahili Nizunııııııııenirı li!J ııeıı 

ıııııddet>i gereğince hükünısüz kal 
ını tır . 

l>ııhili izaromırneııirı (i!l ııeıı 

nıaddt-si g reğin ·c hüküııısüz knl 
wıştır. 
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2/ 44 Kayseı; (Lıma.il Beı•lmk ve iki arkııdBşı) - Sivas Kotııgre
sincP seçilen temsil heyeti üyeleriyle '!'ürkiye Büyük Mil
let Meclisinin Birinci Döneminde bulwıan üyeleı·e vatani 
hizmet teı-tibinden aylık bıığ-Jaruna.sı hakinndaki 5269 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilıııeııine dair 
(Maliye ve Büt~e koınisyonlarına) 

2/ 449 (:azianteb ('üleyman Kuı·anel \ ' !' Niğde Asım Doğana~· ) 

- Artırma, eksiltınc ve ihale Kanununa ek 5127 ~a.ırılı Ka
nunun 1 nci ıııaddeısiııin değiştirilmesi hakkıııitıı (Ba
yındırlık, MaJi~·c ,-e Büt<;.e konıisyonlamıa ) (1/ 460 ile 

lluııl!lele~i 
-------------:--

lııılıili :-\ir,anıııaııw11iıı li!) n<·n 
ııı:ıddeRi gpı·eğiıı<·t• hüküıııs(iz kHI
ııııştır. 

birleııtirilmiştir) 15 . VfJ . 1953 tarihinde H150 .sa 
yılı ı<ıınun olarak kııhul t•dilmiş

tiı·. {lçtimıı. : :ı ) 

2/ 450 1da:reei Üyeler Kunılwıun, . ayıştay 1952 yılı Bütçesinde 
rleğişikJik yapılması hakkında (Bütçe Komis~•onuııa ) 

(2/ 444, 445 ve 475 ile biı·leştirilıniştir) !J . J . 1953 tarihiııdı> (i009 ISR

yılı KAnuıı olaı ·ıık kıılıul edi lnıiş -

1'r. ( lc;tiına : : ı ) 

2/ 451 Kastamoııu (Hayri Tosunoğlu ve 10 aı•kadaşı ) - Abana 
i Ice merkezinin Bozkurt - Pa.r.aryeri kasabasına nakl i 
ha.kkında (İçişleri , Bütçe komi.syonlarına ) 

2/ 452 ,\Ian isa (Refik Şe,·ket lnee) - lı;tüzüğiin 7 nci maddl'l>i
ııin 3 n~ü fıkrasına bir fıkı-a ekleruııesi Ye 150 nci mad
desinin değiştirilmooi hakkında (Anayasa Komisyonu
na) 

2/4'ı4 

Xiğde ( Neciı) J1ilgr ve 1\ııyM•ı·i Mehım•t Özdenıiı·) -
Köy Kanuııunun 2H \ ' C' hn kıımına ek 567:! sayılı Ka

nunun 1 vı• 2 nci ınaddeleı-inin ıleği~tiı·ilııwıü hakkın 

da (İ~işleı-i Vt' .\dııl\'1 koıııisyo nlal'llıa ). 

Rize ( İzzet Akçal ve : ı aı·kada~ı ) - Kasım 1 77 tn
ı·ihinde Aziziye •rıılıyasıııın istirdadıııa iştinık eden Xe -
11.1:' Kıı·kgöz'c vııtaııi hizm<'l tertibinden mıııı~ lahsisin«c> 
duir ( Maliyı• n • l liih; ~ koıııi · yonlııı · ınıı ). 

21 . Xll . HJ5 :ı tıırihinde (;20:3 ı.ı ı 

yılı Kanun olaı·ıık kHiıul edilmiş

til·. (J~tiıııa : -1- ) 

,Dahili izamııanıeııin 69 ncu 
maddesi geı·eğiııcc lıiiki.inısiiz ka 1-
ııııştır. 

Reddine dair olan komisyon ra
poro 29 . IV . 1953 tarihinde kıı
bul edilmi.ştir. 

(E. : 179- Içtinıa : 3) 

2 . n . 1953 tarihinde 6036 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 
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2/455 Tı·abzon ( ı farndi Or ho n) - 'l'ürkiye Uumhuı-iyeti Emek-
li' Sandığı Kanununa ek kanun teklifi (Maliye ve 
Bütçe komisyonlarma), Dahili Nizamnamcnin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal-

2/456 Burdur (Mehmet Özbey ) - Maden 'l'etkik ve Arııma 
Enstitüsü.nün Ekonomi ve 'l'icaı·et Bakanlığına bağlıın-

mıştır. 

mıısı hakkında (Ekonomi ve Büt~c lıomi~yonlarına). Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
•ıuştır. 

2/457 Koııyn ('J';ırık Kozbck ) - lçtüziiğün 78 nci maddesinin 
7 nci fıkrasından sonm bir fıkra eklenmesi hakkında 
(Anayasa Komisyonuna). 

2/4ii8 Rize (lzzel Ak~ııl vo 54 arkadaşı.) - Tüı·k Ucza Kanu
nunun biizı mıı.ddelcr-iııin değiştirilmesi hakkıııda 

(Adalet Komisyonuna) (2/219, 235 . ::!50, 269, 272, 
334, 344, 350, 372, 392, 427, 438, 464, 476, 480 ile bir
leştirilmiştiı·.) 

2/45!) lznıir (Nccrlet 1ncekara ) Mııhıısehci uınurniye 1\ııııu 
numın 2:l ncü maddesine iki fıkrn ~klenm esinc dair 
(tı:;işleri. Mııliye ve Bütı;e l<Oınisyonlıı 1'11ll1). 

2'/ 460 Konya (Abdürrahnııın F'ahr·i Ağaoğlu ) - t,ş Kanunu
nun 551 R ~ayılı Kanunla değişen 13 ncü madclesiııin 

Ç bendinin 4 ncü fıkı-asınııı değiştirilmesi hakkında 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

9 . vn .. 1953 tarihinde 6123 sa
yılı Kanun olarak kabul edilıniş
tir. (İçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

( ('nlı~ıııa Komisyonuna ) . Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/461 Konya (Abdünahman \.<~ahı-i Ağaoğlu) - Aı·tırma, ek
siltme ve ihale Kanununun 7 nci maddesinin R fıkra
sının değiştirilmesi hakkında (Maliye ve Bütçe komis-
yoolarına) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/ 4-62 Tekirdağ (Şevket Mocan) - Subay ve memurlarm proto
kolün t bit ettiği hallerden gayrı karşılama ve uğur
lamalarda hnlunaırııyııcakl a l'llıa lair ( lr:i.,leri koınisyo
nnna v geçici komisyana) 

2/463 Erzincan ( ahid Pekcan ve Ziya Soylu) - Erzincan 'da 
yaptırılacak meskenler hakkındaki 5243 sayılı Kanunda 
biizı değişiklikler yapılmasına ve bu Kannna biizı hü-

25 . XI . 1953 tarihinde Geçici 
Komisyon raponı reddedilmiştir. 

(E. : 193- 1çtima : 4) 
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------------ -------
kümler eklenmcsine dair olan 5594 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (Bayındırlık, Mali · 
ye ve Bütçe komisyonlarına l (1/436 ile birleştirilmiştir) 

~/464 Konya (Abdürralunan Fahri Ağaoğlu) - Türk Ceza Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı mad· 
delerinin kald;rılması hakkında (Adalet Komisyonuna) 
(2/.21!.!, 235, 250, 269, 272, 334, 344, 350, 372, 392, 427, 

Muamelesi 

10 . VII . 1953 tArihinde 6131 sa
yılı Kanun olarmk kabul edihniş
tir. (İçtima : 3) 

438, 458, .476, 480 ile birleştirilmiştir) 9 . vn . 1953 taribinde 6123 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

2/465 Sinob (Nuri Sertoğlu) - Muamele vergisi Kanununun 9 
ncu maddesinin değişik 12 n'Ci fıkrasıllin 5668 sayılı 

Kanunla değiştirilen (A) bendine bir hüküm eklennı e

ııin c nair (Ekonomi, Ticaret, Maliye ve Bütçe komis
yon larına l 

2/ -+66 Burdur (Mehmet Erkazancı) - İskan Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkında (İçiş l eri, Maliye ve Biitçe konıis· 
yanlarına ) 

2;.467 Burdur (Mehmet ÖıJbcy) - Jlayrat hadcıncsi ' hakkında 
(Maliye ye Bütçe komisyonlarına) 

2/468 !darcri Üyeler Kurulu - Türkiye 'Büyük Millet Mecli
si 1952 yılı lbüt~csinde değişiklik yapılması hakkında 

(Bütçe Komisyonuna ) 

2/ 4-69 l7mir (Zülıtü Hilmi Velibeşe ve 185 arkada.~ı) - 491 sa
yılı Teşkilatı J~sasiyP Kanununun yeniden meriyete ko
nulmasıııa dair (Anayasa Komisyonuna) (2/349 ile 

Dahili, Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

24 . XII . 1952 tarihinde İdareci 
Üyeler Kurulu tarafından geri 
alınmıştır. 

(F. : 207 - !çtima : 3) 

lıiı·Jcştirilıniştir) 24 . XII . 1952 tariliinde 5997 sa
yılı Kanun olarak kabul edilıniş
tir. (lçtima : 3) 

2/470 Muğla (Nntık Poyrazoğlu) -Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesille dair 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarınal Dahili Nizamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/471 Çorum ( Balıa Kolduş ve 2 arkadaşı ) - Köy Kanuııwıa 

bazı maddeler klenmesiiıc ve 46 ncı maddesinin değişti
rilmesine \ 'C bu kanmnın bazı maddcelrinin kaldırılınası -
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na dair 5672 say ılı Kanunun ek 1 nri maddesinin 1 nci 
fıkr;..ı;ı ilc gcçiei maddesinin değiştiı-ilmesi hııkkında 

liuıtnıelesi 

(lçişleı·i Komisyonıuııı ) 5 . I . 1953 taı-ihinde 5998 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

2/472 

2/473 

İzmir (P rtcv Arat) - Belediye Kanununun 15 nci ınad
d sine biı· fıkra eklenmesinc ve 17 nci madde ·inin değiş
ti ı· i i ııu-sine dair ( İçişleri Komisyomma) 

Trabzon (Mustafa Rc~it 'l'arak ~ıoğlu ) - Çiftı,ıi.-.i 'l'opı·nk

lıındmııa Kanununa ek kanun teklifi ( Tarım , l ı:i~lcı·i. 
Ada! ·t, Maliye n• Bütçe koıııisyonlıırına) 

2/ 474 Ankara ( ıı.amid Şevket. lııce) - 2 .Mayıs 1927 taı·ihli 

Türkiy Büyük ~ill et Mecli~i Dahili Nizanıııam<'sirıiıı 

tekrar meri .vcte konulmasına dair (Anayasa Komisyo-

Reddine dair olan komisyon ra
poru 12 . II . 1953 tarihinde ka
bul edilmi§tir. · 

(E. : 165- İçtima : 3) 

Dahili Nizamııameııin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

nuna ) 12 . ll . 1954 tarihinde Dahili Ni
zamııame teklifi olarak kabul 
edilmiştir. (İçtima : 4) 

2/475 

2/ 476 

2/477 

2/ 47 

ld:creci iÜyeler Kurulu - Büyük MilJ et 1\Jlcclisi 1952 yılı 
büt<;esinde değişiklik yapılmasına dair (Bü tçe Koınis
yomına ) (2/444, -H5 ve -!50 ile hir l eşt irilnıiştir ) 

Burdllr (.Mehmet Özbcy) - Tüı ·k Ucza Kamınuııu n 273 
ncü maddesine bir f ıkra eklenmesi hakkında (Adalet 
Komisyonuna) (2/219, 235, 2-o, 269, 2'72, 334, 3H, 350, 
372, 392, 427, 438, 45 , 464, .ıso ilc birlcştirilıniştir) 

Trabzon (Na<' i Altuğ ) - 2702 sayılı Kamınurı 327 sayı lı 

Kanunun 2 nri maddesi ile değiştirilen 3 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasm ın değiştirilmesi haltkıııda (Milli Sa
vıınmıı \"(' Büt <:e komü•youlıırına ) 

Ankara ( llııındi Bulgıu·lu ve Fuad , ey h un ) - Türkiye 
umJıuriy~ti Emekli andığı Kanununun ge~ici 3 nrü ve 

30 ncu madd<'lerinde cl ği.şiklilk yapılması hakkında (Ma
liye , , Büt<: komisyonlarnıa ) (2/-:196 ih• birleştiril

nıiştir ) 

2/479 Ankara ( ·~,·d~t S .'•dan ve 17 arkadaşı ) - Kan gütın c 
sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna teşcbbüs cürüm
k l'i failieri hısıınları hakkında tatbik ohınaeak muanıc-

., 
9 . I . 1953 taı·ihinde 6009 sa
yılı Kaınm olarak kabul edilmiş
tu·. ( İçtima : 3) 

9 . VII . 1953 tarihinde 6123 sa
yılı Kanun olarak k abul edilmiş
tir. (l çtima : 3) 

Dahili izaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz k al
mıştır. 

17 . n • . 1954 tarihinde 6271 ll

yılı Kantın olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 4) 
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lcyc dair 3236 S&YJlı Kanunun · yürürlükten ka ldırılnuısı 
hakkında (Adalet ve Geçici Adalet koınisyonlarııııı) 

(2/361 ile birleştirilıniştir) 

2/480 Çıınakkale ( Jus rct K.irişcioğlu) - ~'ürk Ceıa Kanunu
ıııın bazı maddelerinin dt>ğiştirilmcsi hakkında (Ada
lı• t Komisyonuna ) (2/219, 235, 250, 269, 27<!, 334, 344, 

Muauıeleııi 

Dahil'i izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

3i\O, 37:!, 392. 4:?7, 438, 4ii8, 464,476 il<' hirl<'ştirilıniştiı·) 9 . VII . 1953 tarihinde 6123 sa

yılı Kantın olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

::! / -11':11 

:2 / 4H:2 

2/ 4H3 

Erzıu·ıını ( f't ·hnı i L'ohıınoğlıı ) - Oni\'\·r~itı•lpı· 1\ aımııu
ııa ek 52:34 ~ayılı 1\anuıııııı 4 ncü maddesini n değişti

ı·ilııwsi hakl;nıda ( Tarım l't' )!illi gğitiııı koıııisyonlıı 

ı·ııııı ) 

C:iı·0sıııı ( ~fazlı ar ~ı·ıı<•r 1'0'6 arkııdıı~ı ) - ı:ııy Kaııuııu

nıı l'k lnııııııı tddifi ( 1' ııı· 11ıı , .\lali.''l' l'l' Biit~<· konıisyon
larına ) (2/48~ ile bil'l!!.\!t.irilmiştiı·) 

' 
lznıir ( Pc•ı·tı·1 · 1\ ra 1) - ~l'lıi ı · 1·c kasabalaı ·da mahalle 
ınuhtııı· n• ihti~·ııı· lıı·~ · ı'tlrı-i t0şkilinc dair· olan Kanu
na bıhı madclı•lı•r 0k.lcnnwsinc ve bn l;anunun bi\zı mad
deleri nin kaldıı·ılına~ıııa dair 5671 sayılı Kanunun rk 
hiı·inci 1'0 ıtı•<;iri nıaddı•lcı·iııiıı ılcğiştirilınrsi hakkmdıı 

Dalıili Nizamuamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mt.'itır. 

10 . VII . 1953 taı-ihiııde 6133 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 3) 

(1 <: i ~ l l'ı- i Koıı1 is,voıı ıııw ) 12 . I . 1953 tar-ihinde 6010 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

~/4H4 Konya ( Jiida~•ı> t Aydııwr ) - T<>myiz l\lahkcmcsi tcşkiliı

tına dair 1221 sa~·ılı Kanunun R nci maddesinin deği§ti
rilnıps i huldmıda (Adal<'t Koınis,,·onuıııı ) 

2 '4Hi\ C,' o nı lı ( ı\l c<· it Buınin ) - Köy okulları ve en ·tilülııri t.cş

kili'ıt Kanununun Hi nci maddesini' bir fıkra klcnm0-

13 . IV . 1953 tarihinde 6082 sa
yılı Kaınm olarak kabul edilmiş

tiı-. ( lçtinıa : 3) 

siııc dair (~!i lli F.ğitim Komisyonuna ) 9 . II . 1953 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştn·. 

Eı·zuı·unı (Sabri Erduııııııı ) - DcY!et memurları aylıkla
ı-ının teYiıit ,-c tcadülfuı0 dair 3656 sayılı Kanunla tadil 
Y(' rklcı·iniıı l ~işlı•ı-i V<>ki'ıleti kı·mında değişiklik yapıl
ınası lıııkkııvlıı {lt;i~lrı·i vı· B.iitc;c l;omi~~·onlaı-ına) 

(F. : 221 - !çtinıa : 3) 

12 - n o 1954 tarihinde 6248 sa
yılı ' Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (!çtinıa :.4) 
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2/4 7 ldarcci Üyeler Kurulu - Divanı Muhascbat Reisliği 
1952 yılı bütçesinde değişiklik yapılması haklanda 
(Bütçe Komisyonuna) (1/ 52 , ve 2/ 490 ilc birleştiril-

miştir) 2 . II . 1953 tarihinde 6037 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 3) 
2/488 iğde ( eeip Bilge ve 2 arkadaşı) . Türk Kanunu .M:e-

denisinin 639 ncu maddesinin son fıkrasının değiştiril

mesi haklanda (Adalet Komis,,·onuna ) (1/ 759 ile 
birleştirilmiştir) 

2/4 9 Rize (!zzet Akçal ve 5 arkadaşı) . Çay Kanununun 12 
nci maddesine bir fıkra ilavesi haklanda (Maliye Ko-

9 . III . 1954 tarihinde ·6333 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

misyonuna) (2/482 ile •birleştirilmiştir) 10. vn . 1953 taı·ihindc 6133 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (Içtima : 3) 

2/490 Balıkesir {A:hmet Kocabıyıkoğlu ve Kütahya lhsaır Şerif 
O~en) - Büyük Millet Meclisi 1952 yılı !bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair (Bütçe Komisyonuna) (1/528 
ve 2/487 ile birleştirilı!ıiştir) 2 . ll . 1953 tarihinde 6037 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

2/491 Kastamonu (Hayri Tosunoğlu ) . Emniyet Teşkilatı Ka
nununun 30 ve 55 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

2/492 Mardin (Mehmet Kamil Boran) Avukatlık Kanununun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair (Adalet Komis- . 

Dahili Nizamnaıııeuin 69 ncu 
maddesi geı·cğince hiikünısüz kal-
mıştır. 

yonuna) Dahili izamnanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/493 Sivas (Niizım Ağacıkoğlu) . Ekalliyet ve ecnobi mektep
lerinde çalışmakta olan Türkçe, Türkçe - kültür mual
limlcrinin resmi kadroya alınmalan hakkında (Milli 
Eğitim ve Bütçe komisyonlarınal 20 . IV . 1953 tarihinde sahibi 

tarafından geri alınmıştır. 

2/494 Erzurum (Mu ta!a Zeren) - Ordu dahili hizmet Kanu
numın 5501 sayılı Kanunla değişen 66 ncı maddesine 

ıbir fıkra eklennıcsine dair (Milli Sayunnıa ve Bütçe 
komisyonlarına) 

2/4'95 yhan ( inan Tekelioğlu) - 5830 sayılı Kanıınla hazi-
neye intikal eden Adana Halkevi binasının Adana B le-

(F. : 236- fc:tima : 3) 

20 . VIT . 1953 tarihinde Gl78 sa
yılı Kanun olarak kabıtl edilmiş
tir. (l çtima : 3) 
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diyesine maledilmesine dair (İçişleri, Maliye ve Bü~e 
komisyonlarınal 5 . II . 1953 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 

2/496 Kastamonu (Hayri Tosunoğlu) - Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumu Kanununun geçici 3 ncü maddesinin 
(b) fıkrasının kaldırılması hakkında (Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına) (2/478 ile birleştirilmiştir) 

2/497 

2/498 

2/499 

Niğde (Necip Bilge ve 5 arkadaşı) - Memurların tahsil 
müesseselerinde talebe olamıyacaklarına dair 4007 sayılı 
Kanunun ve tadillerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında (İçişleri ve Milli Eğitim komisyonlarınal (2/504 
ile 'bir leştirilmiştir) 

Bingöl (Feridun Fikri Püşünsel) - Jandarma Efradı 
Kanununun biizı maddelerinin değiııtirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenınesine dair (İçişleri, Milli Sa
vunma ve Bütçe komisyonlarmal 

Çorum (Hüseyin Ortaketoğlu ve 18 arkadaşı) - Askeri 
Muhakeme Usulü Kanununda değişiklik yapılması hak
kında (Milli Savunma ve Adalet komisyonlarına ~e Ge
çici Adalet Komisyonuna) 

2/500 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 3 arkadaşı) - Asker
lerin zat işlerine taallılk eden davalarm tetkik ve muha
keme usulü hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırıl-

(F. : 220- !çtiına : 3) 

17 . I.I . 1954 tarihinde 6271 sn
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

14 . VII . 1953 tarihinde 6146 n
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

Dahili Nizam:ıamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

masına dair (Milli Savunma ve Adalet komisyonlarına) 29 . I . 1954 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/501 

2/502 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 3 arkadaşı) - Beden 
Terbiyesi Kanununun yürürlükten kaldırılması hakkında 
(Milli Eğitint ve Bütçe komisyonlarına) 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 3 arkadaşı) - Düğün
lerde men 'i israfat Kanunupun yiirürlükten kaldırılması 
hakkında (İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

(F. : 268 -lçtima : 4) 

Dalıili Nizamnamcnin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküm üz kal
mıştır. 
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2/503' Trabzon (Faik Alımed Baı·utçu ve 3 arkadaşı) - İza.lei 
Şakavet Kaınuıuııun yürürlükten knldınlması haldeında 

iluameleti 

(İçişlcı· i ve Adalet komis~<onlarına) Dııhili 'izaınnaıııcııi!ı fi!l ııcn 

2/ 504: Tı·abzon (Faik Alımed Barntçu ve 3 arkadaşı) - i\Jemur
ların tahsil.ıııüessesclerinde talebe olarrııyacaklaruıa dair 
olan Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında (İç
işleri ve Milli Eğitim konıis:vonlıırıııa) (2/ 497 ile bir
i<'ştirilmiştir ) 

2/ılOii 'l'okad (Sıtkı Atanç ve 2 ıırkndaşı ) - Hakimler Kanıı
nuna ınuvııkkat hiı· mıı clı~t> rklennıe~iııe dair (Aılıı l et 

Koıni>ıyonuna ) . 

~/GOfl Bingöl (1-'eıiılnıı Fikri Düşüıı.~cl ) . 'l'üı·kiyr ('uııılıuı·i
yrti Emekli andığı 1\arıununuıı hilzı ıııad lt>lerinde de
ğişiklik yapılımısı vt> ayııı kaııunıı ~er; iei hiı· ııııııldc 

ekleıım!'si hakkında (Milll Sııvuıııııa , :\Inliy!' \' <' Hüt
~<' komisyon lıı ı·ıııa ) . 

2/507 

2/ 50 

2/ 50!1 

iğde (Necip Bilgr ve oı·uın · Ahıııt>t llıı~ıhüyük ) . 
Kanuını medeninin &'lll'eti meriy!'t ve ~ekli t atbik ı hıı k 
kuıdaki Ka.ııuııun 16 ncı madrlt>sine hiı· fıkrıı rk l enıııe

sine claiı· ( AclıılPt K_oınisyonuıııı.). 
1 

Balıkesiı· (Müfit Erkuyuıncu ) - (' ı·z a Ye Tevkif f~vlcı · i 

Umum Müdürlüğünün teşkilat ve vazifelı>ri hakkınclııki 
435 sayılı Kanunun 14 ncii maddesinin tadiline dniı· 

(Adalet, Maliye ve Hiit<:ı> komisyonl~ı· ııııı ) . 

Konyıı ( Ahdürl'ııhman .F'ahl'i Ağaoğlu ) - , eçinı kımunu 
t!'klifi ( İc;işleri . Anııyıısa vı> Adıılet koınisyonlnrıııa) 

2/510 Bolu (Fabri Relen ) - Milli • ııvunnıa VPkiiletine ~it bi
na ve ar nlaı·dıııı bfızılarıınn satılmasına ve hıınlnr·m 

hı>d li ile yeni garnizonlaı· kurulınıısı ve hlızı gıırnizoıı

ların ıslahı hakkında ( Milli Savıınmıı , Mııliy l.' V<' Rüt-
çe komisyonlnrına). 

maddesi g('ı·eğin e lıüküınsür. k ııl 

nııştıı· . 

Dahili Nizarnnam<'niıı G9 ncıı 

maddesi grrrğincc hükünı,;üz kal· 
mıştır. 

15 . II , 1954 tal'ihinde 6267 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 

Dahili Nizamnanıenin 69 ucu 
maddesi gerı>ğinre hiildimsüz kal
mıştır. 

Dahili izaınnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 

Dahili izam.namenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili izaıunamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal

. mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince bükiimsüz k&l
mıştn·. 



- 51i-
o. HulasıtSı 

2/!il 1 Rur·sa ( Hnlü~i Köym en ) - llakimll.'r Kanunu ile hu 
knnunuıı hib: ı maddele r'ini ta.dil cd~n :{206 ve :1501 sa
yılı kaııuııl u ı · ın bnzı ıııadd elcriııiıı d eğişt;ıiı.. ı ~+ıe Ye 

1 l akiınlcr Kanununa lıiı7.ı madcl<>l er il ~.v ı•sin e uair olan 
388!) sayılı Kanunun nıuvakkat ikinci nıacldcsin i ıı d~-

ğiştirilmesiııl' dair (A dall.'t Koınisyo ıı u ıı ıı) (:!/ f?9 1 

. ı 

Muamelesı 

il e biı·l eş tiıilnıi~tir. ) 15 . II . 1954 tarihinde 6268 sa
yılı Kanun olaraık kabul edilmiş
tir. (lçtimu : 4) 

2/5 12 l\"ocfl(']i (Ekı·ı>m Alicnn V<' :1.ı arkada,ı;ı ) - Şckeı· fa bri
kalarına bab.;ıo luııaıı imtiyıı ıııt ve nıwıfiy;ıt hakkındaki 
601 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
ıl a ir (Bkonomi, Oümrük ve Tck<'l. Mali;vP ve Bütçe ko-
misyon l nrına ) 15 . VII . 1953 tarihinde 6168 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

2/ li l!l 1'-ı•ylıan (R inan Tekelioğlu ) - Türkiye Cumhuri yeti l~ın ek

li Sandığı Kanununa geçic i bir madde ekl('nmrsi hakkın

(lıt (Maliye 1·c Biiıc;e konıisyoularımı ) (2/ fi16 ile bir-
leştil'ilmiştir ) 6 . l . J954 tarihinde 6216 sa

yıl ı Kııııun olııı·a.k kabul eclJlmiş· 
tir. (İçtima : 4) 

:!/ !il.t Bin~öl ( Fı·ridun Rikri Düşünsel ) - Ordu dahili hizmet 
Kanunuının 2 ııri maddesinin drii;iştirilmrsinc dair (Milli 
~ııvııııma Koıııi~.,·onuıın ) · 

2/ 515 Bingöl (Frridun Fikri Düşünse l ) - Tarını Vek~ letin c 

bağlı hamlarm veznedar ve veznedar muavini ve kıyınet 
ınuhafızlaı·ıııa kasa tazminatı vcrilınrı:.-i hakkıııda ('ra · 
ı·ım, Maliye ve Bütçe komisyonlamıa) 

2f !il6 Kars (Tezer Taşkıraıı) - Türkiye Cumhuriyl'ti ]~ıııek li 

Sandığı Kanun una geçici ıbir madde eklenmesi hakkında 
(Maliye ve Biitçe komiı;;vonlarıııa) (2/513 il e birll'.şti

rilmiştir) 

2/ 517 Kırşehir (Rifat ÖY.deş cv 7 arkadaşı) - Dumlupınar dc
ııizaltı gemisinde ölen a keri şahısların şehit , dul v yc
tiınlerinin de şehit, dul ve yotiıni sayılmasına ve ıbu ş -
lıitlerin ailelerine taznıinat verilml'sinl" dair (Maliye 1·c 
Bütı:l' komiı..vonlarına) 

2/fi18 Van (l zzet Akm) - İsklın Kanımunu todil ı>den 5098 sıı
yılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi v ya-

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahlli Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ı.ıış tı r. 

6 . I . 1954 tarihinde 6216 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş· 
tir. (İçtima : 4) 

16 . IV . 1953 tarihinde 6083 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 



No. 

- 572 - . 
Hul!saın 

saklığı kaldırılan yerlerle 5227 sayılı Kanunun ı ncıi 
maddesinin 4 ncü bendinde zikredilen idareten lboşal· 
tılmış ·bölgelerde köyler teşkili ve halkının yerleştirilme. 
si hakkındaki 5826 sayılı Kanunuıı 2 ncıi maddesinin 
son fıkrasiyle 3 ncü maddesinin .fı. 'hendinin kaldırıl

masına, 4 ncü maddesinin tadiline ve aynı kanuna ye
niden bazı hükünıler ilavesine dajr (İçişl~ri, Maliye, 
Bütçe koınisyoıılarına ve Geçici Komisyona) (2/525 

Muamelesi 

ile birleştirilmiştir) ı . VII . ı953 tarihinde 6093 sa-

2/.il9 Diyal'bakır (M. Remzi Bueak) - Dahili Nizaınnamcnin 
78 nci maddesine bir fıkra eldenmesine dair nizarnname 

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

teklifi (Anayasa Komisyonuna) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi ger ğince hükümsüı kal
mıştır. 

2/520 

2/521 

2/522 

2/523 

2/524 

Kayseri (İsmail Berkok ve 4 arkadaşı) - Tahir Barlas ve 
Zihııi Orhon'a vatanİ hizmet tertibinden maaş tahsisi 
hakkında (Ma.liye ve Büt~e komisyorrlarına) 

ivas (Rahmetli Reşat Şemsettin S irer ve Trabzon Ham
di Orhon) - Kesim denetmenlerine ilköğretim müfettiş 

muavinliği unvanı ve hakları verilmesi halilimda (Milli 
Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlarına l 

Çankırı (Celal Boynuk) - Belediye Karnalaştırma Ka
nununa bir geçici madde clklenmesi hakkındaki 4857 sa
yılı Kımumm yürürlükten kaldırılması hakkında (Ada
let ve I çişl eri komisyonlarına) (0 çici Komisyona ) 

Trabzon (Cemal Reşit Eyüboğlu ve 2 arkadaşı) - 1953 
mali yılı muvazenei uronıniye Kanununa bağlı (R) cet
velinde değişiklik yapılması hakkında (Bütı:e Komis
yonuna) 

Burdur (M hmet Özbey) - Türkiye Cumhuriy{'ti EmekJi 
andığı Kanununun g ~ici 14 ncü madrlesinin b bcndine 

bir fıkra eklenmesi hakkında (Milli avunma, Maliye> 
ve Bütçe komisyonlanna) 

2/525 Tunceli (Hıdır Aydın ) - fskB.n Kanuı,ıunu tadil' eden 
5098 sayılı Kanunun 12 nci madd inin d ğiştirilmcsi 
ve yasaldığı kaldırılan yerlerle 5227 sayılı Kanunun 1 

Dahili Niza.mnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüı kal
ml§tır. 

Dahili Nizamnaınenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
ml§tır. 

Dalıili Niı.aınıınmenin 69 ncu 
maddesi geı·eğiııce lıüküınsüz kal
ml§tır. 

13 . VII . 1953 tarihinde 6140 s:ı

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 3) 

i .. -~ . :.: 

Dahili Nizamnamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hiikümsüz kal
mı§tır. 



Ne: 

- 573 -
Hulbaa 

nci maddesinin 4 ncü bendinde zikredilen idareten bo
şaltılıruş bölgelerde, köyler teşkili ve halkının yerleşti

rilmesi hakkındaki 5826 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasİyle 4 ncü maddesinin tadiline, 3 ncü 
maddesinin A, B fıkralarının kaldmlınasına ve yeniden 
ıbazı hükümler ilavesine dair (İçişleri, Maliye, Bütçe 
koınisyonlanna ve Geçici komisyona) (2/518 ile bir-

llnaıael..t 

leıJtirilıniştir) l . vrr . 1953 tarihinde 6093 sa
yılı Kanun olar·ak kabul edilmjş
tiı· . (İçtima : 3) 

2/526 Sinob (Mulıit Tümerka.n) - Basın meslekinde çalışanlarla. 
çalıştınlanlar arasındaki münasebetlerin tanıimi hakkın
daki 5953 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi lıaadonda (Çalışma Komisyonuna) (2/548, 570 

2/ 527 

ile birleştirilıniştir) 12 . II . 1954 tarihinde 6253 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lc;tima : 4) 

Zongıı.ıldak (Rifat Sivişoğlu) - Bazı suç ve cezaların affı 
hakkındaki 5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birin
ci fıkrasının kaldırılması hakkında (Adalet Komisyo
nuna) Dahili Nizamnameuin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/528 Elazığ (Ömer F&ruk Sa.naç) - Gelir Vergisi Kanununun 
30 ncu maddeSinin iki.ıı.ci fıkrasının tadiline dair (Ge-
çici Konıisyona) (2/532 ile birleştirilmiştir) 10 . ll . 1954 tarihinde 6247 sa

yılı Kanun olarak kabul edilıniş
tir. (lçtima : 4) 

2/529 Konya (A'bdürrıı.hman Fahri Ağaoğlu) - Devlet memur
lan aylıklarımn tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna .bağlı 1 sayılı cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
killiği kısmında değişiklik yapılması bak1kında (Sağlık 

2/530 

ve Sosyal Yardıın ve Bütçe komisyonlanna) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Zonguldak (Rifat Sivişoğlu) - Bina Vergisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında (İçişleri, Ma
liye ve Bütçe komisyonlanna) Dalıili Nizamnamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/531 İstanbul (Fuad Hulılsi Deınirelli ve 25 arkadaşı) - Avu
katla.r yardımlaşma kanunu teklifi (Adalet Komisyonu-
na) 21 . VII . 1953 tarihinde 6207 sa· 

'yılı Kannn olarak kabul edilıniş
tir. (İçtima : 4) 



- ~74: 
fo. l'IulisıtSı Mu~lllelesi 

2/532 Sinob (Muhlt Tüınerkan ) - Gelir Vcı·gisi Kanununun 24 
ncü maddesinde deği§iklik yapılınası haldonda (Geçici 
1 omisyona) (2/528 ilc hirle§tirilmi ·tir) 10 . Tl . Hl5+ tnı·ihind!' 6247 s. ı 

yılı Kanun olarak kabul <'llilıııi~

tiı·. (l<; tinın : 4) 
2/533 Kmkla.reli (Şefik Bakay) - Tapulama Kanunumm 13 ncü 

madesinin D fıkrasının değiştirilmesine ve bu maddeye 
bir fıkra eldenmesine ve 52 nci madde · iııiıı tadHirıe dair 
(İçişleri ve Adalet komisyonlarına ) (1/ 605 ilc birlc.şti-
rilmiştir) 9 . IJT . lflG-1 tarihilllle G:l:3::i Nn

yılı KAnun olıır·nk kAlıni ed ilıni~

tiı·. (l <;tiınn : +) 

2/534 Bmduı· · (Mehmet Özb.«'y) - Alelunnun seyyar sağlık 
ınemudaı·ı. Rıtm a ~uvıı~ ıııeınuı·lııı· ı , sıtına sağlık koı·u

ynculoı·ı Vf! köy sağlık nıennıı·IRrı ile sta.jycr köy sağ

lık memurlarınahayvan yem bedeli veya nıotörlü v.ıı<ı ı tu 

masrafı veı·ilınesi hakkında (,ağlık ve Sosyal Ynr(hııı 
ve Bi.it~r konıisyonlarınn ). 

2/585 Kıı·şehiı· ( Ilaiii ~ezııi Eı·kut) - Tliı·kiye t'ıınılıuri,veti 

Emekli Sandığı Kıınuınınnn 47 nci ınaddesiııiıı ikiııei 

fıkl'asının cleğiştirilmesinE' ve bu maddeye bi ı · fıkı-a 

eklenınesine dııiı· (Mnliye ve Riitr:e konıisyonlııı·ın;ı ) 

2/5:16 Jiğde ( ecip Bilge ve 2 ıı rkaclaşı ) - 'l'ürkiye ('unı-
hmiyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 nci ınııd le~i

nin J beneline biı· hüküm ilfın~i hakkıııdıı (Maliy<.' 
ve Bütçe komisyon lıırınıı ). 

2/537 1stanbul (.Andı·e Valıı·ıım R11yıır VI' Tliıdi Tlüsmıın ' -
Husıısi müe~sese ve ticıırethaneleı·cle çnlışnıı -ıııeıııur n' 
mi.istalıdemll'rin öğle yenı('k tatiller·i lınkkınıln ( l~i~-

Dalıili ?\iznııınamrniıı G9 ncu 
nıaddc~i gHeğiıırc hükünısüz kııl

uıış111'. 

Dahili izaınnnıııeniıı 69 ncu 
madde i gereğince hi.ikümsüz kal
mıştır. 

Dalıili izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

leri ve 'ıılışma komisyoularııın) ~ 3 . lll . 1954 tnrihlnde 6301 sa
yı lı Knnıııı olıınık .kabul edilmiş

tiı·. (İçtima : 4) 
2/53 

2/5:lfl 

ı'iğde ( ·ecip Bilg!' vP Denizli Ali Çohan ğlu) - Pa~n 

port kanunu teklifi (l~ı$iş l eri. Adalet YI' 1 çi~l ı ·i ko
misyonlarına). 

Konya (Hidayet Ayclınl'r ) - 'l'üı·k ceza Kıınuınııınn 

425 uci maddesinin degiştiı·ilnıe ·i hakkında (Adnlf't 
Komi. yonuun). 

Dahili Nizamnamenin 69 nctı 

maddesi gereğince büküınsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince lıi.i.ki.iınsi.iz kal
mıştır. 



Ne. H ulisası 
-------------------

2/540 Bnı·sa (Agiih Eı-ozun ve :l arkadaşi) - 'l'üı-kiy<• Cuın

huı·iycti Emelili Sımdığı 1\anunııııcla hiizı değişiklikleı· 

yapılınasına ve bu kanuna hii:ı:ı hükümler eklenmesi
ne dair· olan 5951 - sayılı Kanunda değ iş iklik yapılııın~ı 

hnkkıııdu (Maliye w 11üt~e koıııi~yoıılaı · ıııa ). 8 . II . 1954 tarihinde 6244 sn
yılı Kamın olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 

2/541 

2/M2 

2/ 543 

2/ 544 

2,/il45 

K11staınonu (llayı·i 'l'osuııoğlu ve fı arkııdaşı) - 'l'üı-kiyl' 

Cumhuriyeti Emekli , ıındığı Kanununun geçici 65 nci 
mııddl'sine bir fıkı-ıı ekll'nnıesine <lııiı· ( Mııliy<' VI' Hüt
~e komisyonlaı·ın11). 

Konya (Abclürrahınan F'ahri Ağaoğlu ve 10 arkadaşı) -
Devlet menıurlaı·ı aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Adalet Vekaleti 
losınıııcla değişiklik yapılması hakkmda (Adalet ve Büt
~~ koınisyonlarına) 

Konya ( Ahclürrahnıan Fahri Ağaoğlu w ll arkadaşı) 
Devlet mcmuı-ları aylıklaı·ının tevhlt ve teadülüne dair 
365!> sayılı Kanuna bağlı (J) sayılı cetvelin Diyanet iş
leri Rcisliği kısmında drğişiklik yapılınası hakkında 

(Bütçe Komisyomına) 

Denizli (Baha Akşit) - Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bağ
lı (3) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair (Bayındırlık 

,.o Büt~e komis;vonlarına) 

Drıı'izli (Baha Akşit ) - Muayenehane aı:mıyan tabip ve 
dL~ tabipierine ta.zminat verilmesi ve asistanlıkta ge~cn 

müddetin terfi süresine ithali hakkında ( ağlık ve Sos
~·al Yardım ve Bütçe komisyonlaıına) (lti566 ile bir
l<'ş l iı-i 1 miştir) 

2/546 Denizli (Baha Akşit ) - Yabancı memleketlerde vazife 
göımüş vr görmekte bulunan öğretmenler hakkında 

(1\ J'illi Eğitim , Mnli;ve \'C Bütçe komisyonlarına) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dalıili Nizamnamenin R9 ııcıı 

maddesi gereğince hükümsüz kal
ınıştıı·. 

Dahili Nizamnameııin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal-
mıştır. " tt l . 

21 . XII. 1953 tarihinde 6204 sa
yılı Kantın olarak kabul edilıniş
tir. (İçtiına : 4) 

Dahili Nizamnameııin 69 ncn 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

Dnhili Nizıuruıamenın 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



No. 

2/547 

2/548 

2/549 

2/550 

-576-
Huliisası 

İstanbul (Ahmet Harndi Başar ve ll arkada§ı) - Mua
mele Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılması hak
kında (Ekonomi, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Bütçe Koıni~yonlarına.) 

Konya. (Saffet Gürol) - Basın meslekinde çalışanlarla 

çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkın
daki 5953 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna biizı fıkra ve maddeler eklenmesüıe 
dair (Çalışma Komisyonuna) (2/526, 570 ile birle§ti
rilıniştir) 

Muğla (Nuri Özsan) _" İlkokul öğretmenlerinden veya 
ilkokul öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek 
dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapan
ların veyahut Mllli Eğitim V ekiileti merkez ve taşra 

teşkilatında ve üniversitelerde çalışanlar~an 5242 sa
yılı Kanundan faydalanaııııyanların aylıklarının bir de
reee yükseltilmesi hakkında (Milli Eğitim ve Bütçe 
komisyonlarına) ( 1/722 ile birleştirilıniştir. ) 

Niğde (Necip Bilge) - Kanunların te..,kilatı esasiye Ka
nununa uygunluğunun kazai murakabesi hakkında ka
nun teklifi (Adalet, İçişleri ve Anayasa komisyonlatı 

na) . 

2/551 Kütahya (lhsan Şerü Özgen ve !zmir Mehmet Alde
mir) - Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkila
tı hakkındaki Kanuna bağlı cetvelin emniyet arnirliği 
kısmmda değişiklik yapılmasına dair (Bütçe Komis-

Muamelesi 

Dahili Nizamııamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

12 . II . 1954 tarihinde 6253 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

17 . II . 1954 tarihinde 6273 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 

Dahili izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

yonuna). 9 . VII . 1953 tarihinde 6120 sn
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

2/552 Burdur (Mehmet Özbey) - Tüı·k Ba ın BiJ:liği mensupia
rına basın kartı verilmesi hakkında ( İçişleri ve Bütçe 
komisyonlanna) . 

2/553 Bürdur (Mehmet Özbey) - Umuru belediyeye mütaallik 
abkiimı cezruye hakkındaki 4 6 sayılı Kanunun bazı 
maddelerini tadil eden 1608 sayılı Kanunun 3764 sayılı 

Dahili Nizamıınmenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



No. 

2/554 

2/555 

2/556 

-577 - · 
Huliısnsı 

Kanunla. değiştirilen ı nci maddesinin deği.<ıtirilmesi 

hakkında (İçişleri ve Adalet komisyonlarına). 

Tokad (Sıtkı Atanç ve 10 arkadaşı) - Siyasi,partileriıı 

iktidar mevkiinde Devlet ve millet malları üzerindeki 
suiistimallerinin men 'ine dair ( İçişleri , Adalet, Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına ). 

Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 15 arkadaşı) - Cemi
yetler Kanununa ek kanun teklifi (İçişleri ve Adalet 
komisyonlarına) (2/571 ile birleştirilmiştir.) 

Zonguldak (Cemal Kıpcak) - Seı·mayesinin tamamı 

Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi 
teşekküllerin teşkilfıtiyle idare ve murakıı.b.eleri hakkm
daki Kanunun 5 nci maddesinin tadiline dair (Ekono
mi, Çalışma, Maliye, Bütçe komisyonlanna ve Geçici ko
misyona) 

Muamelesi 

Dahili Niza.mnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hü&ümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizaınnamenin 69 ı:icu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

21 . XII . 1953 tarihinde 6201 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 



3. Tezkereler 

Bu içtima senesi içinde gelen ( 163) tez
kereden (109') u üçüncü, (7) si dördüncü iç
timala.rda. sonuçlandınlmı.ş, (1) i Hükümet ta
rafından geri alınmış (4) i.i. Hükümete iade 

ediımlş (34) ü Dahili Niza.ınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz, (8) i de komis
yonda kalmıştır. 

No. 

3/346 

3/347 

3/34 

3/349 

3/360 

3/351 

Huliisası 

tatürk Ormıuı Çiftliğinin 1950 yıh Bilıin~osu ile kar ve 
zarar hesaplarına ait raporun gönderild'iğine dair Baş
bakanlık tezkere i (Bütçe ve Tarım komisyonlarından 

kuntian Karma Komisyonu.) 

Bilecik Milletvekili İsmail Aşkın ' m milletvel<illiği doku
nulmazlığımn kaldırılması haklanda Başbakanlık tezkc
resi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) 

1947 Bütçe yılı kesinhesabına rut uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tczkenısi (Sayış-

1ay Komisyonuna) (1/!6 il e bixleştirilıniştir) 

Devlet Orman i~letıneleriyle kereste fabrikalarının 1948 
yılı muameleleri hakionda tanzim edilen raporun biliin
çolariyle birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna) 

Devlet Denizyollan ve Limanlan İşletme Genel Müdür
lüğü 1947 Bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiri
ıninin sunulduğuna dair ayıştay Başkanlığı tezkaresi 
( ayıştay Komisyonuna) 

1 tanbul Teknik 'Oniver ites'i 1947 Bütçe yılı ke ·inhesabı
na a.it uygunluk Bildiriminin sunulduğıına. dair Sayış
tay Başkanlığı tezkaresi ( ayıştay Komisyonuna) (1/57 
ile biri tirilmiştir) 

Muamelesi 

Dahili l\i~aıııııaıııı· ııiu (i!) ııcu 

maddesi gereğince hüküııısüz kııl 

mıştıı·. 

19 . XII . 1952 tııı ·ihi ııde IHIG ~:ı
yılı ka ı·a ı· olarak kabul edilmiş

tir. ( lçtiıııa : 3) 

3 . lll . 1954 tııı ·ihimlc 6:.Jl7 sır

y ılı Kanun o l a ı·ak knlıtıl edilıııi~

tir. (lçtiııı ıı : 4 ) 

Dahi\1 Nizaınnaıı ı cıı iıı G!J ııcu 

maddesi gereğince hüküm ·ü~ kal
mıştır. 

Dahili NizıımnunH'niıı 69 ııeu 

maddesi gcreğiıu•c hiikümııiiz kal
mıştır . 

i!. V II . 195:1 tal'ihinde 6100 sn

yılı Kıtının olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtiına : 3) 



Nıı. 

3/352 

3/354 

:3/3Ci.i 

579 -
ll ulisası 

İzmir Milletvekili Behzad Bilgin'in milletvekilliği doku
mtlmaz.lığmın kaldmiması hakkında Başbakanlık tezke
resi (Anayasa ve Adalet Kom'isyonlarından kurulan 
Karm:ı Komisyona) 

lznıir Mill ct\.-ckili Sadık Oiz'iıı ıııill etveki lli ğ i dokuıınl

mazlığının kaldırılması hakkında Ba.'1bakanlık tezkeresi 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona) 

Milli Korunma 1949 yılı bilfuıçosuııun gönderilcliğine 

da'ir Başbak~nlık tezkeresi (Sayıştay ~omisyonuna) 

Milli Koruıınıa J!l50 .vı lı hilim~osuınııı göııd c ı·ildiğin <' 

daiı · Başhakanlık tczkrrrsi ( Sayışta .v K omi~~·onnna ) 

3/356 ,\1 ül~a ı-l l nci l'iyaut' Alay ı' 1J a ,·a ıı Bölüğü P rl eriııdcıı 

Uaziaııt cb 'ln Koz~ııılı ınıılıall esi. <:assıılh!Ujı çıkmaz sokak
ta oturan Ali lüınu l U~·gur ' un ölüm c~zııs ına ~ıı rp tırıl 

nıası lıııkkıııda Bu~lıakaıılık t eı:kc resi (Adalet Komis
yonuna ) 

3/ 3:Ji 

3/358 

3/35!) 

~hı~ :\lill<'t,·cki li l<'eriL Kılı ~la ı·'ı ıı nıilleh·ckilliği tloku
ııulnıaı:lığmııı kaldıı·ılınası lıaklk:ınna Başbakaıılık tezkc
resi ( Anııyasıı ve Adalet koıııis,vonlarından knnılıın 

!\anna Komisyonu) 

Kırklareli Milletvekili ~ıtkı Pekkip 'in ınillct,·ckilliği do
kunulınıızlığıııın kaldırılması hakkında Başbııluııılık tez
kcresi (Anayasa n• Adalet ikom isyonJ al'lıt<lan kLırulan 

Karma Ko nı is~·oıuı) 

'1\•kcl Ut• ıH • l i\lüdül'lüğü 1!)46 yılı dön r sermaye ıııuıınıl'
l iitına ait bilÔnço ilc Kibrit ve Çakmak Geçici İşletme 
ld ııı·esi ve Türk Tütün Liıni tet Ortaklığmın aynı yı l bi
liınçoları ve d('m•tçi raporlarının götıderildiğinc dııiı· 

Başlıakan lı k tPzk<'t'l'si ( Sayışt a.v Koın isyonımıı) 

Muanıeleııi 

'19 . XII. 1952 tal'ihiııdc H!li sa
yılı ku ı·ıır olarak kabul edilmiş

tir. (l~tiına : :3) 

19 . XII . 1952 tııı ·ihiııdt• 1 8 J 8s:ı

y ılı • k ııı ·a ı· o l aı·ak kabul edilrni~

tiı·. ( l ç timıı : :1) 

:ı. VII . 1%3 taı·ihinde 6097 :ıl

yılı Kanun olıırak k ıı l.ml edilmiş

tir. ( lçtinıa : 3) 

:ı . VI I . J95:J taı·ihinde 6107 sıı· 

yılı Kaııun olarak kabul ctlilıııiş

t iı·. ( l ç tiıuıı : ::) 

(i . ll . 195:3 taı·ihiıHl e 1825 sa

yıl ı ka ı·a r olaı·ak kabul eclilmiıı

tir. ( lçtiına : 3) 

19. XJJ . 1!)52 taı·ilıiııdc 1 Hhıı
yılı karaı· olarak kabul edilmi~
tir. (lçtinıa : 3) 

19 . X 1 l . 195ı tıırilıiııde 18::!0 ~<ll
yı lı karaı· olaı·ak kabııl ed ilıu iıı
tir. ( İçtiııı a : :~) 

Dıılıüi iıamnaııumiıı li9 ncu 
maddi'si •cr<'ğince lıiiküllll!Üll kııl

ınışLır. 



No. 

3/36Ô 

- 580 -
Bulasası 

Tekel Genel Müdürlüğü ı947 Bütçe YJlı kesinhesabına 

ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa)'lştay 
Başkanlığı tezkercsi (Sa)'lştay Komisyonuna) 

3/36ı Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin ı947 yılı hesabına 
ait rapor ile bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince )1iikümsüz kal
mıştır . 

Başkanlığı tezkeresi ( Sayıştay Komisyonuna) Dahm Nizaınnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsür. kal
mıştır. 

3/ 362 Açık bulunan Devle Bakanlığına Zonguldak Milletve
kili Muammer Alakaııt 'ın ve istifa eden Ekonomi ve Ti 
caret Bakanı Ankara Milletvekili Muhlis Ete 'nin yeri
ne Balıkesir Milletvekili Enver Güreli'nin tnyin edil-
diklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkerem ı . XI . ı952 tarihinde okun

(lı;tiına : 3) ~- .~ :ır: muştur. 

3)363 Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Aydın Milletvekili 
Etem Menderes 'in tnyin edildiğine dair Cumhurbaşkan-
lığı tezkeresi ı . Xl . 1952 tarihinde oknn

( İçti nın : :3) 

3/364 Amerikan• dcrriz filo~unun manevrasına iştirak husu
unda vnki daveti kabul ettiğinden kaybulbeti esnasında 
Cumhu~başkanlığı.na Büyiik Millet Meellsi Başkalll Re
fik Koraltan ' ın vekalet edeceği ne dair Cunıhurbaşkan

lığı tezkeresi 

3/ 365 Başbakan Adnan Menderes'in menıleket karasuları dışın

da yapacağı seyaıhatten dönüşüne kadar Başbakanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Dsıün
dağ'ın vekillik edeeeğine dair umhurbaşkanlığı 'tezke
resi 

3/ 366 Gümrük ve Tekel Bakanı Balıkesir Milletvekili ıtkı 
Yırcalı 'nın İşletmeler· Bakanlığına asaleten ve Gümrük 
ve Tekel Bakan:ıığına da vekrueten tayin edildiğine dair 

mu.ştur. 

ı . Xl . 1952 tarihinde okun
muştur. (l çtima : 3) 

ı . XI . 1952 tarihinde olmıı

muştur. ( fçti ıııa : 1) 

Cumhurlıaşkanlığı tezkerem ı . XI . 1952 tarihinde okun-

3) 367 Ingiltere Hükümetinin davetiisi olarak Londra 'yı res
men ziyar t edecek olan Başbakan Adnan Menderes ile 
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü 'nün dönüşlerine kadar 
Başbakanlık işlerirrin ağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Ekrem Hayri Dstündağ ın ve Dışişleri Bakanlığı işleri 
nin de Devlet Bakanı Başbakan Yardıtnc.ısı anıct 

Ağaoğlu tarafından tedvin edileceğine dair Cumhur -

muştur. (İçtima : il) 

başkanlığı tezkaresi 1 . XI . 1952 tarihinde okun-
muştur. ( lçtima : 3) 



Ne. 

3/368 

3/369 

- 581-
Hulitsıı.sı 

Milli Savunma Bakanlığından istifa eden J-Iulusi Köy
men'in yeıoine Ula.~tırma Bakanı Seyfi Kurthe k 'in tfıyin 
cdildiğine daiı· Cumhurbaşkanlığı tczkcı·esi 

Çalışma Bakanlığından istifa eden Nuri Ozsan'ın yeri
ne Devlet Bakanı ve Başbsıkan Yardımcısı Samet Ağa
oğlu'nun ve açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına da Bi
lecik Milletvekili Yümrıü Ürrsin'in• tayin cdildiklcı·ine 
dair C'unılıurhaşkanlığı t<~hı·c~ i 

3/370 Adalet Bakanlığından istifa cd<"n Rükııeddin Nasuhioğ
lu'nun yerin<> Ankara Mill etvekili Osman Şevki Çi~.ek
(lağ'ın tı\yiıı edileliğine daiı· Cumhıırbaşl<nıılığı tezkere
si 

Türkiye Biiyük Millet .Meclisi ve bağlanıklariyle milli 
Haraylar, kasıı·lar ve köşklerdcki eşya hakkında soruş
tuı·ına yapınak üzere vnziCl'lendiril~n Komisyon Baş
ka n lı ğı tczkcı·csi 

:ı ;:n:.! Millet vckilliği (lokunulııııızlığı kaltlll'llan Kııı·s lillct
vckili Jiüseyi n ('alıit Yalçın h akkında ıı~ılan fımıııe da
vasının ortadan kaldıı·ılınasıııa sorgu yargıçhğınca ka
rar verildiğine dair Başhakanlık tezkcı·esi 

:l/374 

Tokacl Milletvekili Nuri Turgut Topcoğlu'nun öldüğü
ne dair Ra.-ıbnkanlık tczk.eresi 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sıınulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ( Sayıştay Ko 
misyonunal (1/3 ile birleştirilmiştir.) 

3/375 istanbul Teknik Üniversitesi 1948 bütçe yılı Kesinh~sa
bına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış-

Muamelesi 

10 . XT . 1952 tarihinde okun
muştur. (lçtima : 3) 

10 . XI . 1952 tarihind e okun
muştur. (l çtima : 3) 

10 . XI . 1952 tarihinde okun
muştur. ( l~tiına : 3) 

lO . XI . 1952 tarihinde okuı1-

muştur. ( lçtiıııa : 3) 

lO . XI . 1952 tarihinde okun
muştur. (l çtima : 3) 

10 . XI . 1952 tarihinde okun
muştur. (lçtima : 3) 

9 . 1 . 1953 tarihinde 6007 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmi§
tir. (İçtima : 3) 

tay Başkanlığı tezkeresi ( Sayıştay Komisyonuna) 
(1/370 ile birleştirilmiştir.) 2 . VII . 1953 tarihinde 6101 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtiına : 3) 

3/376 Orman Genel Müdürliiğül 1948 Bütçe ytlı kesinhesabı
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı te?Jkeresi (Sayıştay Komisyonuna) (1/254 
ile birleştirilmiştir.) 29 . I . 1953 tarihlnde 6035 sa

yılı Kanun olarak kabul eclilıniş
tir. (lçtima : 3) 



No. 

3/377 

3/ 378 

3/379 

3/380 

-582-

llııliisası 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1948 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunh11k bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (Sayıştay 

Komisyonuna) (1/70 ile birleştirilıniştir) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinh~abı
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkoresi (Sayıştay Komisyonuna) (1/ 13 il<' 
birleşti rilmiştir) 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında Tür
kiye Büyük Millet MooHsi Başkanlığı tezkeresi 

Ankara Üniversitesi 1948 Bütçe yılı kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş

kanlığı tezkercsi (Sayı.5tay Komisyonunu) (1/379 ile 
birleştirilmiştir) 

3/ 381 Askerlerin zat işlerine taaUCık eden davalarındau, Türkiye 
Cumhuriyeti Emelli Sandığı Kanununun 8 nci madde
sinin ( Ç) fıkrasında bahsedilen çeşitli ödemelerden mii
tevellit davaların rüyet yetJkisinin yorumlanmasına dair 

Muamelesi 

19 . XII . 1!>52 tarihinde 5994 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmi~
ti ı· . (lçtima : 3) 

9 . If . 1953 tarilıiııd·c 6046 sa
yıl ı 1\aııun olamk kabul edilm iş 

tir. ( İçtima : 3) 

12 . XJ . 1932 tarihinde kabul 
edilmiştiı·. ( İ~tima : 3) 

9 . ll . 1953 tarihinde 604-l sa
yılı Kaııuıı olarak kabul edilmiş
tir. (!çtima : 3) 

Başbakanlık tezkercsi (Geçici Komisyona). 6 . TT . 1953 tarihinde 1826 sa
yıh karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

3/ 382 

3/383 

Memurin Kanununun 2919 sayılı •Kanunla değiştirilen 6-! 
ncü maddesindeki eBu gibilerin ilk açılacak memuriyet
lere tiıyinleri mecburidir.» kaydının, meslek ve ihtısas da
hilindclti vazifclere raci ve munlıasır olup olmadığının 
yoı·umlannıasına. dair Başbakanlık tezkeresi (Geçici 
Komisyona). 

Tekel Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabına 

ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna) 

3/ 384 Devlet Demiryolları ve J.ıimanları !şletme Genel Müdür
lüğü 1948 Bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair ayıştay Baş!mnlığı tezkaresi 

12 . n . 1953 tarihinde ı 28 sa
yıl; i-arar ·'1urak kabul edilıni5-

tir. (!çtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
rnadde.~i gereğince hülctinısüz kal
mıştır. 

( ayıştay Komisyonuna) (1/25 ile birleştirilmi tir) 9 . I . 1953 tarihinde 6008 sa
yılı 'Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 8) 



No. 

3/385 

3/ 386 

3/ 387 

3/388 

3/389 

-583-

Hulasnsı 

Devlet Havayollan Genel Müdürlüğü 1948 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 

dair Sayıştay Başkanlığı tczkeresi (Sayıştay Komisyo
nuna) (1./2 ilc birleştirilmiştir) 

!stanbul Üniversitesi 19-!8 •bütçe yılı Kesinlıes~bına ait 
w gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş

kanlığı tezkercsi (Sayıştay Komisyonuna) (1/369 ile 
llıirleşt iriimiştir) 

Devlet Denizyollım ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 19-!8 büt~c yılı Kesinhesabına ait uygunluk ·bildiri
minin sunulduğuna dair Say ıştay Başkanlığı tezkeresi 
(Say ıştay Komisyonuna) 

Çorum l\lillctvekili Hakkı Ycnıoni<'i l cr ilc Rize Millct
vekili Mehmet Fahri Mete 'ye izin verilmesi hakkında 

Türkiye Büyük l\lillet Mc('lisi Başkanlığı tczkcresi 

Muamele vergisi kanunu ta.~arısıııın geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair Ekonomi Komisyonu Başkan · 

lı ğı tezkoresi 

3/390 Sinob Milletvekili Server Soınuncuoğlu 'nun milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık t.czkeresi (Anayasa \"C Adalet komisyonlarından ku
rulan Karma Koınisyona) 

3/ 391 Subay terfi kanunu tasarısının geri vcı-ilmcsiııe dair 

Muamelesi 

5 . I . 1953 tarihinde GOO~ sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

2 . Vlf . 1953 tarihinde 6109 sa
yılı K:ı•ııın olara k kıılıul edilmiş

tir. (!çtima : :l) 

Dahili Nizamnnmenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükürnsüz kııl

mıştır. 

19 . XI . 1952 tarihinde kabul 
edilmiştir. (lçtima : ;:l) 

19 . X l . 1952 tıırihiııdc redde
dilmiştir. ( lçtinıa : :; ) 

19 . XII . 1952 taı-ihlndc 1821 sa
yı lt karar oluı·nlt kabul eclilmiş

tir. (lçtimıı. : 3) 

Başbakanlık tezkoresi 21 . XI . 1952 taribinde ok-uu-

3/ 392 Denizli Milletvekili Fikret Kanıbudak 'ın öldüğüne dair 
Ba§baka.nl ık tczkeresi 

:.l/393 Bilecik Milletvekili isınail Aşkın 'ın teşri i ıuasuııiyetiniıı 
kaldırılına ı hııkkındıı. Başvekiilct tezkeresi 

3/3!1-! ı,:ıınkn llfillctv<~ili Celfıl Otmun ' ın milletvekilliği doku
nulmazlığın ın kaldırılması hakionda Başbakanlık teıkc-

muş ve tekrar 
verilmiştir. 

Hükümete geri 
(İçtinııı. : 3) 

21 . XI . 1952 tarihiııd~ okun
muştur. (l<:tima : 3) 

19 . Xll . 1952 tarihinde 1 22 sn
yılı karar olarak kabul edilmiş
tir. (lçtinıa : :!) 
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resi ( Anaya~a ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) 19 . Xll. 1952 tarihinde 18~3 sa

yılı karar olarak kabul t'dilnıiş-

1 :r. ( lçtiınıı : :J) 
3/395 Hudut ve Salıill er ağlık Genel Müdürlüğü lf)49 bütçe 

yıh kesinhesabına ait uygunluk ;JJildiriminin sunulduğu

na dair Sayıştay Başkanlığı tezkcresi (Sayıştay Komis-
yonuna) (1/261 ile birleştirilıniştir ) 2 . VH . 1953 tar~nde 609~ sa

y ı;ı Kanun olarak kabul t><li l mi~

tir. ( İçtimu : :J) 

3/ 396 İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 bütçe yılı kesinhrsıı
bına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı te:dkeresi (Sa;pştny Koınis.vonuna) 

(1/ 371 ilc birlcştirilmiştir) 2 . \'ll . 195::1 tnrihinde 6102 sa
yılı Kanun olarnk kahul edilıniş

t'r. ( İçtirna : :~ ) 
3/ 397 Orman Genel Müdürlüğü 1949 bütçe yı lı kesinhesabına 

nit uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayışta.ı
Başkanlığı t zkeresi ( Sayıştay Kornisyomına ) (1/340 
ile birleştirilıniştir) 9 . JL . 1953 tarihinde 6047 Sil· 

yı lı Ka nun olurak kabul eclilmiş

ı:r. ( lçt i ıııa : 3) 

3/39 Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1948 mali yılı bi
lunçosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kcresi (Sayıştay Komisyonuna) 

3/ 399 Majeste Yunan Kıralı Birinci Pol 'ün, memleketİnıize 

yaptıkları ziyareti inde ve vakı davete icabet etmek üze
re Atina 'ya gideceğinden avdetine kadar Cumlmrbaş

kanlığına Büyük Millet Meclisi Başkam Refik Koral
tan 'ın vOlral et edeceğille dair Cumhurbaşkanlığı tezkc
resi 

3/400 1948 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildi
rİnıinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddıısi ge reğince hüküınsüz kal
mıştır. 

26 . XI . 1952 tarihinde okun
muştur. (! çtima : 3) 

(Sayıştay Komisyonuna) (1/ 1 ile birleştirilmiştir) 3 . lll . 195-! tarihinde 6318 sa· 
yılı Kanl1ll olarak kabul cdilıu iı; 

tiı-. (lçtima : 4) 
3/401 

3/402 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1949 mali yılı he
sabına ait raporla rbiliinçosıunın sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tc7J\:ercsi ( a~·ıştay 1 oınisyonnnıı) 

ayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

Dıılıili Niznmnnmcııin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküın'lüz l;ııl

mıştır. 

1 . XII 1952 tarihinde kubnl 
edilmiştir. ( İ~tima : 3) 
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3/403 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin Sllllulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (Sayıştay Komis-
yonuna) (1/486 ile birleştiriJmiştir) 2 . VII . 1953 tarihinde 6099 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

3/404 Gelir ve Kurumlar vergileri kanunlariyle Vergi Usul 
Kanunundan ve bu kanunun 5815 sayılı Kanunla değiş
tirilen bazı maddelerinde değişiklikler yapılınasına ve 
ıbu kanunlara bazı lT'adde ve fıkralar eklenınesiue dair 
kanun tasarıtariyle Kars Milletvekili Hüsamettin Tu
gaç'ın, Gelir Vergisi Kanununun 10 ncu ve ll nci mad
delerinde değişiklik yapılınası hakkındaki kanun teklifi
nin geçici bir komisyonda görüşülın~sine dair Tiearet 
Komisyonu Başkanlığı tezleeresi 

3/ 405 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hııyri Üs
tündağ 'ın iziııli bulunmasına !binaen kendisine İçişleri 

Bakaın Eteın Mend~rcs'in vckillik edeceğine dair Cuın
hurbaşkanlJğı tezkaresi 

3/406 .Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu'nun, Gelir Ver
gisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununun bfızı maddeJe . 
rinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bazı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifiniıı Geçici Komisyona 
havııle edilmesi hakkında Maliye Komisyonu Başkanlı
ğı tezkeresi 

3/407 Posta, Telgraf ve Telefon işl etme Genel Müdürlüğü 
1949 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriı ı inin 

sunulduğuna dair Sayıştay Komisyonu Başkanlığı tez
keı·esi (Sayıştay Komisyonuna) (1/255 ile 'birleştiı·il

ıniştir) 

3/408 Vaklflar Genel Müdürlüğü 1949 bütçe yılı kesinhesıı
hına ait uygunluk bildiriınin.in sunulduğuna dair Sayış-
tay Başkanlığı tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna) 

8 . X LI . 1952 tarihindl:l kıı bul 
edilmiştir. (lçtima : 3) 

8 . xn . 1952 tarihinde okun
muştur. (l çtima : 3) 

12 . XII . 1952 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İçtima : 3) 

2 . VII . 1953 tarihiııde 6105 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmi~
tir. (1çtirna : 3) 

(1/260 ile birleştirilmiştir.) 25 . III . 1953 tarihiııde 6079 sa
yılı ~anun olarak kabul edilmiş· 
tir. (lçtima : 3) 

3/409 Sayın üyelerden bilzılarınıı izin vcı·ilmesi hakkında Tür
kiye Biiyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

3/410 Dışişleri Rakanı Prf. Dr. Fuad Köprülü 'nün Roma ve 
Paris'e yapacakları ziyaret münascbctiyle dönilıjüne ka
dar Dı~işleri Bakanlığma Başbakan Adnan Menderes'-

17 . .XII . 1952 tarihinde okun
muştur. . (lçtima : 3) 



No. 

3/411 

3/412 

3/413 

3/414 

3/415 

3/416 

-586-
Hulasnsı 

in ve~illik edeceğille dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

Devlet Orman işletmeleriyle ıkereste fabrikalannın 1949 
yılı muameleleri hakkında tanzim edilen rapor'un bilan
çolarla birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 

tezkeresi (Sayış~ay Komisyonuna). 

Kars ~illetvekili Sırrı Atalay'ın milJetvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezh
resi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona). 

Posta, Telgraf ve Telefon Işletme Genel Müd.ürlüğü 
1949 bütçe yılı ayniyat kesinhesabına ait cetvelierin 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi (Sayıştay 

Komisyonuna). 

Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı muameliitına ait bi
lanço ile denetçiler raporunun gönderildiğiııe dair Baş
bakanlık tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna). 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu ve 2 arkada
şıııın, Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey'in, Balıkesir 
Milletvekili Müfit Erkuyıınıcu ve lstanbnl Milletvekili 
li'üruzan Telcil 'in, Erzumm Milletvek,ili Emmllah Nut
ku'nun, Konya Milletvekili Hidayet Aydıner'in, Rize 
Milletvekili !zzet Alı:çal ve iird Milletvekili Mehmet 
Daim Süalp'ın, Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm Ri
ze Milletvekili İzzet Akçal ve 2 aı"kadaşının, Balıkesir 
Milletvekili Vaeid Asena ve 3 arkadaşının Türk Ceza 
Kanununun blizı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tekliflerinin Adalet Komisyonuna iadesinl' dair 
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1949 bütçe yılı kesiııhesahma ait Uygıınluk Bildiri
miııin sunulduğuna dair Sayı.ştay Başkanlığı tezkeı·esi 

( ayıştay Komisyoııuı{a ) (1/403 ile birleştirilmiş1ir.) 

3/417 Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli 'uin Yugos
lavya 'ya yapacakları ziyaret münasehetiyle döııü.~üne 
kadar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına Çalışma Baknm 

Muamelesi 

15 . xn 19.52 tnrihiııde okun
muştur. (İçtima : 3) 

Dalıili Tizamııamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükünısüz kal
mıştır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kumlan Karma Komis
yondadır. (D. : X, 3/8) 

Dahili Nizamnameuin 69 ncu 
maddesi geı·eğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Niznmnameııin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

17 . xn . 1952 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İçtiına : 3) 

23 . I . 1953 tarihinde 6028 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 3) 



Ne. 
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Huliısası 

Sarnet Ağaoğlu'nun vekillik edeceğine dair Cumhuı-baş
kanlığı tezkeresi 

3/418 Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 156 ncı madtlesinin de
ğiştirilmesi hakkındaili kanun tasarısının gerivcı·ilme-

Muamelesi 

24 . XlJ . 1952 ta rilıiııde oktın

muştıır. (lçtima : 3) 

sine dair Başvekiil ct tezkeresi 5 . I . 1953 tarihinde okunmuş 
ve tasarı 

miştir. 

l lüküınete gcriverii
(F. : 208- lçtima : 3) 

3/419 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 bütçe yılı 

hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı Mulıasebat Reisliği tezkere~i (Sayış-

3/420 

3/~1 

3/422 

8/423 

3/424 

3/425 

• 
3/426 

tay Komisyonuna) (1/251 ile hiı·leştirilnıi.ştiı·. ) 9 . H . 1953 tarihinde 6048 sa
yılı Kanun olaı-ak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

Trafik kanunu layihasını görüşmek üzere kurulınu,~ olan 
Geçici Komisyona Dışişleri Komi~yoU'undan da üç aza 
seçilmesi hakkında Geçici Komisyon Reisliği tezkoresi 

1937 yılında öldürülen vataudaşlar dolayı.-iyle yapılan 

tahkikat hakkıııda Başvckiilet tezkercsi 

.Ankara Üniversitesi 1949 mali yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair İ>ivanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna) 
( 1/ 360 ile birleştirilmiştir) 

Trabzon lVIilletvekili Faik .Ahmed Barutçu ve 2 arka
daşının, 5 .Ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanunu
mm 17 nci maddesinin yürürlükten kaldmiması hak 
kmdaki kanun teklifinin Geçici Komisyona havalesine 

9 . I . 1953 tarihinde kabul edil
miştir. (lçtima : 3) 

9 . I . 1953 tarihin d e ukundu ve 
5 kişilik tahldk heyetlııin seçil
mesi kabul edildi. (lçtlına : 3) 
Komisyondadır. (D. : X, 3/37) 

9 . ll . 1953 tarihinde 6045 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İ<ıtima : 3) 

dair Maliye Komisyonu Reisliği tezkeresi 12 . I . 1953 tarihinde kabul 
edilmiştir. (lçtima : 3) 

Geçici bir komisyon kurulması hakkında Dilckçe Komis-
yonu Reisliği tezkoresi 14 . ı . 1953 taı·ilıinde okıın-

.Askeri Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin değiştiril
ınesine dair olan kanun tasansının komisyona iadesi 

muştu:r. (İçtinıa : 3) 

hakkında Geçici Komisyon R.eisliği tezkeresi 12 . I . 1953 tarihinde kabul 

Sayıır üyelerden lbiizılarına izin verilmesi hakkında Tüı-
kiye Büyük Millet l\Ieclisi Riyaseti tezkeresi 

;ıdilmiutir. (lçtima : 3) 

23 . ı . 1953 tarihinde kabul edil
miştir. (İçtima : 3) 

1/4:27 Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izlıı alan Bingöl 
l\Iııbıwu .Mwıı.afa Nuri Okcuoğltı 'nun tahsisatı hakkında 



No. 

3/428 

3/429 

3/430 

3/431 

3/432 

3/433 

3/434 

3/435 
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Bulasası 

Türkiye Büyük 1\:üllet Meclisi Riyascti tezkoresi 

Geçici bir komisyon kurulma ına dair Adalet Komisyonu 
Rcisliği tezkoresi 

Yugoslav ve Yunan hükümetlerince vii.lo resmi davet 
üzerine bu mcmlelketlere giden Dışişleri Vekili Fuad 
Köprülü 'ye İçişleri Vekili Etem Menderes 'in vekillik 
edeceğine dair Riyaseti Cumhur tczkeresi 

Muvazenei umuıniyeye diihil daireterin 1949 mali yılı 

h abı katileriııc ait umumi mutabakat •bpyannamesiniıı 

sunulduğuna dair Divıını Muhasebat R isliği tezkoresi 
(Sayıştay Komisyonuna) 

Urfa Mebusu Ömer Cevheri 'nin öldüğüne dair Başvekil
let tezkeresi 

Kastamonu Mebusu Ahmet Keskin 'in öldürüldüğünc da
lı· Başveka.let tezkoresi 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı~'1 Kanununun 4 ncü 
maddesille bir fıkra eklenmesi ve 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun liiyibasının geriverilme
sine dair Başvekiilet tezkoresi 

Türkiye Petrol İşletmeleri Kurumu kanunu layihasının 
geriverilmesine dair Başvekruet tezkere i (1/416 ile bir
leştirilmiştir) 

Diyarbakır Mcbusu Yusuf Kfııııil Aktuğ'un öldüğüne 

Muamelesi 

23 . I . 1953 tarihinde kabul edil
miştir. (İçtima : 3) 

23 . I . 1953 tarihinde kabul edil
miştir. ( t çtirna : 3) . 

23 . I . 1953 tarihinde okunmuş
tur. (l çtima : 3) 

Dulıiü izamnameııin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

29 . r . ] 953 tarihinde okuıımuş
tur. ( f Gtiıııa : 3) 

2 . II . 1953 tarihinde okunmuş
tur. ( İ~tima : 3) 

30 . I . 1953 tarihinde oh"ttnmuş 

ve lityiha Hükümete geriverilmiş
tir. (F . : 21 - lçtiına : 3) 

30 . I 1953 tarihinde okuıımuş 

V'C l fıyiha Hükümete get"ivel'ilmiş
tir. (F. : 219- lçtiıua : 3) 

dair Başvekfılet tezkoresi 2 . II 
tur. 

1953 tarihinde okunmuş
(İçtima : 3) 

3/436 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1947 mali yılı he
sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu

na dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (Sayış-

3/437 

tay Komisyonuna) (l/410 ile birleştirilmiştir) 2 . VII . 1953 tarihinde 6103 sa
yılı Kanun olarak kabtıl edilmiŞ: 
t:ir. (İçtima : 3) 

İş Kanununun 37 nı:ıi maddesinin tefsirine dair Başvc
kiılet tezkoresi (Geçici Komisyona) ll . XI . 1953 tarihinde 255 sa

yılı Tefsir olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 4) 
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3)438 lnhisarla.r Umum Müdürlüğü 1949 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait muta:bakat rbeyannamcsinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Rcisliği tezkercsi ( ayıştny Komis
yonuna) 

3/ 439 Sayın üyelerden biizılanna izin verilmesi hakkında Tür-

Muamelesi 

Dahilt Niznınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince lıükümsüz kal
mıştır. 

kiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 9 . II 
tur. 

1953 tarihinde okunnıuş
(lçtima : 3) 

3/440 

3;441 

3/ 442 

İstanbul Üniveı\Sitesi 1949 bütçe yılı hesabı katlı.;uc ait 
mutabakat beynnnamcsinin sunulduğuna dair Divanı 
Mııhascbat Reisliği tezkeresi (1/576 ilc birleştirilmiştir) 

Ankara Mcbusu Mümtaz Faik Fcnik 'in teşrii nınsuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvcklllct tczkeresi 

İsparta nıebusları Said Bilgiç ve Tnhsin Tola 'run teşri'i 
masuniyetlerinin kaldırılması hakkında Başvcklllet tez
kcresi 

3/443 Fransız llüküınetinin davetlisi olarak Paris'i resmen 
ziyaret edecek olan Başvekil Adnan Menderes'e Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstüııdağ'ın , Dışiş
leri Vekili Fuad Köprülüı'ye İçişleri Vekili Etem Mende
res'in ve Paris 'te toplanacak Avnıpa müşter~ ziraat pa
zarı Konferansına iştirak edceek olan Tarım Vekili Ne
dim Ökmcn'e de Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Gü
reli 'nin vekiliilc edeceklerine dair Riyaseti Cuınlıur tez
keresi) 

3/444 .A.nkara Üniversitesi 1950 Bütçe yılı hesa;bı katisine ait 
mutabakat beyanname:;inin sunuluuğuna uaiı· Divanı 

Muhasebat Reisliği tezkeresi (Sayıştay Komisyonuna) 

2 . VII . 1953 tarihinde 6110 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 3) 

Anayasa ,.c Adalet komisyonların
dan kurulan Kanna Komisyonda-
dır . (D: X, 3/ 2) 

A.ııayasa ve Adalet komisyonların
dnn kurulan Karma Komisyonda
ılır. (D: X, 3/6) 

23 . nı . 1953 taı;Jıinde okunmU§
'tur. (İçtima : 3) 

(1/428 ile birleştirilmiştir) 2 . VII . 1953 tarihinde 6106 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

3/445 Atatürk Onnan Çiftliğinin 1951 yılı bilançosu ile kar 
ve zarar hesaplarına ait raponın gönderililiğine dair Baş
vekalet te:ıkeresi (Bütçe ve Tanm komisyonla;,ndan ku
rulan Karma Komisyona) 

3/446 İBtanbul Teknik Üniversitesi 1950 Bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyallllAll!-esinin sunulduğuna dalı· 

Dahili Nizamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştıl'. 



S/448 
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Hullisası 

Diva.nı Muhaseba.t Reisliği tezkeresi 
yonuna.) 

(Sa)'lşta.y Komis-

İmı.ir Mebusu Cihııd Baban'ın t~rii mMuniyetinin kal
dınlmMı hakılmıaa B~vekilet tezkeresi 

Onnan Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhaıiebat Reisliği tezkeresi (1/40 ile birleştirilmiştir) 

3/449 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1950 
BütÇe yılı hesabı katisine ait mutabakat beya.nııamesiııin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezk.eresi 

Muamelesi 

Dahili Nizaınnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Anayasa ve Adalet komisyonlann
dan kurulan Karma Komisyonda
dır·. (D: X, 3/7) 

2 . VII . 1953 tarihinde 6111 sa
yılı Kanun o]a'"ak kabul cdilm!ş

tir. ( f~tima : 3) 

(SaYIIJtaY Komisyonuna) (1/588 ile birleştirilmiştir) 18 . I . 1954 tarihinde 6225 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

3/450 

3/451 

S/452 

S/454 

Takip ve tahsiline inıldln görüleıııiyeıı 45 105 lira 53 
kuruşwı terkini ve 3 205 lira 21 kuruşun affı hakkında 
Başvekalet tezkeresi (Bütçe Komisyonuna). 

Tekel Genel Müdürlüğü 1948 yılı döner sermaye mua
melfıtına ait biltmço ile denet~i mporlımnın gönderil
diğine dair Başvekalet tezkeresi ( ayıştay Komisyo
nuna). 

Türk 'rütün Linıitet 'irketinin 1947 yılı bilançosu ile 
denetçi raporunun gönderilcliğine dııiı · Haşvekidet tez. 
keresi (Sayıştay Komisyonuna). 

Avrupa !ktisadi İş Birliği Teşkilatının :.3 Mart 1953 
tarihinde yapılacak Konsey toplantısına iştirıık etmek 
üzere Paris'e gitmiş olan Maliye Vekili Hasan Polat
kan'ın dönüşüne kadar kendisine İçişleri Vekili Etem 
Menderes'in Yekillik edeceğine dair Riyaseti CumbUl" 
tezkeresi 

ayın üyelerden bii:ıılarına izin veıilıne i hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi. Riyaseti tezkeresi 

3 . Ili . 1954 taı-ihinde 1840 sa
yılı karaı· olarak kabul edilı:niş

tir. (İçtima : 4) 

Dahili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddeei iCreiinoo hük:üıniüz kal
mıştır. 

Dahili izanınamenin 69 ncu 
ınadd i g reğince hükümsüz kal
ıruştır. 

25 . llJ . 1953 tarihinde okwı

muştur. (İçtiına : 3) 

30 . III . 1953 tarihinde kabul 
edilm~tir. (İçtima : 3) 



No. 

3/455 

- 591 -
Hulasası 

Bu toplantı yılı içinde iki ayda n faz la izin alan Hakkari 
Mebusu Selim Seven'in tahsisatı hakkında '!'ürkiye Bü
yük Millı•t Meclisi Riyaseti tezkeresi 

'· ... "'*.t.;.:"... l 

3/456 Tütün ekicileri ortakl ıkları ve birlikleı·i hakkındaki ka
nun layİhasının geriverilmesine dııiı· Başvrkfdet tezkc
resi 

3/457 Hudut ve Sahille~ Sağlık Umum Müdürlüğü 1951 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunu l duğuna dair Divanı Mnhasebnt Reisliği tcıkeı·csi 

(~ayıştay Komisyonuna). 

3/458 Saym üydrrdcn bazılarına izin verilmesi hakkında '!'ür-

Muamelesi 

30 . lll . 195:~ tHihinde kabul 
edilmiştir. (İrtinıa : 3) 

J . lV . HJ53 tarihinde olmnmuş 
ve llükünıete gel'ive ı-ilmiştiı·. 

(F. : 2:31 - t ı;tinııı : :f) 

Dahili Niıaıııuııınen iıı 69 ııcn 

maddesi geı·eğince hükümsüz kal 
ımştır. 

kiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi G . lV . 195J tıırihinde kabul 

3/ 4Ml Diranı Muhasebattu ~<:ık buluııaıı iki ·a:zaı ın- ıçın se~iın 

yap ılmas ı hakkında Divanı :\Iuhııscbat Reisliği tezkeı·esi 

(Bütçe, Maliye ve Sayıştay komisyonlarından knrulıın 

Karma Komisyoııa) 

3/460 

3/461 

Devlet ilavayolları Umum Müdürlüğünün 1950 büt~e 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (Sayış

tay Komisyonuna) (1/368 ile birleştirilmiştir.) 

Karayolları Umum Miidürlüğünüıı 1950 bütçe yılı hesabı 

katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna da
ir Divanı Muhasebat Reisliği tczkeresi (Sayıştay Ko
misyonuna) (1/405 ile birleştirilmiştir.) 

3/462 Devlet Vekili 1\Iuammer Alakant, Milli Eğitim Vekili 
Tevfik İleri ve Çalışma Vekili nmet Ağaoğlu'nun istifa 

r<l ilnıi ştiı>. (İçtinıa : 3) 

Dahili izamııameniu 69 ııcu 

maddesi gcreğinc hükümsüz kal
mıştır. 

:2 • VII . 1953 taı·ihiude 6104 sn
y ılı Kanun olarnk kabul edilmiş
tir. (lçtima : 3) 

29 . J . J 954 tarihinde 6239 sa
yılı Kanun olıırak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

l'ttilklerinc dair Riyaset.i C1ımhur tezkeresi !l . IV . 195:3 tarihinde okun-
muştur. ( İçtima : 3) 

3/463 Bursa Mcbusu Halil Ayan ilc Tı>kirdağ Mebusu Yusuf 
Ziya Tunt.aş 'ın öldüklorine dair Başvekfılct trzkcrcsi 9 . IV . J 953 tarihinde okı.ııı

muştur. 

3/464 Bıısın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanıimi hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desiyle ge~ici 1 nci maddesinin tefsirine dair Başvekalet 



No. 

3/465 

3/466 

-~M-
Bulasası 

tezkoresi (Çalışma Komisyonuna) 

Diyarbakır Mebusu Kiıınil Tayşı 'nın tcşrii musuniyrtinin 
kaldırılması hakkmda Buşvckiilct tı>zkcrrsi 

Samsun Mebusu Hasan Fchnü Ustaoğlu 'nun teşri! masu
niyetinin kaldırılması halkinnda Başvckfılet tezkoresi 

3/467 Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ncu maddesind<'ki 
(ikamet) kelimesinin tefsirine dair Başvckalet tezkoresi 
( ağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri, Adalet, Dışişleri ve 
Ekonomi koıirisyonlanna) 

3/468 

3/469 

3/470 

Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'nun teşri! masuni· 
yetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkoresi 

lstanbnl Üniversitesinin 1950 !bütçe yılı hesabı katisinE' 
a it mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva· 
nı Muhasebat Reisliği tezkoresi (Sayıştay Komisyonuna) 

.Açık 'bulunan Devlet vekiliikierin' Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş ile Ağrı Meıbusu Celal Yardımcı'nın, 

Milli Eğitim Vckilliğinc Erzurum Meıbusu Rıfkı Salim 
Burçak'ın, Gümı·ük ve Tekel VekiUiğine Çanakkale 
Meıbusu Emin Kalafat'ın ve Çalı§ma Vekilliğine de Gi
resun Mcbusu Hayrettin Erkmen'in tıiyinlerine dair Ri-

Muamelesi 

Dahili rizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

X. Devred·e nıebus seçilmediğin

den l lükilinete iade edilmi~ tir. 
(F. : 271 - t~tima : 4) 

X. Devrede mebuıı seçilmediğin

den llükümete iade edilmiştiı·. 
(F. : 272- lçtima : 4) 

Dahili Nizamnamcnin 69 ncu 
maddesi gereğinct' hükümsüz kal
mıştır. 

X. DeVI'cdo mebus seçilmediğin

den Hükümete iade edilmiştir. 
(F'. : 273- lçtima : 4) 

Dalıili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

ya ·eti Cumhur tezkoresi 9 . IV 
tur. 

1953 tarihinde okunmuş
(İçtima: 3) 

3/471 Avrupa Konseyi lstişari Meclisinin 7 Mayıs 1953 tarihin
do trazburg'da bıı.şlıyaeak beşinci devre içtimaına mem
leketimizi temsil etmek üzere katılacak üyeler llakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkoresi 

3/472 Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1950 mali yılı he · 
salıma ait raporla biliin~osunun sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkoresi (Sayıştay Komisyo
nıına) 

20 . IV . 1953 tarihinde seçim ya
pılmıştır. 

(E. : 177- lçtima : 3) 

Dahili Niza.ınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



No. 

::l/ -!73 

3/ 474 

3/ 475 

- 5M 
Huliisaeı 

Aydın Mebusu Şevki Hasırcı 'mn tcşri1 masuııiyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekii.Ict tezkeresi 

Kar · .Mebusu Hüseyin Cahit Yalçın 'ı n tcşrü masuni.ve
t iıı in kııluırıl ıııııı:n hakkında Başvekiilct te?.kere&-i 

Kırkları'li i\1t'busu i\Iahmut Erbil ' in teşrii ıııasuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvckiilct tezkcresi 

::l / -H6 :\lnı·aş ınclıu~lan Ahmet Kadoğlu ve Alım t Bozdağ'ııı 

teşrii masuniyetlcrinin kaldırılması hakkında Başvekii l ct 

tczker<'si 

3/477 Zoııguluak .\1 l'imsu H üscyin Bal ıl< " ııı teşr i i masuııiyeti

niıı l<ıı ldırılnı ası hakkında Başvekal c t I<'Zk<'rl'si 

3/47S .Eski~chir vilaycti ııwrkez kazasına bağlı Çiftel e ı· ııalıiyc

sind t' <; i f t<>kı· adiyle .vcnidcn bir kaza ve bu kazaya bağlı 
olmak üzerı• ı\lalıınudiye adiyle y<'nidı•n lıiı· nalliye lku
rulınası n • hm<'tpa§a nuhiyesinin kaldırılması hakkında
ki kanun la~·ihasınııı geriverilm ·ine dair Baş\·ekfılct 

tezkE'rcsi 

3/ 479 Yedek subay kanunu lii.yilıasmın geriveri lmesine dair 
Başwkii l ı•t tezkcrrsi 

3/ 4 o • ayın üyelerden bazılarına izin veril ın esi hakkında Tür
kiye Bü)iik l\iillet :\fedisi Ri.vaseti tezker si 

3/ 4 1 Devlet Demir.volları ve Limanları lşletme Umum Mü
dürlüğü 1950 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 

3/ <!82 

beyaıınaın('sinin ınmtılduğunıı dair Divanı 
Reisliği t <.'7.kcn•si ( Sayıştay KoıniR~·onuna ) 

l\ftıhasrhat 

Vııkıfl.al' Uıııum Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı he abı kati
sine ait mutabakat beyanname iııin sunul duğuna d:ıir 

Divııııı " lulıasclıat R ('isliği tezkere~i (1 / 5 9 ile birl<'ş

tirilmiştir ) 

Muamelesi 

Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulan Karına Komisyonda
dır. (D . : X, 3/4) 

X. Dcvl'cde mcbus seçilineıUğin

clen Hükümete iade edilıniştiı·. 
(F. : 274- lçtiuuı : 4) 

Anayasa YO Adalet komisyonların
dan kurulan Karma Komisyonda
dır. (D . : X, 3/11) 

Anayasa ve Adalet komisyonlarm
dan kurulan Kaı-ıııa Komisyonda
dır. (D. : X, 3/14) 

Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulan Karına Komisyonda
dır. (D. : X, 3/18) 

24 . IV . 1953 tariliinde okunmuş 
ve liiyilıa Hükümete geriverilmiş
iir. (F. : 237- İçtima : 3) 

24 . IV . 1953 tarihinde okunmuş 
ve Jayiha Hükümete geriverilmİ§
tir. (F. : 238- lçtima. : 3) 

30 . IV . 1953 tarihinde okunmuş
tur. ( İçtima : 3) 

Dalıili Nizaınnameııin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

25 . XI . 1953 tarihinde 61 9 sa
yılı Kanun olarak kabul eclilmiş· 
tir. (İçtima : 4) 



No. 

3/483 

3/484 

3/485 

3/ 486 

- 594 -
Hulasnsı 

Saym üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında Tür
Iriye Büyük Millet Meclisi Riyascti tczker si 

Bu toplantı yılı içinde iki a.ydan fazla izin alan Kıı·klar

eli Mebusu Sıtkı Pekkip'in tahsisatı hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Va.n Mebusu !zzet ı\kııı ilc Tunceli Mebusu Hıdır Ay
dın'ın, !skfuı Kanununu tadil eden 5098 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesinin dei!iştirilmesi ve yasaklığı kal
dırılan yerlerle 5227 say:ılı Kanunun 1 nci maddesinin 
4 ncü bendinde zikredilen idar ten boşaltılmış bölgelerde 
köyler. teşkili ve halkınnı, yerleştirilmesi hakkındaki 5826 
sayılı Ka.hunıın 2 nci maddesinin 2 nci ve son fıkr~siyle 
3 ncü maddesinin A , B fıkralarının kaldırılmasına, 4 
n<'Ü maddesinin tadiline ve aynı kanuna yeniden bilzı 

hükümler ilavesine dalr olaıı kanım tekliflerini gö
riişmek üzere geçici bir komisyon kurulması hakkında 

İçişleri Komisyonu Reisliği tezkeresi 

Göl<:ük kaza merkezinin Değirmendere'den Gölçük ka
sebıısıııa kaldırılnıa. ı hakkındaki kanun lilyih:ısınııı gcri
vııı-ilmesiue dair Başvekalet tezkeresi 

Muamelesi 

7 . V . 1953 tarihinde kabul edil
miştir . (İçtima : 3) 

7 . V . 1953 tarihinde kabul edil
miştir . (İçtima : 3) 

6 . V . 1953 tarihinde kabul etlil-
miştir. (İ~tiııııı : :;) 

20 . V . J95:! tııl"ilıind'<• okuıuııu~ 

ve layiha Hükümete gerivcı·il

ıni~tir. (F . : 242- lçtima : 3) 

3/ 487 Komisyonda mevcut kantın Jfıyihalariyle tekliflerinden 
biizılarının Geçici Adalet Komisyonuna havale edilme-

3/ 488 

3/4 9 

sine dair Adalet Komisyonu Reisliği tczkercsi 22. V. 1953 taı·ihiııde k tıbu l erli !-
• • ' ~ '

4 
' .. . . ~ · ., miştiı·. ( lı:tinıa : :1) 

Devlet Üı· tıne ÇiftJikleri Genel · Müdürlüğünun 19'50 
Bütçe yıl ı lıe<abı katisine ait mutabakat beyannaıne-

siııin ınınulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez-
k~resi (Sayıştay Komisyonuna) (Ji615 ile birleştiri

miştir) 

2624 sayılı Knnıın lıüküınleı-ine göre i. tihdaın edilen oruı. 
t.ehsil ·ardımcı 'öğretınenliklcrindc geçen hizmetlerin 
5434 say:ılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde ba.hscdi
Jer. «aylık ücretli ürekli va.zifeler» meyanında bultınup 

·bulunmadığının tefsirine dair BaşvekiUet tezker (Ge-

18 . I . 1954 tul"ihintle 6226 ·ıı

yılı Knnun olaı·ıık kabul edilmiş
tir. ( lçtiına : 4) 

çici ve ?ı1illi Eğitim komisyonlarına) Dahili izumnumeııin 69 ucu 
ger ğincc hükünıRüz kal-m ad d 

ınıştır. 



595 
No. Hulfısıısı 

3/490 . Milli Piyango İdarıffinin ] 952 yılı Bili'ı.nçosunun gönde
riJdiğine dair BaşvekiUct tezkeresi (Sayıştay Komis
yonuna) 

3/491 

3/493 

Mulga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi ıtümulüne 

girenierin 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesi 
hükmünden istifade edip edeıniyecekleri hususunun tef
sir yoliyle halledilmesi lıakkm~a Başvekiılet tezkeresi 

:!!ayın üyelerden bazılaruıa izin verilmesi hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkrresi 

Ekonomi ve Ticaret Vekaletinden istifa eden Enver Gü
reli'nin yerine Çalışma Vekili Hayı·ettin Erkmen'in ve
killik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezker.esi 

3/494 Açık bulunan Ekonomi ve Ticaret Vekaletine Devlet 
Vekili Fethi Çelikbaş'ın tilyiııine daiı· Ri.vaseti Cumhuı· 
tezkeresi 

3/495 İngiltere Kıraliçesi l\Iajeste Elizabet JJ. nin 'l'aç giyme 
merasiminde bulunmak üzere ingiltere'yi ziyaret ede
cek olan Başvekil Adnan Menderes'e Sağlık ve oısyııl 

Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstüııdağ'ırı, Dı., işleri Ve
kili Fuad Köprüiii'ye .lçi~leri Vekili Eteın Menderes'in 
vekillik edeceklerine dair Riynseti Cumhur tezkeı·~i 

3/496 Elazığ Mebusu Ömer Faruk ~aııa~ ,.e Rinoh Mcbusıı 
Mulıit Tüınerkan'ın, Geliı· Vergisi Kanununun 24 ve 
30 ncu maddelerinin tadili hakkındaki kanun teklifi
nin Geçici Komisyonda görü.~iilnı •sine dııir Maliye Ko
misyonu Reisliği tezkeresi 

3/497 Kore Türk silahlı kuvvetlcı·ine ınensuv astsubaylara, 
5802 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinhı (B) fıkrasının 

tatbik edilmesi haklonda lcra Vekilleri Heyetince itti
haz olunan kararname suretinin gönderilcliğine daiı· 

Başvekalet tezkeresi 

3/498 D0,·let Orman işlctıncl<>riylc kereste fabrikalarının 1950 
yılı muameleleri hakkında tanzim dilen ı·apoı·ıuı biliııı

çolarla birlikte sunulduğuna dair Divanı Mnhasebnt 
Reiııliii tıızkeresi ( Sayıştay Konıiııyonuııa ) . 

Muamelesi 

Dahili Nizamnaınenin G9 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal 
mıştır. 

11 . XI . ]953 tarihinde 254 sa
yılı tefsir <>larak kabul edilmi.~tir. 

(İçtima. : 4) 

25 . V . 1953 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İçtima. : 3) 

27 . V . 1953 taribinde okun
muştur. (içtimıı : 3) 

29 . V . J 953 tu riliinde okun
ıııuştuı· . (İçtima : 3) 

29 . V . 1953 tarihiııde okun
ml.l§tur. ( İı;tima : 3) 

3 . VI . 1953 tarihinde kabul 
edilmiştir. :Iı:ti.ma : 3) 

ı . VI . 1953 tarihinde okunup 
hilgi edinilmiştir. 

(E. : 184- İçtima : 3) 

Dahili izamnamenin 69 ncu 
ınadd i gereğince hii.küıusüz kal
ıru§tır. 



No. 

3/499 

596 -
Hulasası 

Muvazenei Umuıniyeye dahil dairelerin 1950 mali yılı 

hesabı katilerine ait umumi mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 
(Sayıştay Komisyonun&) 

Muamelesi 

Dalıili NizanıııanıPniıı (i9 ncu 
nıadd<'si gereğince lıüküııısüz kal
mıştır. 

3/500 Sayın üyelerden bazı·larına izin verilmesi hakkında Tür-
kiye Büyiirk Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 1 o . \" 1 • 1 n;;:J 1":ıı·ihincl\> oku ıı -

ıııu~tuı·. ( l~timıı : :ı ) 
3/501 Afyon Karahisar Mebusu Ali lllsan Slıbis 'in teşrii masu

niyetinin kaldırılması haık!kında. Ba.şvckiUct tezkcı·csi 

( Anayıısıı. ve Adalet komisyonlarından kuı·ulan Kaı·ma 

Komisyona) ı ı Xl . 1!)5:) tnı·ihiııde llül<ii-
ıııPt tnrafınd;ııı g-t•ri ~ lınnuştıı ·. 

(1<'. : ~4~- 1 <:t ima : 4) 

3/502 Artkara Üniversitesi 1951 ı ütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divam 
Muha.seba.t Reisliği tezkoresi (Sayıştay Komisyonuna) 

3/503 

3/504 

3/505 

3/506 

3/507 

3/ 50 

(1/590 ile birleştirilmiştir.) ll . ll 1 . l!J.)-1 tarihinde 6404 sa
yllı Kıııııın olurak kabu l cdiJnıiş
tiı·. (1 çtima : 4) 

!nbisarlar ınum Müdürlüğünün .1950 bütç:e yılı lıcsa.bı 

•katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Diva.nı Muhasebat Reisliği tezkeresi (Sayıştay Komisyo-
nuna) , ~ Dahi li 'izamnameııiıı 69 ıwıı 

gereğinrc Jıükünısü1. kal -

!stanbul Teknik Üıtiversitesi 1951 Bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beya.nnaımesiııin sunulduğuna dair 
Divanı Muh86ebat Reisliği te:>ıkert!6i (Sayıştay Komis
yonuna.) 

Sayın ~eleroen <bazılarına. izin verilmesi hakkında. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Riya.scti tezkeresi 

Amnsya Mebu ·u Cevdet Topcu'nun öldüğiiııe dııir Baş-

maddesi 
mıştır . 

Dahili izamnaıneııiıı 6!J rı~u 

maddesi gereğince lıükjiınsüz kal
mıştır. 

10 . VU 1953 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İ~tima : 3) 

vekalet tezkeresi 14 . VÜ 
muştur. 

195:3 tarihinde okuıı
( t~tima : a ı 

arşı ve mahalle bekçileri kanunu lii.yihasının gerive
ril m esine dair Başveklllet tezkeresi 

Atina'da yapılacak müzakerelerde •bulunmak üzere 
giden Dışişleri Vekili Fuad Köprülü'niiıı dönüşüne ka
dar kendisine İçişleri ekili Etem Menderes 'in vekillik 
edeeeğine dair Riyaseti Cumhur tezk resi 

16 . VJl . 195:1 taı·ihinde okım

nınş ve lfıyilıa 1! ükümete ge ı·i

'" rilıu işti ı·. 
(Jı'. : ~4ti.lçtinıa: :3) 

20 . VII . 1953 tnl'ihiııde okmı

nıuştuı·. ( İçtim ıı : :3) 



4. Onergeler 

Bu lçtiına senesi içinde gelen (103) öner
geden (74) ü ttçüncü, (4) ü Dördüncü içti
malarda sonuçlandırılmış, (1) önerge sahibi 

tarafından geri alınmış, (4) ü Da.hill Nizam
namenin 69 ncu maddesi gereğince hüküm
süz, (20) si de komisyonlarda kalmıştır . 

No. 

4/270 

4/271 

4/272 

4/273 . 

Hulfısası 

Konya (Hidayet Ayduıer) - Dilekçc Komisyonunun 6. 
VI . 1952 tarihli haftalınt karar cetvelindeki 2515 sayılı 

Kararuı Karoutayda görüşülmesine dair (Dilekçe 'Ko: 
misyonuna) 
Kayseri (Suad Hayri Ürgüblii ) - Milletvekilliğinden çe
kildiğine dair 

Burdur (Mehmet Özbey) - Şosc ve köprüler Kanunuııa 
ek kanun teklifinin geriverilmesine dair 

hmir (Abiuin Teköıı ) - Türk işçilerine karşı Hükünıe
tin .cephe aldığı haıkkındaJ{i iddianın mahiyetine ve İzmir 
İşçi sendiıkaJan veya Sendikalar Birliği iJe Hükümet 
arası rıda her hangi ·bir ihtil aflı mevzu olup olmadığına 

dair olan sözlü soru önergesinin geri1·erilmesiııe dair 

Muamelesi 

Konıisyonqndır. (D : X , 4/37) 

10 . Xl . 1952 tarihinde okun
muştur. ( İçtiına : 3) 

12 . XI . 1952 tarihinde okun
muş ve teklif sahibine gedveri l
mişti r. (F. : 191 - İçtima : 3) 

12 . Xl . 1952 tarihind-e okunmuş 
ve soru önergesi sahil,ıinc ged
vel'ilmiştir. 

(F. : 192 -1 tiıııa : :l) 

4/274 Anıkara (Talat Vasfi Öz) - Pasaport Kanununun 35 nci 
maddesinin yorumlanmasına dair 6 . Il . 1953 tarihinde 1H27 :.:<ı· 

yılı karaı· olaruk k:ıbuJ ed ilı>ı ·~

tiı·. ~ T : tiııın: 3J 

4/275 Antalya (B urhanettin Onat) - İlk toplantı ını yapmış ıbn
lunan Kardeş Libya Milli Meclisine Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin en iyi dilekleri ile 5cl fım ve sevgilerinin ib-

4/276 

lağına dair 14 . XI . 1952 tarihinde okun
ınuş ve BaşknuJı'k~a geı·eği yııp ı 

lııcağı bildirilmiştir . 

Denizli (Baba Akşit) • Maadin Niz01ruıamesiniıı 30 neu 
maddesindeki (akraba ve taall\lkat) tabirinin yorumlan
ması ha:k.kında (Ekonomi Komisyonuna) 

(E. : 134 -lçtiıııa : 3) 

Bu husustaki Adalet Komisyonu 
raporu 23 . III . 1953 tarihinde 
r ddedilnıiştir. 

(E. : 167 . lçtiıua : a) 



No. 

4./277 

~/278 

- 598-
Huliisası 

Erzinca.n (Cemal Gönenç) - C. H. P. Mecliıı grupunun 
aldltı karar dolayısiyle Londra. 'ya gidecek heyete ka.tıl

mıyooa.ğına. dair 

Erzincan (Ziya Soylu) - C. H. P. Meclis Grupunun al
dığı karar dolayısiyle Londra'ya gidecek olıın heyete 
katılmıyacağınıı dair 

4/279 Erzurum (Fehmi Çobaııoğlu) - Dilekçe Komisyonunun 
ı . XI . ı962 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4088 
sayılı kararın Karoutayda göriişülmesiııc dair (Dilek-

Muamelesi 

17 . XI . 1952 tıırihinl.lc okwı

muştur. (E. : ı31 - lçtinıa : 3) 

17 . Xl . ı952 tarihinde okun
muştur. (E. : 1~1 - I~tima : 3) 

çe Komisyonuna) . Komisyondadır. 

4/280 Manisa. (Muzaffer Kurbanoğlu) - lçtüzüğün 2ı9 ncu 
maddesinin yorumlanmasına dair önergesinin gerive-
rilmesi hakkında. 3 . XII . 1952 tııl'ihiııde oktm

mıış ve Ön'crge sahibiııe geı·ivc

rilmiştir . (F. : 197- l~tima : a) 
4/281 Çanakkııle (Nusret Kirişdoğlu) - Devlet memurları ay

lıkla.rının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 

Kanunun bazı maddelerinin değiştiı·ilnıesi ve bu kaııu

na. bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 5049 sayılı Kanunla. değiştirilen 6 ncı madde ·i
nin (B) bendinin değişt.irilnıe i hakkında kanun tekli-
finin geriverilmesine dair 21 . Xl . 1952 tarihinde okunmu§ 

4/282 Kütahya. (Besim Besin) - Dilekçe Komisyonunun 
ı , XI . ı952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3969 
sayılı Karann Kamutayda. görüşülmesine dair (Dilek-

ve teklif sahibine geı·ivcı·ilmiştiı·. 

(F. : 194 -l~tima : :{) 

çe Komisyonıina). Komisyondndır. (D : X, 4/ 47) 
4/283 Niğde (Necip Bilge) - Dilekçe Komisyonunun l . XI . 

ı952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4809 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair (Dilekçe Komis-
yonuna.). Komisyondndıı·. (D : X, -±/ 56) 

4/284 Erzurum (Sabri Erdumnn) - Dilekçe Komi yonunun 
ı . XI . 1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4797 
sayılı kararın Kamutayda görü~ülmesine dair ( Dilek-
çe Komisyonuna.) 29 . IV . ı953 tarihinde 1830 sa-

~/285 Erzurum (Sabri Erduman) - Dilekçe Komisyonunun 
ı . XI . 1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 5ı25 
sayılı kararın Kamutayda görüşülme ·ine daiı· (Dilek-

yılı karar olarak kabul edilmiştir. 
(lçtima : 3) 

çe Komisyonuna) . Komisyondaclır. (D : X, 4/ 15) 
4/286 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Dilek~e Komisyonunun 

1 . XI . 1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3 67 
sayılı karann Kamutayda. görüşülmesine dair (Dilekçe 
Komisyonuna). Komisyondadır. (D : X, 4/ 59) 
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No. Hulasası 

4/287 Manisa (Sudi Mıhçıoğlu) - Dilekçe Komisyonunun 
1 . XI . 1952 tal'ihli haftalık kaı·nı· eetvelintlel<i 4431 
sayılı kararın Kamutaycla göı·üşülmesine dair (Dilek-

Muamelesi 

çe Komisyonuna). Koınisyoııdadıı·. (D : :X, 4,/53) 

4/288 Bm·dur (Mehmet Özbey) - Köy Kanununa bir madde 
ekleııınesine dair olan kanun teklifinin gerivcl'ilınesine 

dair 

4/ 289 Manisa (Muzaffer Kurbanoğlu ) - lçtüzüğün 219 ncu 

4( 290 

maddesinin yorumlanmasına 
nıcsi hakkında 

dair önergesinin geriveril-

Seyhan (:::ialim Serçe) - Kanunu Medeninin 658 ve 6;)9 
ucu maddelerinin yorumlanınası hakkındaki önergesinin 
geriverilmesine dair 

4/ 291 Kastumonu (Muzaffer Ali Jlllühto) - Dilekçe Komisyonu
nun 1 . XI . 1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3405 sayılı Kararın Kaınutayda görüşülmesine dair 

3 . XII . 1952 tarihinde okunmuş, 
ve teklif sahibine geriverilmi~tir. 

(F. : 196- !çtima : 3) 

3 ~ XII . 1952 tarihinde okunmuş, 
ve önerge sahibine geriverilmiştir . 

(F. : 197- !çtima : 3) 

g . Xll . 1952 tarihinde okunmUII, 
ve önerge sahibine geriveri.lm.ittir. 

(F. : 198- lçtima : 3) 

(Dilekçe Komisyonuna) 29 . 1 . 1953 tarihinde salıibi ta-

4/ 292 Konya (Abdürrahman Falıri Ağaoğlu) - Konya .Asliye 
Hukuk Yargıcı hakkında Bakanlığa viıkı şikil.yctin sebep 
ve mahiyetine ve bu hususta yapılan muamele ve verilen 
karara dair olan yazılı soru önergesinin geriverilmesi 

rafmdnn gel'i alınro ıştıt·. 

(F. : 217 -lçtima : 3) 

hakkında 5 . XII . 1952 tarihinde okunmut, 

4/ 293 

------~-- ----

Burdur (Mehmet Özbey) - Milli Eğitim Bakanlığı mer
kez teşkilatı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılınasına dair olan 4926 SS.Yllı Kanuna 

·bağlı ( 1) sayılı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki ka
mm tcklifinin geriverilmesine dair 

-!/294 Konya (Tarık Kozbek) - Devlete ve il hususi idareleriy
le belediyelere ait hastanelerde çalışacak mütehcssıs dok
torların mesailerinin tamamen hastanelere hasrına ve 
buna mukabil tazminat verilmesine dair kanun teklifi
nin gerivcrilıncsi hakkında 

,·e önerge sahibine g riverilıniştir. 
(F. : .199 -lçtima : 3) 

8 . XII . 1952 tarihinde okunmuş, 
ve teklif sabitine geriverilıniştir. 

(F. : 200 -lçtima : 3) 

8 . xn . 19.52 taribinde okunmuş, 
ve teklif sahibitıc geı·iverilıniştiı·. 

(F. : 201 - !gtima : 3) 



No. 

4)'295 

-600-
ll ulusası 

Trabzon (Faik Alımed Barutçn ve 2 arkada§ı) - Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun 21 Jıci maddesinin değişti
rilmesine dair olan kanun teklifinin geriverilmesi hak
k-ında 

4/ 296 Kocaeli (Ekrem Alican) - Gelir Vergisi Kanunıınun bfi
zı maddelerinin deği§tirilmesi ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesi ve Vergi Usul Kanununun bazı madde
leriyle kanuna bağlı c tvelde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bfızı madde ve fıkralar eklenmesino dair olan 
5 15 sayılı Kanunu~ bfizı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanun tck.liflcrinin, kurulması talebolunan 
Geçici Komi~yonda görüşülmesine dair (Geçici Komis
yonu) 

4/297 Kastamonu (Rifat Taşkın ) - .Askeri muhakeme usulü 
Kanununun 52 nci maddesinin değiştiri lmesi hakkında

ki kanun teklifinirr geriveri lmesine dair 

4/29 

4)299 

4/300 

4j301 

İzmir (Pertev Arat) - Belediye Kanununun 15 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine ve 16 ncı maddesinin 1 nci 
fıkrasının deği ştirilmesine dair olan kanun tcklifinin ge 
rivarilmesi hakkında 

(İdareei Üy ler Km·ulu) - Büyük Millet Meclisi i952 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
toklifinin geriverilmesine dair 

( İdareci Üyeler Km·ulu) - Türkiye Büyük }Iillet Meclisi 
1952 yılı bütc:esindc değişiklik yapılınası hakkındaki ka
nun tcklifinin geriverilmesine dair 

eyhan ( alim Serçe) - Af Kanununun 16 ncı madde
siyle 4727 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü ve 5524 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddeleri hükümlerinin ncsebi gayı·isahih 
çocuklar için evvelce babalık dfivası açılarak reddolun
muş ' '0 kesinleşmiş bulunanlara da şamil olup olma
dığının tefsiri hakkındaki önerge inin geriverilmesine 
da il' 

Muamelesi 

10 . XII . 1952 tarihinde okun.mu~, 
ve teklif sahibine egriverilıniştir. 

(F. : 203- lçtima : 3) 

~ . XU . 1952 tarihinde okunmuş
tur. (İçtima : 3) 

17 . XII . 1952 tarihinde okunmuş, 
ve teklif sahibine geriverilıniştir. 

(F. : 204- lçtima : 8) 

19 . XII . 1952 tarihinde okunmua, 
ve tcklif ııahibine geriverilıniştir. 

(F. : 205- lçtima : 1) 

22 . xn . 1952 tarihinde okuna~, 
ve teklif İdareci Üyeler Kurulu
na <geriverilıniştir. 

(F. : 206 -İç tilila : 3) 

24. XII. 1952 tarihinde okunm.Uf, 
ve tcklif İdareci 'Oyeler Kurulu
na geri verilmiştir. 

(F. : 207- lçti.ma : 1) 

!1 . I . 1953 tarihinde okunmu~, 
ve önerıte sahibine geriverilıniotir. 

(F. : 210- lçtima : 3) 



No. 

4/302 

4/303 

- 601-
Hulasası 

Zonguldak (Rifat Sivişoğlu) - Bazı kisvelerin giyilenıiye
ceğine dair Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair 

Ankara (Cevdet Soydan ve Gazianteb .Ali Ocak) - Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakiondaki 2739 sayılı 'Kanunun 
2 nci maddesinin .A ve E fıkralarının değiştirilmesi halk
kındaıki kanun teklifinin ~riverilmesine dair 

4/304 Bilecik (Talat Oran) - Türkiye'de mevcut bütün sağlık 
müesseselerinin tevhit edilerek Sağlık ve Sosyal Yardım 
V e:k.aleti tarafından idare edilmesi hakkındalci kanun tek
lifinin geriverilmesine dair 

4/305 Kocaeli (Mehmet Yılmaz) - Yedek Subay ve yedek aske
rl: memurlar hakıkındaki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı 
Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine ·bir fıkra eklen
mesinc dair olan ıkaııun teklifinin gündeme alınması hak
kında 

4/306 

4/307 

4/308 

4/309 

Çankırı (Celal Boynuık) - Devlet Şiırası Kanununun 23 
ncü maddesinin (.A) bendinin tefsiri hakkında ( İçişleri, 
.Adalet ve Bütçe komi:ıyonlanna) 

Burdur (Mehmet Özbey) -Emniyet Genel Müdürlüğü ile 
Jandarma ve Gümrük Muhafaza Genel Dmmutanlıkla.rı

nın birleştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin g rive
rilmesine dair 

Tunceli (Hıdır .Aydın) - İskan Kanununu tadil eden 
5098 sayılı Kammun 12 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve yasalklığı kaldınlan yerlerle 5227 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 4 ncü bendinde zikredilen bölgelerde köyler 
teŞkili ve halkının yerleştirilmesi bakkındaki 5 26 sayılı 

Kanunda değişiklik yapılınasına dair olan kanun teklifi
nin geriverilmesi hakkında 

Konya (Hidayet .Aydıner) - Belediye Gelirleri Kanunu
nun 28 ve 37 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin geriverilmesine dair 

Muamelesi 

9 . I . 1953 tariliinde okuunıuş, 
ve tl·~if sahibine geriverilıniştir. 

(F. : 21!- İçtinıa : 3) 

7 . I . 1953 tarihinde okunmuş ve 
tcklif sahibine geriverilıniştir. 

(1!. : 209- l çtima : 3) 

12 . X . 1953 tariliinde sahibine 
ger~verilıniştir. 

(F. : 212 -lçtiına : 3) 

14 . I . 1953 taribinde redd<edil
ıniştil'. ( t çtima : 3) 

Dahili Nizanınamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsü.z kal
mıştır. 

J 9 . 1 . 1953 tarihinde okuıımuş 
ve teklif sııhibine geriverilıniştir. 

(F.-: 214 -lçtima : 3) 

19 . I . 1953 taıihinde okunıııuş 

ve teklif sahibilıe g rivcrilmiştir. 
(1~. : 2J 5 - 1çtimıı : 3) 

23 . I . 1953 tarihinde okunmuş 

ve teklif sahibin geriV'erilnıiştir. 

(F. : 216- !~ı ima : 3) 
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No'. H u Hisası Muamelesi 

4/310 Eskişehir (HilBan Polatıkan) - Dilekçe Komisyonunun 5 . 
I . 1953 tarihli hafta.lıık karaır cetvelindeki 5133 sa.yılı 

Karaı·ın Umuımi Herette görüşülmesine dair (Dilekçe 
Komisyonuna) Komisyondndır. (D : X, .ıj1 G) 

4/311 Kastamonu (Muzaffer Ali Mühto) - Dilekçe Komisyonu
nun 1 . XI . 1952 tarihli haftalık karar ceU"elindeki 3405 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair olan 
önergesinin geriverilmesi hakkında 29 . I . 1953 tarihinde okunnıuş 

4/312 

4/313 

4/314 

4/315 

eyhan (Sinan Tekelioğlu ) - 5830 sayılı Kanunla Hazi
neye intikal eden Adana Halkevi •binasının Adana Bele
diyesine maledilmesine dair olan ikaının teklifinin gerive
rilmesi hakkında 

• eyhan (Sinan Tekelioğlu ) - Dilekçe Komisyonunun 5 . 
I. 1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 5128 sayılı Ka
rarın Umumi H eyctte görüşillınesinı> daiı· ( Dilekçc Ko
ınisyı;muna ) 

Çank:ıı·ı ( Kazım Arar) - Çankıı·ı, Kastamonu ve Bolu 
havalİsinde 1951 yılında vukua gelen yer depreminde ev
leri yıkılan veya oturulamıyacak hal e g<'len vatandaşiara 
yardım yapıiniası hakkındaki kanun teklifinin gündeme 
alınma ·ına dair 

Bingöl (Feridun Fikri Diişün el) - Nıtsubay Kanunu
nun 12 nci maddesinin tefsirine dair (Milli , avunma 
ve Bütçe koınisyonlarına) (1/535, 613 ile birleştiril

ıniştir ) 

4/316 Çoruh (Mecit Bumin) - Köy Okulları ve Enstitüleri Teş
kiliıt Kanununun 15 nci maddesine bir fıkra ı>klenınesine 
dair olan kanun teklifinin geriverilmesi hakkında 

4/317 Ankara (Talut Vasfi Öz) - Türk Ceza Kanununun 4055 
sayı lı Kanunla değiştirill'n 403 n<'Ü maddesinin yorum-

ve. önerge sa hibine gerivc ı·ilnıiştir. 

(F. : 217 -l~tiıııa : :J) 

:) . ll . 1953 turibinde okunmuş 
ve teklif sahibine geriverilıniştir. 

(F. : 220 - l çtima : 3) 

Komisyondadır. (D : X, 4/58) 

6. II. 1953 tarihilHl(' red<l~dil

ıniştir . (İ~tima : :ı) 

2 . ur . 1!)54 tarihinde 6~00 Sıl!· 

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. ( İı;tiıııa : 4) 

9 . II . 1953 tal'ihindıı okunınuş 

ve teklif sahibine geriverilmiştiı·. 
(F. : 221 - 1çtima : 3) 

lanması haklandaki önergesinin geriverilmesine dair ll . n . 1953 tarihinde okunınuş 
ve önerge sahibine gel'iYerilmiş

tir. (F. : 222 -lçtiınn : 3) 
4/31 iğde (Halil uri Yurdakul) - Askeri memurlar hak-

kmdaki 1455 sayılı Kanunun nci madde inin değiştiril -

mesine dair olan kanun teklifinin geriverilmesi hakkında ll . n . 1953 tarihinde okunmuş 
ve teklif ahibin~ geriverilmiştir. 

(F. : 223- lçtima : 3) 



No. 

4/319 

- 003 -
IIuliisası 

Erzurum (Sabri Erduman) ·_ 1953 yılmda yeniden teşkil 
edilecek kazaların sayısına ve kurulmalarının hangi za
rııret ve esaslara istinadettiğine dair lçişleri V ekilinden 
sözlü sorusunun geriverilmesi hakkında 

4/320 Tı·abzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 anlmdaşı ) - 55, 356, 
3410, 3550 ve 4007 sayılı kanunların yürürlükten kaldı-

Muamelesi 

12 . 11 . 1953 tarihinde oklllllllıış 
ve sözlü soru sahibine geriveril
miştir. (1• . , 224 -lçtinıa : :ı ı 

rılması hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine dai r 12 . ll . 1953 tuihinde olnınımı ş 
ve teklif sahibine geriverilmiştiı·. 

(F. : 225 -lçtiına : :J) 
4/ 321 Kastamonu (Muzaffer Ali Mülıto) - Borçlar Kanununun 

226 ncı maddesinin tefsiri hakkında (Adalet Koınisyo
mma) 

4/322 

4/323 

4/324 

Antalya ( Burlıanettin Onat) - Orduya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sevgi ve sel fımlarınııı ~blii.ğma dair 

Manisa (!Gızını Tuşkcnt ) - Mcbusluktan çekildiğine dair 

Erzurum ( Bahadır Dülger ) - Pnsinleı· depreminde za
rar görenler için yaptırılacak meskenler hakkındaki ka
nun teklifinin geriverilmesine da ir 

4/325 '!'rabzon (li'aik Ahıned Baı·utçu ve Bingöl Mebusu Mus
tafa Nuri Okeuoğlu) - Noter Kanununun 7 nd maddesi
mu VI ncı fıkrası ile 67 nci maddesinin VI ncı fıkrası
nın yürürlükten kaldmlmasına dair olan kanun teklifi-

Dahili Nizanınumeııin 69 ucu 
maddesi goreğince hükümsüz kal
mıştır. 

22 . H . 195:3 taı·ilıiı~<l <' 1S29 s:ı

yılı J<aı·ar olaı·ak knlıul c<lilııı i~

tir. ( I ç ti nın : :J ) 
~6 . ll . 1953 tarimnde okunmuş
tur. (lçtima : :3) 

27 . II . 1953 tarihinde okunmuş, 
V!! teklH sahibine geriverilmiştir. 

(F. : 226- 1çtima : 3) 

nin geriverilmesi hakkında 27 . II . 1953 tarihinde okunm\lf, 
ve teklif sahiplerine geriverilmiş
tir. (F. : 227- İçtima : 3) 

4/326 l'ltanbnl (Hadi Rüsman) - Dilekçe Komisy.onuntuı 
3 . II . 1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 5338 
sayılı Karann Umumi Heyette görüşüimi'sine dair 
(Dilekçe Komi~yonuııa). Konıi&-yondadır . (D: X , 4/27) 

4/327 Manisa (Refik Şevket İnce) - Dilekçe Komisyonunun 
27 . II . 1963 tarihli haftalık karar cetvelindeki 5398 
sayılı Kararın Umumi Reyette görüşülmesine dair 
(Dilckçe Komisyonuna) (4/329 ile birlcştirilmiştir) 

~328 Balıkesir (Millit Erkuyuuıcn) - Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinde değişik-

8 . )I . 1954 tarihinde 1835 sa
yılı Karar olııı·ak kabul edilmiş
tir. (lc.ıtima : -i) 



No. 

- &o4: -

H ulisası 

lik yapılması hakkındaki kanun teklifinin gcriveı·ilm&
sine dair 

4/329 Erzurum (Balıadır Dülger) - Dilekçe Koııllsyonwmn 

27 . II . 1953 tarihli ha.ftalık karar cetvelindeki 5398 
Heyette görüşülmesine dair 

Muamelesi 

23 . III . 19.53 tarihinde okunmuş, 
ve teklü sahibine geriverilı:niştir. 

(F. : 229- !çtima : 3) 

sayılı Kararın Umumi 
(Dilekçc Komisyonuna) (4/ 327 ilc birleştirilıniştir) 8 . II . 1954 tarihinde 1835 sa

yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

4/330 Eskişehir (Jiasan Polatkan) - Dilekçc Komisyonunun 
16 . II . 1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 518 
saYJiı Karann Umumi Tleyette görüşülmesine dair 
(Dilekçe Komisyonuna). 

4/331 

4/332 

4j3:ı3 

İzmir (cihad Baban) - Bazı gazetelerin Milli Eğitim 
Vekilini irticaı te..,vik eder mahiyette gösteren neşriyat 
hakkındaki Milli Eğitim Vekilinden ~özlü sorusıumn ge-
riverilmesine dair 

Trabzon (liamdi Orhoıı) - Belediye Kanununun bazı 
maddeleriyle 4573 ve 4617 sayıJı kanunlaı·ın kaldırılma
sına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «Genel meclis:. tfı

birlerinin «Belediye meclisi:. olarak düzeltilmesine clnir 
olan kanun teklifinin gündeme alınması hakkında 

Kastamonu (Ri.fat Teşkın ve Ordu Feyzi Boztepe) 
Abkeri yargıtay üyeleriyle savcısırun yaş hadlerinin te.f
siı· yoliyle tesbiti hakkındaki önergesinin geriverilmesi
ne dair 

4/384 Balıkesir ( ıtlo Yırcalı) - ~lemurin Kanununun 3335 
sayılı Kanunla değiştirilen 85 nci maddesinin on fık

rasının ka.ldınlınası hakkındal-i kanun teklifinin geri
verilmesine dair 

4/ 335 Zonguldak (Suat Başol ve 4 aı·kadaşı) - Madenierden 
yapılacak ihracatta ödenmek'te olan nisp'i resimlerin 
Gelir ve Kurımılar vergilerinden mahsubu haldandaki 
kanun tek.lifinin geriverilmesine dair 

4/336 Mardin (Kemal Türkoğlu) - İkinci Menderes kabinesi
ne dahil bakanlardan yan ında.n. fazlasının değişmiş 

olması dolayısiyle .Anayasa 'ya uygun bir kabinenin te
~ekkülüne imkan hazırlamak maksadiyle Başbakan 'm 

Koınisyoııdadıı·. (D: X, .J.j li) 

23 . III . 1953 tarihinde okuıımuş, 
ve sözlü soru sahibine geriveril
miştir. (F. : 230- !çtima : 3) 

27 . III . 1953 tarihinde kabul 
edilmiştir. (!çtima : 3) 

3 . JV . 1953 tarihinde okunmuş 
ve önerge sahibine geriverilıni§tir. 

(F. : 232 -l~tinıa : 3) 

8 . IV . 1953 tarihinde okunmuş 
ve tcklif sahibine geı·iverilıniştir. 

(F. : 233- l ~tinın : :ı ) 

. lV . 1.953 tarihinde okunmuş 
ve teklif sahibine geıiverilıniştiı·. 

(F. : 234- tçtiıua : :~) 
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Hulasası 

istifa etmesinin veya hiç olma.zsıı. şeklen istifa ederek 
aynı şabsiyetlerle ve yeni bir proğra.mla Meclisten güven 
oyu istenmemeai sebeplerini açıklamak üzere Başbakan '

dan gensoru açılmasına dair önergesinin geriverilmesi 
hakkın. da 

4/387 Konya (Hidayet Aydmer) - mumi heyetin Perşembe 
giinleri de toplanmasına dair 

Muamelesi 

8 . XII . 1952 tarihinde okunm~ 
ve gensoru sahibine geriverilm~
tir. (F. : 202- !çtima : S) 

8 . IV . 1953 tarihinde okunııp 

kıılıul edilmiştir. 

·- · ··· - - - - ·~... (E.:J75- l çtima:S) 
4/338 Vıın (Ferid Melen) - Türkiye Emlak Kredi Bankasının 

s611 iki yıl içinde açtığı ticari krediler dolayısiyle !ç-
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması 
yapılmasına dair 

Kars (Sırn Atalay) - AmerikaWarın Doğu - .Anadolu 
iç.in teklif etmiş olduğu 3,5 milyon dolarlık yardımla 

Kars'ta ne gibi tesisler yapılacağına ve hayvancılığın 
ıslah ve inkişafı için bir tanm endüstrisi kurulması hu
susunda hazırlık yapılıp yapılmadığına dair Tanm Ve
kilinden sözlü sorusunun geriverilmesine dair 

4/340 Ağn (Celal Yardımcı) - Reisvelcilliğinden istifa etti
ğine dair 

4/ 3H 

4/342 

Sivas (Nazım Ağacıkoğlu) - Eka.lliyet ve ecnebi mek
teplerinde çalışmakta olan Türkçe, Türkçe - kültür mu
allimlerinin resll}i kadroya alınmalan haklondakıi ka
nun teklifinin geriverilme ine dair 

Rize (!zzet Akçal) - Ilakimler Kanununun 62 nci mad
desinin tcfsiri haklinnda (Ada.let Komisyonuna) 

4/ 343 Urfa (, ccdct Açanal) - Bayındırlık ve 
yonlarından istifa ettiğine dair 

aştırma koıuis-

4/344 Maraş (Salahattin Hüdayioğlu) - Maraş civarında Cey
han nehri üzerinde tesisine karar verilmiş bulunan hid
ro - elektrik santralinin iki s neden beri kurularak faali
yete geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hakkıa
da ne muamele yapıldığına, inşaata ne zaman başlatıla
catına ve son şekliyle kaç liraya mal olacağına dair olan 

15 . IV . 1953 tarihinde reddedil
miştir. (E. : 176 · İçtima : 3) 

16 . IV . 1953 tarihinde okunınu§ 
ve sözlü soru sahibine geriveril
miştir. (F. : 235- İçtima : 3) 

15 . IV . 1953 tarihinde okunm.U§
tur. (lçtima : 3) 

20 . IV . 1953 tairhinde okunmu~ 
ve teklif sahibine geriverilmiştir. 

(F. : 236 - lçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüs kal
mıştır. 

24 . IV . 1953 tarihinde okunmut· 
tur. (İçtima : 3) 
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sözlü soı'usunun geriverilmesi hakkında 

4/345 Zonguldak (Abdünahmıı.n Boyaeıgiller) - Adalet Vckii
letinc bağlı Yüksek Ilnkuk Kurulu kurulmasına ve ~ii 

rürlükte olan kanun ve tüzüklcrin tck metinde dertenmc
sine dair olan kanım t~klifiniıı güııd<'mc alınınası hak
kında 

4/346 Kars (:Sırrı Atalay) · - Kars 'ta hüküm süren şiddetli ve 
devam b lkış sebebiyle hayvan ların :beslenmesini temin için 
ne gibi tcdbirl!'r düşiinüldüğünc dair Başvekilden sözlü 
. oru: unun geriverilmesine dair 

4/347 İstıuıbnl (Hadi Hüsman ve Siird Mehmet Daim Süalp)
Dil kc:c Koınisyonuuun 8. V. 1953 tarih li haftalık karar 
cetvelindeki 59 2 sayılı Kararın Umumi Heyettc göı·ü-

Muamelesi 

24 . IV . 1953 tarihinde sahibine 
geriverilmitşir. 

(F. : 239- !çtima : 3) 

8 . V . 1953 tarihinde reddedil
miştir. (İçtima : 3) 

7 . V . 1953 tarihinde okunınuş, 
ve sözlü soru sahibine geriveril
miştiı·. (F. : 240- İçtima : 3) 

şü lnı esinc dair (Dilckçc Komisyonuna) Koınisyondadır. (D : X, -1/~R ) 

4/348 İstanbul (lliidi Hüsman ve Siiı·d Mehmet Daim Süalp)
Dilckçe Komisyomımm 8 . V . 1953 tarihli haftalık karar 
Cetvelindeki 59 3 sayılı Kararuı Umumi Hcyette görü
şül mesine daiı· (Dilekçe Komisyonuna) (4/357 ile bir-
leştirilıniştir ) Komisyondadıı·. (D : X, 4/29) 

4/349 Seyhan (Sinan Tekelioğlu ) - Devlet, h leel iye Vl1 cmvıı li 

metnıkedeu veya mübadillere muhtas emvaldcn haksız 

4/ 350 

4/351 

4/ 352 

4/ 3"3 

1 
ı. 

olarak ınal ilctisab<'dcnl crin bu malların istirdadı hak
kındaki kanun teklifinin g<'rivcrilml'sine dair 

BilPeik ( İşma il Aşkın) - Dilek~<' Komisyonunun . \ . 
1953 tarihli hafta lık karıır cetvelindek i 5981 sayılı Ka
rarın Umumi ReyPtte gÖI'Üşülm ine dair (Dilek~!' Ko
misyonuna) 
Manisa (Refik Şevket .İııce) - Dilekçe Komisyonunun 
20 . IV. 1953 tarilıli haftalık karar cetvelindeki 5751 
sayılı Kararın muıni Heyette görüşülmesine dair (Di
lekçe, Teşkil atı Esasiye, Maarif ve Milli Müdafaa encü · 
menlerine) 
Zonguldak ( A'vııi Yurdabayrak) - Rilimler Kanununun 
3501 sayılı Kanunla değiştirilen 43 ncü madde inin 2 
nci iıkrnsırun tefsiri hakkmda (Adalet Komisyonuna) 

Bingöl (Feridun Fikri Diişiinsel) - Umumi Heyetin Per
şembe günkü toplantılarının kaldırılması hakkında 

13 . V . 1953 tarihinde okunınuş, 
ve teklif sahibine geı·iverilnıişti ı ·. 

(F. : 241- !çtima : 3) 

Konıisyondadır . ( O X, 4/ 7) 

Komisyondııdır. (D : X, .J-ji'>O) 

9 . III . 1954 tarihinde 256 sa
yılı Tefsir olarak kabul edilmiş
t ir. (İçtima : 4) 

20 . V . 1953 tarihinde olnıııtıp 

kabul edilmiştir. 
(E. : 175- İçtima : 3) 



- 607 -
No. Huliis:ısı 

4/ 354 Sivas ( Reşat Şemsett in Siı·er) - İstanbul'un 500 ncü Fe
tih yıldönümü münasehetiyle Fetih Gazasma iştirak 

Muamelesi 

eden lerin hfLtırosı için soygı duruşu yapılınası hakkmda 29 . V . 1953 ta.ı·ihin:le saygı du
ruşu yapılnııştıı · 

4/355 

4/356 

Oaziarıtcb (Süle.rıııan Kuraııel ) - Mühendislik ve mimar
lık hakkındaki 345 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(n) fıkrasının tefsiri hakkında ( Bayındıı·lık ve Adalet 
komisyon larıııa) 

Ankara (Talat Vıı~f i Öz) - Kontrol Deta hakkındaki ka
nun teklifinin gcrivrrilnıcsinc dair 

4/ 357 Aııkara (Seyfi Kurtbek) - Dilekçe Komisyonunun 8.V. 
1953 tarihli hafta lık karar cetvelindeki 59 3 soyılı Ka-
rarın Umumi Heyetle görüşülmesine dair (Dilckçe Ko-

1E. : 183 -1çtima : 3) 

Dahili Niznmnamerıın 69 ncu 
maddesi egreğinc ehükümsüz kal
mıştır. 

5 . VI . 1953 tarihinde okunmuş, 
ve teklif sahibine geriverilmitşir. 

(F. : 243- İçtima : 3) 

misyonuna) (4/348 ile birleştirilıniştir ) Komisyond~dır. (D X. 4/ 4) 
4/ 358 Aııkaı·a (Seyfi Kurtbck) - Dilckçc Komisyonunını ll.V. 

1953 tarihli haftalık kaı·aı· cetvelindeki 59 3 soyılı Ka -
rarın Umumi Hcyctto görüşülmesine dair (Dilekçe Ko-
ınis~·onuıııı ) Komisyondadır. ( D X , -1/ :i ) 

4/ 359 Manisa (Refik Şevket İnce) - Dilckçe Komis.vonnnun 
ll . V . 1953 tarihli haftalık karar cctvclind~ki 5984 sa
.vılı Kararın Umumi Hc.vette görüşülmesine dair (Di-
lckçc Komisyonuna) Komisyomlndır. (D : X . 4/51) 

4/360 İçel (Salih İnankur ) - Mebus ara seçiminin bu yıl yapı! -
maınıısına dair 

4/361 Eı·zuruııı ( Hahauır· Dülger) - Dilek~e Konıisyo nuııuıı 

1 . Vll . 1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 643R 
sayılı Kararın Umumi 1 [eye tt~ görüşülmesine dair 

4/362 
(Dilek~e Komisyonuna ) . 
İzmir (Pertev Arat) - umartesi ve Paza r günleı·i ili' 
Salı günleıi öğleden son ı ·ıı ları hariç olmak üzere her 
gün saat ıo da ve öğleden sonro da saat 15 te topla
nılmasına dair 

' 
4/36:3 Kastnnıonu (GA iib n~ııi z vr 4 arkadaşı ) - Köy 1\aıın ııu 

ııun 44 ncü maddesinin 2 Ray ılı bendinin değiştirilmesi 

29 . VI . 1953 tarihinde 1831 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

~omisyondadır. ( D X, 4/9) 

ı . vn . 1953 taribinde kalıni 

edilmiıjtir. 

(E. : ı 9 -lçtima : ~) 

hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair 6 . vır . 1953 tarihinde okuııınuş 
ve sahibine geı·h•c ı ·ilıniştir . 

(F'. : 244 - l çtimo : :J) 
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4/364 , .Ankara (Salahattin .Adil) - Mebusluktan istifa etti.ğine 
dair 

Sinob (Muhit 'fümerka.n) - Basın meslekinde çalışan

tarla çalıştıranlar arasındaki münasebctlerin tanziıni 

hakkındaki 5953 sayılı Kanunun bilzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin gündeme alın
masına dair 

.;-866 Erzurum (Bahadır Dülger) - Dilekçe Komisyonunun 
8 . vn . 1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 6480 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülm esine dair 

7 . VII . 1958 tıu·ihinde okunmuş
tur. (lçtima : 3) 

9 . VII . 1953 tarihinde reddedil
miştir. (İçtima : 3) 

(Dilekçe Komisyonuna). Komisyondadır. (D : X, 4/ 10) 
'fll67 Erzurum (Bahadır Dülgeı·) - Dilekçe Komisyonunun 

8 . VII . 1953 tarihli haftalık karaı· cetvelilıdeki 6524 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
(Dilek çe Komisyonuna). Komisyondadır·. ( D : X, 4/ 11) 

4/368 Zonguldak (Ahdürrahman Boyacıgiller) - Topkapı Sa
rayı Müzesiyle diğer müzelerimizdeki bazı tarihi eser
lerin Paris'te bir sergide teşhir edilmek üzere Fransa'
ya gönderilmesi kararına dair Başvekilden ve merkez 
valiliği kadrosuna ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 
vekaleten idare edilmesinin sebebine dair İçişİeri Veki-
linden sözlü sorularının geriverilmesine dair 13 . vq . 1953 tarihinde okun

muş ~e sözlü soru sahibine geri
verilmiştir. (F. : 245 - !çtima : 3) 

4/371 

Çanlorı (Kii.zını Arar) - Çankırı, Kastamonu ve Bolu ha.
valisinde 1951 yılında vu.kua gelen yer depreminde evleri 
yıkılan veya oturulamıyacak hale gelen vatandaşlar& yar
dım yapılması hakkındaki kanun teklifinin gündeme alın
masına dair 

Kars (Hüsamettiın Tugaç) - Kars'lı AbbBB Ömer 'in 1-
kenderım'da polisler tarafından öldürülmesi ve eşi El
van'ın yaralanmBBı sebebine ve bu hususta talıkikat ya
pılıp yapılmadığına dair olan ve Adalet ve İçişleri vekil
lerinden sözlü sorusunun geriverilmesine dair 

Sinob (Ali Şükrü Şavlı ve .Muhlt Tümerkan) - Türk Ta.
bipleri Birliği Kanununun 8 nci maddesinin (a) fıkrası
mn tefsirine dair (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet 
koınisyonlarma) 

14 . VII . 1953 taribinde redd~e

dilmiştir. ( l çtima : 3) 

22 . VII . 1953 tarihinde okun
muş ve sözlü soru sahibine geri
verilmiştir. 

(F. : 247- !çtimıı : 3) 
, 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiikümsüı kal
~tır. 
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~/372 Bursa. (Hul&i Köymen ve 2 arkadaşı) - Türikiye Bü
yü1ıi Millet Meclisinin çalışmalarına 1 Kasım 1953 günü-
ne kada.r ara verilmesi haklonda 24 . Ili . 1953 tarihinde 1832 

SaJllı karar olarak kabul edil
miştir. (İçtima : 3) 

..... ~>•<---·+·· 



5. Türlü kağıtlar 

Bu içtima. senesi içinde gelen (21) tüı«ü 

ki.ğıdın (21) i de üçüncü içtimada sonuçlandı-

o. RuU.sası 

5/54 Milletvekillerinden mürekkep bir heyeti Birleşik Kıral
Jığı ziyarete daveti mutazamının İngiltere Lordlar ve 

Muaıııelesi 

Avaın Karnaraları Başkanlarının mektupları 12 . Xl . 1952 tarihinde okunup, 
seçim yapılmıştır. 

5/ 55 

5/ 56 

5/57 

Milletvekillerinden mürekkep bi ı· heyeti Yugoslavya 'yı 
ziyarete daveti mutazammın Yugoslav Federal Halk 
Meclisi Fed ral Konseyi Başkanının ınektulıu 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Libya Devleti hak
kındaki iyi temennilerine karşı f_,ibya Ayan Meclisi Baş· 
kanının teşekkül telgrafı 

Tüı·kiye Büyük Millet Meclisinin Libya. Devleti hakkın
daki iyi tcmennilerinc karşı Libya Mebusan Meclisi Baş
kanının teşekkür telgrafı 

5/ 5 Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Haziran - Ağus

tos ayları hesabı hakkında Meclis He ·ap larını !ne !erne 
Komisyonu raporu 

5/59 Üsteğıncn Doğan Tanyer'in hükümlü bulunduğu ceza-

(E. : 131. Içtiina : 3) 

1 . XII . 1952 tarihinde okuııup, 
se~iın ya.pılınıştır. 

(E .. : 159- İçtima : 3) 

17 . XI . 1952 tarihinde okunmuş
tur. (E. : 134- İçtima : 3) 

17. XI. 1952 tarihinde okunmuş
tuı·. (E. : 134- lçtima. : 3) 

12 . XII . 19.52 tarihinde okunup 
bilgi edinildi. 

(E. : 154- lçtima : 3) 

run affı hakkında Adalet Komisyonu raporu 1·6 . I . 1953 tarihinde 6017 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

5/60 

5/61 

l\1ill tv killerinden mürekkep bir heyeti Hindistan ı zi
yarete daveti mutaZJ11Dffi1n Hindistan Büyükelçi ·inin 
mektubu 

Büyük l\fillet Meclisi, Riyaseticumhur ve Divanı Muha
dbat R~i liği 1951 yılı hesabı katisi hakkında Meclis 
Hesaplarını !nceleme Komi yonu raporları 

19 . XII . 1952 tarihinde okunup, 
13 . II . 1953 tarihinde seçim ya
pılmıştır. (E. : 157 -1çtima : 3) 

29 . IV . 1953 tarihinde ilişik ol
duğu Ilazine kesinhesabına katıl
mak üzere gönderilmiştir. 

(E. : 178 -1çtiıııa : :J) 



- 611 -
No. Bulasası 

5/62 Türkiye Büyük Millet Mecli ·i ı952 yılı Eylul, Kasım 
ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını !nceleme 
Komisyonu raporu 

5/ 6:3 Hollanda Meclisi Reisieri Jankman ve Kortenhorrst'un 
Balıkesir ve Çanakkale nuntakalarmda vukua gelen dep
rem münnsebetiyle Büyük Millet Meclisi Reisliğine gön
derdiği taziye telgrafı 

5/64 Fransız Meclisi M.ebusan Reisi Edouvlll·d Herriot'nun 
Balıkesir ve Çaıuı.kkale ınıntakalarmda vukua gelen dep
rem münasebctiyl e Büyük Millet Meclisi Reisliğin c gön-

Muamelesi 

ı2 . II . ı953 tarihinde okunup, 
bilgi edinilmiştir. 

(E. : ı63- İçtima : 3) 

27 . III . ı953 taı·ihinde okunmuş
tur. (E. : ı 71- İçtima : 3) 

derdiği tilziye telgrafı 27 . lll 
ıuuştuı·. 

ı953 tarihinde okun
E. : ı72 -İ<,:tima : 3) 

5/65 Çanakkale ınıntakasında vulkua gecln deprem nıünasche
tiyle Bü.vük Millet Meclisi Reisi tarafından gönderil n 
tl·cssür ve taziye tclgrafına, ka rşı Çanakkal e Valiliğinin 
teşekkür telgrafı 27 . lll 

ıuuştm·. 

1953 tarihinde okun
E. : ı73- 1-:t ima : 3) 

5/ 66 

5/67 

5/68 

5/69 

. .. 

5/ 70 

Balıkesir nııntakasında vukua gelen deprem miiııascbe

t i.vlc Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından gönderilen 
tccssür ve taziye telgrafma ka rşı , Bal.ıkesir Yaliliğiniıı 

teşekkür tclgrafı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı952 yılı Aralık ve ı953 
yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı hakltında Meclis Ilesap
l arını 1ncelcıne Komisyonu raporu 

Arjantin 'l'emsilciler Meclisi Reisi Antoııio J . Benitez 
ile Milli Kongre Kiltibi Refael V. Gonzalez ' in, menıle
ketimizde vukubulan felaket müııasebetiy l e 13üyük Mil
let Meclisi H.eisliğine gönderdiği taziye tegı·afı 

Alman Buııdestag Heyeti iızalarınııı , Türkiye 'de ~ldık
ları müddı>tçc kendilerine gösterilen mi:safirpeı-verlikten 

dolayı Büyük Millet Meclisi Rcisliğiııc gönderdiği teşek

kür mektubu 

İstanbul fethinin 500 ncü yıl dönüıııü münascbctiyle ya
pılacak törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ile bir 
heyetin davet edileliğine dair İstanbul Fetih Derneği 
Başkanının mektubu 

5/71 Yugoslav Paı·Jfııuento Heyeti Reisi M us ha Pijade 'nin 
uıenılcketimizde kaldıkları müddetçe kendilerine göste-

30 . ın . 1953 
muştur·. (E. 

tarihinde okuıı

ı74- ! çtima : 3) 

~ . Vll . 1953 tarihinde okunup 
bilgi edinilmiştir. 

(E. : ıs7 -lçtiıııa : 3) 

20 . V . 1953 tarihinde okunmuş
tur. (E. : 1 O -1çtiına : 3) 

20 . V . ı95~ tarihinde olmıunuş

tıır. (E. : J 81-İç:ti oıa : 3) 

25 . V . ı953 tal'ihinde eçinı ya
pılııuştır. (E. : ı 2 - lc;timn : 3) 
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.Hulilsası 

rilen misafirperverlikten dola)'l Büyük Millet Meclisi 
Reisliğine gönderdiği teşekkür telgrafı 

Muamele Vergisi kanunu liiyihasmın karma bir komis
yonda görüşülmesine dair E/konomi Komisyonu raporu 

5/73 Türkiye Büyük Millet Meclisi 1953 Yllı Mart : Ma)'ls ay
ları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu 

5/74 Va.kı davet üzerine Türkiye'yi ziyaret etmiıı bulunan İn
giltere Parlamento Heyetine karşı gösterilmiş olan lıüs

nülkabul ve samimi rnisafirperverliktcn dolayı teşekkürü 
mutazammın telgraf 

Muamelesi 

1 . VT -. 1953 tarihinde okunmuş
tur. (E. : 159- lçtiına ::-l ) 

1 . VII . 1953 tarihinde okunarnk 
reddedilmiştir. (1~tiına : 3) 

2 . VII . 1953 tarihinde okunup 
bilgi ediııilıniştir. 

(E. ı 18 - 1çtima : 3) 

1 . VII . 1953 tarihinde okunup 
bilgi cdinilmiştiı· . 

(E. : ıaı- lçtiıııa : : ı ı 



6. Çeşitli işleri ilgilendiren kağıtlar 

IX ncu Dönemin üçüncü toplantı senesi 
içinde çeşitli işleri ilgilendiren (2 989) tane 
kağıt gelmiş olup bunlardan (1 537) si Ka
nunlar Müdürlüğüne, (1 228) i Zatişleri Mü
dürlüğüne, (5) i Muhasebe Müdürlüğüne, 

(2) si Matbaa. Müdürlüğüne, (5) i Zabıt Mü-

dürlüğüne, (21) i Kitaplık Müdürlüğüne, 

(176) sı İdare .Amirliğine, (2) si Bütçe Mü
dürlüğüne, (4) ü özel Kalem Müdürlüğüne, 
(S) ü de Daire Müdürlüğüne ha.vale edilmit
tir. 



1. Dilekçeler 

ttgüncü içtima. senesi içinde Büyük Mil
let Meclisine gelen (4 286) dilekçeden (3 979) 
tanesi Dilekçe Komisyonuna, (307) si de muh
telif komisyon ve kalemiere ha.va.le edilmiştir. 

Bu içtima. senesi içinde Meclis Reisliğin-

Gelen 

4 ı3 20 Raziran ıD52 tarihinde encümendc 
bulunan arzuhaller 

ı 025 20 Haziran ı952 tarihinden 3ı Ekim 
ı952 tarihine kadar encümene gelen a.r
zuhaller (•) 

ı 5 O ı Kasım ı952 tarihinden ı Mart ı953 
tarihine kadar encümene gelen arzuhal
ler (••) 

966 20 Haziran ı952 tarihinden 3ı Ekim 
ı952 tarihine kadar vekiüetlerden "e
len arzuhaller 

ı ı53 ı Kasım ı952 tarihinden ı Mart ı953 
tarihine kadar vekiHetlerdcn gelen arzu
haller 

759 Muvakkat Arzuhal Encümeninden devr
alınan arzuhaller 

ı Encümenlerden gelen arzuhaller 
ı 763 ı Mart ı953 tarihinden 24 Temmuz 

ı953 tarihine kadar eneümene gelen 
arzuhaller ( .. ) 

ı 540 ı Mart ı953 tarihinden 24 Temmuz 
1953 tarihine kadar vekaletlerden gelen 
arzuhaller 

12 925 Toplam 

den Dilekçe Komisyonuna. havale edilen 
(3 979) dilekçe ile ikinci toplantı senesinden 
müdevver dilekçeler hakkın~a. yapılan mua
meleler a.şağıdaki cetvelde gösterilmi§tir. 

Gide1ı 

ı 061 20 Raziran 1952 tarihinden 31 Ekim 
1952 tarihine kadar vekiı!ctlere. gönderi
len arzuhaller 

1 086 ı Kasım ı952 tarihinden ı Mart 1953 
tarihine kadar vekftletlere gönderilen 
arzuhaller 

54 Evrak Müdürlüğiine iade olunan arzu
haller 

3 Encüınenlere gönderilen arzuhaller 
ı Belgeleri sahiplerine iade edilip işleın

den kaldırılan arzuhaller 
392 Muvakkat Arzuhal Encüınenince karara 

bağlanan arzuhaller 
3 ı49 Karara. bağlanan arzuhaller 
ı 608 ı Mart ı953 tarihinden 24 Temmuz 

1953 tarihine kadar vekaletlere gönderi
len arzuhaller 

45 Evrak Müdürlüğüne iade olunan arzu
haller 

4 Encüınenlero gönderilen arzuhaller 
ıo Belgeleri sahiplerine iade edilip iş;cnı

den kaldırılan arzuballer 
ı 4 8 Karara bağlanan arzuballer 
4 023 24 Temmuz ı953 tarihinde encüınende 

bulunan arzuhaller 

12 925 Toplam 

(•) tlçünciı içtimaa takaddü.ııı eden Meclisin çalışmalarına ara verme tarihleri aı-a.sında gelmiş 
bulunan 1025 arzuhal ikinci içtimaa ithal edilmi§tir. 

(••) Dokı,zuncu Devrenin iiçiincii içtima senesi içinde Meclis Reisliğindeıı Arzuhal Encümeııine 
havale edilen arzuhallerin ayısı : 

1 Kası.nı 1952 tarihinden 1 Mart 1953 tarihine kadar: 1 580 
1 .llart 1953 tarihin(lcn .24 Temmuz 1953 tarihine kadar: 1 763 
9 1 T nımı~z 1953 tıırihindeı~ 31 Ekim 1953 tarihine kadar : 636 dır ki, cemaıı 3 979 dur. 

..... 
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Muhtelif komisyoulurıı ve kalemiere havale edilen (:J07) clilekçeden (8) i Adalet, (1) i Anayasa, 

(33) ü Bütçe, ( 4) ü Çalışma, (10) u Ekonomi, (43) ü İçişleri , (ll) i Maliye, (2) si Milli E jii1im, 
(1) i Milli Savunma, (2) si ağlık ve osyal Yaı·uım, (1) i 'J.'arım, (22) si Karma, (14) ü GJ<;ici 
komisyonlar ile (1.5) i İdare Amirliğine, (105) i Kamuılar, (35) i de Zat ve Kağıtişleri müdürlük
lerine lıavale edilmiştir. 

' 

• 

• 



4 ncü l çtima içinde Yüksek Meclise 
163 1'(l,Ç(/J'I 

69 Teklif 
76 
60 

,lj 

..2 133 
2 029' 

4 535 

Tezkere 
One ı· u e 
Tiirlii kağıtlar 
Çe~itli i.şleri ilgilendiren ktiğitlar 
Dilekçeler 

Evı-ak gelnıi§tir. 

• 

lÇTtMA 4 

1. Layihalar 

' 

Bu lçtima içinde gelen (163) tasandan, 
(128) i Dördüncü lçtimada sonuçlandırılm~ 
(3) tasan Hükümet tarafından geri alm~ ve 

(32) si de Dahili Nizamnamenin 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz kalmıştır. 

No. Hulis:ı.sı Muamelesi 

1/651 Bazı hallerde memleket içinde izinli göııdeı·ilecek erıı

tın yol masrailarının Devi t<:e ödenmesi hakkında 
(Milli avuıuna ve Büt~c koınisyonlarına) 2 . lll . 1954 tarihinde 6304 sı· 

yılı 1\anun olarak kabul edilmiş· 
tir. ( lı,:tiına : 4. ) 

1/ 652 Cenevre'd !ınzalanmış olan « Milletlerarası. Ana Tra
fik Yollarının lıışasıııa Mütedair B yannam » ile bu 
beyanaınenin 1, 2, ve 3 ayılı kl riııe 'fürkiye umhu
riyeti Hükümetinin iltihakı hakkında ( Dışişleri ve Ba
yındırlık komisyonlarına) 

1/653 Devi t Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gel c k yıllara geçici yükenmelere girişilmesi hakkın

daki 5076 ayılı Kanunım birinci nuıddesini değişüren 
5 3 sayılı kanuna· ek Kanun ('Bayındırlık, ve Büt<.:c 

10 . III . 195.J. tarihinde 6:360 sıı

yılı Kanun olarak kab~] edilmiş· 
tir. (l~tiına : -le ) 

koıu.i yonlarına) · 4 . I . 1954 tarihinde 6213 sa,.. 

lj654 Devlet memurlan aylıklarının tev,hit v teadülüne 
dair 3656 ·ayılı Kııııunıı bağlı ( 1) sayılı cetvel ile ta
dil ve eklerinin Adalet ekiileti kısmında değişiklik 

yılı Kıınun olarak kabul edilmiş· 
tir. ( Lçtiınıı. : .J. ) 



No. 
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Hulasası Muamelesi 

'j'llpı]ması hakkında (Adalet VI' llüt ~e koıııisycınlnrına) ll . ili . 1954 tarihinde 6406 sa
yılı Kaııuıı olarak knhul edilmiş
tir. (İçtimn : 4) 

1/655 Dı-vlet nıeıııuı·laı·ı aylıklııı·ıııın trvhit ve teadülüne 
daiı· 3656 sa~· ılı Kanuna bağlı {1) sayı lı <>etvelin Içiş
leri Vekilieti taşra teşkilatı kısmında değişiklik yapıl-

ması hakkında ( İ c; işleri Y<' Bütçe komisyonlarınal 12 . II . 1954 tarihinde 6249 sa-, yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

1/656 Devlet Üretme Çiftliklel'i Umunı· Müdürlüğü 1953 yılı 

Büt~e Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişik-

1/657 

1/658 

lik yapılınası hakkıııda ('Büt~e Koınisyonuıııı) 25 . 1 • 1954 . tarihinde 6231 Sil

yılı Kanun olarak kabul edilıniş-

Oeııel toplanmalar ve gösteri yÜrüyüşleri konunu 
i ş l e ri ve Adalet komisyon la ı ·ı na ). 

(1ç-

Oünırük nıııhafazıı I'C muamele sınıfı ıııenıuı·l arı teşki

l at ı hakkındaki 3944 sayılı Kıınunuıı biızı madtlelel'inin 
değiştirilmesine dair 4632 sayı lı 1\ıınunıı ıııüzeyyel ka
ıııın (Gümrük ve Tekel ve Büt(;l' komisyonlarıııa) . 

. tir. ( l~timn : 4) 

25 . XJI . 1953 tarihinde Hükü
met tamfından geri alınmıştır . 

(F. : 259 -lçtima : 4) 

Dahili izııınnaın nin 69 ıı cu 

maddesi gereğince lıükülllBÜ?. kal
mıştır. 

1/659 G iinıı·iik tarifeleri ve ticaı·ct genel Anlaşmasına ekli 
listc)cı·in ınetinlerind!' yapılan düzeltllH' VC değişiklik
lere nıütaııllik ikinci protokolün tıısdikı hakkında 
(Dışi şleri , Gümrük ve 'T'ekel ve 'l'icııı·et koıııisyoıılıırına) ll . lTI . 1954 taırihinde 6:l92 sıı

yılı Karnın olar;ık kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 4) 

l/660 1htiı·a hcrntı kanumı (F:koııonı i ve Adalet koınisyon
Jaruuı ). 25 . I . \954 tarihine]~ lliikiiınet 

ta1·a:fııulan geri alınmıştır. 
(F. : 264 -!çtima : 4) 

1/661 lstnnbul '!'eknik Üniversitesi 1950 yılı hesnlıı kati k:ı-
nuııu ( ayı§tay Komisyonuna). Dahili Nizamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

1/662 Karayolları Genel Müdürlüğünün 1951 yılı hesnb.ı ka-

1/663 

ti kanunu ayıştay Komisyonuna) (3/535 ile birleş-
tirilm.iştir.) 29 . [ . 1954 tarihinde 6240 811-

yılı Kanun olurak kabul edilmiş
m·. ( lçtiına : 4) 

Limanların inşa , tevsi, ıslah ve teçhizine dair 5775 sa
yılı Kanuna ek kanun (Bütc;e Komisyonuna). 27 . ~1 . 1953 tarihi nd 6192 sa

yılı Kıtnun olurak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4.) 
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Mıılisıısı 

Markalar w ıııeıışc işııı· tl > ı•i kımunu 

ı·rt ve Adalet kornisyoıılarına) 

(Ekoııomi, Ticıı-

1/665 Mill tll'rıırası Adalet Divanı tatiisünün 36 m•ı maddesi
nin ikinci fıkrasında derpiş ·olunan ve hukuki uyuşınıız
lıklarm ç .. r.üj.mesi hususunda divanın kaza hakkını önce
d n tanımayı gerektiren ihtiyari kayda yenideıı katılma-

Yuaınele~i 

' 25 . ı . J !)54 t8ı·ilıirıde llükiiıııı·t 

tııı·nfıııdna geri alııunıştır·. 

(1<'. : 265- J~tiınn : ~) 

mız hakkında ( Dışişl e ri ve Adalet koıııisyoıılarına) 10 . lll . 1954 ta ihiııdc 6%7 sn
yılı lüınun olarak kabul edjlmiş
tir. (İ~tinıa : 4) 

1/ 666 Tapu Kanununun 26 ncı madde. inin d!'ğiştirilıııcsin 

rlair (lı,:işi P ri V<' Adalet koıniııyonlarına) 

1/667 

1/ 66 

1/66!1 

1/670 

Tarım Vckaleti Etüd ve t tişarc Il<'ycti ve Yüksek Zi
ı·aat Şurası t!'şkiline rlaiı· ( Tarım w Büt~e komiR_,·on-
larıııa) · 

Türk - Alınan Protokolü ile €&lerinin ve Şarap Anlaşma

sının tasdikı hakkında ( Dışişl eri vr Ticaı·pt komis~·oıı- . 

ları na ) 

Türkiye umhuriyeti Hükiimeti ilc Mısır Cumhuriyeti 
Hlikümeti arasında imzalanan tiearet V<' örlcıne anlaşma

lariyle eklerinin tasdikı haldkında ( DışişiPri "" Ticart>t 
koınisyonlaı·ın;ı.) 

'l'ürkiye umhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Fed ra
tif Tialk umhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaştır
ınalaı·ına dair anlaşmanın ta ·dikı · hakkında ( Dışişl l'ı·i 

ve laştırını~ komis;ı,onlarına)· 

1/671 Türkiye ile Belçika- Lüksemburg Ekonomik Birliği ara
sındaki Ödeme Anla masının bir sene müddetle uzııtıl
ma u;ıa dair olan mektupların tasclikı hakkında (Dı · 

işlhi ve '!'icaret konıiRyonlnrına ) 

t;G72 '!'ürkiye ile Hindistan arasında imzalanan 'ricar t An
la ınıısı v eklerinin onanma ıııa dai r ( Dışişleri ve Ti
caret ko ın i yon la rına) 

6. 1 . 195~ tnl'ihiııdc 6~17 sa

yılı Knııun olaı·nk kabul edilıııiş
tiı·. ( l~tinıa : 4 ) 

~6 . ll . 1%-l tuı·ilıinıi P fi:!fl7 sa 

y ılı 1\ n nuıı olaı·ıık knlnıl edi lıııi~ 

tir. (l~tinıa : ~ ) 

l 1 . lll . 195-l tarihindt' 639!1 sn
yılı Kanun olarnk kabul eclilıııiş 

tir. (l<;tiııın : .ı ) 

Dahili Nizaınnıını<'niıı 69 · n cu 
ı.ıaddesi gı•rcğin<' hiikürıısüz kal
mıştır. 

10 . nı . l!lri-1: ta ı· ihiıı de 6%6 sn
yılı Knııun olarak kabul l'clilmiş

tir. Uı:tima : 4 l 

11 . lU . 19;)4 tarihiıılle 6:~() :3 ıwı

yılı Kııımn olnı·ak knhul edilıııiş 

tir. (1 ~tinın : ~ ) 

ll . lll . 1954 taı-ilıindt 639 sn

yılı Kanun olaı·ok kabul edilmiş

tir. (İçtiı:ııa : 4) 



N.. :l1ul~~ıı.5ı M:u~ıtıele~i 

1/ 673 Tüı·kiye - lsveç 'J'icaret ve Ödeme aniaşınalan ile ek Pro
tokol ve buna ınelfuf mektuplarm meı·iyet müddetleri
nin 15 Haziı·au 1954 tarihine kadar uzatılınasııılı daiı· 

mektup teatisi suretiyle yapılan anlaşmanın kabulü 
ha kk ında ( Dışişleri ve Ticar·et koınisyonlarına) J O . ll f . 1954 tııı·ihinde 6354 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. ( İçtinıa : 4) 

l / 674 Vakıflar Uınum Müdürlüğü 1951 büt~e yılı h esabı kati 
kanunu ( ayıştay Komisyonun a) 

1/ 675 Ziı·ai mücadele işlerinde çalışıp başarı gösteren meınur

lara iki-amiye verilmesi hakkında (Tarım ve Bütçe ko-

Dahili Nizamııamerıin 69 ncu 
ımıdelesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

rnisyonlarma ) 18 . J . 1954 taıihinde 6222 sa 
yılı Kanun olarak kabul edilıniş

t"iı ·. (1çtima : 4) 

1/676 «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Anlaşması» na Tür
kiye 'nin iltihakı hakkında ( Oı şişl e ı-i ve Ekonom i ko
nıisyonlarına ) 

] / 677 Beden 'l'eı·biyesi Uınuın Nl lidürliiğii 195 1 ııınli yılı hc
sııbı kati luınnnu (. ayıştay K omisyonuna ) 

1'/ 678 Bil'leşıniş Milletler Eğitim , Bilim ve l~ültüı · Teşkiliıtı 

(Unesco) nun, Hüküınetimizl e Birleşmiş Mill etle r 'l'ek
nik Yard ım Bürosu aras ı nda 5 EylUl 195] de im zalanan 
Telmik Yardım Esas Anlıışmasınn fı kıd taraf sıfatiyl c 

ith nli hususunda Hükümetimizle Biı ·l eşm i ş Milletler 
Teknik yardım Bürosu ']'ürkiye 'l'eınsilcisi aı·ıısındıı tc
ııti olunan mektupların tasdikı hnldonda (Dışi~leri ve 

10 . lll . 1954 tal'ibinde 6365 sa
yı lı Kanun o laı·a k kabul edilmiş
tir. ( lç tiııı a : 4) 

Da hili Nizamnameıı in 69 ıı cu 

maddesi ge ı·cğinc hüküııısüz kal 
nııştıı·. 

Milli Eğitim komisyonlarına) 10 . HI . 1954 taribinde 6!l64 sa
yıl ı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (1çtima : 4) 

l/6i9 Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki 494.0 ve 
5760 sayılı kanunla ı·da değişiklik yapılınasına da it• 
(Milli Eğitim ve Bütçe koın isyon larına). Dahili Nizamnameniu 69 n<>u 

maddesi gereğince hükümsüz kal-

l/6 o 
.. 

Devlet memurları aylıklımnın tevhit ve teııdülüne dair 
olan 3656 sayı lı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 

mı. dair (Içişler i ve Bütçe koınisyonlnl'lna ) 

mıştır . 

6 . ı . 1954 taribind 6214 sa
yılı Kanun olartık kabul edilmiş
tir. (lçtinııı : 4) 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/681 Tekel Umum Müdürlüğü 1953 YJ]ı bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında (Büt-
çe Komisyonuna) (1/705 ile biı'leştirilmiştir.) 25 . 1 . 1954 tal'ihinde 623::! sa

YJlı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (l <: tinı a : 4) 

1/6 2 Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunda askeri 
makamlar üzerinde .değişiklik yapılmasına dair olan 
5427 sayılı Kanuna bağlı cetvelin tadilinc dair (Büt-
çe Komisyonuna) 21 . XII . 1953 tnrihincle 6208 sn

YJlı Kanun olarak ){abul edilmiş

tir. (! çtima : 4) 
1/683 Türkiye ve Orta - Doğu Amme !daresi Enstitüsünün 

ilidası hususunda '!'ürkiye Hükümetiyle Birleşmiş Mil
letler Teknik Yardım Bürosu arasında imzalanan 1 sa
yılı teknik yardım ek Anlaşmasının tasdilli hakkında 
(Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonlanııa ). 3. lll . 1954 taı·ilıindt' ı;:wı sn

yılı Kanun olarak kabul etlilnıiş

tir. (lı;timn : 4) 

1/684 Türkiye 'ye bir teknik yardım daimi temsilcisi izaını 
ilı.ususunda Tüııkiye Hükümeti ile Birl~miş Milletler 
Teknik Yardım Bürosu arasında imzalanan Teknik 
Yardım Ek Anlaşmasının tasdikı hakkında (Dışişleri 

Komisyonuna) JO . lll . 1954 taı · ilıiııde 6362 sa

yılı Kanun olarak kabul edi lmiş

tir. ( lçtinı a : 4) 

1/685 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yılı Rütçe Kanununa 
bağlı (A/1) ve (A/ 2) işaretli cetvellerde değişiklik ya-
pılması hakkında (Bütçe Komisyonuna) 15 . XJI . 1!!53 tarihinde 6196 sn

yılı Kanun olarak kııbul edilıni ~
tir. (İçtima : 4) 

: 1/686 1954 mali yılı Muvazenei Uımımiye Kanunu (Bütçe 
Komisyonuna) 28 . II . 1954 taı·ilıinue 6297 ~n

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 4) 
1/687 Ankara Üniversitesi 1954 mali yılı Bütçe Kanunu · (Büt-

1/~8 

1/ 689 

c;:e Komisyonuna) 27 . n . 1954 tar·ihinde 6295 s.ı

yılı Kanun olarak kabul edilm iş

tir. (l~timn : 4) 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 mali yılı Büt
çe Kanunu (Bütçe Komisyonuna) 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğü 1954 mali yılı 
Bütçe anunu (Bütçe Komisyonuna) 

25 o n o 1954 tnrihin~e 6282 sa
yılı Kanun olarak kabtıl edilmiş
tir. (l çtima : 4) 

26 . II . 1954 tarihinde 6293 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 



- 6~1 -
No. Hulasası Muamelesi 

1/ 690 Devlet Üı·etme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1954 mali 

1/691 

yılı Büt~c Kanunu (Bütçe Konıi~yomuıa) 26 . H . 1954 tarihinde 6291 sıı

yılı Kıınun olnı·nk kabul etliJnıi ş

tir. (l çtima : 4) 

Hudut ve Sahillcı· Sağlık Unıunı Müdür!~ 1954 Mali 
yılı Bütçe Kanunu (Biitçe Komi ·yon una) 26 . Jl . J!l54 taıilıinde 62 8 sa

yılı Kanun olarak kabul eeli lmiş

tk (İçtiına : 4) , 
1/ 692 İstall'bul Üniversitesi 1954 Mali yılı Bütçe Kanunu 

(Bütçe Komisyonuna) 27 . li . 1954 ta riJıiııde 6296 sıı

yılı Kanun olarak kabıli edilmiş
'tir. (tçtima : 4) 

1/693 İstanbul '!'eknik Üniversitesi 1954 Mali yılı Bütçe Kanu-
• nu (Bütçe Komisyonuna) 25 . H . J954 Uırihinde 62 1 sa

yılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

1/ô94 Karayolları Unıum Müdürlüğü 1954 .Mali yılı Bütçe Ka-

1/695 

1/696 

1/ 697 

nunu (Büt~e Komisyonuna) 25 . II . 1954 taı·ilıinıle 6286 sa
yılı Kanun olarak kabıli edilmiş

tiı·. .(İçtima : 4) 

Orman Umunı Müdürlüğii 1954 Mali yılı Büt~e Kanunu 
(Bütçe KO'I.Disyonuna) ' 

Tekel Umwn Müdürlüğü 1954 Mali yılı Bütçe Kaıınmı 
(Biitçe Komisyonuna) 

Valoflar Umum Müdürlüğü 1954 Mail yılı Bütçe Kanunu 
(Bütçe ·Komisyonuna) 

26 . li . J 954 ta!'ihiııde 6292 sa
yılı Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (1 çtima : 4 ) 

26 . n . 1954 tarihinde 62 9 sa
yılı Kanun ohu·ak kabul edilmiş
tir. (lçtiına : 4) 

27 . LI . 1954 tariblııde 6294 s ı
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (t çtiına : 4) 
1/69 Harcırab Kanunu (Maliye ve Rütçc komisyonlarına) 10 . II . 1954 tarihiud•.ı 6245 Sil-

l/699 Yabancı seı·maye yatırım Kanunu (Ekonomi, Ticaı·et, 

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 4) 

Maliye, Büt~e komisyonlarıDa ve Geçici Komisyona) 1 . 1 . 1954 tarihiml 6224 sa
yılı Kanun olnı·ak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 4) 

l/700 Limanlar inşa Kanunu 
y.onlarına) 

(Bayındırlık ve Büt~ konıis-

1/701 Yeni bir barem kanunu yapılineaya kadar Devlet me
mur ve hizmetillerine ödenek ve ikramiye verilmesi 
hakkında (Bütçe Komisyonuna). 

27 . I . 1954 taribinde 6237 a
yılı Kanun ol nı·ak kııbul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 

2!i . xn . 1953 tarihinlle 6211 so
vı lı Kanun alıırak kabul edilmiş
tir. (İçtiuıa : 4) 



- a~ -
rıı. liulasa~ı Muamelusl 

1/702 Beden 'l'eı·biyesi ınuın Müdül'lüğü 195:! yılı I Hit~e 

Kanuntınli bağlı (A/1) i şııretli cetvelde d<'ğişilik yııpıl-
mnsı hakkında (Biit~e Komi~yonunn). 23 . 1 . 19::>-1- tarihintic 6280 sa

yılı 1\aııuıı olııı·ak kabul erlilıni~

tir. ( lçtinıa : 4) 

1/703 

1/704 

1/705 

Devlet ll ııvnyolları Uıııuııı Miidül'lüğü Hl5:ı yılı Hüt~e 

Kanununa bağ lı (A/1) ve (A/'2) işııı·etli cctvclleı·ıle 

değişikl ik yapılmıısı hakkında (Büt~e Kom isyonuna) 

Devlet memurları aylıkinrının tevhit ve teadiilüne dııir 
olan 3656 .sııyılı Kanunıı hağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umunı Mütliil'lüğü kısmında değişi klik ynpılnııısı

na daiı· (!~işleri ve Bütçe komi~yonlarına) 

Tekel mum Mü<lJürlüğü 1953 yılı Bütçesinde münııkıılC' 
yapılması haıkkmda (13ütçe Komisyonuna) (1 / 681 
ilc birleşti ril ı n işti ı·) 

1/706 Arazi Vergisi Kanununun dcği§ik 10 ııcu maddesinin ta-

n . I. 1954 tarihiııd<c 622 1 ~~~

yılı Kanun olııı·ak kabul edilnıiş

tiı·. (l~tiına : -1- ) 

24 . H . 1954 tarihinde 6276 sn

yılı Kıınun olarak kııhul edilmiş
tiı·. ( l çtinıa : 4) 

25 , 1 . 1954 lııı·i h inllC fi2:J2 S;!· 

yılı Kııııuıı olıınık lwhul ılilıııiş 

tiı·. (l~tiııııı : + ) 

diline dair (Maliye ve Büt~c komisyonJarıııa) 1 ::ı . J 1 J !l:i+ tnrihintlc· fi:.!:i:i ~"

yılı Knnuıı olıırıık lwlıul ı•dilmi~

tiı·. (l c:tinııı : +) 

1/707 Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet andığına bağlı 

İ§çilere mesken yaptırmaları için borç pa ı·ıı verilmesine 
dair olan Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasının ta
dili bakkıııda (Milli aVltnma ve Bütçe komi~yonları-
nıı.) 2 . 1 IT . 1954 ta!'İhiııdt> (:;:102 ~n

yılı Karnın olaı·nk kabul etlilnıiş

tir. ( l~tinııı: 4 ) 
1/70 )3ıılık~dık nıevzuunda 'l'ü11kiye'ye teknik yardım temi

ni hususunda Tül'kiye Tiüküıııcti ile Birleşmiş l\lillet
ler Gıdıı ve 'l'anın Teşkilatı arasında inızalanan Ek An-
laşmanın tasdilo hakkında (Dışişleri ve Ticaret ko-
mi yonlarına) • ' 11 o m o 1954 1aı·ihinde 6!397 ı>ll · 

709 Bina Vergisi Kanununa ek Kanun (i\fiıli.'' ve Bütç 
komisyonlaı1na) 

l/710 Bir Avrupa tediye birliği kurulma ı hakkındaki 19 Ey. 
llil 1950 tarihli Anlaşınııyı tadil eden 4 sayılı Ek Proto-

yılı Kaııwı olarak kııbul edilmiş
tir. ( lçtinııı : -1- ) 

15 . li . l!l5-l tnl'ihinde 625fi sa
yılı Kanun olarak kııbnJ edilmiş
tir. (l~tima : 4 ) 



-~M-
No. Hulasası M.uıı.uıe1cs1 

kolün tasdikınıı, daie ( Dışi~ l e ı · i ve 'ficaret komisyonları-
na) ll . lll . 1954 hıı · ihi ncl(' G:ı9.ı sa

yılı 1\ ıınıın ol~ı·ak kabul ellilmiş

tiı· . ( l c:t iı ıııı : 4) 
1/ 711 Birleşmiş Mi ll <'t l<'r ınill etl eı·~ı-ası çocuklımı fıc il yunl ı ııı 

fon u ile ak liedilen tek nik yaı·dıııı Aıılıışııınsıııııı tasdikı

na da ir ( Dı~i.şl e ı-i ve Snğl ı k vC' Sosyal Yaı·dıın koıııis-

yonlarıua) 1G . lll . 1954 tarihinde G!l67 sn 
y ılı l\ıınun olaı·ak kııhtıl edilmiş-

• tir. (İ<;tiına : 4) 
1/ 712. Deniz i ~ Kaııuııu (Çn lı şnı ıı ve Alhı l et kom isyoıı l aı·ınn) JO. lll. ]954 tıı ı-ilıi ııde 6:~79 ~~ı

yı lı Kn ııun olarak kabul edilmiş
tir. (t~t iııı a: 4) 

1/ 71 ::\ Emekli . dul vr yetinı ıı yl ı klal'ına znııı yHpıl nınsı tınk-

kında (Ma li ye Y<' 11iit ~e komisyoıılnnna) . 1 . H 1954 taı-ilıinde 62-i] sa
yı lı Kanun olarak kabul edilııı i~-

1ir. (l ~t imıı : 4 ) 

l / 714 Gö lcük Joı za nıc ı · l< ezini n DE>ğiı·ııı en:ıeı·l"ll e ıı C:öl~ük loı
sıılııısıııa kn l dıı· ı lnınsı lıııldonclıı ( lçi~IC'ı-i vc Büt~<' ko-
ıııisyonlarına) . 4 . lll . Hl54 t ıı ı · ihiml t> G:ı~~ sn

yılı T\ ıı ııuıı olarak kHinıl edilıııi~

tiı · . U c: tiııııı : .ı ı 
l / 71ii Cliiııırük knııııııuııuıı hn z ı ıııaddel t>ı-iniıı lleğiştiı·ilııı esinl' 

ve Clüııırük tarifesi K anu nu ilc cl< n t ildi ll e ı-inin k al
dırılmnsııııı dair ((lümrlik ve Tekel. 'f i cnı·et. Adalet, 
Maliye, Bütt;e ve Cleçici komisyonlnrn) . ~(i . ll . 1954 t:ıwilıiııcle 6:!90 sıı

yılı Kanun olarak kabul (tilnıiş

tie. (l c:tima. : 4) 

1/716 1nsnn l t ııkiarını ve Ana ll üniyetlt>ı-i Koruma Sözle~me
si ve buna ek protokolüıı tasdikı hakkınd a (D ış i şl eı· i 

Komisyonuna) 10 . J)J . Hl54 taı·ilıinde 6:366 sa
yılı Kanun o la ı·ak k abul ntlilnıiş

tir. (lçtinıa : 4) 
1/ 71i Oı ·nıaıı Uııı ıını Müdüı-lüğü ktmıhışu hııkkındııki Kanu

na ek 3818 sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik ya
pılmasına daiı · (Tarım v~ Dütçc koıııisyoıı l ııeına) 

lj718 ahı·a çek i ı-gesiyle mücadele mevzuundıı. Tiirlciye Cum
husiyeti ile Bideşıuiş Milletler Gıda ve '!'arını Teşki-
1 5tı arasında imzalaııaıı 5 sayılı teknik y,ıırdım ek Aıı
la§masının tıısdikına dair (Dışişler i ve T,ıırıın komis

yoularına) 

. l . 1954 taritıjnd 622:~ sn
yılı Kanun olrıı·ak kalıni edilıuiş-

r . ' tir. ( ~:t ıma : 4 ) 

10 . III . 19:54 tarihinde 6361 sa
yılı Kanun olarak kabttl edilmi§
tir. (1çti.ıııa : 4) 



N •. 

lj719 

l/720 

lj721 

- GM -
Hullisası 

28 Ağustos 1952 tarihli 'l'üı·k - Fransız Pı·otokolü ile 
eklerinin 1 EylUl 1953 tarihinden itibaren üç ay müd
detle uzatılma.sı için Fransa. Büyük Elçiliği ile teati 
edilen mektupların tasdikınn dair ( Dışişleri ve Tica
rf't komisyonlarına) 

l!l53 yı lı Muvazenei nıunıiye Kanununa b,ağlt cetvel
lerde değişiklik yapıbnası hakkında (Bütçe Komis
yonuna) 

125 milyon liralık iç istikraz :ıkdi bakkınıla 

Komisyohuna) 
(Büt~e 

lj722 Milli Eğitim vekruetine bağlı ilkokul öğretmenleri 

kıu.lrosundan maıı.5 alJJnlarla ilköğretim müfettiş ve 
denetmenleri aylık derecelerinde yapılacak değişiklik 

hakkında (l'filli Eğitim ve Bü~e komisyonları,na) 

Muamelesi 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince lıüküınsüz kal
mıştır. 

13 . I . 195* tarihinde 6220 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 4) 

ll . I 1954 tariliinde 6218 sa
yılı Kanım olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 4) 

(2/549 ile birleş*ilıniştir) 17 . II . 1954 tariliinde 6273 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tır. (!c;tiınıı. : 4) 
1/723 Sermayesinin tnmamı Devlet tarafından verilmek su

r~tiyle kurulan iktisadi t~kküllerin teı;kiliiteyle 

idare ve muı·.akabeleri h:ıkkmdaki Kanunun 45 nci 
maddesinin 3 ve 4 ncü bentlerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna .t~r madde eklenmesine dair (Çalışma, Eko
nomi, Maliye, Büt~c komisyonlıırına vf' Ucçiei Komis
yona) 

1 /7~4 Gümrük tarifeleri ve tic.aret genel n.n]aşmnsına ekli 
listelerin metinlorinde yapılan dü7Aıltme ve deği5iklik

lere mütaallik üçüncü Protokolün tasdikı hıı.kkmda 

28 . XII . 1953 ı..ıri.JıiJıde 6212 sa
yılı Kamın olarak kabul edilmiş

Ür. (İc;tiına : 4) 

(Dışişleri, Gümı·iik ve Tekel ve Ticaı·ct komisyonl.~rına) Dalıili izaınnamenin 69 ncu 

1/7::?5 

1/726 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
hakkındaki 5'".>39 sayılı Kanuna ek kanun 
(Bayı,ndırbk ve Bütçe kon:ıi yonJarııı.a) 

görevleri 
layiliası 

'ivil havacılık mevzuunda 'J'ürlciye'ye teknik yardım 
temini hususunda 'l'ürkiye Hükümeti ile illietlerarası 

ivil Havacılık Teşkilatı arasında imzalanan 2 numara
lı Ek Aniaşınanın tasdikı hakkında (Dışişleri ve Ulaş
tırma komisyonlJJrına) 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

ll . III . 1954 tar·ihinde 63 7 sıı

yıh Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (l çtima : 4 ) 

10 . III . 1954 tarihinde 6359 sa
yılı Kanun olJJrak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 4)_ 



No. 

1/727 

l / 728 

J/ 729 

- 625 -
Hulasası 

----------------------
Türki.ve umhuriyeti Hükümeti ile Çukw·o,•a .I<:lektrik 
'!'ürk Anonim Ortaklığı arasıncıa eyhan barajı hidı·o -
elektı·ik tesislerinin devrine mütııallik olarak akdedileır 
mukavelenin tasclikı hakkıııda (Uayındırlık ve Bi.it<;c 
konıisyoıılarına ) t 

'l'üı·kiye - Finlandiya Ticaret Protokolünün 
daiı· (Dışişlcı-i ve Ticaret komisyoıılarına) 

tasdik ı na 

'Pi.irkiye - Ispanya '!'icaret v~ Ödeme anlaşınalanna ek 
8 :\i~aıı J953 tarihli Protokolele münderiç ü~ milyon do
lfırlık pliıfon müıldetiııin altı Nydnn bir seneye çıkarıl
ınası hususunda İspanya Hükümeti ilc tcati edilen 
mektupinmı tasdikına dair (Dışişlel'i ve Ticaı·et ko
misyonlarına) 

l j730 '!'ü rkiye ile Pakistan aı·asında imznlıınıın Kültür Anlaş
masının tasdilona dıı.ir (Dışişleı-i ve Milli Eğitim ko
misyonuııa) 

1/ 731 'Piiı·kiyc - P~ıloııya Ödeme Anlaşma · ınıı ek Protokolüıı 
tasdikımı dııir (Dı~işleri ve Ticaret koıni~yunJanııa) 

1/ 732 Devlet ıııemuı·lan aylıkJarınm tevhit vet adülüne daiı· 
olan !1656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçiş
leri Vekilieti ıııerk<'z teşkilatı kı~mıııda değişiklik ya-

Muamelesi 

27 . I . 19()4 tarihinde 6236 sa
yıh Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 4) 

l>ahili Nizıunnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizartfnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince lıüküınsüz kal
mıştır. 

10 . III . 19Ş4 tarihinde 6363 sa
yılı .Kanun olarak kabul ediJmiş
tir. {İçtima : 4) 

Dahili izaınnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğineo büküınsüz kal
mıştır. 

pılma sı hakkıııda (Dabiliyc ve Büt<;e koıııisyonlııı·ına) 3 . III . 1954 tarihinde 6312 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş-
tir. (İçtima : 4) 

1/ 733 lstişari denizrilik teşkiliıtınm kuruJnıası hakkındaki Dev- ' 

1/ 73.J. 

1/ 735 

Jetlerarası özleşıneye lkatılmıınuw ve bu sözleı;meııin 
tasdikına daiı· ( Dışişleri ve !aştırma koınisyoıılarııııı) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Nakdi 'l'ııznıinııt Kanununun 1, 2 ve 4 ncü ıııadd lerinin 
değiştirilmesine daiı· {l~işlcri, Gümrük ve 'l'ekrl ,.e 
Bütçe koıııisyouJarına) 

Petrol kanunu layihası (Ekonomi, Adalrt. 1\lııli:ve, Büt 
çe koınisyonlarına YC Geçici Komisyona) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükürnsüz kal
mıştır. 

7 . III . 1954 tarihinde 6326 sa
yılı Kantın olarak kabul ediliniş
tir. (İçtiına : 4) 



1 

1 o. 

1/736 

- &~ -

Ilulasası 

----------------·-·-
Türl<i.Yc 'ınııhııri.,·eti lliiküın ti ilc Yunanistan Kmıliycti 
f lülıüm<'ti arasında Anka ı·a "da irnzııl aıımı ticaret ve ödl•
ıne an i aşma l arı ilc eklerinin ta.sdikı hakkında (Dışiş l eri 

YC Ticaret koıııi~.,·onlaı·ına ) 

Muaıulesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
nuştır. 

1/737 Tü ı·kiye nınhmi~·cti ilc Yunani~tan Kıı·allığı ,.c Yu
goslavya Fedcratif ![alık 'umhuriyeti arasında müııakit 
Dostluk ve J ıj Biı-liği Anlaşmasına ek An l a§nııının tasdi -
kına dair (Dışişleri Koıııis_,·oııuna) 10 . III . 1954 tarihinde 6358 sn

yılı Kantın olarıık kabul cdilıııi~

tir. (lçtiına : 4) 

1/ 73 ' Devlet rctnı · ' iftlik lcri ınuın J\Iü lürlüğüniin HJ53 
yılı Bütçe Kanununa bağl ı (A/1) işar•tli cetvelde dcği-

l /73~! 

~iklik yapılınası hakkında ( Bi.it~c Komisyonuna) 15 . II . 1954 tarihinde 6263 sa
yı lı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 

iftlikleı·i Uınuın Müdürlüğü 1!)51 bütçe 
~·ıJı hesabı kati kanun l fı:vilıııs ı ( ayıştay Korrıisyuınıııa ) Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 

maddesi gereğince !J.ükiiınsüz kal
mıştır. 

1/ 740 U ümrük taı-i[eleı-i ve t.icaret genel An.laşmıısıuıı ekli' 
listeleı·iıı ıtıeriyet n:iüddetiııin uzatılma ına . ıııütedair 
beyaıınamenin tasdikı hakkında (Dışişleri , Oünn·ük ve 
Tekel ve Bütçe koıni ·yoıılnrına) 10 . III . 1!!5,1 tarihinJe 636~) ~n · 

yılı Kllllun olarak kabtıl edilmiş
tir . (İçtinıa : ,!) 

J/ 741 Mcnıuı· ve mii~tahdenıleı·e verilecek fevkalade zıını hılk
kınclaki Kanunun 9 ncu ve bu kanuna ek 4849 sayılı 

Kaııumm 1 n i maddelel'iniıı değiştirilıııe i hakl<ındıı 

1 / 742 

( laştıı·mo ve llüt~e koıııisyonlanna) 10 . III . 1954. ta:·ihinde 63 1 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tır. (İçtiıııa : 4) 

Relediye Geliı-leıi Kanununun 24 ncü ınııddesine bazı 
hükümler klenıııesi hııkkuıda (Ticaret, l~işlcri ve 
Büt~ komisyonlarııııı) 3 . III . 195,4 tariliinde 6307 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 4) 

l / 743 ağlık ve o yal Ym·dım Vekilieti kurtduş ve nıenıur-
la ı·ı hakkınclald Knnuna b~zı hükümler ekleunıe ine 
ılııir olun 4 62 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
deği ilüik yapılması hakkında (.ağlık ve o~yal Yaı·

dıııı ve Bütc;e komisyoıılanıııı) 15 . II . 1954 tarihinde 6259 sa
yılı Kamuı olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 4) 



o. 

1/ 7-H 

627 -, 
tfulasası 

Ankara 'daki Kı:.:ılur hastanesinin satınalınması hakkm
dııki 5970 sayılı Kanuna ek kanun liıyihı.ısı ( Sağlık ,·c 
, 'osyal Yı.ınlım ,.e I:Hitr;c koıııisyuıılıınnıı ) 

1/ 7-15 1953 yılı i\luvazeııei L'ıııuıııiye Kanununa bağlı (A / 1 ) 
ve (A / :.l) i şaı·ctli cetveUeı·de değişiklik yapılması hıık

]()nda (Büt~e J< oıni~yuııuıııı) (2/568, 584, 5 7 ilc bir-

lfııaoı ele ·i 

Dahili izı.ınınanıenin 69 ucu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal• 
nıı~tır. 

leştirilıııiştiı· ) 15 . II . 1954 tari.hiı:ıde 6260 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 4) 

1/ 746 De,·let memurları aylıklanıım •tevhit \'C tcı.ıdülün dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı, (l ) .'ayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adalet Tckaleti kısmında değişiklik yapıl-
ınası hakkında (Aclliye ,.c Büt~c ·komisyoulıırına) 2a . ll . 1954 tııı·ihiııde 6:H4 sa

yılı Kanun ulaı·ak kahul cdilıııiş

tiı·. ( l<;tima : 4) 

1/ 7-H Devlet menıuı · laı· ı a.rlıldııı·ıııııı tcrhit ve teaılülünc dair 
olan 3656 sayılı •Kamııın bağlı (1) sa~·ılı cetvel ilc tııdil 

ve ckleriııiıı Adalet Vekfıleti ve Tapu ve Kadastı·o Uınuın 
Müdürlüğü kısımlarmda değişiklik yapılma ·ı hakkında 

(Adalet ' 'e Büt~e koınlliyonlarıua) 13 . .ll . 195+ tarihinde 6:Z65 ~a

y ılı Kanun olarak kabul l'diluıiş

tir. ( 1 <;t ima : +) 

1/ 748 DerJet Su lşlcri Uınuııı "i\ lüdüa·liiğü 1954 yılı Bütçe ka-
nunu liiyihası (Bütçe Komisyonuna) 25 . ll . 1954 tııı ·ilıinde (i:.! 5 sa

yılı Kanun olurak kabul edilıııi~

tir. (1 ·tima : 4) 
1/749 Türkiye Cunıhuı·iycti ilc İsrail Devleti llüküın et i ara.sın

daki 4 Temmuz 1950 tal'ihli ödeme ıınlaşmasınıı ek Pro
tokolün tasdikı hakkında (Dışişleri ve Ticaret komi -
yonlarına) . 

l/730 Sağlık ve ~osyal Yardım Vcl\fıleti lwruluş ve memurları 
Kanununa bfızı hüküml er eldenın !Sine dair olan 4862 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cclvclleı·inde değişiklik yapılına ı 
hakkında (.ağlık ve 'osya l Yardım ve Büt~e komisyon
lıırına.) 

1/751 1952 bütçe yılı hesabı kııtl kannnıı Jiıyihnsı 
tııy Koınisyoııuna ) 

(Rııyış-

1/752 Oiiını·ük taı·ifelcri V<' ticnı·et gcııl'l Anlaşınıısı fıkıd ta 
raflardan biızılüı· ı ilc ,Jııponyıı ııı·ıısın lııki tical'i ınüııı.ı

sebetlrr-i düzenliyeıı beyaıınarrıeııiıı ta ·dikı hakkında 

Dahili Nizanınııınenin 69 ncu 
nıuddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

25 . II . 1954 tarihinde 62 4 sa

yılı Kanun olarak kııhul edilmiş
tiı·. (l~tima : 4) 

Dalıiü izamuamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



No. 

l/753 

H ulisası 

(Dışişleri , Günnük ve 'l'ckel, Ticaret ve Bütçe konıis
yonlarına) 

Posta, 'l'elgraf ve 'l'cleion lşletıue Urutım Müdürlüğü
nün 1951 bütçe YJlı hesabı kati kımıum lfıyihası ( a
yışlay Koııiliıyonuna) 

Muamelesi 

Dahili Niıanınaıncnin 6!) ncu 
maddesi gereğineo lıükümsüz kal
mıştır. 

Dahill Nizamnaıncııin 69 ncu 
maddc;;i gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

1/754 1953 yılı Muvazeuei Umuıniye Kanununa bağlı A/1 
ve A/2 iışaretli cetvellel'(le deği~iklik · yaııılıııa~ı hakJmı-

, da (Bütçe Konıisyonuna) 15 . li . J954 tarihinde 6261 sa
yılı .Kanun olaı·ak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 4) 

1/755 li:ara.yollar·ı Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı A/2 ve B işaretli cetvellerde değişiklik ya-
pılması hakkırıda (Bütçe Komisyonuna). 15 . II . 1954 tarihinde 6262 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 4) 

1/756 İstanbul Teknik Üniversitesinin 1953 YJlı bütçe Kanu
nuna bağlı A/1 ve A/'l i,~ar •tli cetvellerde değişilil; 

yapılması hakkında (Bütçe Kouıisyonwıa) 15 . II . 1954 tarihmde 6264 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (!çtima : 4) 

1/757 İstanbul Üniversitesi lı'en ve 'l'ıp fakülteleri için ( ye
lotron) inşa ve tesjsi hakkında (Milli Eğitim ve Biit-
çe konıisyonlarına) ll . III . 1954 tarihinde 640 sa

Yllı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

1/758 1'emyiz ~Mahkemesi teşkiliı.tına daiı· 1221 SaYJlı Kanu
nun 2 ııci madde-inin değhıtirilnıcsi hakkıııda (Ad :ı -

1 t ve Bütçe komisyonlarına) • 23 . II •. 1954 tarihinde 6275 sa
yılı Kanun olarak kabul edilnıiş

tjr. (İçtima : 4) 

1/759 

1/760 

Türk Medeni Kanununun 639 ncu maddesinin değişti 

rilmesi hakkında (Adalet Komi ·y.onuna) (2/4 ik 
birleştirilmiştir.) 

Yeniden (4) kaza kurulması hakkında (İçişleı·i ve 
Bütçe komi yonlaı·ına) ( 1/76.1 '' 2/592 ile birleşliril

miştir.) 

!) . III . Hl54 tarihinde 6333 sa
yılı 1 anun olarak kabul edilnıiş

tir. (İçtima : 4) 

4 . III . 1954 tarihinde 6324 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. . (İçtima : 4) 
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1/761 Yeniden (18) kaza. kurulması hakkında (İçişleri ve 
Bütçe komisyoıılarma) (1/760 ve 2/592 ile birleştiril-
miştir.) 4 . III . 1954 tarihinde 6324 sa

Yılı Kanun olarak kabul edilıni§

tir. (İçtimıı. : 4) 
1/7(;2 Milletlerarası Çulışına Teşkilatı statüsü tadilııaınesinin 

1/763 

] / 764 

tıısdikınıı. dair (Hariciye ve Çalışına encümenlerine) 9 . III 1954 tarihinde 6346 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun biızı maddelerinin de
ğiştirilnıcsine ve bu kanuna bazı maddeler eklenınesine 
dair (Dahiliye, Teşkiliıtı Esasiye ve Adiiye encümen
lerinc) (2/ 278, 422, 602, 611 ilc birleştirilıniştir) 

Llaşlırnıa Vckfıleti görevleri ve lnııuluşu hakkındaki 

Kııııunda değiş ikiilc yapılınıı,ına ve bu kanuna bazı mad
deler ekleıımesine dair (Münakalfıt ve Büt~e encümen
leıwe) 

17 . II . 1954 tarihinde 6272 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 4) 

10 . III . 1954 tarihinde 6382 sa
yılı Kamın olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 4) 

1/7C5 \ ·an vilfı.vctinc bağlı (:ürpınar kaza merkezinin aynı 

ka1.anın IIanısoı· na.lıire merkezine kaldırılması hakkın-

:la (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 4 . III . 1954 tarihinde 6323 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş- . 
tir. (lçtima : 4) 

1/766 Karayollan yapımı i~iıı boirişilecek sari taahhüt iş\erin

de kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 

1/ 767 

1/768 

1/ 769 

hakkınıla (Nafıa Ye Bütçe encümenlcrinc) 9 . III . 1954 tarilıinde 6344 sa
~· ılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 4) 

cşir yoliylc \'C,\·a radyo ilo işlenecek biızı 

hakkında (Adliye gucümenine) 
cüriimler 

Türk Ceza Kamınmıun 161 nci ıuaddesiııi.n son fıkrası

nın t.adili ve bu ıııadd c~·c bir fıkra ilavesi hakkında 

(Adalet Enciimnine) u 

Devlet Havayollaı·ı Uıııum Müdürlüğü 1953 mali yılı 
Bütc:e Kanununa bağlı A/ 1 işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında (Bülçe Encüıneııine) 

!) . IIl . 1954 tarihinde 6334 sa
yılı Kauıın olıırak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 4) 

7 . HI . 1954 tarihinde 6329 sa
~·ılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtiına : 4) 

24 . II . 1954 ta.l'ihinde 6277 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

1/ 770 Devlet Havayolları mum Müdürlüğü teşkilatı hakkın
daki 3424, 4467 ve 5213 sayılı kııııuıılaruı bazı madde-
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lerinin tadili" ile yeniden hükümler ilavesine dair (Mii-
nakaliit, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 10 . III . 1954 tarihinıla 6380 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş· 
tiı·. (İçtima : 4) 

1/771 

1/ 772 

Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 6197 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesinin tadili hakkında (Sıhhat ve 
lçtimai Muavenet ve Adiiye encümenlerine) 

İstanbnl Üniversitesinin 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelde münakale yapılması hakkında 

(Bütçe Enciimenine) 

1/ 773 İzmir'de Sarıkışla ve ınüştemiliitının lzınir llelediyesi
ırin yapacağı binalarta mübadelesi hakkında (Dahili-

9 . III . 1954: tarihinde 6340 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 4) 

24 . II . 1954 tarihinde 6278 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtiına : 4) 

ye, Maliye ve Bütçe encüınenlerine) 3 . III . 1954 tarihinde 6310 ~a

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtiına : ·1) 
1/774 l<l ila 17 Ekim 1953 tarihinde Bürüksel 'de toplaııaıı 

Avrupa !aştırma Vekilieri Konferansında imzalanan 
bir Avrupa Ulaştırma Vekilieri Konferansının teşkili
ni derpiş eden protokolün tasdikı hakkıııda (Harici. 
ye ve Münnkalfıt enciimenlerine) 

l / 775 Urmıuı l:nıum Müdül'lüğü 1953 yılı Büt<;l' Kaııuıttıııa 

bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cet,·ellerde değişiklik ya-

9 . lll . 1954 tarihinde 6345 ~a

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtiına : 4) 

pılması lıakkıııda (Biit~e Enciimeniııe ) 24 . II . 1954 tarihinde 6279 sa
yılı Kanun olarak kabnl edilmiş

tir. (İçtima : 4: ) 

1/776 Doğu vilayctlcrimizde kurulacak (Atatürk Üniversi tesi ) 
inşaatı için gelecek yıllara geçici taalıhütlere girişilmesi 

hakkında (Nafia ve Bütç encümenlrı·iıw) 

1/777 İngiltere ve Fransa hükümetlcrimlcn tı• miıı eelilen t<'s
lihat kredileı·i ve diğer askeri boı·<:lnrın tasfiyesi hak
kındıı imzalanan anlaşmaların tasdikınn ıııütedair 

10 . III . 1954 tarihlndc 6373 sa
yılı Kantın olarak kabnl edilmiş

tir. (İçtima : 4) 

ÇMaliye ve Bütçe encümeıılerine ) 9 . III . 1954 tarihinde 6336 ııa

~' ılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtiına : 4) 
1/77 İstanbul '!'eknik Üniversitesine bağl ı biı· tt·knik nktılıı 

açılınası hakkında ("Maarif Ye Bütı;c cııc üııı eııl crinc ) 10 . III . 1954 taribinde 6374 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtiına : 4) 
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l/77!J Dııhill l stihliık Veı·gisi Kanunu ile bu kanuna müzey
yel 26 . V . 19:34 tııı·ihli H' 2-MR sayılı 1\anundn değişik
lik yapılınası hakkında (Maliye, Oürrıriik ve fnhisal'la r 
ve Bül~e encümcnlcriııe) 7 . III . 1954 tarihinde 6328 sa

yı lı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4 ) 

l/780 Tekel l'ıııııııı Müdürlüğü 195:) yılı büt~esindc değişik-

lik ynpı lınıı s ın a tlaiı· ( Büt~c en ·ünıcııiııc ) 

1/781 D\·l·lct ı\lalzeıııe Ofisi kunılnııısı hakkıııdn 

ve Bütçe cııcüıııenlel'iııc). 

( ı\! aliye 

1/ 782 

I / 78a 

() ~ulmt 1954 tarihli 'l'üı · kiyc - i\lacaristan ek Pı·otokolü
ııüıı tıı~dikına dair ( ( llariciyc ve Ticaret encüıııenle

rine ) 

+ Aralık J!lii:) tnl'ilıli 'l'iiı·k i .H· -l'olonya lıuğdııy Pı·oto

koliiııüıı t;ısdikına dair ( 1 lariı·iye ve Ticaret cııcünıen
lcriııd 

J/784 1\ıınıyollıırı Cıııııııı ı\lüdüı-lüğiiııiin 195:3 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A / 1) i~aretli cetvelde değişiklik yapıl
ııı:ısı hakkınıla ( I>üt~c Eıırüıııcııiııe) 

1/785 

1/786 

1/787 

IH Orak ın:;+ taı·ihiHıl e Tüı·kiye ile l •'ı·aıısa aı·asıııcla 

iııızalıııınn « ~lınai ,.c iktisııdi teı;lıizat siparişleri hakkııı
d;ı i\ıılaşııııı » nın taselikımı dair ( ı rariciye, lkti ·at ve 
Ticııı·e1. cncüıneııler·inc ) 

:11 ı\ 1\'ustos HJ.ı6 taı·ihli Tiiı·k - Frıırısız ticaret Arıla.~

rıııısıııa ek l'ı·otokolürı 1·e ilişiki ı-iııirı tasdikı hakkında 

(liariciye ve Ticaret encümenlerine) 

Maarif Vekfılcti nıcrk\'Z kunışrı 1'<' g-örevleri hakinndaki 
2287 sayılı Kanunla ilgili .ıı : ı7 , ·Hl:!G ve 5021 sayılı ka
nunlarda değişiklik ynpılmn.sı lıııkkında (Mııarif w 
Bütçe eııcümeıılerine) 

Dahili Nizaııuıamcnin 69 m·u 
maddesi gereğineo lıükünısüz kal
nnştır. 

ll . III . 1954 tarihinde 6400 sa
YJlı Kanun olarak kabnl edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

J lahili ~izamnaıncn in 6() n cu 
ıııadcle.•i gereğin ce lıükiinısüz kal
ını~tır. 

Dahili Nizaınnamenin 69 ııcu 

maddc.~i geı·eğincc hüküınsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnaıneııin 6() ııcıı 

maddesi gcreğiucc lıükünısüz kal
nnştır. 

Dahili Nizaıunamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mışhr. 

Dahili Niıanıııaıneııiıı 69 ııcu 

maddesi gereğince lıükümsüz kul
ııııştıı·. 

ll . ll 1 . 1954 tarihinde ü:l !J sıı 

.vılı Kumuı olarak ka.bul edilmiş
tir. (lçtima : 4) 
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1/788 Marshall pliım (Avi·upa kalkıuıııa programı) çcı·<:ev('si 

dalıilinele elele edilecek yardımların bütçe ve J fazine he-
.., sapiarına intikal şekline dair 5582 sayJlı Kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında (Bütçe Encüme-

Muamelesi 

nine) 10 . lll . 1954 tarihinde 6371 sa
yılı Kanun olarak kabul cdilmiş
~i r. ( İçtima : 4) 

1/7 9 

1/790 

1/791 

•rapulamn Kanununun 5 nci maeluesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna yeni hükümler ilavesine dair· (Adli
ye ve Bütçe encümenlerine). 

Yeniden (7) kaza ktll"ulnıası hakionda (Diıhiliye ve 
Bütçe encümcnlerine ) (l/791 ile biı-lcştirilıniştir. ) 

Yenielen (3) kaza kurulması lıııkkınelıı (Dahiliye ve 
Bütçe encümenlcrine) (1/790 ile birleştirilıniştiı·.) 

1/792 Ym·t Petrolleri Anonim Ortaklığı kanunu layihası (Mu 

10 . nı . 195-J. tar-ihinde 6383 so
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir·. (İçtiına : 4) 

4 . ı ll . 1954 taı·ihinde 6:325 sa
yJ!ı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İ<:tirua : 4) 

4 . III . 1954 tarihinele 6325 ~a

yJlı Kanun olurak kabul cdilnıL<~

tir. (1çtiıııa : 4) 

vakkat Encümene) 7 . lll . 1934 tar-ihinde 6327 sa-

1/ 793 Başvekalet Teşkilatı hakkmda (Bütçe Encümenine) 

l'/794 Maarif Vckaleti IJruruluş kaelrolariyle mcııkez kuruluşu 

ve görevleri hakkındaki 2287 SU)'1lı Kanunda değişiklik 
yapılmasına daiı· olan 4926 ayJlı Kanuna ek ve zcyilleri 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair (1\faa-

yılı Kanun olarak kubtıl edilmiş
tir. ( fçtinıa : 4) 
9 . lll . 1954 tarihinde 6330 sa
;ılı Kanun oluı·uk lc~hul "t:ilıniş-

tiı·. (1çtima : 4) 

rif ve Bütçe encümenlerine) 9 . lll . 1954 tarihintic 6331 sa
yılı Kımtın olarak kabul edilmi§
ti ı·. ( lçtinıa : 4) 

llj795_ Devlet memurlan aylıklannın tevlıit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı c tvelin Maliye 
Vekaleti kı ınında değişiklik yapılma ı hakkında (Mali-
ye ve Bütçe encüınenlerine) 10 . lll . 195-J. tarihinde 63.J.7 ısıı

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtinıu : 4) 

1/796 Jandarma Efrıı.dı Kanununun 7 ıre 12 nci maddeleriyle 
geçici 3 ncü maddesinin eloğiştirilmesine vo hu kanuna 
bir ek ve bir muvakkat madde eklenmesine dair (Dahili
ye ve Bütçe encümenlerine) 10 . ı ll . 1954 tarihinde 6348 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (lçtiıua : 4) 
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1/797 Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanwıa bağlı (1) sayili cetvelin Emni
yet Umuın Müdürlüğü kısmına kadrolar iliivesi hakkında 
(Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 10 . nı . 195-l tarihinde 6:376 ~n

yılı J<i:ıınuıı olaı·ak kabul edilmiş
tir. (İ~tima : 4) 

1/798 Kuzey Atlfıntik Andla§masına taraf devletler arasında, 
ik"Uvvetlerinin statüsüııe dair Sözleşmenin ve Kuzey At
lilntik Nazır Yardımcıları Konseyinin, işbu Sözl eşme met
ninin tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararı ilc At
ıantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihli Kararının ve 
«Kuzey Atlıintili Andiaşması Teşkilatın ın, milli temsilcile
rin ve llfilletlerarası personelin statülerine dair Sözleşme» 
nin ve Kuzey Atlfuıtik Nazır Yardımcıları Konscyinin, 
işbu Sözleşme metninin taclilinc müteClair 4 Niı an 1952 ta
rihli Kararının ve Kuzey Atli\ntik Andiaşması mucibincc 
kurulmuş Milletlerarası askeri karargalıların statüsüne 
dair Protokolun kabulüne dair (Ilariciye Encümenine) 

1/799 Tül'lti?e Cumhuriyeti Hükümeti il<.' 1\fillctleraı·ası !mar 
ve Kalkınma Bankası amsıııda akdedilen \ 'C 5676 sa~'llı 

Kanunla tasdik ed ilen Krrd i Aıılaşıııusma ek anlaşmanın 

10 . Ili . 1954 tal'ihiııclc 6:175 sa 
yılı Kanun olııı·ıık kabul cdilmi~

tir. (lçtima : 4) 

tasdilona dair (Bütçe Encüıncninc) lO . lll . 1954 tarihiud·e 6377 sa
yllı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

1/800 Türkiye CtunJıuriycti Enıekli andığı Kauunnna bii?.ı 

maddeler eklennırsi ve :iHl sa), lı Kanunun ll nci mad
desinin kaldırılması hakimıda ( Mnli~·e ve Büt~c cncü
ıncnlcı·inc ) 

1/801 1Ilcr Bankası Kanununwı bazı maddelerinin değiştiril -

11 o m o 1954 tarihinele 6388 sa
yılı Kanun olaı·ıık kabul edilmL~
tir. (l~tima : 4) 

mesi hakkında (Dahi liyr ve Bütı;r ı'nrüml'nlcrinc) ll . III . 1954 tarihinde 6407 sa
yılı Kıınun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 4) 

1/802 195-l y1lı ~[m·azcnri Cnnımi.ye Kanunwıa bağlı (A/1) 
ve (A/2) işa ı·ctli cetvellerde değişiklik yapılması lıak-

1/ 803 

kmda ( Bütı;ı- Encümeninc ) ll . Ili . 1954 tarihinde 6403 sa
yılı Kantın olaı·ak kabul edilmiş
tir. (!çtima : 4) 

P trol Ofisi Rl'isliği 195-l ~·ılı Mtçc lıanunu lfıyihası 

(Bütçe Encümcııiıı<' ) ] 1 . III . l 954 tarihinde 6402 Sil· 

yılı Kaınııı olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

-
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1/804 Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 sıra nu
marasının değiştirilmesi hakkında (Maliye ve Bütçe 
encünıenlerine) (2/624 ile birleştirilıniştir) ll . (] 1 . 1954 ta ı·ihinde 6401 ~n

yılı Kanun olnı·ıık kabul edilıııi~ 

tir. ( lçtiııın : .J. ) 

1/805 İhtiyarlık Sigortası Kanununun bazı maddeelrinin değiş
tirilinesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna 
bil:zı maddeler eklenmesi hakkında (Çalışma Bncüme
nine) 

1/ 06 Gümrük ve lnhisarlar Vrkalcti kmuluş ve görevleri 
hakkıııdaki 2825 sayılı Kanuna bazı ınaddeleı; ekleııme

siııe ve Devlet Memuı·ları Ayhklarırun Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna IJıığlı (1.) sayılı CPtve
lin Gümrük ve !nhisarlaı· Vekilieti kısmındaki kadrolarla 
ek ve tadillerinde değişiidik yapılmasına dair (Gümrük 

Jl . lll . 1954 tarihinde 6391 sa
yılı Kuııuıı olarak kulıni edilıııi~

tir. (lçtima : 4) 

ve luhi,ımrlar ve Büt~e eneüınenlerine ) 12 ·.Lll. 1954 taı·ihiııdc GHO sıı

yılı Kanun olarak !;abul edilnıiş
tir. (İçtinıa : ~ ) 

Jjt?07 Ölçüler Kanununun bazı mııddeleriııiıı deği.~tiı·ilı-ncsine 
ve bu kanuna bazı mııddeleı· eklenmesine ılair (fk 
tisat, Dahiliye ve Adiiye enci.imenleriue). 

1/ 808 Şııp Hastalığı Avrupa Mücadele Komisyonu Kurulu~ 
Anlaşmasına iltihakımız hakkında (Hariciye ve Ziraat 

Dahili Nizaınnnm eniıı 69 ııcu 

maddesi gereğince h ükü msiiz kal
mıştır. 

encüınenlerine) Dahili Nizaınnaıııenin 6!J n(' ıı 

maddesi gereğince hükiiınsüz kal
mıştır. 

1/809 Yıllık ücretli izin kanunu layihası (Çalışma ve 'Bütçe 
encüınenlcrine) (2/617 ile birleştidlnıiştiı· ). 

1/ 10 İspanya'ya 100 000 ton buğday satışı hususunda Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati edilen mek
tupların tasdilona dair (Hariciye ve Ticaret encümen-

Dahili izanınanıcniıı fi9 ııcu 

maddesi gereğince hülriimsür. kul 
mıştır. 

lerine) Dahili Nizanınaınenin G!l ııcu 

madde. i gereğince lıükiinısüz kal
mıştır. 

1/ ll Kocaeli vilayetine bağlı Adapazarı kazasında (Sakarya) 
adiyle yeniden bir vilayet kurulması hakkında (Da
hiliye ve Bütçe encümenlerine) 

• 
Dahili izamııaıneııin 69 ııcu 

maddesi gereğincı> hükiiıı:.üz kal 
mıştır. 



No. 

1/ 812 

I / HI3 

- 635 -
Huliisnsı 

Mııkine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununa ek 
kamııı ( lkti sıı.t ve Bütçe encüınenl erine) 

Mıı l ııtyıı vil ayetine hağlı Adıyaman kazasında (Adıya

man) adiyle yenid en hiı· ,·iJilyct kuı·ulması hakkında 

(Dahiliye ve Rüt~e cncüın en l erin e) 

-··-:ı-•<--·+· · 

Muamelesi 

Dahili izamnıınıenln 69 n ıı 

maddesi gereğince hüküınsüz kııl 

ııu§tır. 

Dahili izam ı ııuncniıı 69 ncu 
maddesi g-e reğince lıiikü msüz kal
mıştır. 



2. Teklifler 

Bu İçtima senesi içinde gelen (69) teklif
ten (28) i Dör düncü İçtimada sonuçlandınl

mış, (4) teklif sahipleri tarafından geri alm-

mı§ ve (37) si de Dahili Nizamnamenin (69) 
ncu maddesi gere,.ö-ince hükümsüz kalmıştır. 

Ne. 

2/557 

2/558 

2/559 

2/560 

2/561 

2/562 

Hulasası 

An1<a.ra (Talat Vasfi Öz ve 2 arkadll§ı) -Milli Korunma 
Kanununun tadili hakkında 6084 sayılı Kanuna. ek ıka.

nun teklifi (Ticaret, İçişleri , Adalet ve Bütçe komisyon
lannal (2/562 ile birleştirilıniştir) 

Bursa (Agah Erozan) - Temsil ödeneği hakkındaki Ka
nuna ek kanun teklifi (İçişleri ve Bütçe komisyonlan
na.) 

İzmir (Mehmet Aldemir ve Kütahya İhsan Şerif Özgen) -
Büyük Millet Meclisi 1953 yılı Bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında (Bütçe Komisyonuna) 

lzmir (M hmet Aldemir ve 'Kütahya lhsan Şerif Özgen) -
Türlciye Büyük Millet Meclisi Teşkilatı hakkındalci 5509 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılma.s~ hakkın
da (Bütçe Komisyonuna) 

Konya (Tank Kozbek) - Memur ve müstahdeınlerle emek
l:i, dul ve yetimlere ve vatani hizmet tertibinden mal!§ 
alanlara vasati geçim yardımı yapılması hakkında (Ma
liye_ ve Rütı:c komisyonlarına l 

İstanbul (Alunet Hamdi Bll§ar ve 16 a:nkadıışı) - l\Iesken
den gayri işlerde kullanılan gayrimenkulerin kiralanması 
hakkmda ('l'icaret ve Adalet komisyoıılarına) (2/557 
ile biı·leştirilıniştir.) 

2/563 İzmir (Mehmet Aldemir ve Kütahya İhsan Şerif Öz-
gen) - Riyas ti umhm Dairesi Teşkilat Kanununun 12 
nci maddesine bir .fıkra eklenmesi ve bu kanunu değiş
.tireıı 471 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde de-

Muaıııelesi 

Dahill Nizamnnmenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dalıitl Nizamnamenin u9 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

2 . XII . 1953 tarihinde 6193 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 4) 

ll. :XII. 1953 tarilıiııde 6194 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 4) 

Dahill Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükünısüz kal
mıştır. 

Dahili Nizanınamenin 69 ncu 
maddc.~i gereğince hüküm üz kal
mıştır. 



No. 

2/564 

- 63'1 -
HulbMı 

ğişiklik yapılması hakkında (Bütçe Komisyonuna) 

Konya (M:uam.ıner Obuz ve 2 arkadaşı) - Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına ). 

2/565 'l'rab.zon (Cemal Reşit Eyülıoğlu) - M:eınurlaı·a ödene-

2/566 

2/567 

2/568 

2/ 569 

cek pahalılık tazıninatı hakkınon (Maliye ve Hütçc 
komisyonlnnna ) 

Afyon Karahisar (Avni •rıın) . 'I'ıp ıncnsuplaı·ının Dev
let teşkilatında vazüeyc alınma §artları hakkındaki 

5979 sayıl ı Kanunun )·ü rürlükten kaldırılmasına ve 3017 
sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Teşkilat ve Me
ınurin Kaınıııuna bazı hükümler ilavesine dair (Sağlık 

ve Sosyal Yardım ve Büt çC' koınisyonlarına ) (2/545 ilc 
birleşti rilimiştir) 

Konya (Sıtkı Salim Burçak ve 2 arkadaşı) - Tıp 

meıısuplarınm Devlet teşkiliitıııda vazifeye alınma şart
ları hakkındaki 5979 sayılı Kanunun yürürlükten kal 
<brılmasına daiı· (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 
komisyon la rıııa) 

Kütahya (İhsan Şeı·i.t Özgen ve lzmir Mehmet Alde
mir) - Riyıısot i Cumhur 1953 yılı Bütçesinde dC'ği5iklik 
yapılınası hakkında· (Bütçe Koınisyonuna) (l/i45, 
2/584, 587 ile birleştirilıniştiı·.) 

Çoruh (Zilıııi t:ral) - Inşaat malırmesi iınolinr malısus 
ocaklar küşadı ve işletilın<'sine dair ( lşişlcri, Ekonomi. 
Adalet, }faliyc Ye Büt<; komisyonlarına) 

2/ 570 Konya (Snt'fet Oüı·ol) - nasın meslekindı- çalışanlaı-la 

c;alıştırnnlar arasındaki münasebctlerin tanıimi hakkın 

daki 5953 . ay ı! ı Kanuna bir madde eklcnmcsine daiı· 

(Çııl ışm ıı Komisyoııuruı (2}54 , 526 ilı- biı·leştiril

miştir) 

Muamelesi 

ll . XII . 1953 tarihinde sahipleri 
tarafından geri alu:ıroıştır. 

IF. : 255- İçtiına . -!) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince lıükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2 . III . 1954 tarihinde 6H•J8 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 4) 

15 . li . 1954 tarihinde 6260 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 4) 

25 . I . 1954 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 266- İçtima : 4) 

1:l . II . 1954 tarihinde 6253 sa
yılı Kanun olarak kabul edi.lmiş
tir. ( lçtiına : 4) 



No. 

2/571 

- 638 -
Hulfısnsı 

Zongnldıık ( AlıdiirTn.hnınıı llo,vac ıgiller· ) - Ceııı iyetleı· 

Kanuııuıı11ıı 5!J27 snyıl ı 1\anurıla değiştil'ilen !t{ nrü 
ııındd sinin ~ ııı·i fıkrıısıııııı t ıı dilim• ve hu kıınıııın lı5zı 

nıntld~l~ı· ~ldt>nnıesin~ clııil' ( lı:i~lcı · i vr . \clalı>t koııı is
ynıılnı·ııııı) (~/fifi:i ilr hil'lr~tiı·ilnıiştiı·) 

2j:i72 lzıııiı · ( Mehnırt Alde ıniı· ) v~ 1\ ütnhyn (lhsaıı Şpı·if 

Ozg<'n ) - 'l'ül'ldyr 1\ü,viik Mill<>t A-Jerlisi ın enılll' l nrı teş
kilatı hakl<ıııtlaki 5:)0!) ve fll20 sayılı knııunlııt'a bağlı 

~ tvcllrı·dr d !.')~i şiklik ~·ııpılnınsınn daiı· ( lliit~r Eneii 
ıncnin~> ) 

~/!'.i 7 !'1 Konya (Snfl't>t Oiil'ııl) - Cleliı· vergisi kanunu trkli f i 
(Ekonomi , 'l'i ra r~t . Adnlet . Maliye \'(' Biit~e <>nciiıııeu

lerine). 

2/57-1 Bım'luı· ( M~hm<'l (h:hı•y) - 'l'iil'l<i,v <' rumhııri .'·~ti Bınek
li . ıındığı Kanıınunıııı 102 v~ g-eı:iı ·i 30 nrıı nınclrlciHiıı

de yazılı hir sene mürldelin tenırlini hakkınrln (;\.fali,,·r 
,-r Biit<:e komisyonlarına ) 

2/ii75 Antalya ( Akif ,' arıoğhı ve HI arkaçiaşı) - Cuınhmi~·~t 

Halk Partisinin haksız iktisaplarının iarlesi hakkıııcl n 

C~lali .''''· Adıtl <'t. Büt ç<' n ciinı ~nl rı·im' \ 'C ,\Tıınıkknt En
riinı~ ıw) 

2/ 576 1zmir (A Yili Başmaıı ) - nc,•let l'CRim ve hP,\' kCl lllÜ7.Clrri 
i<:in ııııtın alınacak sanat e el'leri ve .resmi hinaların saııııt 
eserlel'iyle bezenınesi hakkıııda (MitH Eğitin ' 't> Biit~r 

nrümeıı leri ne) 

2/ 577 Burdur (Melunct Özbey ) - Türki~·e mnhuri~·eti Emekli 
andığı Kanununun geı;:ici 65 n<'i maddesinin (E ) fıkra-

Muamelesi 

Dahili ~izamııaıııenin 69 nr u 
maddesi gereğince hükiimsiiz kal
nı ıştır. 

.6 . I . 1954 tarihinde 6215 sa
yılı Kantın olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 4) 

Dalıili Nizamnnmcnin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştı r. 

Dalıili Nizanıııamenin 69 ıırıı 

maddesi gereğince lıükiimsüz kal 
ıııı ştır. 

14 . XII . 1953 tarihinde 6195 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 4) 

29 . I . 1954 tarihinde sahibi ta
··afından geri alınıruştır. 

(F. · 267 -lçtüııa(: 4) 

sıııın tadili hakkında (l\Iali.I'C ve Büt~:e ikomisyonlarına ) Dahlli Nizamııamcnin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/ 578 tzmir (Cihad Baban ) - Yabanrı meıııleketlere gönderi lc
cek memul'lar hakkındaki -14 !1 sa~·ılı Kanunun 1 nri 
maddesinin değiştirilmesi h:ıkkmda (Mnliyt> I'C Biit ~r 
komiByonlarına ) Dahlli Nizamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kai
ITU4tır. 
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2/579 nuı·sa ( llnlfık ~aman) - VPr'HS!'I V(' iııtikııl Yergisi Ka-
11\lllllllllll :j:~RI s;ıyılı 1\aıııırıla deği~tirilmiş olan 2 nci 
rrrııddesinc lriı· fıkra Pldenrrır~irw ve ııyrıı kıuıuınııı 

18:16 sayılı Kaııunhı ıleğiştir·ilrrıi ~ olan ~4 ncü madde
sinin k:ıldıı·ılmasıııa. dair· ( Maliye Y<' l lütı:e koırıi~yo ır

laı·ı ııa ) 

2/580 (iaziııııtch (Cevdet. ~arı ve 15 arkadaşı ) - Nizipli Habeş 

Höler·'~ vııtaııi hiznret ter-tihiııtlen nıan~ lrnğ l ıın ıırıısı 

Muamelesi 

1 lahili Niımııuıaıncıı in 69 n cu 
ıııatlrlcs i gereğince hiüdiınsiiz kal
mıştır. 

lı ııklmıılıı (lHaliye w• Jliii~P lwııri~ynnlıırıııa ) 15 . ll . 1!15~ tariitinele 6257 sa
yılı 1\;ırıırıı ohıı ·ak kahul edilmiş

tir. <f <:<tiına : ~) 
2/ 581 O ı du (RI' fet J\ ksoy) - U eli ı· Yerlo(isi 1\aııuııuııtın 24 ncü 

ıruı.Jtksiııin d eğ i~t ir ilnırsi lrııkkınılu (:\laliyr, Biit~l' ko
nıis~·onlarıııa \ '<' Uı·~iri Koıııisyona) 

:2/582 ('nııaldwl<' ( Krıııııı J\loıınnhır vP :20 :ır·kaclnşı )- « 'l'il'ıırrt 

vr sanayi odıılan :o, « 'l'icııı·pt oıl ıı laı ·ı:o, «Sanayi udıılıı

n:o, «'!' ica ret Bursalıırı » ve «'l'icırrel Yı> sanayi oclalıın:. , 

« 'l'ieaı·et oılalıtt·ı». « ~ııııuyi odal:ıı·ı » ve « 1'icaı·et boı·sıı . 

l : ıı'l» 1\il'liği h : rkkınd11l<i 55fJO say ılı Knıı uııa biızı nı~ıl

tlel<'r· ekleıııııcsinP vı> bu kıırıunun bfızı nıaddelı>riııiıı 

deği~tirilmesiııe ve yürüı·lliktı>n kaldınlmıısııın <lııir 

( l~ko ııoıııi ve ' l 'ieııret k onıi. yonlarına l (2/ 5 5 ile hiı·lt>~-
tiı·ilnıi ~tir ) ' 

2/ 583 DPııir.li (Ali Ç'olıanoğlıı ,.c 70 al'imdaşı ) - Denizli vilu-
ycti 'l'avas kazasınır 
t irilmesi lıııkkınd n 

ıııisyoıılarına) 

hır ğlı Kııl <: ııahi.vesi yerinin deği~

(l~işlı>ri , Bııyındıı·lık vr Biil~<' kn-

2/ 5R4 l z ınir· ( MPhııı <' l Aldemir ve Kütahya tbsnıı Şer·if Öz
gen ) - llinııır ~fuhııst>lınt Rei sliği 195~ yılı Bütçesinde 
dı>ğişil ik ynpı lmasına dair (Bütçe Koıııisyonnııa ) 

ll:ıl r ill :\'i 7.aıııııamcnin 69 ncn 
nınıldosi gcrci( itı<'<' lıiiküııısüz kal 
ııır ~tır. 

25 I . 19~4 tarihin•'<' 6233 sa

yılı Kanun olaı·nk kahnl edilmiş · 

tir. (t(; tiıııa : 4) 

11 . Tl[. 19fi4 tari~:i nd c fi.J.O!l sa
~· ılı Kanun olnrıık kalml edilnıiş-

1iı·. r t~tima: 4) 

( 1/ H5, 2/ !'ifiR, :JR7 ile Jıirlrştirilıniştir.) 15 . lJ . 19fi4 tarihinde 6260 s:ı
~·ılı Kııının olurak kahul edilmiş

tir. ( l ç:Liınn : ~ ) 

2/585 Konyn ( affet Oürol) - «'l'icı.ıret V<' • anayi Odaları:.. 

«Ticaret Odalaı·u. « anayi Odalar·ıı•, «1'icaı·et Boı· a
ları :t ve «Ticaret ve 'nııııyi Odıılaı·ı :t, «Ticaret Orlnlııı·ı:o. 
« nuııyi Odal arı:. ve c 'l' i cıırct Rorsnlıır·ı :t Birliği lınk

kındnki 5590 say ılı Knııunu ır hfizı ınn<lu<'IPı·iuiıı deği~ti-



No. 

2/586 

- 640 -
Hul~sası 

rilmesi hakkında (Ekonomi ve Ticaret komisyonları

na) (2/ 582 ile birleştirilmiştir·.) 

Tokad (Haluk Ökeren) - Noter Kanununun 4782 sayı
lı Kanunla deği5tirilen 71 nci maddesi ile 4166 sayılı 

Kanunla değiştirilen 73 ncü maddesinin tadili hakkın
da (Adalet Komisyonuna). 

2/587 İzmir (Mehmet Aldemir ve Kütahya İhsan Şerif Öz
g.en) - 1953 yılı muvazenei umumiye Kanununa bağlı 

(A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair· 
(Bütçe Komisyonuna) (1/745, 2/ 56 , 584 ilc birleşti-

Muamelesi 

25 . I . 1954 tarihinde 6233 sa
yılı Kanun . olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 4) 

Dahili Nizamnameııin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

rilmiştir . ) 15 . II . 1954 tarihinde 6260 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 4) 

2/588 Elazığ (Ömer Faruk Sanaç) - Cami ve mesçitlerin tas
nifi ve tasnif harici kalacak cami ve mesçit bademesine 
verilecek muhassasat hakkındaki 2845 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 2 nci fıkrasınııı meriyetten kaldırıl

masına dair (İçişleri ve Bütçe konıisyonlarına ). 

2/589 Muğla (Niı.tık Poyrazoğlu ve 27 arkadaşı ) - Yedek su
bay ve askeri memurlar hakkındaki Kanunun 3923 sa
yılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenme ·ine dair (Milli avunma Komisyonuna) . 

2/590 Ordu (Refet .Aksoy ve 7 arkadaşı) - Türkiye uııihuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde ek-

Dahili Nizamnamenin 69 ncıı 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

lenmesi hakkında (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) Dahili Nizamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/591 Rize (!zzet Altçal ve Kastamonu Harndi Türe) - Hakim
ler Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil eden 
3206 ve 3501 sayılı kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve Hakimler Kanununa bli.zı maddeler 
ilavesine dair olan 38 5 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (.Adalet Komis
yonuna) (2/511 ile birleştirilmiştir) 15 . II . 1954 tarihinde 6268 sa

yılı Kanun olarak kabul edilnıiş
tir. ( lçtiıria : 4) 



- 641 -

No. Hulasaeı Muamelesi 

2/592 Sinob (Server Somuncuoğlu ve 4 arkadaşı) - Yeniden 
üç kaza kurulması hakkında ( İçişleri ve Bütçe ko-
misyonlarına) (ı/760 ve 76ı ile birleştirilmiştir) 4 . III . ı954 tarihinde 6324 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 4) 

2/ 593 Trabzon ( Manıhut Goloğlu) - Muamele Vergisi Kanu
nunun 9 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(Ekonomi, Maliye ve Bütçe komisyonlarına l 

2/ 594 Kastamonu (Muzaffer Ali Mühto ve 4 arkadaşı) - Köy 
Kanununun 44 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının değiş-

3 . lll . 1054 tarihinde 6315 oo
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 4) 

tirilmesi hakkında (İçişleri ve Adalet komisyonlarıııa ) 12 . ll . 1954 tarihinde 6250 sa
yılı Kanun ol a ı·ak kabul •cıdilmiş

tir. (Içti ma : 4) 

2/595 Çankırı (Kemal Atakurt) - '!'ürkiye 'umhuriyeti Emek 
li Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin ı nci 
fıkrasının tadiline ve K bendinin ı nci ve 2 nci fıkra
l arının kaldırılmasına dair (Maliye ve Büt~e komis-
yonlarına) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
ın ı ş tıt·. 

2/596 Küta.hya ( İhsan Şerif Özgen ve lzınir Mehmet Aldc
mir) - Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkiliıtı 
haklmıdaJü Kanuna bağlı cetvelde değişilik yapılmasına 
dair (Bütçe Komisyonuna) 

2/597 Afyon Karahisar (Al i İhsan Sabis) - Milletvclcilleri 
S<•çimi Kanununtın 9 ncu ve 34 ncü maddelerine fıkra
lar eklenmesi haldancia ( İ çiş ler i , Anayasa Ye Adalet 
lwm isyon !arına) 

2/5!!8 

2/599 

Bolu (Zuhuri Danışman ) - Devlet memurları aylık

larınm tcvhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (E) fıkrasma. bir hcnt ilavesi hakionda 
(Bütçe Komisyonuna) 

Burdur ( i\1:ehıııet Özbey) - Yedek subay ve yedek Askeri 
memurlar Kanunruıa ek 6137 sayı lı Ka.nunun geçici 4 
m•ü maddesinin değiştirilmesi hakionda (Milli Eğitim 
ve Milli Savuruna konıisyonlarııuı.) 

Dnlıili l'\izaıııııamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizıunnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz ltal
mJştır . 

Oııhili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince bükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizauınameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükünısüz kal
ml§tır. 



No, 

2/ GOO 

2/fiO I 

!zmir 
Özgen) 
(Bütçe 
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Ruliı a. ı 

(Mehmet Aldemir ve Kütahya l tısan Şerif 
- 4 OS sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında 

Komisyonuna) 

Burdur (Mehmet 07.be~· ve ])C'ni7.li Fikrct Başaran) -
ilk Todrisat müfetti§lcl'inin Muvazeııci Unıumiye içiııc 
alınmasına dair 3407 sa.vılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (:Hilll Eğitiııı ve Bütçe komis
yonlarınal 

2/ 602 Tr111t•zon (Hamdi Orhon ve 2 arkadaşı) - Milletvekilleri 
Seçimi Kanununa rk kanun trklifi (l ,; i~lı•ri , Aıııı.1•ıı~ıı . 
Adıılet konıis~·oıılııı ·ına vr Ul'ı; iti Koıııis~·ona) (1/ 763. 

Muaıııell'si 

K . lf . 1!):)4 tııl'ilıincl<' (i:!~ :! Sll

~ · ıJı 1\ :ı ııuıı olııı·nk kabul edilmi~
tiı·. (l~tima : 4 ı 

IJııhil l ~iııııııııaıııeııiıı 6!) ııeu 

ıııadıll'si gcı·cğiııec hüküuısüz kal 
ıııı~t ı ı·. 

2/ 27/l, -ı22 , 6ll ilr hiı·l ~tirilmi~tir) 17 . ll . 1!1:>-ı tııı·ihiııdP ti:!7:! ,·a
~ılı 1\ ıı ıııııı olaı·:ık lnıhul '<'dilıııi ~

tiı·. ( lçtiııı:ı : -1 ) 

2/ 603 . \ııkıım ( Hfı ıııid ~<'l'k<'t Iner) - ~tılıa~·lar II C'yrtiııc nıalı 
s1ıs terl'i Kanununun 5611 sa~' llı1 Kanunla ıi ğ~en 17 nri 
madde.si.l'!c bu madde)'!' ilişik cctveJrlc değişiklik yapıl
nıasma ve bu ka nuna gcçiı•i biı· madde ekleıımesine dair 
()fiili Sanınma ve Büt~c korni~_,·onlnı-ına ) 

2/604 lstu nbul (ITadi Hüsmıııı v ~i\'lı'l Halil lmre) - Askrri 
ta.1·inat ve yenı Kanunu ınuval<katinin birinci marld<'siııe 
t•k kıımııı teklifi (:ı'V[illi Sal'luuna 1·c Büt~c komisyonla
rınal 

2/ 605 ! (m·~ (Te7.cr Taşkıran \•e Ri7:c I zzet Ak~al) - Enıınıııı ' lıı 

Karııfntnıaya vatarıi hi zııı t teı·tillirıd n ııylık bağlan-

IJ;ıh ili :\'izaııııı a ııwniıı li!J m·ıı 

ıııııddesi p:eı·eğiııec hüküııısiiz k;ıl

ııııştıı·. 

!J. 111 . ın rı.ı tarihinde G:ı:ı:! H<l 

y ılı 1\ıııı n ıı ıılııı·ak kabul •edilmiş

t ir. {l~tiıııa : -1) 

ııın~ı h ~ kk mda (Maliye ve Riitı;c koıııi syonla ı·ına) 17 . IJ . ı!) ~)-> taı·ihiııtl c 6:!70 s; ı· 
yılı 1\ıınıııı (Jlarak kabul edilmiş
t ir. ( lçtinı a : 4) 

2/ 606 1\i~ıl~ (llalil mi Ynı·dkııl) - ~fiili Eğitim vekilieti 
ınl'rkez teşkilat ve ,-az ife leri hakkındaki 2'1....87 soyılı 

Kıımııııı biı· madd eklenmesiııe ve ıne1.kıir kanunun 
hiizı ıııaddeleı·iııi değiştiren 2773 sayılı Ka.nuııun 1 nci. 
5 nci veR nci maddeiri'inde d<'ğişiklik yupı lınasına daiı · 

3225 sayılı Kanunun 1 nci nındclesinirı değiştiı-ilmesi 

h :ıkkında (Milll Eğitim vt• Büt~c lwınisyo ıılıırına) 

2/607 l~tııııhnl (R dri ediııı Göknil ve ğrı K9sını Küf
rcvi) - Azınlık: w yahuncı okullıırda ı:alışmakta olan 
'l'iirkço ve Türkçr - Kültüı· öğı·ctm ııle ı·inin ı·e mi kad-

J >;ı hill !'\izomıııııncııiıı 69 111 u 
ıııııddcsi g-ereğince hüküııısü.-. kal
mıştır. 



No. 

- 64:3 -
Huliisası 

roya alımnaları hakkında 
misyonların.a) 

(Milli Eğitim ve Bütçe ko-

2/ 608 ~onguldak (Cemal Kıp~ak ) - 'l'ürki.vc Uumhuri.veti 
Emekli ~aııdığı Kanununun 102 nci maddesinin değişti
rilmesi haklmıdıı (Mı.ıli~·e ve BiiH:c koıııisyoıılarınıı ) 

2/ 609 Konya ( llida,,·ct Ayt!ıncr ) - 'l'[irki.n Cuıııhmiyeti Ziraat 
Bankası Kaııunıınuıı -!0 neı ıııadrlesinin değiştirilmesi 

lıakkımlıı (Ticaret, .\dalet \ ' C Büt~c koınisyoıılarına) 

2/ 610 'l'okad (lluliik Ükcreıı ve 3!! arkadaşı) - Turizm pulu ka
nunu teklifi ( Uiuştıı·ııııt, ~!aliye ve Büt<:c komis_voıılıı

rıııa ) 

:!/ 611 Tokad (Ahmet Gürkan ) - )Jillctvckillcı·i Sc~irııi Kanu
nundu değişiklik yapılııı;u;ı lıakkıııtla (l)ahiliyc, Teşlki

liıtı Esasiyc, . \ dliy~· l' ıı ciiııw ııleriııc n· ..\ltı,·a kkat Encii
ıııene ) (1/ 763. :!/:!l tı, -!:.!2. 602 ile bil'lcştiı·ilmiştir ) 

2/ 612 Muğla (N ii tık Po.nazoğlu ) - Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 64 ıırü maddesinin tadili hakkm
du (Maliye ve Büt~c cııeiiıııt•ıılcrine ) 

2/ 613 Afyon Karahisar (Kemal Öz~obarı ) - Türki.1·ı· Büyük 
..\[illet Meclisi Dalıili Nizaııınumcsinin bazı ıııaddcleriııin 

yürürlükten kaldırılması hakkında ııiuınıııaıııc teklifi 
( Teşkilatı Esasiye Encüıııeninc) 

2/ 614 ~rzurum (Emrullıılı :\u tk u ) - E,vüplü ..\le hmet Fuat 
Tanrısever 'e vatan i hizmet teı·tibiııden maaş tahsisi hak
kında (Maliye ve Büt~e cncüıncnlcrinr ) 

2/ 615 Ankarıı. (Hamicl Şevket 1nce) ve Balıkesir (Müfit Erku
yumcu) - Basın Kanununun 36 ncı maddesinin değişti · 

Muıııııelesi 

Dahili Nizanıııanıeııiıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükünısüz kal 
ml§tır. 

Dalıili Nizamıııııncn i ıı G9 m·n 
maddesi gereğince hüküııısüz kal
mı§tır. 

Dahili Nizamuanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
nıı§tır. 

Dahili Nizamııaıueııiu 69 ncu 
ıııaddesi gereğince hükümsüz kal
ıuıştır. 

17 . ll . 1954 tarihinele 6272 ~a

yılı Kanun olarak kabul ıedilıııiıı
tiı·. (lçtiına : 4 ) 

IJalıili Nizarn namenin 69 n ·u 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili l\izauıııaıııe teklifi olaral< 
kabul edilmiştir. 

(K : 2 -lı:tiuııı : -1) 

J>ahili Nizamııanıenin G9 ncıı 

ıııaddcxi gereğince lıüküınsüz kal
mıştır. 

rilmc~i hakkında (Adliye Eııcümeniııe) 9 . lll . 1954 tarihinde 6337 su
yılı Kıınun olarak kabul •eclilmi~

tir, (lçtiına : 4) 
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No., Hıılfısası Muamelesi 

2/616 İzmir (Cihad Baban ve Necdet lnceka.ra) - Ödemişii 
Mehmedoğlu Mehmet Kııraerkek'e hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında ( Mııliye ve Bütçe 
encümenlerine ) ll . ll ı . 195<1 taı·ihindr 6390 su

y ılı Kanun olarak kabul •edilmiş
ı ir. (lçtiına : 4) 

2/ 617 Seyhan (Sinan 'J'ekelioğlu ) - lşçileı·e senelik ücretli 
izin verilmesine ve sosyal yardım yapılınasına dair 
(Çalışma ve Büt~e eneümenlerine) (1/809 ile birleşti

rilmiştir) 

2/618 Bilecik (İsmail Aşkın) - Kııza talıl'irat ınüdürlel'inin 

Dıılıili N'izaınıuınıenin 69 ııcu 

ıııaddl'Hi gereğince hüküınsüz kal-
ııııştıı·. 

tayinleri haklanda ( Dııhiliyc ve Büt~e encünıcnlerine) ~ . lll . HJ54 tarihinde sa hilıi ta
ra f ıııdaıı g-eri iılınınıştıı·. 

2/ 619 Bolu (lhsaıı Gülez ve 3 aı·kacla~ı) - Orıııaıı sıı~lai'Jiıdıııı 
mütcvellit bazı cezaların ıı ffı hııkkında (Ziraat, Ad-

( 1•' : 270 - lçtinııı : 4) 

liye, Bütçe encümenJerine ve Muvakkat Encüınene ) 1 1 . lll . 1954 tal'ihiııcle 6:385 sa

yılı Kaııun olarak kabul 'edilmiş

tir. (İ~tima : 4) 

2/620 Siircl (Baki Erden ve ' aı·kadaşı ) - De\'let memurlan 
aylıklarırun tevlıit ve teiıcliUü hakkıııdaki 3656 sayılı 

Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Dahiliye Vckfıleti taşı·:ı 

teşkilatı kısmında değişiidik yupılınıısı hakkında (Da· 
hiliye ve Bütçe encümenleı·iııe) 3 . HI . l!J54- toı·ihiııd e (j;H:l ;:.:ı

y ılı Kıııııııı ula rak kabul ·edilmiş

tiı·. ( İçtima : 4) 
2/621 Kocaeli ( Lfıtfi 'l'ukuğlu \'l' 15 al'kada~ı) - 01'ınıııı 

ınunı Mütliidüğü 'J'eşkilüt Kııııııııııııa ek kaıııııı tekli
fi (Ziraat ve Bütçe encümeıılel'ine) 

2/ 622 Kars (Tez r Taşkıran ve 2 aı·kad~ı) - Karsh llasaıı 

Aydın 'a ,·atan i hizmet tertibinden a.vlık bağlanınas ı hak-

Dııhili NiMmmıııtl'nin 69 ııcu 

maddesi l.('cı · cğinc hiikünısüz kal
ını§tıı·. 

landa (l\Ialiye ,.e Rütçe encümenlerine) ll . Jll . 1954 tal'ihintle 6386 sa
yılı Kaııuu olaı·ak kabul ·edilmiş

tir. (l~tima : -ı ) 

2/ 623 Eliizığ (Şevki Yazman ve l arkıulaşı) - Tiirki,,·c Biiyük 
Millet 1\[ clisi Uı>murlan Tr kilfıtı bııkkındaki 5509 sn
yılı Kanunda değişiklik yapılınasına dair (Bütçe En-
cümeuinc) 9 . HI . 1954 tarihinde 6:Nı Sb

yılı Kanun olarak kabul -edi lmiş

tir. (İçtiınıı : 4) 
2/ 624 Zonguldak (Fehıni A~ıksöz ) - llarclar Kaııununa bağlı 

10 sayılı ta ı·ifenin 5-:1 ~ıra ıımnara ·ın ın değiştirilmesi 



No.' 

-645 ....... 
Hulasnsı 

hakkında (1\faliye ve Büt.ı;e komisyoularına) 

ile birleştirilmiştir) 
(1/ 804 

2/ 625 Trabzon (Mahmut lioloğlu ) - Türk Ceza Kanuııuııuıı 

bazı maddelerinin değiştirilmesine daiı· olan 6123 sayıl ı 

l(amına muvaldmt bir madde eldcıınıcsi hakkında (Adli
ye Enciiıııenine) 

Muamelesi 

ll . III . 1954 tarihinde 6401 ·a
yılı Kanun olarak kabul t!dilmiş
tir. (lı:tima : 4) 

Dahili Nizanınamerun 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



3. Tezkereler 

Bu İçtima senesi içinde gelen (76) tez
kereden (41) i Dördüncü İçtimada sonuç
landırılmı§, (2) si hükümet tarafından geri 
alınllll§, (7) si hükümete iade edilmi§, (22) 

si Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi ge
reğince hükümsüz, (4) ü de komisyonlarda 
kalDll§tır. 

No. 

3/509 

3/510 

3/511 

3/512 

3/513 

3/514 

3/515 

. 
'--' 

Il ulusası 

Atatürk Orman Çiftliğinin 1952 yılı Bilançosu ile kar ve 
zarar lfesaplarına ait raporun gönderildiğine dair B~
vekalet tezkereei (Bütçe ve Tarım komisyonlarından ku
rulan Karına Komisyona) 

Bolu Mebusu 'Kamil Kozaık'ın teşrii masuniyetinin kal
dmlması haıkkında Blll}vekalet tezkereei (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyona) 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazıııinler 
hakkındaki 3485 sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanunla de
ği§en 14 ncü maddesinin tefsiri halclrnıda B~vekalet tez
keresi (Milli Savunma ve Bütçe komisyonlanna.) 

İstanbul Mebusu Mithat Sözer'in teljrii masuıı.iyetinin 
kıı.ldırılınası hakionda B~vekalet tezireresi (Anayasa. 
ve Adalet komisyonlarından kurnlan Karma Komisyona) 

K&rS Mebusu La tü .Aıküziim 'ün · teşrii masuruyetinin !kal
dırılması ba:ldonda B~vekalet tezkereei (Anayasa. ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma 'Komisyona) 

Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil 'in teşrii masuniyetinin 
k&ldınlması hakkında. Blll}vekalet tezkeresi (Anayasa 
ve Adalet komisyonlanndan ıturııian Karma Koınisyona) 

Kırşehir Mcbusu O man Bölükb~ı 'nın te~rii ma uııiye
tinin kalcbrtlması hakkında Başvekalct tezker i (Ana
yıısa v Adalet koıni.syonlarındıın kurnlan Karma Komj -
yona) 

Muamelesi 

Dalllli Nizamııaıucııiıı 6!3 ııru 

maddesi gereğince Jıükümı,üz kal
mıştır. 

X. Devrede melıns s çi l nırd i ~:n

den llükümetc inde edilmiştir. 
(F.: 275) 

Dahili izaınnameııiıı 69 ııcu 

maddesi gereğince hliküınsüz kııl
mıştır. 

X. DoHcd-e ıııebu scçi l ıııcdiğiıı

den Hükümete iade edilmişti ı·. 

(F'. : 276) 

X. Devred·.ı mebus seçilrııcdiğiıı

den lliikümete iade edilmiştir. 
(F.: 277) 

Anayasa. ve Adalet komisyonlu 
rından kurulan Kaı·ma Komisyon
dadır. (D : X, 3/ 10) 

Anayasa. ve Adalet komisyonla
rından kurnlan Karma Komi yon
dadır. (0 : X, 3/ 12) 



No. 

3/516 

3/517 

- 647 -
Hulasası 

Kıı·şchir Mebusu O · ınan Bölükbaşı ve Zonguldak Mebu
~u Abdürrahman Boyacıgill er 'in tcşı:ii ınasuniyetlcrinin 

kaldırılmas ı hııkkmda Başvekfıl e t tezkoresi ( Anayaııa 

ve Adalet koınisyonlarından kurulan Karma Komisyonu) 

Konya ~l ebnsu Himınc l Ülc;ınen ' in teş ı-ii masuniyctinin 
kaldırılııı ası lı nklk ında Başvckal ct tezkoresi (.Anayasa 
ve AdaJet koınisyonlarından kurulan Kaı•ına Komisyona ) 

3/ 51 Tekel Ll ıııuın ;\lüdürlüğüııün Hl4fl .v ılı ıııütedavil serıua

~·c he~plarına mütaallik bilam:o ilc mur·akıp raporları

n ın gönderildi ·· c dair Başvekalet tezkaresi ( Sayıştay 

!Com is yon una) 

3/ 51!J 1\lilli :::iavunına Vekilliğindcn istifa eden Seyfi Kurtbek '
in yerin <' Buı-sa ~J ebusu Kenan Yılmaz 'ın ti\yinine dair 
Ri~·ascti (.;umhur tczkcı·esi 

3/ 520 \"azil"t• il t• yurt dışına gitmiş bulunan i\laliyc Vekili Ha
san Pol atk<ın ' ın dönüşüne kadar kendisi n!', O ümrük ve 
Tekel Vekili Emin Kalafat ' ın ve'killik ed ccğine dair 
Riyascti umhur tezkeresi 

3/521 

3/522 

3/ 523 

3/ 524 

V az if<' ile lngiltere ·ye gideeek olan U !aştırma Vekili 
Yümnü Üresin 'in dönüşüne kadar kendisine Çalı ıııa . \' e
kili llu.nettin Erkmen 'in ,. killik edeccğine dair Riya
seti umhur tezkercsi 

Vazife ilc ~'w·t dışına giden Bayındırlık Vekili K;emal 
Zeytinoğlu 'nun dönÜŞÜil(' kadar keııdisinc, Gümrük ve 
Tekel Vekili Emin Kalafat' ın velkillik edeceğiııe dair Ri
yııseti "'umhur tezkeresi 

Tüı·k Tütün Limitet Şirketinin 194 yıh bilançosu ile 
denetçi raporunun gönderildiğine dair Başvelt&l t tez· 
keı·cısi ( ayıştııy Komisyonuna) 

Kastanıonu M busu Gnlib Deniz'iıı 

Başveka let t ezkaresi 
öldüğüne daü 

3/525 ivas M busu Reşat eıruıottiıt irer 'in öldüğiin dair 
Bll§vekalet tezkeresi 

Muamelesi 

A ııayasa ,.c Ada let koıniByonlıı

rıııdan kıu·nlnn Karma Komisyon
dadır. (D : X, 3/ 2 ) 

(i . ı . 1954 taı·ihiııdc · lliiküıııet 

taı·aüıulaiı geıi. alınmıştH·. 

(F. : 261 - l<;tiıııa : 4) 

DahiLi Nizaıııııaınenin 69 · ucu 
maddesi gereğince hükütmıüz kal
mıştır. 

l . Xl . 1953 tarihinde okunmuş
tur. (lçtima : 4) 

1 . Xl . 1953 tarihinde okunnnış

tur. {lçtiına : 4) 

1 . Xl . 195:1 taı-ilıinclc okuııı ıll§ 

tur. ( lçtima : -1 ) 

1 . Xl . 195:3 tarihinde okwımlllj
tur. (1 c:tima : 4) 

Dahili izamnanıcuiıı G() ncu 
nıadd ~i g reğince hükünıııüz kul
mıştır. 

ll . Xl . 1953 tarihind<' okunmuş

tur. (l <;tiına : 4) 

ll . Xl . l95:J taı-ibiuJ!' oku:ı ıııu -
tnr. (İçlimn : 4) 



No. 

3/526 

- 648-
Hulasası 

ayın ın busJardan bazılarına izin verilmesi hakkında 
'!'ürkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeı'esi 

3/527 .Aiyon Karahisar Mebusu Ali İhsan Silhis'in teşri! 
masuniyetinin kaldırıJması hakkındaki tezkerenin geı:i 

Muamelesi 

ll. :XL. J95:l tur'lıinde okuııııııış
tnr. (l~tinın : ~) 

verilmesine dair Başvekalet tezlteresi ll . .XI . 1953 taı-ihinde okun<lll 

3/528 

3/529 

Orman mum Müdürlüğü 1951 bütçe yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin ·unulduğuna dair 
Div.anı Mubasebat Reisliği tezkeresi (Sayıştay Komis
yonuna) (1/570 ile birleştirilmiştir) 

Sayın mcbuslardan baZJlannıı. izin vcrilmcı:.i hakkında 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyascti tezkeresi 

3/5::!0 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yı
'ıı hesabı katisine ait mutabakat beyannam sinin sunul

. duğuna dair Divanı Mulıascbat Rci · liği tezkcrcsi ( a

yıştay Komisyonuna) 

3/531 . 

ı 3/5:!2 

3/533 

3(534 

Devlet Üretme ~iitlikleri Umum Müdürlüğü.nün 1951 
biitçe yılı hesabı katisine .ııit mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
kcresi (Sayıştay Komisyonuna) 

ı~ta.nbul Üniversitesinin 1951 büt.çe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğun.a dair Di
vanı Mulıasebat Rcisliği tezkere ·i ("ayıştay Komisyo
nuna) 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğünün 
1951 bütçe yılı he abı katisine .ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ( yıştay Komisyonuna) 

Geçici ıbir komisyon kurulması hak!kıııda Adalet Konıiıs
yonu Reisliği teııkeresi 

3/535 'Kırrayollaı'ı mum Jıliidürlüğü.nün 1951 Bütçe yılı he
sabı katısine ait mut.abakat Beyannamesinin sunulduğu-

ve tezkere Hükümete geriverildL 
(Ii'. : 24 - t~t,;nıa : 4) 

ll . ıır . 195-! tnı·ihiııdc 6405 sa
yılı Kıınun olarak kabul edilmiş. 

tir. e ( lı:tinıa : 4) 

2 ;~ . XL . l!J:i3 tııı·ihiıı<lı' kalıul 

cdilın i~tir. (lc;tinıa : 4) 

Dahili Nizıııııııaııırnin (i9 ıını 
maddesi gcı' ğince lıükünı sü z kal
mıştır. 

Dahili Nizamnaml'nin 69 ıı cıı 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncıı 

maddesi gereğince hiiküınsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizarnnam nin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküuısüz kal
mıştır. 

25 . Xl . 1953 turihjııdc knlıHI 

edilffiİştir. (lçtiına : 4) 



- 649 -
No. Bulasası Muamelesi 

na dair Divanı l\1:uhasebat Reisliği teıkercsi (1/662 ile 
birlC§tiıilmiştir) 29 . I . 1954 taı·ihinde 6240 sa

yılı Kanun olarak kabul •edilmiş

tir. ( lçtiına : 4) 

3/ 53fi Devlet Demiryoları ve Limanlan İşletme Genel Müdür
liiğünün malzeme stoku yapabilmek için 60 milyon lira
hk mütedavil sennaye tesisine dair olan kanun layiliası-
nın geriverilmesi hakkında Başvekiilet tezJı:eresi 30 . XI . 1953 tarihinde okunclu 

3/537 Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesille dair olan kanun Ili
yihasının geriverilmesi hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/538 Kunınılar Vergisi -Kanununda değişiklikler yapılmasına 
ve bu kanunun bazı maddelerine fıkralar eklenmesille dair 

ve layiha Hükümete geriverildi 
(F. : 249 -lçtima : 4) 

30 . Xl . 1953 tarihinde okwıuu 
ve layiha Hükümet geriverildL 

(F. : 250 - lçtima : 4) 

kanun liı)·ilıasıııın geı·ivcrilmes i haklanda Başvekalet 30 . X.L . 1953 tarihinde okundu 
tezkaresi ve layiha Hükümete geriveı·ildi. 

3/539 Posta, Telo-raf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü ilı
tiyaçları için gelecek yıllara sari taalılıütlcre girişilmesi 

lıakkıııdaki 5169 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair ikanun layihasının geriverilmesi hak'km-

(1<'. : 251 - İç tim a : 4) 

da Başvekiilet tezJı:eresi 30 . XI . 1953 tarihinde okwıdu 

3/540 Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun 5 15 sayılı Kanun
la değiştirilen bazı maddelerinde deği iklik yapılmasma 
ve kanwıa bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair ka
nun liiyihasının geriverilmesi hakkında Başvek1Het tezJı:e
resi 

3/ 541 

3/ 542 

Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın komisyondan çe
kildiğine dair Ticaret Komisyonu Reisliği tezkeresi 

Kars Mebusu Hüseyin Calıit Yalçın'ın teşril masuniye
tiııin kaldırılması hakklnda. Başvekii.let tezker i (Ana
ya a ve Adalet komisyonlarından kurıılan Karına Ko
misyona) 

3/ 543 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı 
katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğıınl! 

ve layiha llükümete geıiverildi. 
(F. : 252 - l~tima : 4) 

30 . XI . 1953 tarihinde okundu 
ve lii.yiha Hükümete gedvedldi. 

(F. : 253 -1çtima : 4) 

30 . XI . 1953 tarihinde okunmıış
t}ır. (İçtima : 4) 

X. De\'l·ede rnebus sec;:ilmediğin

dcn Hükümete iade edilmiştir. 
(F. : 278 -lçtima : 4) 



-680-
Ne. Hulasası Muamelesi 

dair Divanı Muhasebat Reisiiii tezlteresi .(Sayıştay 

Komisyonuna) Dahili Nizamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

3/544 

3/545 

Zonguldak Mcbusu Abdürrahınan Boyacıgilleri 'in teşrii 
masuruyetinin kaldırırması hakkında BaşvekiUet tezkc
resi (Anayasa ve Adalet komisyonlarından Jnırulnn 

Karma Komisyona) 

Umumi hayata müessir afetlerden önce ve sonra alına
cak tedbirlere dair kanun layihasının geçici bir komis
yonda görüşülmesi hakkında İçişleri Komisyonu Reisii
ği tezkeresi 

3/546 Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın sermayesının ta
mamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan ik· 
tisadi teşekküUerin teşkilatiyle idare ve murakabeleri 
hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifinin geçici bir komisyonda görüşülmesi 

hakkında Ekonomi Komisyonu Reisli~ tezteresi 

3/547 

3/54 

3/549 

3/550 

3/551 

Kamulaştırma kanunu lil.yihası · ile Zonguldak Mebnsu 
Abdürrahman Boyacıgiller'in, '.Milli müdafaa ihtiyaçları 
için yap}lacak istimJiikler hakkındaki 3887 sayılı Kanu· 
nun değiştirilmesine ve Tralfzon Mcbusu Faik Ahmed 
Barutçu ve 2 arkadaşırun, Belediye İstimlôk Kanunu
nun 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tekliflerinin geçici bir komisyonda göııüşülmesi hakkm
da Içişleri Komisyonu Reisliğ-i' tezkeresi 

ayın mobuslardan bll.zılarına izin verilmesi hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkoresi 

Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Dışişleri Vekili Fuad 
Köpriilü 'lıün dönüşüne !kadar kendi ine, İ<ıiŞleri ekili 
Eteın Menderes'in vekilllk edeceğine dair Riyaseti um
huv tezkercsi 

Yabancı ermaye yatırmı kanunu layihasımn geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair Ekonomi Komisyonu Re
isliği tezlteresi 

1~el Mebu u elitl Ramıtzımoğlu 1nuıı , komisyondan i~-

X. Devrede melıu.~ se~ilıncdiğin

d .n Hükümefe iade edi.lmiştir. 
(F. : 279- İçtima : 4) 

2 . XII . 1953 tarHlinde kabul 
edilmiştir. (lçtima : 4) 

7 . XII . 1953 tarihinde kabul 
cdilıniştir. (tçtima : 4) 

9 . XII . 1953 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İçtima : 4) 

14 . XII . 1953 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İçtima : 4) 

14 . XII . 1953 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İçtima : 4) 

15 . XII . 1953 tarihinde kabul 
edilmiştir. (İçtima : 4) 

tifa ettiğine dair Bütç Komisyonu Rıoisliği tezkere. i 23 . XII 
m~tur. 

1953 tarihinde okun
(İçtima: 4) 



No. 

3/552 

3/ 553 

-651-
Hul~sası 

Çankırı Mebusu Kazım Arar'ın teşrii masuniyetinin kal 
dırılması hakkında Baş,·ekruet tezkoresi (Anayasa ve 
Adalet komisyon larından kurulan kııı·ma Komisyona) 

Çan km Mebusu Kiizım A ı·ar 'ın teşri i masuniyetinin kal
rlırılnıası hakkınrla Başvckfılct tczkercai (Auayasa ve 
Adalrt komisyon larınrl aıı kurtılan Karma Komisyona) 

3/5&4 Devlet Orman İşletmeleri ilr k<'rcate fabrikalarının 1951 
yılı ınuanıclelcri hakkında tanzim edilen raporun bilfuı 

Nlariylc birlikte sumılduğwıa dair Divanı M~ılıaseba1 

Rei~liği tczkeresi (Sayıştay Komisyonuna) 

3/ 5fi5 Milli Mücadeleye cr olarak iştirak edip tcı·hislcrinden 

sonra biclayetcn ın rııuri,vete intisabcdenkrin )1cınurin 

Kamınuıınıı ıniilga müzeyycl maddesinden faydalamp 
faydalımumıyıırakları lıususıınuıı tcfsirinc dair Başve

l; fi h't tPzkN·rsi ((le~ ir i Komisyona) 

::l/556 Askeri yasak bölgeler kanunu lfıyilıasının gHi'vcrilınesi 
hakkında Başvckalet tezkercsi 

3/557 DcYict Demiryolları ve Umıınları l ~l etmo Uınıun 1ıiü
diirlüğü ıncmuı· ve müstahdemlerinin ücretlerine dair 
2847 sayılı Kanunun baz ı maddelerini değiştiren 3173 
sayılı Kanuna bazı hükümler ekl<'nme. i hakkında

ki 4578 sayılı Kanıında değişiklik yapı l masma dair ka
nun l iıyihasının geriverilmesi hakkında Başvekiilet tez
kcresi 

3/5&8 Gi!nel topl·arunalar ve gösteri yürüyüşleri kanunu layi-

Muamelesi 
-------------------------

X. Devrede mebus seçilmediğin

den Hükümete iade edilmiştir. 
(F. : 280) 

X. Devrede mebus seçilmediğin

den Hükümete iade edilmiştir. 
(F. : 282) 

Dalıili Nizamnamcuin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mı~tır. 

Dalıili Nizamnamenin 69 nou 
maddesi gereğince hüküm$ÜZ ltal
mı~tır. 

29 . XII . 1953 tarihinde okundu, 
ye layiha Hükümete geriverildi. 

(F. : 257- ! çtima : 4) 

25 . XII . 1953 tarihinde okundu, 
ve luyiha llülı:iimete geriverildi. 

(F. : 25 - !qtiına : 4) 

luısının geriverilmC6i hn.kkında. ı Ba.şvekalet ~eresi :!5 . XlJ . 1953 tarihinde okundu 
ve l ayi lııı flüküınelc geı·h·.:ı· ildi. 

(F. : 2:>9- l <;tiııa : !) 

3/559 Mehmedoğlu Yunus Karlıova'nın eşi ~ehra. IDı.rlıova.'ya. 
hidematı vataniye tertibinden maaş bağlanmasına dair 
kılnun layiha ının geriverilmesi hakkında Başvekalet 
tezkeresi :l:i . XII . 195:1 torilıind oktıntln 

1 

ve lflyihn llüküıııetc ı;eı·ihrilı:i. 
(F.: 260-l c-:ti ııı:ı : 4) 



No. 

3/ 560 

- 662 -
Hulb:ı.sı 

A vukatJık Kanununu 5 nci maddesinin 2 nci fıkra
sının tefsiri hakkında Başvekil.let tezkeresi (Adalet 
Komisyonuna) 

3/561 1vrülga Devlet Denizyollan ve Limanları İşletme 
Umum Müdütlüğünün 1949 bütçe yılı hesabı katisine 
~it mutabakat beyannamesinin .sunulduğuna dair Diva
m Muhasebat Reisliği tezkeresi (Sayıştay Komisyo
nuna) 

3/562 

3/ 563 

3/564 

Ordu Mebusu Refet Aksoy'un, Gelir Vergisi Kanunu
nıın 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nUh teklifinin Geçici :Komisyona hıı.va.le edilmesi hak
kında Maliye Komisyonu Reisliği tezkeresi 

Sayın mebuslardan bazılarına izin verilinesi hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riy.a.seti tezkeresi 

Konya Meibusu Hinımet Ölçmen 'in, teşril masuruyetinin 
kaldıırılması hakJnnd.aiki tezkerenin geriverilmesine da.ir 
Bıı.şvekalet tezkeresi ., 

3/565 Gümriik Tarifesi Kanununun 2255 sayılı Kanunla değiş
tirilen 401 numarasının altındaki ilitar hükmünün 190 
sayılı tefsir kararında yezılı :numaralar dışında kalan ve 
son kısımda ifade edilen ,eşyaya şamil olup olmadığının 
tavziban bir karara bağlanması hakkında Başveka.Jet tez-

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi ger!'ğincc hüküınsüz kal
mıştı!'. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mı§tır. 

2 . XII . 1953 tarihinde knbul 
edilmiştir. (1 ~tim rı : 4) 

2 . Xll . 1953 tııl'ilıinue kabul 
edilmiştir. (l~tirna : 4) 

6 . I . 1954 tarihinde okundu ve 
tezkere Hükümete geriverildL 

(F. : 261- lçtima : 4) 

kel'eSi l.Jahill Nizamnamenin 69 ucu 
ınaddllsi gereğince hüküınsiız kal
mıştır. 

3/566 

3/ 567 

~rabzon Mebusu F. Ahmed Barutçu ve 2 avkadıı.şınnı, 
Devlet Demiryollan !stimlak Kanununun 3 ve 4 ncü mad
deleriyle bu kanuna müzeyyel 1607 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ncü maddesinin yürüı·lükten kaldıxılmasına dair kanun 
teklifinin evvelce teşkil edilmiş olan Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair tezkeresi 

1951 Bii~e yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divaru Muhasebat Reisliği tezke
resi ( ay1ştay Komisyonuna) 

6 . I . 1954 tıııihinde kabul edil
miştir. (lçtima : 4) 

Dahili Nizamnanıcııin 69 ll<'U 

ın.addesi gereğince hükümı:.üz kal
mıştır. 



No. 

3/568 

- Ma -
Huliisıısı 

Bünyan kazasınm Yeniköy nüfusunda kayıtlı Abbasoğlu 
Emirza Ergün'ün ölünı cezasına çarptınlması hakkında 
Başvekalet twkeresi (Adalet Komisyonuna) 

3/569 Reisicumhur Eisenhover tarafından vakı davete icabet 
etmek üzere Amerika'yı ziyaret edeceğinden, müddetine 
kadar Reisicuınhurluğa Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Refik Koraltan 'ın vekıi\.let edeceğille dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi 

3/570 l!ıtira heratı kanunu layiha~mın geriverilmesine dair 
Başvekfılet tezkcrcsi 

3/571 Markalar ve mcnşe işaretl eri kanunu layillasının geri-

Muamelesi 

Adalet Koıııisyoın.uıdadıı·. 
(D.: X, 3/ 5) 

18 . I . 1954 tarihinde okunmuş
tuı·. 

25 . I . 1951o turibinde oktmdu 
ve li'ıyilıa Hükümete geriveı-ildi. 

(F.: 264-İçtima: 4) 

verilmesine dair Başvekfılet tezkeresi 25 . I . J954 tarillinde okundu 

3/ 572 Çankırı Mebusu Celal Boynuk'nn, Belediye Ramulaştır
ma Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
4857 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun teklifinin Geçici Komisyona havatesine dair 
Geçici Adalet Komisyonu Reisliği tezkeresi 

3/573 İstanbul Teknik Ünivers'itesi 1952 bütçe yılı hesabı 
katisine ait Mutabakat Beyannamesinin smıulduğuna 

dair Divaru Muhasebat Reisliği tezkeresi (Sayıştay 

ve ltıyiha llükümcte geı-iverildi. 
(F. : 265 - lçtima :4) 

29 . I. 1954 tal'ihiııde kabul edil
miştir. (İçtima : 4) 

Komisyonuna) Dahili Nizamnamenin 69 ııeu 
nıaddçsi geı·eğince hüküınsüz kal
nııştır. 

3/5i4 

3/575 

3/576 

3/577 

Sayın mcbuslardan btızılarıııa izin verilmesi hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Bu toplantı yılı i~inde iki aydan fazla izin alan Anka
kara Mebusu Osman Talfıt lltekiu'in ödeneği hakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Erzincan 
Mebusu Cemal Gönenç'in ödeneği hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti te1.ker i 

Kaçak~ılığm men ve takibine dair olan 191 sayılı Ka
nwıun bazı maddel erinin ıleğiştirilmcsi 1·e bazı ınncldel<'

rinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanuıı. Jô.yilıa

sının g!'rivl'rilmcsi hakkında Başvekfılet t :akeresi 

10 . Il . 1954 tarihinde kabul 
cclilınişti r. (lc:ti ma : 4) 

10 . n . '1954 tarihinde kııbul 
edilmiştir. (1 çtima : 4) 

10 . II . 1954 taı·ibind kabul 
edilmiştir. (1 çtimu : 4) 

17 . ll . 1954 taribinde okundu 
ve Hiyiha ITükümete geriverildL 

(Içtima : 4) 



No. lluJasası 

3/578 Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1952 bütçe 

3/579 

yılı hesa:bı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunu!
. duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (Di
vanı Muhnscbat Encümenine) 

lstanbul Üniversitesi 1952 bütçe yıl ı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğnna dair Divanı 

Mnhaselıat Reisliği tczkcı·csi (Divanı Muhasehat Encü
menine) 

3/5 O lstıınbul Mebusu Seni hi Yürüten 'in vefat ettiğine dııir 
Başvekaiet tezkeresi 

3/581 Ankara Üniversitesi 1952 bütc·e yılı hesabı katisine ait 
mutabakat h('yanııamcsiııin uınıJduğuna dair Divanı 
Mulıascbat Reisliği tezkoresi ( Divanı Muhasebat Encü
menine) 

3/582 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Unıüm ı\Jü
dürlüğünün 1951 büt~e yı lı hesabı katisine ait mutaba
kat be,vannanıesinin sumıJduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tczkercsi ( Dinıru Mıılıaseba~ Encüıııeııiııc) 

3/ 5 3 lnlıisarlar Umuın 11üc1ürliiğüııiin 19Gl Büt~c yıJı lı~salıı 
katiııinc ait mutabakat bcyanuanı(' ·inin snnundıığuna 

dair Divanı Mulıas<ıhat Rcisliği tc?.kcrt'si (Divanı Mu
hasebat Enciinıenine) 

Muamelesi 

Dahili Nizamnıımenin 69 ncu 
maddesi g-c ı·eğinee hüküııısıiiz kal
ınıştıı·. 

Dahili Nizanııııımenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hüküınsıii7. kal
mıştır. 

10 . Ili . 1954 tarihinJe okuıı· 

muştur·. (l ~ tiuııı : 4) 

Dahili Nizamnanıenin 69 ncu 
maddesi gereğin ·e hükünısüz bl· 
mıştır. 

Dahili Nizaınnaıneniıı G9 ncu 
maddesi gereğince hüküın:-ıüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamumneııin 69 oru 
m.addesi gereğince hükünısüz ka l-
mıştır. 

3/ 58-l: Orman l nıum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı hesabı •.• 
katisine ait mutabakat beyaıınaıııesiniıı sunuııduğıına . ! - -· 

dair Divanı i\Iuhasebat R i liği tezkcrr i (Divaııı Mu-
lıasebat Encüınenine) Dahili Nizaınnameııiıı G!l ncu 

maddesi gereğince hiikiinı : üz luı l 

nı;ştır. 



4. Önergeler 

Bu İçtima senesi içinde gelen (60) öner
geden (87) si Dördüncü İçtimada sonuçlan
dırılm~, (S) ü Dahili Nizamnamenin 69·ncu 

maddesi gereğince hükiimsiiz, (20) si de ko
misyonlarda. ka.lml§tır. 

No. Bulasası Muamell'si 

4/373 Niğde (Necip Bilge) • Mebusluktan istifa ettiğine dair 1 . XT . 19G3 tarihinde . okun-

4/374 

4/375 

4/376 

4/377 

Erzurum (Emrullah Nutku ve 3 arkadıııjı) - Reisi Cum
lıur Celal Bayar'ın nutuklarının bastırılıp dağıtılması 

hakkında 

Rize ( tzzet. Akçal ve 27 arkadaşı) - Türk ' Ce7,a Ka.nunu
nun 6123 sayılı Kanunla değişen 2 nci maddesinin son 
fıkrasının tefa'iri h&kkında (Adalet Ko.misyonuııa) 

lzınir (Mehmet Aldemir ve Kütahya lhsan Şerif Öz
gen) - 1757 sayılı Kanunun birinci maddesini değiştiren 
2507 sayılı Kamınun tefsiri hakkında (Bütçe Komis
yonuna) 

Van (Fericl Melen) - Sayıştay Komisyonundım istifa 
ettiğine da'ir 

4/378 Balıkesir (Mücteba I~ın ) . Dilekçe K<Omjsyonundan is
tifa ett.iğinc daiı· 

4/379 Dcni?.li (Biı.lıa Akşit) . Dilekçe Komisyonunun ll. XI. 
1953 tarihli haftalık karaı· cetvelindekj 7379 sayı lı Ka-
rarın l nıumi H~>;-·ctte göri.işi.ilıncsine clııit (Dillekç<' Ko-

muştur. (İ~timn : 4 ) 

1 . XI . J !lG3 ta ı-ibi nde 1 8!'ı:l Na

yılı Kııı·ar olarak kabul edilmiş

t ir. ( lçtimıı : 4) 

2 . IIL 19M taı·ih inde ı•eddedil

miştiı·. (E. : 198- l~tiına : 4) 

8 . II . 1954 tarihinde 183+ , ayılı 

Karar olarıık .kabul edilmiştir. 

(l çtima : 4) 

23 . xr . ] 953• taıih inde lmnu p, 
hilgi ~dinilnıiştit-. {lçtima : 4) 

27 . X r . J 953 tm'ihinde olnınııp , 

bilgi ~edinilnüştiı-. (1 •tiına : 4) 

ıııisyoııuna ) Koınisyouclaclır. (D. : X, 4/ S) 
4/3 O lstımbul (Hileli Hüsman ) - Dil kçe Komisyonunun 1. 

XI .1953 tın·ihli haftalık !karar cetvelindeki 6525 sayıl ı 

Kauarııı Umumi Heycttl' ~örüşülmesine dair (Dilekçe 
Komisyonuna) Komi~yondatlı· . ( D. : X , •!/30) 

4/3RJ Kütahya (Ahmet lhsan nürsoy ) ·• Dilckçc Komisyonn
nun 9. XI. Hl53 tarihli haftalık kııı·ııı· cetvelindeki 6967 
sııyıh '·Kararın Uımımi Hey(' ttr görüşülmesine daiı· (Di- J 
lekc,e Komisyonuna) 1 omiMyoııdııclıı· . I D. : X. V·-!) 

4/382 Diyın·hakır (r azun Önen) . 6. XT .19fi3 tııı-ihli Ulus ga
zctesiıl(\1! «Tn h af lJir t kJiiü baı,hğı altında neştc>dilen 
unnınıi cfkiiı·ı şüpheye düşüre ek mahi~' Ueki yazı hak· 
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No. Hulasası Muamelesi 

kında no düşüniiidüğüne dair Başvekilden yazı lı soru 
önergesinin geriverilmesi hakkında 7 . X ıL . 1953 tarihinde okundu 

ve soru sahibine geriverildi. 

4/3 3 

4/38-! 

Manisa (Refik Şevket İnce) - Dilelkı:e Komisyonunun 13. 
· XI. 1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 75 2 sayılı 
Kararın Umumi Heyetle görüşülmesine dair (Dil ekı:e 

Komisyonuna), 
Zonguldak (Abdürrahınan Boyacıgiller) - Cemiyetler 
Kanununun 5927 sayılı Kaıınnla değiştirilen 33 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında (İçişleri ve 
Adalet komiByonlarına) 

4/385 İzmir (Mehmet Aldemir) ve Kütahya (İhsan Şerif Öz
gen) - Riyas ti Cumhur Dairesi 'l'eşkiliit Kanununun 12 
nci maddesine bir fıkra eklenrrı si ve bu kanunu değiş
tiren 4718 sayılı Kamına bağlı kadı:o cetvelinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifinin gel'i veril
mesine dair 

4/386 .Antalya (Ahmet Tokuş) - Dilekçe Komisyonunun ll . 
XI . 1953 tarihli haftalık karıır cetvelindeiri 7377 sa-
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine daiı· (Di-

(F. : 254 -lçtiınıı : 4 f 

Koınis~rondalır. (D.: X, 4/ 52) 

Dahili Nizauınanıeııiıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükünısiiz kal
mıştıı·. 

11. XII. 1953 tal'ilıiııde okumh 
w teklif sahibine gcriveı·ildi. 

(F. : 255 -lçtinııı. : 4) 

lekçe Komisyonuna) Koı,nisyondadır. (D.: X, 4/6) 
4/387 Niğde (Halil uri Yurdakul) - Dilekı;e Komisyonunun 

ll . XI . 1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 7377 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
(Dilekçe Komisyonuna) Komisyondadır. (D. : .X, 4/55) 

4/ 3 Bursa (Hulı1si Köymen) ve Antalya (Akif arıoğhı ve 
91 arkadaşı) - Cumhuriyet Halk Partisinin haksız ik
tisaplarınııı iadesi hakkındaki kanun teklifinin geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair ll . XII . 1953 tarihinde okı.ınup 

4/3 9 !stanbul (Bedri edim Gökn.il) - Ticaret Komisyonun
dan istifa ettiğine dair 

4/390 Tokad (Ahmet Gürkan) - Halk Partisinin Halkevlerine 
sarf etmek üzere devlet daire ve müesseselerinden alıp 
zimmetinde bıraktığı paraların istirdadı hakkındaki 

kabul edilmiştir. 
(İ~tiına : .ı ) 

18 o xn o 1953 tarihinde okun
muştur. (İçtiına : 4) 

kanun tcklifilin gcriv ritmesinc dair 18 . XII . 1953 tarihinde okunup 
teklif sahibine gerh•erilmiştir. 

4/391 (İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı) - Sermayesinin tama
mı. devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktiBa-

(F. : 256- lı:tinıa : 4) 



No. 

4/ 392 

4/ 393 

4/ 394 
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Hulasası 

eli tcşekküllerin teşlrilatiyle idare ve muı:akabeleri hak
kındaki Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 ncii bent
lednin rleğiştil'ilmesiııc ve bu kanuna bir madde elden
mesine d a iı· kanun J iiyihasının geçici bir koınisyonçla 

göı·iişülmesiııe dah· 

(Maliye VekiLi Hasan Polatkan ) -.Amme ın alla rı kanu-
ını layihasınııı 

dair 
ge~ ici bir komisyonda görüşülmesine 

(Uüımük ve Tekel Yelilli Emin Kalafat) - Gümrük 
J\ anuııuııun b5.zı maddelerinin d eğiştidimesine ve Günı
ı·iik Tarife Kan'!nu ile ek ve tadillE>rinin kaldırılması

na dair kaıııııı l fıyiha · ının ge~ici bir komisyonda görüşül 

mesine dair 

Afyoa Karahisar (Ali lhsan Sii.bis) - Dı~işleri Vekilinin 
Mısır Hüküm eti tarafından Türkiye Büyükelçisi hak
kınıla alınan lnmıı· münasebetiyle Heyeti munıiyed e 

ıı~ıklanıada bulumnasına dair 

.J. •:395 Ko~ac l i ( Ycn•doğ Kişioğlu ) - Iş Kununıınu n 351 ' sayı

lı Kanımla cll'ğiştiril<·n 16 ncı maddesinin l nci fıkrası

nın tdsi ri hakkında (('a lışma Komisyonuna ) 

·1/ 396 Çorum (Hasan Ali \"ural ve 23 arkadaşı ) - Türkiye 
Cumhuriyeti Bınekli Randığı Kanununun 12 nci madde
sinin II nci fıkrası (c) bendinde ya1.ılı (kurumların ser
best 1·c sözleşmeli avukatları ) tilbirinin t fsiri hakltında 

4/ 397 İşletmeler Yekili ıtkı Yırca lı ·mn P etrol kanunu layilıa
sının geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 

4/ 998 Tokaci (Ahmet Gürkan ) - ermayesinin tamamı devlet 
tarafından vet·ilmck sur ti.vle kurulan iktisadi teşekkül 

lerin t~şkilitti_vlc idar<' ve murakabeleri hakkuıdaki 3-WO 
sayı lı Kanunun .J-2 n : 43 ncü ıııaddel riniıı d<'ğiştirilme-

Muamelesi 

::!5. xıı. 1953 tarihinde okunuıı 
kabul edilmiştir. 

( İçtiııı a : 4) 

:J5. XH . 1953 tarihinde okuııup 
kahtıl edilmiştiı·. (İ(;tiıııa : 4) 

6 . I . 1954 Lıı rilıiull e okumıp , ka
bnl edilmiştir . ( İ<:tinuı : 4) 

G . ı . l!J5.J. t a ı ·ihinue okııııı nuş

tnı·. · (E : 194- lçtiuı a : -!) 

Dalıili 1-lizauıııaıneııin 6!) ncu 
maddesi gereğince hüküın.·üz kal
mıştır. 

15 ' n . 1954 tndlıinde ı :36 a

yılı karar olarak kabul edilmiş

tir. (lçtimıı : -!) 

15 . I . 1964 tarihinde okunup 
kabul edilmiştir. (1çtima : 4) 

sine dair olan kanun t('kli fi nin gcril' l't·ilnıcsi hakkında :JO . I . J954 tar ihinde okıuldu 1'· 

tcklif sahibine gı> ıi vcı·ildi . 

.J. 399 ~lardin CM. K. Boran ) - Reis icumh urtın Amerika 'ya ·
yalıati ıw Buşvekilin iştirak edip ~tıniycc ğiııc daiı· ııöz-

(F. : 263 -l<:tinın : ı ) 

lü soru önergesinin geı·iverilmeııi lıakkıııdıt 1 . 1 . 1954 tıırihinde okundıı vt> 
ı:;özlü ~oru ~:~~~lıibine g rivcrilili. 

(F. : 262 -lçtinıa : 4) 



-!/ 400 

4/401 
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Hulasası 

Kastumonu (Hayri Tosunoğlu ) - Dilekçc Komisyonu
nun 20 . I . 1954 tarihli lı_ııftalık kara ı· cetvelindeki 7754 
sayılı Kararın ınuıni H cyette görüşiilııı esiııc dair· 
( Dilekçe Koıni~yomuıa) 

oruh (Zihni Uı-ııl) - ln~aat malzemesi imaline ıııabsns 
ocaklar küşadı ve işletilmesine dair olan kantuı teklifi
nin geri verilmesi hakkında 

4/402 İzmir (Avııi Başman) - Devlet resinı ve heykel nıüzel o ri 
için satınalınacak sanat eserleri v resınilıiııalaı·ııı sanat 
es rler·i il e bezenınesi haltkllldaki kııııun te~ifuıin ge r·i-

Muamelesi 

Komisyoncladıı·. (D. : X, 4/32) 

25 . 1 . 1954 tıır·ilıiııde ukuııdu ve 
teklif Sollhibine ger·iwı·illi. 

(F. : 266- lçtiııın : +) 

verilmesine dair 29 . 1 . 1954 tarihinde okuııdu ve 
teklif sahibine geriverilili. 

4/403 

4/404 

4/405 

4/406 

4/407 

'rı-abzon (.Faik Alımeel BarutçLı ve H aı·kıı.daşı) . As
k rlerin zat işi rinc taalllık eden din·aların tctk ik ve 
ınubakeme usulü hakkındaki Kanunun yürürlükten 
kaldlnlmasınu dair kanun teldifinin geriv rilmesi hak
kında 

l\Jardin (Melıınet Kamil BoNUı ) - Avukatlık Kanunu
nun 4 ncü maddesinin değiştiriluıesine , da i ı· kanun tek-
lifinin gündeme aluımıısı hakkında · 

Mardin (Mehmet Ka mil 13urıın ) • Hflkinıl er KRıııımı

nını 64, 65 ve 66 ncı maddelerinin değiştirilnıeıı.i hak
kındaki kanun teklifinin gündeme alınmasına dair 

Mardin (Mehmet K8mil Roran) - Memurin Kanununun 
2919 sayılı Kanunla değiştirilen ve 2978 sayılı Kanunla. 
bir fıkra eklenen 64 ncü maddesine bir fıkra ve bu kanu
na 'iki geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin gündeme alınm118ID8. dair 

Mardin (Mehmet Kamil &rtm) - Yargıçlar Kanun.una 
ek kanunun 1 nci maddesinin d~tirilm:esi lıakk.mdaki 
kanun teklifinin gündeme ııJ.ınııı.asma dair 

4/40 Ma.):din (Kemal Türkoğlu) - .A.rzu.lııı.l Encümen.inin 
20 . I . 1954 taii.hli ha.:ftalık karar cetvelindeki 7756 
sayılı Kaını.rın Umumi Heyette göıiişülınesine dair 

(F.: 267-lı;r im;ı : -1) 

29 . I . 1954 taı·i!ıinde okundu ve 
tekli.t: ·ahibine geriveı•ildi. 

(.b,. : 268- l~tiıııa : + ) 

. II . 1954 taribinde ol\unup ka-
bul edilmemiştir. ( l~tima : 4) 

8 . II . 1954 tarihiudı• okuııup ka
bul edilmemiştir. ( t~tiınıı : +) 

8 . II . 1954 tarihinde okunup, 
kabul edilmemiştir. (İçtima : 4) 

8 . n . 1954 tarihind . olmnııp , 

kabul edilmemiştir. (İçtima : 4) 

(.Arzu.ha.l Encümenine) Kom.isyondadır. (D. : X, 4/54) 
4j409 Tokad (Sıt)Q At.anç) - Arzuhal Eııeümeninin 18 . I . 

1954 tarlhli haftalık karar ootv lindeki 7699 sayılı Ka-



No. 

4/ 410 

4/~11 
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rann Umumi Heyette görüşülmesine dair (Arzuhal 
Encümenine), 
Kırşehir (Rifat Özdeş) - Arzuhal Encümeninin· 22 . I . 
1954 tarihli haftalık karar· cetvelindeki 7852 sayili Ka
rann Umumi Heyette görüşülmesine da'ir 
Gümüşane (Ahmet Kemal Vannca ve 2 arkadaşı ) -Mil
letvekilleri Seçimi Kanımunun 6272 sayılı Kanunla ek
lenen ınuvakkat 3 ııcii maddesinin son fıkrasının tef. 
siri hakkında (Da:hiliye, Teşkilatı Esasiye ve Adliye 
cncümenlerine) 

4/41~ lznıir ( PerteY Aral ve 2 arkada~ ı ) - Ordularınııza Tür
kiye· Büyük Mill<'t lTI'c li siııiıı takdiı· ve itimadiyle se
liıın \'C nıuhabbl'tlerinin bildirilmesine dair 

4/ 413 Km~elıir (Hifat (hdt·~ nı arkada~ı) - ()rdnlarımıza Tür
kiy<' Bü.vük .;vıille l i\ieclisinin takdir \ ' C itimadiyle ı;elfıru 

Muamelesi 

Komisyondadır. (D. : X, 4/ 61) 

Komisyondadır. (D. : X, 4/35) 

3 . lLl . 1954 taribinde lHH' sn
yılı Karar olaı·ak l(ahul crlilmiş

tir. (Içti ma : 4) 

23 . ll. . 1954 tıu·ihiııde 1837 sa
yılı karnı· olarak kabnl edilıni ~;<

tir. (!çtiınu : -!) 

ve rrıulıabbetlcı·iniıı bildirilmesine dair 23 . ll . 1954 tarihinde 1 :H ~a
yılı karaı· olarak kubul edilmiş

tir. (İı;tima : 4) 

4/ -!H Zongultlak (Ali Hıza lrı ccal ındaroğlu) - OrduJıırınıızıı 
'!'ürkiye Biiyük Hill ct Meclisinin takdir \'C itimadiyle 
ıseliim ve ınulıabbellcriniu bildirilmesine dair 

4/-H5 Zonguldak (.Ali Rıza tııccalemdaroğlu) - Kore'd şehit 
olan kahramanlannıızııı aileleri n<' Türkiye Biiyük }!il-

23 . U . 1954 tarihinde 1 :n sa
yılı karar olaı·ak kabul edilıuiş

tir. (lçtima : 4) 

let Meclisinin sevgi ve seliımlarırun bildirilmesine dair 23 . U . 1954 tarilıinde 1887 .su
yılı karar olarak kabul edilmiş

tir. (t~tinıa : ..t) 

4/ 416 

4/ 417 

Ankara ( F'uııd !)pyhruı ) - l ~pirto vcı İspirtolu lı:kiler 
l'uJıi ~ıırı Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun tcklifinin ruznanıcyc alınması hak
kında 

Bil!'cik (lsmail .\.§kın ) - Kaza tahrirat nıüdürll'rinirı tıi 

yinleı·i hakkındaki kanun tcklifinin geriverilmesine dair 

+/41 ' Rize (Jzzct Akçal ) - Aı'zuhal Eucünıeııinin 3. lll . 1954 
tarihli llaftalık karar cetvelindeki 035 ıı~-ılı Kararın 

Umumi ll cyettc gü ı-üşiilııı sine dııir (.'I.J·zuhat Eııeiiın<'-

ı . nr . 1954 tarihlııd okuınıp 

kabul edilmemiştir. (İçıtima : 4) 

1 

2 . III . 195+ taıihinde okumhı YC 

tcklif sahibine g rivcıildi. 

(F. : 267 - lçtiınıı : 4) 

nine) Komisyoudadır. (D. : X, 4/57) 



·o. 

4!1419 
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Çankırı (K8.zıın Arar) - Çankırı, Kastamonu ve Bolu 
havallsinde 1951 yılmda vukua gelen yer depreminde 
evleri yıkılan veya oturulamıyacak hale gelen vatanda.5-
lara yardım yapılması hakkındaki kanun teklifinin ruz
nameye alınınasma dair 

4/420 .Ankara (Ra.miz Eren) - 5434 sayılı Türkiye Cumhu;ri
yeti Emekli. Sandığı Kanununun geı,:ici 33-ncü maddesi
nin tofsiri hakkında 

4/421 Bolu (İhsan Gülez ve 3 arkadaşı) - Orman suçlarmdan 
mütevellit bii.zı cezalarm affı hakkındaki kanun teklüi
n'in muvakkat bir encümende görüşülmesine dair 

,JV422 Konya (Muı·ad Ali Ülgen) - Arzuhal Encümani.nin 
3 . III . 1954 tarihli ha:Dtalık karar cetvelindeki 8034 

Muamele i 

4 . lll . 1954 taı·ihinJ.e okunup 
kabul edilmemiştir. (İçtinuı. : 4) 

Dahili Nizanınanıenin 69 ııcn 

maddesi gereğince hükümı;.üz kal
nııştıı·. 

7 . lJJ . 19;)4 tııı·ihilllll\ ukuııııp 

kııbul edilmiştir. (l~tinıa : ·~ ) 

sayılı Kara:rm Umumi Heyettc görüşülmesine dair Komisyondadu·. (D. : X, 4/42) 
1f423 Konya (Mm-ad Ali Ülgen) - Arzuhal Encümeninin 

3 . III . 1954 tarihli haftalık kamıi cetvelindeki 8024 
sayılı Kararın Umumi Heyettc göriişülmesine dıi.ir Komisyondadır. 

4/424 Kastamonu (JI\uzaffer Ali ~fühto) - Arzuhal Encümeni
nin 17 . II . 1954 tarihli haftalık kara.'I1 cetvelindeki 
7 55 sayı lı Kararın Umumi Reyette göriişülmesi hak-
kında (A.ımı.hal Encümenine). Koroisyondadır. 

4/4.25 Erzurum (Bahadır Dülger) - Arzuhal Encümeninin 
12 . III . 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 8258 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi ha.kkmda Komisyondadır. 

4/426 Manisa (Muzaffer Kurbanoğlu) - Arzuhal Encümeninin 
12. III . 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 8278 
sayılı Kanırın Umumi Heyette görüşülme ine dair Koınisyondadır. 

4/427 Bul'sa (Hulu i Köymen) - Türkiye Büyük Millet Mec-

(D. : X, 4/41) 

(D. : X, 4;133) 

(D. : X, 4/12) 

(D. :X, 4/48) 

lisi s çiminin yenilenmesine dair 12 . m . 1954 tarihinde 1 41 sa
yılı karar olarak kabul edilıni~

tir. (İçtima : 4) 
4/42 Rursa (Hulılsi Köymen) - Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin 14 l\Iayıs 1954 Cuma giinü saat 15 te fevkalfı-
de toplanması hakkında 12 . ITT . 1931 tıırihindc 1 42 sn· 

yılı Karnı· olaı·ak kabul edilmiş

tir. (1~tioıa : 4) 
4/429 Konya (llfurat.Ali Ülgen) - Arzuhal Encüıueninin 12 . 

Ili . 1954 tarihli haftattk kaı·ar cetvelindeki 8281 sayılı 
Kaı·arm nıumi Hey tte göriişülnıesine dair Komi yondadır. (D. : X, 4/43) 

4/430 Konya (Murad Ali Ülgerı) - Arzuhal Encünıeninin 12 . 
lll . 1954 tarihli haftalık karar c t ve lindeki 2 2 sa-
yılı Karann ınumi Heyette görüşülme ine dair Komisyondadır. (D. : X, 4/44) 



-661-
Ne. Hulbası Muamelesi 

4/ 431 Konya (Murad Ali Vlgen) . Aı·zuhal Encüıneninin 12 . 
III . 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 8284 sa-
yılı Knraı·ııı Umumi IIeyettr görüşülmesine dair Koınjsyondadır. (D. : X, 4/50) 

4/432 Konyıı (Murııd Ali Vlgeıı) . Arzuhal i<;ııcünıeruniıı 12 . 
lll . 1954 tarihli haftalık kaı-ar cetvelindeki 8290 sa-
yılı Kararııı Umumi Heyette görüşülmesine dair Koınisyondadtr. (D. : X, 4/46) 



5. Türlü kağıtlar 

Bu içtima. senesi içinde gelen (5) türlü 
kağıttan (3) ü dödüncü içtima.da. sonuçlandı-

rılnıı§, (2) si de Dıı.hili Nizamna.menin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsfuı k&lmı.ştır . 

No. 

5/75 

H ulisası 

umhuriyetin .otuzuncu yıl ·ılöııüıuü mürıas betiyle Al
manya Fecleı·al Parlamentosu adma Pal'liimento RiyasP
ti tarafından gönderilen telgı·af 

5/76 Türkiye llüyük Millet Meclisi 1953 yılı Haziran. Ağus
tos ayları hesabı hakkında Meclis Ilesııp larını Inceleme 
Komisyonu raporu 

5/77 ']'ürkiye Büyük Millet Meclisi 1963 yılı Eylul, Kasım 
ayları hesabı hakkında Meclis l resapiarını lucel emc 
Komisyonu raporu, 

5/78 Büyük Millet Meclisi, Riyaseti umhur ve Divanı Mu- . 
hasebat Rcisliği 1952 yılı hesabı katisi hakkında Mec-

Muaıııelesi 

9 . XI . .195::1 tarihind.ı ıı;ı·n• kcıı 

cevabın ve ı·ileccği Riyusetı:c teb
liğ olundıı. 

(E. : 191 - l~timH : 4) 

J)ahili i zanın Rn ı e ni rı 69 IH'll 

mn.ddesi ge ı·eğince hükiiııısüz kul
mıştır. 

na hi li Nizamııameııiıı li!l n cu 
maddesi gcı·eğiııce h'iküınsii :: kııl 

m.ıştır. 

lis Hesaplanm İnceleme Koınisyomı raporları, 12 . III . 1954 taı·ihiııde uknnııı• 
bilgi edinilmiştir·. 

5/79 Pilot [udernli Yüzbaşı Mehmet Yakup Sınaç'ın hüküın
lü olduğu cezanın affı hakkında .Adalet Komisyonu ra
poru, 

(E. : 199- Içt i ma : -ı ) 

2 . JTI . 1954 tarihinele 6299 sn
yılı Kanun olarak kabul ed ilmiş
tir. ( lçtinı a : -ı \ 



6. Çeşitli işleri ilgilendiren kağıtlar 

IX ncu Dönemin dördüncü toplantı sene
si içinde çeşitli işleri ilgilendiren (2 133) ka
ğıt gelmi§ olup bunlardan (1 155) i Kanunlar 
MüdW:lüğüne, (8T7) si Zatişleri Müdürlüğüne, 

(5) i Matbaa Müdürlüğüne, (2) si Zabıt Mü
dürlüğüne, (17) si Kitaplık Müdürlüğüne, 

(74) ü İdare Amirİiğine, (8) ü de Ösel ~ıım 
Müdürlüğüne havale edilmi§tir. 



7. Dilekçel er 

Dördüncü içtiina senesi içinde Büyük Mil
let Meclisine gelen (2 029~ dilakçeden (1 843) 
ii ·Dilekçe Komisyonuna, (186) sı da muhtelif 
komisyon ve kiı.1emlere havale edil.:miŞtir. 

Bu içtima senesi içinde Meclis Reisliğin-

Gelen 

4: 023 24 Temmuz 1953 tarihinde ııcümendc 

bulunan arzııhaller 
636 24: Temmuz 1953 tarihinelen 31 Eldın 

1953 tarihine kadar encüınenc gelen 
arzuhaller . (•) 

1 4:3 1 Kasım 1953 tarihinden 12 Maı·t J!l54 
tarihine kadar encümene gelen aı·zu

haller ( •• ) 
676 24. Teınınuz 1953 tarihinden 31 Ekim 

1953 tarihine kadar vekaletlerden gelen 
arzuhaller 

1 Ol 1 Kasım 1953 tarihinden 12 Maı·t 195+ 
tarihine kadııı- vekiiletlerden !!;elen arzu
haller 

2 Eneümenlerden gelen arzuhaller 

19 Toplam 

den Dilekçe Komisyonuna havale edilen 
(1 843) dilekçe ile üçüncü toplantı senesinden 
müdevver dilekçeler hakkında yapılan mua
meleler aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir . 

Giden 

447 24 Temmuz 1953 tarihinden 31 Ekim 
1953 tarihine ](adar Yckiıletlcı·e gönde
rilen arzuhaller 

ı 2:i3 ı Kasını 19!i3 taı·ilıindcn 12 ::ıruı ·t J!l.).J 
tar ihine kııda ı· , · cknlctlcı·c giinılerilı>n 

arzulıalleı· 

22 Evrak }[ürlürlüğiinc iade olunan a ı·w

haller 
:H lfıfzedil c ıı ıırzulııılleı· 

:! Belgeleri ~:ılı iplcriııc iarlc edilip i~lem

den kaldırılan ar·zuhalleı· 

1 Encümenler ı.:öndcı-ilen ıHzuhaJJ,.ı · 

2 :304 1\arara hağlıınan arzuhaller 
4 147 12 ]\[art 195+ tarihinde cnciiıııeııdc bu

lunan arzuhaller 

19 Toplam 

1\!uhtelii komisyon ve kalemiere havale edilen (l 6) rlilek~cdcn (71 ) i Bütc;e, (1) i Çalı§ma, (2) 
si 1\!al iye, (34) ü Milli Eğitim komisyonları ile (6) sı ldare Amirliğine (57) ~i Kaııunlar, (2) si Ki
taplık, (13) ii de Zat ve Kağıtişleri müdürlüklerine ha,·ale edilmiştir. 

(•) Dördii.ııcii içtimaa takaddiim rdrıı .ll di.sin (!1/ı~ma/arrrıa ara rume tarihleri tıra.sıııdo gelmiş 

bulıman 636 arzuhal iiçiincii. içtimaa ithal edilmiştir. 
( .. ) Dokıızımcu Devre1ıin dördüncii. ir;tiıııa serıesi içiııdc M eclü lleisliğindeıı .tlrzıılıal Encünıeııi

rıo havale edilen arzuhallerin sayısı : 
1 Kasını 1953 larikindeıı 12 Mart 1954 tarikinc kadcıı· 1 43 tur·. 



DOKUZUNCU DEVREDE 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi geregınce hükümsüi kalan 
evra'k 

Liiyih~Jııı· 113 
'l'eklifler 2J 
Tezkereler 67 
Tııkrirler 9 
Muhtelif evrak 4 

Yekıln 411 

Layihalar ( 113) 

No. 

1/ 21 

1/ 22 

1/ 2+ 

1 1!16 

• 
H u! asası 

Tek<'l <icn<>l Müilürliiğii 1!!46 yılı kesin· 
hrBa hı hakkında 

'l'ck<'l (ı enel :\Jücliil'lüğü l!l-17 ~· ılı K<'Sin
hrRa hı hakkında 

Jlcvlrt l> l'nizyolları V\' Limanldı· ı l şl~t

ıııc Ueıı e l l\1iidürliiğü 1947 .n l ı Kl'siıı 

hesabı hakkında 

(l r• ıııi sahiplerinin sorııııılululdnı· ıııııı tııh 

rlidi vc koııişmr·ııto~·a miitnnllik bi'ızı kai
dr•lerin tevhidi hakkıııdaki 25 Ağu~to~ 
1924 tarihli ve Deniz Ticaret vnsıtalarıııın 
ı·ehııi ve imtiyazı Ye Devlet gf'lnilcriniıı 

ıııuafiyetlcı·iyle ilgiti bfizı ka.idelr rin tcv
hidi hakkındaki Ul26 tarihli Milletler
arası dört söz! ıneye katılmamız halk

kında 

1/ 62 'l'ckel n~nel :\l üılül'lüğü 19-IB Biit~<' ~· ılı 

kesinhesabı hakkınrla 

1/ 71 Devi •t gcmil<'ı·inin muaflığına dııir hii?.ı 

kaidelcrin birleştirilmesi için iııızıı l a ıınıı ş 

olan Milletlerarıısı AnlaJimıı~·a ~ olnı·nk 

imzalonnıış Protokolc katılınnını1. ltıık 

kında 

1/93 Devlet Denizyolları ve Limanları I şleını 

ı~ 
1/ lO!l 

1/ 10 
] / 118 

Hulasası 

Oenel Müdiirlüğü 1!!4 yılı Kesinhesabı 

hakkında 

Türk Ceza Kanununun ba?.ı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 

Türk hava seyriisefer ikanunu 15.yiha ı 

l nönü armağanları Kanununun yürliı;lük 

ten kaldırıl ması hakkı nda 

ı / 140 'l'iirk ticaret kan u n u 15.yihası 
1/ 163 _\ vukatlık Kanununun ba?.ı madrleleı•inin 

leğiştiri lnıe.~in ve biızı macld lerinin 
kaldırı lnıasmu \ 'll bu kanunu değiştiren 
-!359, 4756 v 517 sayılı kanunların hiizı 

maddelerinin tadiline dair 
ı / li O Orman kanunu layiliası 
1/ 174 Orman Genel Müdürlüğü T kiliit kamı

nu layiliası 
1/ 179 Orman Kanununa bazı hükümler ekien

nıesine ve bu kanunuıı 1 nci nıadd indr 
ılı>ği~i'klik ynpılnı.asııı.:ı ılııiı· olan 47 5 sa

yılı Kamııı:ı k kııtıutı l iıyihnsı 

1 / JH5 
1/ l 
l / 190 
1/221 
1/ 2:37 

Köy Knıınıııı lftyihnsı 

Koıısolosluk kanunu lıiyihıısı 

1949 yılı Kl'siııhl'~n p karıunu Jiiyihıı. ı 

'l'aşıt kanunu liıyihası 
n('lediy<' kımunu lilyilıosı 



No. Hul&aas:ı 

1/241 ll özel idareleri kanunu liiyihası 
1/243 Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş karlro

lari ile merkez kuruluşu v.e görev leri 
hakiondaki 2287 sayılı J\ıınunıı ek ka
nun Hiyihası 

l /246 '!'ürkiye spor birliği kurulmasına dair 
1/248 'l'altif kanunu layihası 
1/262 Bankınotların ihtiyatları ilr değiştiril

mesi hakkında 
1/265 DD'f döner· sermayesi kanunu liıyihası 
1/300 Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 26 

ncı maddesinin değiştirilmesine dair 

1/309 f'eza mnhnkemeleri usulü karıunu liıyi

hası 

1/!HO Hukukta yııı·gılııma usulü kanunu lfıyi

hası 

1/314 KamulaştJrma kanunu liiyihıısı 
1/324 Muamele vergisi. kanununda değişiklik

ler yapılmasına ve 2731 sayılı Kanun ve 
ekieri gereğinc-e hiızı maddl'lerdl'n ıılı

nan istihlilk vergisinin muamele veı·gi

siyle bi:ı:leştirilmesine dair 4939 sayılı 

Kıı.rıunun g(!Gici 1 nci ınaddeııine bir· fık
ra eklenmesi hakkında 

1/344 Demiry61 nakliyatı kanunu liiyihası 

1/350 Su mahsull.eıi ltanunu liıyiha s ı 

1/351 Tekel Genel Müdürlüğilnün ]949 yılı 

f<esinl\1!. ıtbı hakkında 
1/367 Su ortaklıkları kannrtlı lnyihası 

1/378 

1/3 7 

1/397 

1/404 

1/411 

Tıp tn~!ılelderiyle yar lııııcı tıp mesl kir
rinin icra ıha dair 
Türk Ceza. Kanununun 159 ncu madde
sinin değiştirilinesi hakkında. 
Amerikan vatandaş ve şirketlerinin 

memleketınıiZde yapacıı.kllırı yatırımla
rın İktisadi !ış Blrligi İdaresince garanti 
edibnesine ~iıir .i\lllaşmartıh onanınası 

hakkında 

nl5o bütçe yılı kesiııh~p kanUhu lfiyi
liası 

Devlet Denizyolları ve L~anları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1949 yılı kesinhe
sap kanunu layihaaı 

Belediyelerden genel bütçeye dAhil dıri
relerle katma bütçeli idarelere ve özel 
idarelere tA-yin edilen sağlık ve bayındır
lık mensupfarının aylıklarina dair 

666 -
No. Hul8sa.sı 

1/412 Billlınunı Askeri malılllerin terfibine da
ir olan mülga 551 sayılı Kanuna göre 
araziye müstahak olup da henüz bu hak
larılll arazi olarak alaiillyanların istih
kaklarının nakden ödenmesi hakkında 

1/413 Muamele vergisi kımunu liıyihası 
1/435 Ecnebi devletlere Ankara'da sefaret ve 

konsoloshane inşa etmek üzere mecca
nen arsa tahsisi hakkında 

l / 437 Genel maılıkemeler kuruluşu kanunu lil
yihası 

1/444 Memur.ların suçlanndan dolayı hakların
da yapılacak soruşturma ve kovuşturma
ya dair 

1/445 Pasaport Kanununda değişiklik yapıl

masına ve lbu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair 

1/450 Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 12 Tem
muz 1947 tarihinde Ankara 'da i milala
nan «Türkiye'ye yapılacak yardım hak
kında. Anlaşma» run onanmasına dair 
5123 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
·bir fıkra ve ayııı kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakionda 

1/455 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe gi
riş ve uygulanma şekli hakkında 

1/45 Yabancıların Türkiye'de ikamet ve se
yahatleri ha.kkmdaki Kanunun bitzı 

maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bazı hükümler ilavesine dair 

1/463 Milli sarayların idaresi hakkında 
1/466 Çocuk mahkemeleri hakkında 

1/488 Asker ailelerinden muhtaç olanlara yar
dım hakkındaki 4109 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair 

1/494 Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yıh ke
sinbesap kanunu liiyihası 

1/503 Vilayetlerde merkez kazalan kurnlması 
hakkında. 

1/536 1951 yılı hesabı kati kanunu liiyi.hası 

1/539 Kazala ra birer (oto - jeep) verilmesi bak
kında 

1/544 Gümrük tarifeleri ve ticaret genel An
laşmasına. ekli li:itelerin metinleı·inde dü
zeltme ve değişiklik yapılmasına müta, 



667-
Hul&sası 

allik birinci Protokolün onanınası hak
kında 

1/566 Çeltik ekimi kanunu layiliası 
1/568 Hastalık ve analık sigortası Kanununun 

bılzl maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddelerinin ilgasına ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenınesine dair 

1/569 Çiftçiyi topraktandırma Kanunuıı~. ge
çici bir madde eklenın~si hakkır.tl:ı 

1/572 Amme malları kanunu layiliası 

1/573 Ankara şehri Hiğımları hakkındaki 4099 
sayılı Kanuna ek kanun luyihası 

lj574 Beden 'l'erbiyesi Umum Müdürlüğü 1948 
mali yılı hesabı kati kanun layiliası 

1/575 Gümrük tarife Kantınuna bağlı giriş 

genel tarifesi cetvelinin 630 ncn numa
rasına (D) fıkrası ve ihtar eklenmesi 
hakkında 

1/578 Nafıa Vekaleti teşkilat ve vazHelerine 
dair 3611 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinin 4 ncü bendinin değiştirilmesi hak
kında 

1/580 Beden Tcl'hiyesi Umum Müdürlüğü 1949 
mali yılı hesabı kati kanunu layihası 

JV585 Ziraat odaları ve ziraat odaları birliği 
kanunu layiliası 

1/592 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün 1951 bütçe yılı hesabı kat! kanun 
layilıası 

1/594 !stanbu.l Emniyet Sandığı kanunu layi
lıası 

1/595 Milli korunma Kanununun .5020 sayılı 

Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin 
(V) nci bendinin (b) fıkrasına yeniden 
bir hüküm eklenınesine dair 

1/597 Tekel mum Müdürlüğünün 1951 Büt
~e yılı hesabı kati kanun l fıyih881 

11/601 JWden 'l'e ı·biyesi Umıun Müdürlüğü 

19SO Mali yılı hesabı kati kanun liiyi
hası 

1/ 603 !stanbul Üniversitesinin 1950 Mali yı
lı he abı kati kanun l.ayihııısı 

1/604 Millıza Devlet Denizyolları ve Liınıı.nla

rı lşlı>tnı Genel Müdürlüğünün 1950 
lLali yıJı hesabı kati kanun liiyihası 

1/61 6 Oiiınrlik u~ıifel rindeki ~ya tıı.snif ııo

mnhk1atürürıe ve gümrük kıyınetine 

No. 

1/ 621 

ljô30 
1/ 63] 

1/ 644 

1/658 

Hulô.sası. 

ıniiterlaiı· ınukıı.velenaınenin tas.dikı hak
kında 

'l'ııı ·ım i:.')Çi ler-inin del'ne k ku ıma ve t.op
lıı.nına hak'l.a ı · ına tla.ir ll nuııım·alı Söz
leşmenin tasdik.ı haJ(kındıı 

Eczn.cı odal~ıı·ı bidiği' kanunu layilıası 
Hudut ,.r Salıil l cı· Sağlık Uıııunı Müdür
lüğü 195 ı yılı h sııbı kati kıınıınu layi-
ha~n 

Umumi hayula müessiı· iı fcU ı>ı·d n öıwe 

\ 'C sonra alınacak tedbir~re dair 
Gümrük muhafaza nı nıuıııncl e sıu ıfı ıııc

ıııurlıırı tcşk il iltı hakkııı<lıı,ld 3944 sayılı 

Knııuııuıı hazı nı addelc riııin ılcğişt'ıril

ıııcsiuu dair 4632 sayılı Kruıuıııı mü7.ey
yel kanun li'ıyihusı 

1/ 661 İstanbul Teknik OnivcıiitA i 1950 yılı 
hesabı kati kanun layihası 

1/ 669 Türkiye Cumhuriyeti Hükü meti i.le Mı
~ ıı· C'ıuıılıııı·iyrti Hi.iki.iııı r ti uı-asındıı iııı

?.alanan 'l'icar t Y Ödeınr Anlaşınaları 
ilo eklerinin ta dila hakkında 

1/ 67-+ Vakıflar t:mum Müdürlüğü 1951 Bütçe 
yılı hesıı.lı ı kııti l<ıınun l fı~· iha.~ı 

1/ 677 Beden Terbiyr<;'i Pmmıı ;\l iidüdü•ğii 19:) l 
Mali yılı hesabı katı kanun liiyibası 

1/679 Devlet kitaplan döne~ . ennayc i hak
kındaki -+940 ,.e 5760 sayılı kanuıılaNla 

değişikJik yapılmasına dair 
1/ 719 2 Ağustos 1952 tarihli Türk - Fraımz 

Prot.okolü ile ekler-inin 1 Eylul 1953 
tarihinden itibıı.rcn 3 ay ınüddetle UY.&

tılnıası i~;iıı Fransa Büyükclçiliğ'i il te
ali edilen mektupların tıu: dikııııı dair 

1/ 724 Günı!'Ük Ta rifeleri ve Ticar t Genel An
la.şınnRın n <>kli li telerin ınetiulcri.nde ya
pılan d üzeltmo ve deği ·ikliklerc mü ta- · 
allik üçüncü Protokolün tnsdikı hak
kında . 

1/72 'l'üı·kire - Finlii.nd~va. ticaret Protokolü
nün tıısllikınn daiı· . 

1/729 Türkiye - lspıınya ti ·nı·rt ve ö lenıe An
l nşınalıırıntı ı.>k 8 isıın 1953 tarihli Pro
toko1de ınün<lı>ı·iç üç milyon dolilrlık 

Plafoıı nıü lclPtiııin ııltı nyılaıı bir sen -
ye çıkarılınıısı husnsıımlıı Ispanya llü
klimcti ile teııti edilen nı ktupların tas
dikırın dair. 



o. Hu18.sası 

1/731 '!'ürkiye - Polonya. ödeme An1nşınasına 
ek Protokolün tasdilona dair. 

1/733 lstişnri denizcilik teşkilatının kurnlma
sı hakkındaki Devletlerarası Sözleşme

ye katılmamıza ve bu Sözleşmenin tns

dikına dair. 
1/734 Nakdi taznıinat Kanununun 1, 2 ve 4 

ncü maddelerinin değiştirilmesine dııiı·. 

1/736 Türkiye Cumhuriyeti llükünıeti ilc Yu
nanistan Kıraliyeti Hükümeti arasında 
Ankara'da imzalanan ticaret ve ödeme 
an1aşınııları ile eklerinin tasdikı hakkın
da.. 

1/739 Devlet Üretme ütlikleri Umuriı Müdür
lüğü 1951 bütçe yılı llesnbı kati kanunu 
liıyihnsı. 

1/744 Ankara'dııki Kızılay Hastan siııin sa
tınalınması hakkındaki 5970 sayılı Ka
nuna ek kanun lnyihası . 

1/749 Türkiye Cıunhuriyeti ile l srail· Devl<>ti 
Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 ta
rihli ödeme An1aşmasınn ek Protokolün 
tasdik ı hakkında . 

1/751 1952 bütçe yılı Flesahı katı kanun l fıyi

hası. 

1}'752 Gümrük tarüeleri ve ticm·et genel An
laşması iikıd tarafla rdan bitzılariy l e 

Japonya arasındaki ticari münıısebetle
ri düzenliyen beyannamenin ta. dikı hak
kında. 

1/753 Posta, Telgraf ve Teleion İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı 

kati kanunu liıyihası. 
1/780 Tekel mum Müdürlüğü 1953 yılı Büt-

·o. Hulasası 

çesmde değişiklik yapılmasına dair. 
l / 782 9 Şubat 1954 tarihli Türkiye - MaC'aris

tan ek Protokolünün ta dikına daiı·. 

1/ 783 4 Aralık 1953 tarihli Tiiı·kiye - Polon,va 
buğday Protokolünün tasdikma dair 

1/ 784 Karayoları Umum Müdürlüğünün 1953 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaret

li cetvelde dcğişikl ik yapılınası hakkında 
1/ 785 19 Ocak 1954 tal'ihinde Türkiye ile Frmı

sa arasında imzalanan «Sınai ve İktisa
di teçhizat siparişleri hakkında Anlaşma» 

nın tasdikıııa dair 
1/ 7 6 31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız 

Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün ve 
ilişikierinin tasdik ı hakkında 

J / 807 Ölçüleı· Kammumuı biizı ınacldeluiHin 

değiştirilmesine ve bu kanuna hfızı marl
deler ekleronesine dair 

1/808 Şap hastalığı Avrupa Mücadele Kom is
yonu kuruhış Anlaşma ma iltilıakınıu; 

hakkında 

1/ 09 Yıllık ücretli izin kanunu lfıyihası 
l /810 İspanya'ya 100 bin toıı hu~ay satışı 

hususunda Türlciye Cuınhuı·i~·ot i Hi~ 

kümeti ile t spanya Hükümeti arasında 

teati edilen mektupların tasdikına dıı iı · 

1/ 81 l Kocaeli viliıyetiıı bağlı Adapazart ka-
7.nsında (Sakarya) adiyle yeniden bir· 
vilayet kurulması hakkında 

1/ 12 Maldna ve Kimya Endüstrisi Kurtunu 
Kanununa ek kanun l ayihası 

1/ 13 Malatya vili'iyetinr bağlı Adıyaman ka
zasında (Adıyaman ) adiyle ~'eniden hiı· 
v ilayet kurulması haklanda 



No. 

2/3-! 

2/~1 

2/ 43 

:.! / 50 

2/ 51 

2/ 62 

2;sa 

2/65 

2/66 

2/72 

2/ o 

Teklifler (218) 

Iluliisası 

Manisa (Kitzım Taşkent) Erzurum 
(Eınrullah Nutku) - Dahili Nizarnname
nin 22 nri ınuddesiuin değiştirilmesi hak
kında 

~rylıan (~inan Tckclioğlu) - Başbalkan 

ve lıakanlımn g-iiı·c1· ve soruıııhtlukları

na dair 
Tokad (Ahınrt C:ii ı·kaıı ) - Hukuk Usulü 
Mulıakcınclcri Kımununun 61, 339 ve 
4f)4 ncü ıııaddeleı·inin değiştirilmesine 

ve aynı kanunun 495, 500 ll<'Ü mııddPl -
rinin kaldırılmasına dair 

Gazianteb (SüiC'yman Kuranel ve 23 ar
kadaşı) - Raraçoğl ıı mu hallesindeki ınc

ııınr kon u tinrının satış suı·eti~·lC' tasfi
yesi baldonda 
'l'okad (Ahm<•t Uürkan ) - Ceza 1\fuhıı 

kemC'l<'ri llsnlü Kanununun 57, 72, 137 
vr 145 nci ınaddeiE>rinin değiştirilmesi 

h akikında 
1'okad ( Ahnıet nürkan ) - Jiukuk Usu
lü MuhakcmC'Icri Kanununun 261 nci Y<' 

26~ ncü nıacldPI <'ri ııin dcği§tirilnıcsi lıak

kıııcla 

Balıkl'siı· (Müfit Erkuyumru ) - Avukat
lık Kanununun 135, 136, 137 ve 138 nci 
maadelerinin dC'ğiştirilmcsi hakkında 

Koıı~-ıı (Um raıı azif Yiğitt•r) - Anı
katlık Kanununun 17, 18 ve 19 mnı mad
deleriyle bu kanwmiı 5178 sayılı Kanun
la değiştirilen 14, 16, 20 ve 21 nci matl
delerinin değiştirilmesi hakionda 
Konya (Uıııran Nazif !iğiter) - Hakinı

ler Kanununun 5+57 sayılı Kanunla de-
. ğiştirileıı 63, 81 ve 89 ucu maddelerinin 
dcğişt i rilmesi hakkında 

Konya (IIimmct Ölçmen vr Munmıner 
Obuz ) - iğde (Halil Nuri Yurdakııl )
Hürriyet mndalyası halkkmda 
iğde (Eski Mebusu Necip Bilge ve Ilii

eli Arıbaş) - Avukatlık Karıununun 21 
ııci madde in<' hfızı fıkralar eklenm si 
hakkında 

ı~ 
2/86 

2/ !lO 

2/ 95 

2/113 

2/ ll!l 

2/ 120 

2/121 

2/ 122 

2/123 

2/ 12!1 

Hulasası 

Konya (Muamıner Ohuz) - Memurin Ka
nununun 37 ve . nci maddelerinin de
ği ştiı·ilnı e.'Sine ve aynı kanuna geçici bir 
madde eldenınesine dair 
~amsun (Jliidi Uzer ve 49 arkadaşı) -
Bankalar ve· Devlet müesseseleri memur
ları aylıklarının tcvlıit ve tcadülü 
hakkındaki 3659 sayllı Kanunun 2 nci 
maddesiyle aynı kanunun 4621 sayılı 

Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin 
(A) ve (.T) fıkralarının değiştirilmesi 

ve ıı:e<:ici bir madde eklenmesi hakkında 
Çanakkale (Bcdi Enüstün ve üı·eyyn 

Endik) - Türkiye sını rları dış ı nda savaş 

vazifeı;i ıılan subay, askeri memur ve ge
dikli erbaşlara veri lecek biı· yıllık terfi 
kıdemi ile emekliliklerinde maaş tahsisi
ne esas olacak hizmet müddetlerine yapı-

lacak iliive haklanda , 
Tokad (Rali'ık Ökeren) - Meınurin Ka
nununun bilzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 

Balıkesir (Mi.ifit E-rkuyıım<>u ve 2 ar
kadaşı) - Dahili i1..amnamenin 78 nci 
maddesinin değiştirilıne~~i hakkında 

lstanbnl (Senihi Yürüten) - akil vası

tal arı lıakkıııda · 

Mardjn (M hmet Kilmil Boran) - Ha
kimler Kanwıunun 64, 65 ve 66 ncı mil(]- ' 
deleı·inin değiştirilmesi hakkında 
iğde (Halil Nuri Yurdakul ve 7 arka

(laı:n) - Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tcvhit ve teadü
lüne dair olan 3659 sayılı Kantma hilzı 

hükümler eklenmesi hakkında 
Burdur (,lı1:clımct Özlıey) - .Ankaı·ıı , »
ı·açoğlu mahallesindeki binaların DeviPI 
dairesi olarak kullanılması hakkında 
Çankırı (Kenan ığınan ) - , araçoğlu 
maballcsind ki «D:. tipi blok evlerin VC'
ı•cın mücadel inde kııllanılmak üzeı·c 

Rıhhat ve lçtimai :M:uavenct Vckiileti em
rine verilmesi haklanda 
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2/138 Mardin (Mehmet Kamil Boran) - Avu
katlık Kanununun 5 nci maddesinin kal
dırılması hakkında 

2/146 Ordu (Feyzi Boztepe) - Askeı·l Mnhıı.ke

me usulü Kanununun buzı maddelerinin 
değiştirilmesine, kaldmlmasma ve bu 
kanuna bazı hükümler eldenmesine dair 

2/147 Ordu (I<'eyr.i Boztepe) - Askeri yargJÇ
lar, askeri cumhuriyet savcı l arı ve ns

keri adliye rnemurlnı·ı hakkında 

2/148 Afyon Karamsar (Ali ltısan Siibis). -
Dahili Nizamnameııin 22, 24, 28 ve 30 
ncu maddelerinde değişiklik yapılması 

hakkında 

2/157 Antalya (Ahmet Tekelioğlu) - Gelir 
vergisi Kanunu ile vergi usul Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanunlara bazı maddeler eklenmesi 
hakkında 

2/162 Kocaeli (Ekl'em Alican) - Gelir vergisi 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair 

2/170 Zonguldak (Fehmi Açıksöz ve Rifat Si
vişoğlu) - Bazı su<} ve cezaların affı hak
kmdaki 5677 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi 

:if181 Ankara (Ramiz Eren) - Çeltik ekimi 
Kanununun yürürlükten kaldırılması 

hakkında 

2/1 6 Istanbul (.A.ııdı·e alıram Bayar) - Mil
li Şükran Madalyası hakkında 

2/190 Giresun (Arif Hikmet Pamukoğlu) - •ras
fiye edilen ve emekliye sevkolunan Ha
riciye Vekil.leti memurlım hakkında 

2/193 Tokad (Ahmet Gürkan) - BiiZl adli A.R

keri ve idari memtırlara ait muvakkııt 

t:ı fiye kanunu teklifi 

2/200 Bolu (Kil.mil Kozak ve 2 arkadaşı) - Or
man kanunu teklifi 

2;203 Afyon Karahisar (Ali !hsan Sfıbig) -
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 92 nci maddesinin değişti

rilmesi hakkında 

2/204 ıLırdin (Mehmet Kamil Boran) - Yar
gıçlar Kanununa ek kanunun 1 nci 
maddesinin ıl eğiştirilmesi hakkın la 

No. Hulas&st 

2/209 Kastamonu (Fahri Keçecioğlu) - Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 ncı ve geçici 15 nci madde
lerine birer fıkra eklenmesi hakkında 

2/213 Maraş (Abdullah Aytemiz) - İrtikap ve 
iı'ti.şa melufları hakkında 

2/214 Erzurum (Enver Karan) - l\{adalya ka
nunu teklifi 

2/ 215 Ankara (Osman Şevki Çiçekdağ) - Avu
katlık Kanununun 7 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında 

2/216 Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu) - Avukat
lık Kanununun 49 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 

2/217 Konya (Muammeı· Obuz) - Avukatlık 

Kanununun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında 

2} 222 Balıkesir (Vacid Asena) - Avukatlık Ka
nununun 12, 44, 50 ve 54 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 

2/224 'l't.>kird ağ (Şevket Mocan) - Orman ve or
man teşk:iJiıt kanunlariyle 4785 sayı lı 

Kanuna ek kan~da değişiklik yapılma
sı hakkında 

2/226 Çankırı (Celill Boynuk) - A:vııkatlık Ka
nuna ile bu kanunu değiştirerr 4359 ve 
5178 sayılı kanunlarm 'bi\zı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 

2/227 Mardin (Mehmet Kamil Boran ) - Me
mıırin Kanımunun 2919 aayılı Kanunla 
değiştirilen· ve 297 sayılı Kanunla bir 
fıkra eklenen 64 n<'Ü maddesine bir fık
ra ve bu kanuna iki geçici madde ek
lenmesi hakkinda 

2/230 İstanbul (Ahmet. Hamdj Başar ) - Mil
lt>tçe kalkınına kanunu teklüj 

2/23c Zonguldak (A'bdürrahmaıı Boyacıgillcr) -
Milli Müdafaa ihtiyaçlan için yapılacak 
istimliıkl r hakkındaki 3887. sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair 

2/,239 Kars (Tezer 'l'aşkıran ) - Çift~iyi Toprak
landırnıa Kanununun 43 ncii maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında 

2 AO Kütalıya ( üleyman Süruri a ııhoğlu ) 

Avukatlık Kanununun 517 sayılı Ka
nunla değiştirilen 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 
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2/241 1'rabzon (Tevfik Koral ve 3 arkadaşı) -
'rürkiye Cumhuriyeti Emekli Salldığı 

T\anun.unun 39 ncu maddesinin (B) fık
r·Hsı ilc 4{) ncı maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesine dair 

2/ 244 Konya (Umran Nazif Yigiter) - Türk 
'ricm·et K amınunun koopenıtir şirlretlere 
rııütcdair hükümlerinin değiştirilmesi 

hakkında 

2/ 24 Oııziıınteb (Süleyman Koranel) - Beledi
ye yapı ve imar Kanunu teklifi 

2/2fı 1 Br·zımıın (Bahadır Dül ger) - Da.hili Ni
zarnnanıerün 51. 53, 56 ve 57 nci madde
l<'riııiıı değiştirilmesi hıı.kkında 

2/252 r·fa (F'<' ridun Ayalp) - Subaylar Heye-
tine ııuı hsus 'l'erfi Kanuntıntın 16 n.cı • 
ırıacldesirıin (E ) fıkra.~ının değiştirilmesi 
ve bu kı~ııunıı geçici hir madde cklenmeı-ıi 
hakkmda 

2/ 254 'l'okad (. rtkr Atanç ) - Oı·man kanunu 
teklifi 

2j 2!)R Çıı ııakkııll' (Öınt> r· Mart) ve Ediı·rıe (Cc
mal Köprülü ) - Milli kütüphane hak
kında 

2/269 'l ' rahzon (F'aik Ahmed Barut~u ve 2 
aı·kadaşı) - Dahili Nizamnamenin H!l -

168 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 

2/ 26 nur·sa ( ecdet Yılmaz ve 19 arkadaşı ) -
A r·tırnıa. Eksiitme ve !hale Kanununun 
7 nci ma.ddesinin değiştirilmesine ve 6 
nri ma<.ld sine hir fıkra eklenmes.ine dair 

2/2'75 İstanhul (Ahmet Harndi Başar) -Orman 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve 
hu kanunun ı nci maddesinde d .. ğişiklik 
yapılmasına daiı· olan kanuna ek 565 
sayı lı Kanunun ı nri maddesinin ilk fık
rasının değiştirilmesi hakkında 

2/276 lstııııhul (Ahmet Harndi Başar) - Orman 
Kanununun 5653 sayılı Kanuııla değişti 

l"ilen 10!\ ıwi madde'linin d ği~tirilmesine 
dAir 

2/ 2i!l 'f'ı·nlızon Wnik Ahmed Banıtçu ve 3 a.r
lca.dıışı ) - Dahili Niza.ıııruınıenin 13 - 2ı 
n<'i mıı.<ldelerinin kaldınlma.sı haklanda 

:!/ 2M 7.ongnlflak (Rifat hd ,c:JtJu) - Hukuk 
sulü Muhakemelari Kanununun 61 nci 

ıııııdd !linin deği.ştirilmeııi h11kkında 

No. Hultisası 

:!/ 2H2 Buı·dur (Mehmet Ozbey) - Genel Bütçe
ye dahil uaiı·e l e ı·le katına bütçeli dairc
lerde i özel idare ve belcdiyclerle lktisa
di Devlet '!'eşek küllerinCir ve sermayesi
nin yarısından fazlası Devl rt tamfıııdan 
temin edilen banka, şirk!'t ve nıüessese
leı·de cmek liy nyr·ılnn l ııı·ın kullanılınıı

ması hakkında 

2/286 Balıkesir· (S ıtkı Yıı·calı \ "C R n>kadıı .. ı ) -
Pasaport Kanununu 5654 sayılı K :ı ııu 

mın , 1 nci rıı ıı tltlesiylc l'klenen nıııddeniıı 
değiştirilmesi hakkında. 

2/ 290 Niğde ( lfıılil l'ur·i Yunlukul ) - .Menkul 
ve gayrimenkul eski eseı·ll'r· hakkında 

2/ 2!11 Niğde (llalil · ııri Yuı·dnkul ) - Subay
lar· heyt>tine ııı &h sus terfi Kanununun 
5611 sayılı Kanunla değiııtirilen 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında. 

2/ :!9:! Niğde ( 1 lnlil Nuri Ymdakul ) -Subay ve 
askeı·i menıur· lıırın rnnnşlaı·ı hakkıııd ıı ki 

5609 sayılı Kımunun 5R:18 sayılı Kıınun

lıı dcği~til"ileıı 2 nci ııı uddesinin ılcği~ti

rilmesi hakkında . 

2j:l0:3 Zonguldak (Ahdür·rnhrnan Boya<:ıgill er) 

- Adalet Baka nlığına bıığh yiiksl'lt hu
h.-uk kurulu kurulmasına. V<' yürürlükte 
nlan kanun ve tüzükleı·in !Pk metinde 
derlenınesine da.ir. 

2/'10 Konya (Sa ffet O ii rol ve Riv,c Zeki Rı z:ı 

• pore]) - Beden 'l'erbiyesi Genel Mü<liiı ·

lüğünün kııldırılma <>ına vr yrııiueıı hiı· 

teşkiHit kuruJmasına dair·. c 

:!j:110 Ankarn ( 'f'alfıt. Vasfi Öz ) - ağlık sigor
talariyi özel hııstanelı>rin vergi nnıııfi

yetlerine dair. 
2/:ll J Zonguldak ( Ahdün·:ıhınaıı Hoyacıgillerl 

- 'l'üı·kiyc f'urnhuriyeti Emekli • 'andı~ı 
Kanununnn 22 nei maddPsinin deği~ti

rilm!'si hakkında . 

:.l j:ll (i K onya ( lliuımet Ol ı;ınc ıı l - 01'ıici ynr
gı ç lık t e~kili ve görevleri bııkkın rlu . 

2j:H7 Oiynı·h:ıkı ı· ( Yıısuf Azizrığlu) - Mnlır-ıı

miyN böl~elrı·imll' <:n lr şıırı llll' n ı uı · ve hi7-
metlilere verilt>cek tnzminat ha kkında . 

2/33:1 Çankırı ( F azım ,\ r.ıı·) - Çarık ı rı. Kıı stıı

monu ve Bolu h :ı":ıliııi ııde l!l5l yılııı<la 

nılrua. Bebm y r d t>r minde vl<>ri yıkı-



~o. Bulllsası 

lan veya oturulıı.ını,yacak hale gelen va
tandaşlaro yardım yapılması luıkk:ında 

2/343 Çankırı (Kenan Çığman) - Verem sava
şı kanunu teklifi 

2ıf352 iiı·d (Baki Erden) - Hakimler T{ia.nu-
nunıın bazı maddelerini değiştiren 5457 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 ııci 
.fıkrnsının değiştirilmesi hakkında 

2/355 .Aıikara (Fuad eyhım) - İspirto ve 'is
pirtolu içkiler inhisan Kanununun 7 nci 
maddesine hir fıkra eklenmesi hakkında 

2/356 Bingöl (Feridun Fikri Düşün el) - Da
hill Nizamnanıenin b5.zı maddelerinin 
değiştiiilmesi hakkında 

2/360 iğde (e&ki mebusu Necip Bilge) - Ve-
kaletlerin kuruluşu ve vekillerin ~örev 
ve sorumları hakionda 

2/ 361 T;l'abzon (Mahmut Goloğlu) - Kan güt
mo sebebiyle işl enen adam öldürme v 
buna teşebbüs cürümleri failieri hısımla
rı haklanda tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna hii?.ı 

maddeler ekleronesine da'ir 

2/ 362 Ordu (Feyzi Boztcpe) - Astsubaylar Ka
nununa ek kanun teklifi 

2/ 363 Oı'<ln (Feyzi Boztope) - Türkiye um
huriyeti Emekli , andığı Kanununun ge
çici 15 nci maddesinin rleğiştiıilınosi hak
kındıı 

2 !365 Tekirdağ (Yusı.Lf Ziya Tuntaş) - 'l'iirki
yo Cumhuriyeti Em kli Sandığı Kanu
nuna ek kanun teklifi 

2/ 366 Kars (Rüsamcttin Tu~aç ) - Gelir Ver
gi i Kanununun 10 ııcu ve ll nci mad
delerinde değişiklik yapılması hakkında 

2/ 367 , eyhan (. inan Tekelioğlu) - ivas Kon
gııcsincc seÇilen Temsil Heyeti üyeleriy
le Türkiye Büyük 1\1illot Meclisinin Bi
rinci Döneminde bulunan üyelerc vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması 

hakkındaki 5269 sa~'llı Kanunun 581 
ııayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
de iyi ayııı kanunun 5 nc'i ıruıdde inin 
~'Üı'Ürlükten lmldınlmasına dair 

2/369 eyhan ('inan 'l'ekelioğlu) - lskil.n Ka-
nununun 509 sayılı Kanunla değiştiri-

o. HulAsası 

len 15 nci madde inin 2 nci bendinin de
ğiştirilmesi hakkında 

:2} 374 Niğde (csıd mebusu Nccip Bilge) ve 
Erz11rum (Mustafa Zercn ) - Askeri Me
murlar hakkındaki H55 sayılı Kanunun 
5 nei maddesiyle zeytinin değiştirilmesi

ne ve lbu kanuna iki muvakkat madde 
cklenmesinc dair 3128 sayılı Kanuna ge
ı;ici bir madde ('k]enmesi hakkında 

2/375 Trabzon (Faik Alımed Barutçu) - Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Kanunwıa bir madde eklenmesi hak
kında 

2/379 Burdur (Mehmet Özbey) - Belediye Uc
lirlcri Kanununun 6 ncı maddesinin dc
ğiştirilınesi hakkında 

2/3 O Burdur (Mehmet Özhey~ - Verem müca
dele kanunu teklifi 

2/3 2 Gümüşane (Ahmet Kemal Varınca) - Çe
şitli kanunlar hükümlerine göre vatan
daşiara verilen ve 1331 sayılı Kanun ·ı 

göre de hiikümsüz ve değersiz bırakılan 

tahrip ıııazlıatalannın değerirndirilmesi 

hakkında 

2/ 3 4 .orum (Şevki C:ürses ve 2 arkadaşı) -
Türkiye Cumhuriyeti Em kli Sandığı 

Kanununa ek kanun teklifi 
2/ 3 5 !sparta (Kemal Demiralay) - Harçlar 

Kanununun 9 nei maddesinr lıağlı 10 
sayılı taı· ifenin 54 ncü · ıra mımarasının 

değiştirilmes i hakkında 

2/ 3 6 l stanhul ( 1h~an Altınel) - lşçi ve iş ve
ren · ndikaları ve sendika birliklrri hak
kmdaki 501 sayılı Kanunun 3 ncü mad
ıııeııine yeni fıkralar ekl enm<'>ıiıı e dair· 

2/ 393 Antalya ( Burhan!'ttiıı On at ) - \' akıflıır 
İdaresini ıslah için !bir claııışına kurulu 
tc Irili ne dair 

2/ 394 Buı·dur ( {ehmet Özbey) - Yüksek tahsil 
fonu teşkili hakkında 

2/ 396 İstanbul (Ahmet Harndi Başar) - üfu
sunun yüzde altmıŞ,ııdıı.ıı fazl'aın bir şe
hir hududu içinde yaşıyan vilayetl!'rdr 
mahalli idar il şehir bel('{]iyesi hiz
metlerinin birleştirilmesi V(' şehrcınaııl'ti 

kurulmasına dair 
2/ 397 :?.onguldak (. bdüJ'rahnıaıı Boyacıgiller) 

- ~f ınurlarııı işlediklt'ri su~laı·dnıı rloln-
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yı haklarında yapılacak soruştmıııa ve 
kovtışturınaya dair 

2/ 401 Ağı·ı ( C<'Ifıl Yardımcı ) ve Tum·l'l1 (.Ila
san Reııızi Kulu ) - lıskıiıı Kanununu ta
t:lil l'ılı·n 50Hil sayılı Kanunun geçici 1 

nci maddesinin değiştiri lmesine v • 5826 
~ayılı Kanunıııı :1 ııcii maddesinin (A ) 
l'ıkı·asının kaldırılmasına ,.<' + ncü mad
desinin dcğiştirilıne.~inc ve bu kanuna 
lıi'ızı nıarld<' n fıkraların ck lcıııııcsinc 

dair 

2/ +02 htanhııl ( :'\ilıad Reşad Belg('r) - ::iıhhi 
u ·uz ı•vll't' kanunu tı!lklifi 

2/403 Tnılızoıı (Faik Ahmed Barut~u ve 3 ar
kada~ı ) - A~keı·i ~lulıak('nlt' Llstıl ü Ka
nunuııurı lıfı z ı ıııaddcl<'riniıı dcğiştiril

mesiııı· dair 
2/ +0+ Trabımn (Faik Alımed Harut~u \ 'C 2 aı·

kadıışı ) - A \'lıkatl~k Kanunumııı 7 nci 
n• 117 nci ınadd<'IC'riııin .vürüı·lüktt·ıı 

kaldll'llınasııııı rl:ıir 

~/+05 Trııhwn (l•'aik Alınıed Bıırut<;u) \ '1' Si
nob ( Sı• ı·\ ' {'ı· ~oıııııııcuoğlu) - Basııı Ka
nunuııuıı 1!l m·u ıııaddı·siııe lıir fıkra ck
lcııııll'siııı• dniı · 

2/ 406 '!'rabzon (Faik Ahmed Barut<;u ve 2 

arkadaşı ) - Belediye lstimJii.k Kanunn
nun 7 n ·i nıadd<>siııde deği§iklik ~·ap ı l

ması na dair 

2/ 407 'l'rabzon (Failk Alımed Barut<;u V<' 2 
arkadaşı ) - Belediye Kıınttnuuun bazı 

ınaddelcriııin değiştirilm sin<' ve ba:zı 

nıaddcl<'ı·inin ~·ürürlüktrn kaldmlnııısına 

dair 
2/ 40 Tı·ahzon (Faik Ahmed Banıtı;u ve 2 aı·

kadaşı) - !'i Ağustos 1325 tarihli Tahsili 
Emvd Kanununun 17 nci maddesinin 
yürül'lükt~n kaldırılması hakkında 

2/ 409 Trabzon (Faik Ahııırd Barut~u vr 3 ar
kadaşı) - 1451; sayılı Askeri Ml.'murlar 
hakkındairi Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştiritme ·ine dair 

2/ !10 Trabzon (Faik Ahmed Barutc:u w 2 ur
kada: ı ) - eıııiyetler Kantınunun bazı 
maddelerinin d ğiştirilmcsinc ve bazı 
mııddı>lerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair 
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2/ 412 Trabzon (Paik Alımed Bııı·ut~u ve 2 ar
kad~şı ) - Devlet Demiryolları istimilik 
K~nunuııun :3 ncü ve 4 ııcü ırıadtleleı-iy 

le lm kıınuııa ınüzeyy.el 1607 sayılı Ka
nuııuıı :! nci ve ;3 ncü mııddclc l'iniu yü
rüdükten kaldll'llnıasına dair·. 

2/~ 15 Tnıhzoıı (Faik .Aiınıcd Bıırutı;u ve iki 
aı·kııda~ı) - l~timaatı uınuıııiyc Kanunu
nun !J ucu maddesine bir fıkra eklenıııe
iııe daiı· . 

2/ 4Hi Tı·alızoıı (Faik Ahıııed Harutçu ve 2 ar
kadaşı) - 1darci ııınuıuiyci vilfLyııt Ka
nununun 125 nci maddesinin değiştiril
ınesine dair. 

2/ +li Tı·nbzon (Faik AlııııNI Hıınıtı;u) n Kır

~dıir ( llalil Sezai Brkut) - lşçi ve iş ve
ren seııtlikalıı rı ve s(• nd i ka birlikleri 
hakkındairi 50Ul sayılı Kannınlll 2 nci 
maddesinde tleği.-;iklik yapılmn.~ı hak
kında. 

~/418 Trabzon (Faik Ahıııed llaı·utc;u ve 2 
aı·kada~ı ) - Kaçakçılığııı ıııcııi ve taltihi
ne daiı· olan Kanunun 5 nci ıııaddesi
uin değiştirilmesine ve nci maddesinin 
yüı·ürlükten kaldırıhuasınıı dair. 

2/420 Trabzon (Faik Ahmed Barutçu ve 2 ar
kadaşı) - Köy Kanununtın 41 nci mad
desiyle 44 ncü maddesinin 2 n i fıkrası
nın değiştirilmesine dair. 

2/42-1- Tra hzon (F1.1ik Ahmed na rul~u) ve ll a
tay (AbdürTahıuaıı Me! k) - Pasapoı·t 

Kauununıın 22 nci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair. 

2/425 Trabzon (Ji'a ik Ahmed Raı·utı;u ve ıraın

di Orbon) - Polis vazife ve sali~hiyet Kıı
nnnunun 8 nci maddesinin (D) bendi
nin değiştiı·ilın sin dair. 

2/ 42 'l'ı·abzon (I~aik Ahmed Raı·ııt~u H' 2 ili'· 

kadıışı ) - 'rüı·kiye umhuriyeti J~ın<'kli 

Randığı Kanununun 39 ucu madılesiııe 
hir fıkm ek1ennıesine ve g çici 84 ncü 
ıııocldesiııin yiiı·ül'!ükt ıı kalınlma ·ına 

dair. 

2/ 429 'J'ı·abzon (Faik .Ahmed Barutı;u) ve lin
tay (Abdiirrahman Melek ) - Türk va
tunıla ·lığı Konununun 10 ucu ve 12 nci 
madde! riniu değiştirilııırsiıw dair. 
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2/431 Bolu (Fahri Belen ve 99 arkadaşı) - Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek kanun teklifi 

2/432 Ankaı·a (Talat Vasfi Öz) - Hıfzıssıhha 
Mektebinin kurulmasına ve teşkilatma 

dair 
2/4.'33 Ankara (Talat Vasfi Öz) - Merkez Hıf

zıssıhha Enstitfulü teşkiline dair 

2/434 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Me
mur meskenleri inşası hakkında 

2/436 Zonguldak (Rifat ivişoğlu) - Bina ya . 
pımını Teşvik Kanununun 7 nri madde
sinin kaldırılmasına dair 

2/437 Zonguldak (Rifat Sivi.şoğlu) - ~~ .ıhase!>E>i 

Umuıniye Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 

2/439 Yozgad (Niyazi Ünal Alcılı) - On beş 
sene adalet dairelerinde fiisılasız <;alışan 

adiiye mensuplarına davevekilliği ruh
satnamesi verilmesi hakkında 

2;44:3 13ursıı (Agah Erozan) -Emniyet teşkilii
tma dii hil maaşlı memurlarn fazla mesai 
tazminatı verilmesine dair 

2/446 Zonguldak (Rifat Sivişoğlu) - Belediye 
gelirleri Kanununa ek kanun teklifi 

2/447 Diyarbakır (Yusuf Azizoğlu) - Özel ida
relerden aylık alan ilkokııl öğretmenleri

nin · kadrolarının Milli Eğitim Bakanlığı 
teşkiliıtına alınması hakkındaki Kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair 

2/448 Kayseri ( t mail Berkok ' 'e 2 arkadaşı) -
Sivas Kongresince seçilen temsil heyeti 
üyeleriyle Tiirkiye Büyük Millet Mecli~i 
Birinci Döneminde bulunan üyelere va
tani hizmet tertibinden aylık bıığlanması 
hakkındaki 5269 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştiritme ine dair 

2/152 Mnnisa (Refik Ş vket İnce) - Dahili Ni
zamnamenin 78 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasına bir fıkra eklenmesi ve 150 nci 
maddesini~ değiştirilmesi hakkında 

2/455 Trabzon (Ramdi Ül'hon) - Tiirkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanımuna ek 
kamın teklifi 

2/456 Burdur C~Iehmet Özb y) - Maden Tet
kik ve rama Enstitüsünün Ekonomi ve 
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'ricaret Bakanlığına bağlanması hakkın
da 

2/457 'Konya (Taıık Kozbek) -Dahili Nizamna
menin 78 nci maddesinin 7 nci fıkrasın
dan sonra bir fıkra eklenmesi hakkında 

2/459 İzmir (Necdet !ncekara) - Muhasebei 
Umumiye Kanununun 23 ncü mwdesine 
iki fıkra ekleumesine dair 

2/ 460 Konya ( Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) -
t~ Kanununun 5518 sayılı Kanunla deği
şen 13 ncü maddesinin (Ç) bendinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilm esi hakkında 

2/461 Konya (Abdürralıman Fahri Ağııoğl u) · 
Artırma, ck.<ıiltme ve ihale kannnunwı 7 
nci maddesinin (B) fıkrasının değişti

rilmesi hakkında 

2/465 Siııob (Nnı·i Sertoğlu ) - Muamele Ver
goisi Kanununun 9 ncu maddesinin deği

şik 12 nci fıkı:asının 5668 sayılı Kamuıla 
değiştirilen (A) 'hendinı> hir hükiinı ck
lenmesine dair 

2/466 Burdur (Mehmet Eıika7.nnrı ) - lskiın 
Kanununa bir madde eklenmesi hakkın

da 

2/ 467 Bnrdnı· (Mehml't Özhey) - FTııyı·at ha
demesi ·hakkında 

2/ 470 Muğla (Niihk Poyra?.oğln ) Türkiy(• 
Cumhuriyeti Emekli ~nndığı Kanununa 
geçici bir mndd~ !'klcıımesinc dair· 

2/ 473 Trabzon (Mustafa Reşit Tarak~ıoğlu ) -
Ciftçiyi TopTaklandırma Kanununa ek · 
kanun teklifi 

2/ 477 Trab7.on ( ııd Altuğ) - 2702 sa~·ılı Ka
ııumın, 3278 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile deği tirilen 3 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası n ın değiştirilmesi ha kk ında 

2/ 479 Ankara (Cevdet Soydan \•e 17 aııkada

şı) - Kan (riitm sebebiylE' işlenen adam 
öldürme ve 'huna teşebbüs ciiriimleri fa
IDeri hısımlan haklanda tatbik olunacak 
nıuameleye dair 3236 sayılı Komınun yii
rüırlükten kalrlırılmll!!ı hııklandn 

2/ 4 J Erzurum (Fehmi Çobonoğlu) - niver
sitaler Kanunıma ek 5234 sayılı Kanıı

nun 4 n ü maddesinin (}eğiştirilmesi hak
kında 
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2/491 Kııstamonu (Hayri Tosunoğlu) Emni-
yet Teşkilat Kanununun · 30 ve 55 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

2/49~ Maı·din (Mehmet J\aınil Borun ) - Avu
katlık Kanununun 4 ncü nıaddcHiııin d~

ğiştirilnıesiııc dair. 
::!/ 497 Niğde (Eski Mebusu Necip Bilge ve 5 

aı·kadaşı) - Meınurlann tahsil mlicsse
ııeleriııdc tıılehe olanııyacnklanna dnir 
4007 sayılı Kanunun ve tadilleı·iıün yü
rürlükten kaldırılması hakkındıı. 

2/499 Çorum (Hüseyin Oı1.akcıoğlu 1·c IR m·kıı
du~ı ) - Askeı·l nıuhııkemr uımlü K:ımı

ııunda değişiklik yapılınası hakkında. 

2/501 'l'ı·abzon (F'aik Ahmed Banıtçu ve :-ı ııı·

kadaşı) - Beden terhiyesi Kanununun 
yüı·lidükteıı kaldıı·ılması hakkında. 

2/GO~ 'l'r·Hhzon ( l •'ııik Alımed Baı·ut<;u ve ~~ 

aı·kıı<laşı) - Düğünlerde men'i isnıfat 

Kanununun yürürlükten kaldırılması 

hakkıııdıı. 

2/ 50:l 1'mbzoıı Waik Ahmed Barutçtı v!' :ı ur
kııdaşı) - lzalei şakn~et Kanununun yü
r·ürlükten kaldıruması hakkında. 

2/ fi04 Tr·ahzon (Fııik Ahmed Barutı;u ve :3 ar·
kııdaşı ) - Memurların tahsil müesseNele
rinde talebe olamıyııcaklarına dair olan 
Kanunun yüı-ürlükten kaldırılması hak
kında. 

2/ 506 Bingöl (l<'eriduıı l•'ikı-i Dürıiiru;el ) - 'l'üı · 

kiyC' l"ııııılıur·iycti Emekli Sandığı 1\anu
nunuıı hilzı ıııııddeleı-iııde d<'ğişiklik yıı

pılnıası v!' aynı kanuna g!'çici lıir· nıadd(' 

t'klenmesi hal<kınrla . 

2/507 Niğde (Eski Mebusu Necip Bilgt> ) w 
Çor·nııı ( Alıınet Başılıüyük ) - Kıınunu 

Medeninin sureti nıE'riyet ve şekli tatbi
kı hakkındaki 1\anunuıı 16 ncı madd -
~ine bir fıkı·a e klenın!'sin uair. 

2/508 Balıkesir (Müfit Erkuyum<•u ) - ( ' ezıı I'C 

'l'evkii Evleri Umum Müdürlüğünün 

teşkilat ve va1.ifeleri hakkındııki 43'ıH 

sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin tarli 
line dair·. 

2/509 Konya (Ahdürrahnıun Fııhri Ağaoğlu) -
• !'çiın kanunu teklifi. 

~/510 Bolu (l<'ahri Belen) - "Milli Sııvunnıa Yt•
killetine ait 1 ina v arsalardan biizılo rı-

No. Bulasası 

nın sııtılınası ve bunlarm bedeli ile yeni 
garııizonlar kurulması ve bilzı ganıizoıı

lnrın ıslahı hakkında. 

2/ 514 Bingöl (l<'eridun Fikt-i DÜ§Ünsel) - Ordu 
Dahili Hizmet Kanununun 2 nci madde
sinin değiştiı·ilmesine dair 

2/ 515 Bingöl (Feridun J•'ikı-i Düşünsel) -Zira
at Vekilietine ba.ğlı hıı.ra.Lann veımeda.r, 

vcznNlar muavini ve kıyınet muhafızl.a
rına kasa tuzminatı vel"iJmesi hakkında. 

~/319 Diyarbakır (M. Remzi Bucak) - Dahili 
1'\izaııınarnenin 78 nci maddesine biı· fık
ı·a eklenmesine dair 

:!/ 520 Kayseri (fsmail Rerkok ve 4 arkadruıı) -
'!'ahir Barlos ile Zihni Orhun'a votani 
hiznıet tertibinden maaş tahsisi hakkında. 

2/521 Sivas (Re~at Şeınsettin irer) ve Trab
zon (Hamdi Orhon) - Kesim denetmenle
rine ilköğretim miifettiş muavinliği un
vanı ve hakları verilmesi hakkında 

2/ 522 Çankırı (C'eHll Boynuk) - Belediye Ka
ınulaştırın.ıı Kanununa bir geçici madde 
eklenmesi hakkındaki 4857 sayılı Kanu
nun yürürlük-ten kaldmlınası. hakkında 

:?J524 Burdur (1\Ichınet Özbey) -Türkiye Cum
huriyeti Emekli andığı Kanununun ge
ı:ici 14 ncü maddesinin (13) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında. 

2/ fi27 Zonguldak (Rifat ivişoğlu) - Bilzı su~ 

VIC cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesillin 1 nci iıkra
sınırı kaldırılması hakkında 

2/ 529 Konya (Abdürrahıtuın Fahri Ağaoğlu) -
Devlet memurları ııylıklaı"lnın tevıhit ve 
teadülüne daiı· 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Rağlık ve osyal Yar
dım Vekilliği kısmında değişiklik yapıl

nıası hakkında 

2/ 530 Zonguldak (Rif at ivişoğlu) -Bina ver
gisi Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında 

4/534 Rurdur (Mehmet Özbey) - Aleilimttm 
seyyar ağlık ıncmurları, sıtma sava.ş 

mcmurları, sıtma ağlık koruyucuları ve 
köy sağlık memurları ile stajyer köy 
•ağlık memudnrına lıııyvan - yem bedl'
li vPyıı ınotörlü vasıta masrafı verilmesi 
li akkında 



2/53:> 

2/538 

2/539 

2/541 

2/542 

2/543 

2/545 

2/646 

:!/547 

:l/S50 
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Kıı·ş hir (Halil Seza.i Erkut) • 'fürkiye 
umhul'iyeti Emekli Sandığı Kanunu

nun 47 nci nıadd sinin ~ nci fıkı·u · ıııııı 

d ğiştirilınesine ve bu ıııııtldeye bir fık
ra eki nmesine dııir 

iğdc (Eski Mebusu ecip Bilge ve :l 

arkadaşı) . '!'ürkiye Cumhuriye ti J~m~k

li 'ancl ığı Kanunuının geçici 65 ııci 

maddesinin (J ) bendin e bil' hüküm Hiı

\'esi h akkında 

iğde (Eski Mebusu Necip llilge) ve 
D nizli (Ali Çobanoğlu) · Pasapoı·t ku
nwıu teklifi 
Konya (Jliclayet Aydıuer) • 'l'üı·k Ce
za Kanununun 425 nci maddesinin dc
ğiştiı·ilmcsi hakkında 

Kastamonu ( !layı-i Tosunoğlu ve 5 ar
kadaşı) . '!'ürkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 6G nci ııuıd

tlesinc bir fıkra eklenmeS>ine duiı· 

Konya (Abdürrahman l<' ahri Ağaoğlu 

ve 10 arkadaşı) - Devlet nıemul'ları ~y
lıklarııuıı tevhit ve teadülüne dair 3ü51i 
.sayili Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adalet Voekiileti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında 

Konya (Abdürrahman Pahri Ağaoğlu 

've ll arkadaşı ) • Devlet ınemuı·ları 

aylıklarının tevhit vo teadülüne dair 
3656 sayili Kanuna bağlı ı sayılı cet,•c
lin Diyanôt İşleri Reisl.iği kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında 
Denizli (Baha Akşit) - Muayeu haue 
açmıyan tabip ve diş tabipierine tazmi
nat verilmesi ve asistanlıkta geçen n1üd
detin terfi süre ine ithali hakkında 

Denizli (Baba Akşit) • Yabancı memle
ketlerde vazile görmüş ve görmektc bu
huıan öğretmenler hakkında 

l ·tanb~ (Ahmet llamdi Başaı· ve ll ııı·· 
kadaşı) • Muamele Vergisi Kaııumunın 
yüriil'lükteu kaldırılması hakkında 

iğdc (E ki Mebusu ı ecip Bilg ) - Ka
nunların '!'eşkilatı Esasiye Kanunuıııı 

uygunluğunun kazai murakab si hak
kında 

ı 

Burdur ( ı\lelımct Ozbey) • Türk Basııı 
1 

:l/553 

~/554 

2/555 

2/557 

Birliği nıeıısuplanııa bn~ııı kaı·tı veı·il 

meııi ha kkııul ıı 

Burduı· (Mehmet öZ1Jey) · Unıuru Bele
cliyeye miitaııl lik ah kıi ıııı ce~ai.ve hak 
kındaki 4 6 sayılı Kanunun bazı mad
delel'ini tııdil eden 160R sayılı Kanunun 
:17H.J. say ılı 1\aııııııiH dcği9tirilen 1 nci 
maddesinin dcğiştirilnıesi hakkında 
'l'nkNcl ( ~ıtkı Atan~ ve 10 arkadaşı ) · 
Siyasi paıtilel'in iktidar mevkiinde Dev-
let ve millet mn llı\l'ı li~eı·iııdcki suiisti
ııınlleı·iııiıı ıııeıı 'in!' dair 
Trabzon (Fııik Ahm t>d Hııl'llt~u ve ı :; 

arkadAşı) . C'cmiyrtleı· 1\ııııuıınna ek ka
nnn teklifi 
Ankara ('l'a liit Vasfi Ö1. ve 2 arkada5ı) · 
Milli korunma Kııııununuıı t ııdili ııak

kındaki (i0R4 sayılı 1\ a ııuı ı;ı ek knııun 
teklifi 

~/558 Bursıı (Aglı h Erozıııı) · '!'emsil ödeııeği 

lıakkıntlaki Kanuna ek lmı.ıın teklifi 
2/561 Konya ( 'l' ııı·ık Ko:~,lıek) . Menıuı· ve ı.ıiis

tnhdeııılerİ<' emek li , dul ve ye tirıı!e ·t' YI' 

vatani hizmet teı·tibindeıı maaş ıılanhıra 
vıısııti gl'~iın yaı·dınıı yapılınası hakkın

da 
2/562 tstanbul (Ahmet Hanıdi Başar ,.c 16 ar

kadaşı) . i\le.~kendcn gayr ı işlerde kul
l anılan guy ı·iıneııkn ll erin kiralanması 

lı akkında 

2/564 Konya (~luamıneı· < buz ve 2 arkadaşı) · 
'!'ürkiye Cumhuriyet i 'Emekli ~ııııdığı 

Kanununa ek kanun teklifi 
2/565 '!'rabzoıı (Cemal Reşit Eyüboğln ) · ::\1'<'· 

murlara ödenecek pahalılık tazminatı 

. hakkında 
2/566 Afyon Kaı·ııhisaı· (Avni '!'an)· Tıp men

suıılarının Devlet teşkiHI.tında vazifeye 
ıılınma şııı·tlııı·ı hakknıdaki 5979 sayılı 

Kanunuıı yüı·ül'lükten kaldırılınasıııa ve 
3017 sayılı ~ağlık ve , osyal Yardım Vc
kaleti teşkiliıt ve nıemurin Kanununa 
bazı hükümler ilavesine dair 

2/571 Zonguld:ık I Ahdürralınıan Boyııcıgiller) 

. emiyetleı· Kanımunun 5927 sayılı Ka
nunla değiştirilen 33 ncü maddesinin 2 
ci fıkrasıııııı tadiline ''e bu kanuna bilzı 

maddeler eldenmesine dair 
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2/573 Konya (Saffet Gürol) - Gelir verırisi 
kanunu teklifi 

2/5N Burdur (Mehmet Özbey) • Türkiye Cum
huriyeti Emekli andığı Kanununun 102 
ve geçici 30 ncu maddelerinde yazılı 

bir sene müddetin temdidi haklanda 
2/577 Burdur (M hmet Özbcy ) . Türkiye Cum

huriyeti Eırtekli Sandığı Kanununun ge
çici 65 nci maddesinin (E ) fıkrasının 

tadili hakkı nda 
2/ 57 İzmir (Cihad Baban) . Yaıbancı ıneml e

ketlere gönderilecek memurlar hakkında
ki 4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında 

2/ 579 Bursa (Haluk Şaman) - Veraset ve in
tikal veq~isi Kanununun 53 J sayılı 

Kanunl a değiştirilmiş olan 2 nci mad
desine hir fıkra ek lenmesine ve ııyııı 

kanunun 1836 sayılı Kanunla değiştiı-il

miş olan 34 ncii ıııadclesiııin kaldırılma

sına dair 
2/581 Ordu (Refet Aksoy) - Gelir Vergisi Kn

nununnn 24 ncü ıııaddl'sinin değiştiril

mesi haklanda 
2/ !11!6 Tokad (Haluk Ökeı·en) -Noter Kanunu

nun 4782 sayılı Kanunla değiştirilen 71 
nci nıa'ddesiylc 4166 sayılı Kanunl a ele
ğiştirilen 73 ncü maddesinin tadili hak
kında 

2/ 5 8 Elfızığ (Ömer Faı·uk anad - C'ami V(' 

mes<:illel'in tnsııifine ve mesçit hadetne
sine wrilecek nınhassasat hakkındaki 

2845 sayılı Kanuııun 1 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının meriyetten kaldırılması
nadair 

2/ 589 Muğla ( fıtık Poyrazoğlu ve 27 arkada
şı ) - Yed<'ksuhay ve askeri memurlar 
hakkındaki Kanunun 3923 sayılı Kanun
la dt>ğiştirilen 3 ncü madd!' ine bir fıkra 
eklenmesine dair 

2/ 5!!0 Ordu (Refet Aksoy V!' 7 arkadaşı) - Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa geç i<'i bir mıtddı> ı>kl enmesi hak
kında 

2/ 595 Çankırı (KPmnl Atnkurt) - TiirkiyP 
C'nınhuriyt>li E mekli ~nndıj{ ı Knnuıın 

mın !feçici 65 nci maddesinin 1 nci fık
rasının tadiline ve (K) bendinin l nci 

No. 

2/fi96 

2'/5!!7 

2/5l.lR 

2/!199 

2/601 

2/603 

2/ 606 

2/ 607 

2/ 60 

Hul8sası 

ve 2 nci fıkralarının kaldırılınalarına 

dair 
Kütahya ( lhsaıı Şerü Özgen ) ve lzıııiı· 
(M. Aldcmiı·) - Türkiye Büyük Millet 
)feclisi memurları TeşKilatı hakkındaki 
Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıl

masına <la.iı-

Afyon Karahisar ( li fhsan abis) • 
Milletvekiller1 . eçimi Kımununun 9 ncu 
Ye 34 ncü maddelerine fıkralar eklenme
si hakkında 
Bolu ( Zulıuri Danışman ) - Devlet nıc

nıurları aylıklaı~nın tcvhit ve teadülüne 
dair 3656 ayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin (E ) fıkrasına hir hent illl.vesi hak
kuıda 

Burdur (Mehmet Özbey) - Yedek subay 
ve yedek ruıkeri memurlar Kanununa ek 
6137 sayıl ı Knınuıwı g ı: ici 4 ncü mad
desinin değiştiı.-ilm csi hakkında 

Buı·dlll' (Mehmet Özbey) ve Denizli (F . 
B~aran ) - İlk tedrisat müfettişlerinin 

Mnvazenei mwniyc içine alınmasına 
dair 3407 sayılı Kanunun 3 ncü. madde
sinin değiştiı-ilmesi hakkında 

Ankara (Hiimid Şevket İnce) - Subay
lar hevetin mahsu Terfi Kanununun 
5611 ~yılı Kanunla dl>~en 17 nci mad
desiyle bu maddeye ilişik cetvelde deği
şiklik yapılmasına ve bu kanuna gec}ici 
bir madde eklerunesine dair 
Niğdo (Halil uri Yurdakul) - l\1illi 
F.ğitim Vekil iet i merkez teşkilatı ve va
zifeleri hakkındaki 22 7 sayılı Kanuna 
bir madde cklenmesin ve nıe7.kı1r kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 2773 sa
vılı Kanunun 1 nci , 5 nci ve nci mad
delerinde değiş'iklik yapılmasına dair 
3225 sayılı Kanunun 1 n<'i maddesinin 
değiştirilm si hakkında 
lstanbtıl IBedri Nedim Göknil) ve Ağrı 
(K. Küfrevi ) - Azınlık ve ya hanııı okul
lannda çalııvnakta olan Türkçe ve Türk 
Kültür öğretm nlerinin re mi kadroya 
alınmalan hakkında 

Zonguldak ( emal Kıpçak ) - Türkiye 
umhuri;v i Emekli ·Sandığı KamıntınW\ 
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2/60!) 

102 nc'i maddesinin değiştirilmesi hak
kında 

Konya (IIiday t Aydıncr) - 'l'ü rkiy 
Cumhuriycti Ziraat Bankası Kanununun 
.ıo ncı maddesinin değiştirilmes i hak-
k ında 

2/ 610 Toknd ( Ilnlfık Ölm·en ve 39 nrlmdnşı) -
Tıı riT.m Pulu knnunu teklifi 

2/ 612 Muğla (- iitık Poyra7.oğlu) - Türki~·c 

umhuriyeti Emekli Sandığı Kan unu
mm 64 ncü maddesinin tadili hakkında 

2/ 614 Erzurum ('Em rullah Nutk1ı) - Eyüpiii 

l 2/ 617 

:Mehmet Fund TanrıseYcr 'c Yataııi hiz
met tertibinden maaş tahsisi hakkında 
Seyhan ( inan Tckelioğlu ) - l,~ilerc S<'

nelik ücret li i ~i rı ,·crilm r-Sine \'(' sosyal 
yıu·dım yapılmrumıa dair 

2/ 621 Kocaeli ( Lıitfi 'l'okoğ lu w 15 aı·kadnş ı )-

Orman munı :\füdürliiğü \T !:'§ kiliı.t Ka-
nununa ek kanun teklifi 

2/ 625 Trabzon (1\.lahmut C1oloi7Ju) - Türk t'e-
7A1 Knnunu nun hiızı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 6123 sayılı T<anunn 
muvnkkat bir mnddc eklenmesi hak
Innda 



Tezkereler ( 67) 

No. Hulasası 

3/ 37 l\Iiilga Kibrit ve Çakmak Tckeli Geçiri 
İşletme ldarc ·inin 1 . f . 19-16 il ii 31 . V . 
1946 sü resine a it hi l iın~osu ile denctçileı· 
mporunun giin<krildiğinc daiı· Bıışvckiı ·· 

i('t tezkeresi 

3/ 40 Başbakanlık 19-10 ''<' 1941 ~·ıllan ayııi

yat kesinhesap cetvellerinin göndcrildiği 
ha kk ında Bıışvek:ilct t czkeresi 

3/ 41 Başhakanlık l!l42 yılı ayniyııt lk •siııhcsap 
retvelierinin gönderilcliğine dair Bıı~w

kitlct tı·zk ercsi 

3/ 42 Başbakanlık 19-i3 yılı demirbaş eşya ve 
ayni.vat kl'siııhcsap erotvrllcrinin g-öncle
l'ildiğiıır dair Başveki'ılet tczkercsi 

3/-13 Ba~bakanlık dairesiylc, Devlet Basınıevi 
ve Arşiv <laiı·ei Prinin 1939 yı lı demiriınş 

i c ınal ı· ı · t velierinin [! iiııdcrildiği hakkın

da Başvekiılet tezkcrcsi 

3/ 66 Hiimriik ve Teker Bakanlığı 1939 yılı ay
ni.,·at kesinhesap cet\·clinin göndcrildiği 

Iı a:dtında Baş,·ekiilet tezlteresi 

3/ 90 Vergi ıniikellcfl e ri hakkında TalıHili Eııı

\UI Kanununun tatbikında !cra vr lfl ıi.s 
Kanııııu hiiki.inılrrinin kıyas yolu ile uy
ı.ıulanıııasına bir mecburiy<>t olup olma
dığının ~·orumlanıııasına daiı· Başv<.>ka'l<'t 

te1.keresi 

3/ 9!> Po ·ta, Tı•lgmf ve Telefon !şlet ın <' (;c. 
nci Müdürlüğü 194R yılı ayniyat keliiıı 

lıe.sap retvelierinin göııdrrildiğinr ıl a ir· 

Buşvckitlet t(•7.keresi 

3/157 Devlet orman işlctnıeleriyl(' kereste fab
rikalarının 1947 yılı nıuanıclell!ri hak
kında tnnzim edilen raporun bil:lnç;olar
la birlikte sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat R isliği tezkeresi 

3/ 2J.l Tt>l<el OeııcU l\Iüdürlüğüniin l!l46 bütçl' 
~·ılı kcsinh<>sabıııa ait uygunluk bildiri
ıninin ~uııulduğuııa dııiı · f:la~·ışta.v, B:ı.~v<'
k:i 1<'1 l('r.krrı•si 

3/227 ı\Jühcııdislik \ ' !' mimarlık lıaklmıduki 

3458 ~a.\'llı Kanunun 1 n<'i mndc!Minin 

No. Huliisa.sı 

(a) fıkrasının yorumlunması hakkında 

Başvckalc1 tezk resi 
;j/262 M.errı uı·in Kanununa ek 5439 sıı.yı lı Ka

nunun 2 nci maddesi nıuvaeelıesinde 

3201 sayılı ınniyet teşkiliit l{anuııunun 

96 ncı maddesinin yiiı·üdüktc olup ol
madığı hususunun yoı·umlıınmasıııa dair 
BaşvekiUet tezkcresi. 

3/264 .Jandarma albaylıırı terfilerinde 4273 sa
yılı subaylar heyetine mahsus terfi Ka
nununun 9 neu maddesinin uygulıınıp 

uygulanmıyaeağıııın yonun lıımnosı hak
kmda Başvekiilet tezkeresi. 

3/346 Atatürk 01·maıı Çiftliğinin 1%0 yılı bi
Hinçosu ile kar ve zanıı· hesaplarına ait 
raporun göııdel'ildiğine dair Başvekiilet 
tez k e resi. 

3/349 Devlet orman işletıneleriyle kereste fab
rikalarının 194 yılı muamelelel'i hak
kında tanzim edilen raporun bilaııç;ola

riyle birlikte sunulduğuna dair Divanı 
M:uhaseba t Reisliği tez k e resi. 

3/350 Devlet Denizyolları ve Limanlııı·ı işlet
me Genel Müdi.irlüğii 1947 bü.tçe yılı K -
sinlıesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Divıını Mulıasebat Re
isliği tezkeresi. 

:3/359 'l'ekel Genel Miiılül'lfığü 1946 yılı döııeı · 

s rmayc muaıııelatınıı ait biliin~o ilc Kib
rit ve Çakmak ge ici l şletme İdaresi ve 
'l'ürk '!'ütün L!mi et ıtaklığının aynı 

yıl biliin~olan ve den tı;i raporlarınııı 

gönderildiğlı ı e dajr Başvekalet tezkrı·e~i 

3/360 Tekel G n el Mücliirlüğü 1 !»7 bütG<' yılı 
K inlıesabına ııit uygunluk bilcliı·inıinin 
sunulduğuna dair Divaııı Muhasebat R!'
isliği tezkeresi. 

3/361 Yalova Kaplıcaları Işl tııır Idaresinin 
1947 yılı hesabına nit ı·npoı· U' hilanc;o
sunun suııuldnğuııa daiı· Divıım Mulııı 

sebat R isliği t zk rrsi. 
:1/3 3 Tekel G<'nel Müdül'liiğü Hl4 lıüt~<' yılı 

K~h sabıııu ait uyjltınlıık hilıliriıniııin 
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sunulduğuna daiı· Divanı :M:uhasebnt Re
isliği tezkeresi. 

3/ 387 Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1948 bütçe yılı 

kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Re
isliği tezkaresi 

3/398 Yalova Kaplıealım İşletme İdaı·esinin 

1948 mali yılı bilaçosunun sunulduğuna 
dair Divam Muhasebat Reisliği tezkc
resi 

3/401 Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1949 mali yılı hesabına ait rapoı-la bilii.n
çosunun sunulduğuna dair Divanı Mu
haııebat Reisliği tezkeı-esi 

3/411 Devlet Orman İşletmeleriyle kereste fab
rikalarının 1949 yılı muameleleri hak
kında tanzim edilen raporun bilanço
larla birlikte sunulduğuna dair Divam 
Muhasebat Reisliği tezkeı-esi 

3/413 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1949 bütçe yılı ayniyat ke
sinhesabına ait cetvellerin gönderildiği
ne dair Başveklilet tezkeı-esi 

3/414 Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı mua
meliitına ait bilfuı<;o ile denetçiler rapo
runun gönderildiğine dair Başvekfilet 
tezkaresi 

3/ 430 Muvazenei umumiyeye dfihil daireleı-in 

1949 mali yılı hesabı katllerine ait unm
nıi mutabakat beyannamesinin unuldu
ğuna dair Divanı Mubasebat Reisliği 
tezkeresi 

3/ 43 lnhisarlar Umum Müdürlüğü 1949 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yanname inin sunulduğu.na dair Divanı 
Mubasebat Reisliği tezkeresi 

3/ 445 Atatürk Orman Çütliğinin 195l.yılı bi
lnn<:osu ile kar ve ımı-ar hesaplaı-ma ait 
raporun gönderilcliğine dair Başvekfilet 
tezkaresi 

3/446 İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Di1ranı 

Muhasebat Reisliği tezkeresi 
3/ 451 Tekel Genel Müdüı-lüğünün 194 yılı dö

ner ermaye nıuamellitma ait biliio~o ile 

No. Huliisası 

denetçi raporlarının gönderildiğine dair 
Başvekalet tezkeresi 

3j452 'l'ürk '!'ütün Limitet Şirketinin 1947 
yıh Bilftıı~osu ile Denelçi Hapo runun 
gönderildiğine dair Baş,,ckfdet tezkerrsi 

3/457 Hudut ve Salıiller Sağlık Umum Miidür
lüğü 1931 Biit~e yılı hesab ı l<atisinc ait 
Mutabakat Beyannamesinin sumılduğu
na dair Divanı Mulıasebat Itcisliği teı 

keresi 
3/459 Divanı .Mııbasebatta a~ık bulunan iki 

azalık için seçim yapılması lıakkmda 
Divanı Mulıascbat Reisliği tezkeresi 

3/464 Basm Me~lekinde alışanlada Çalıştı-

ranlar Arasındaki ı\IünaseiY.ıtlerin tan
zinıi hakkındaki Kanunun 4 ncü madde
siyle geçici 1 nci maddesinin tersirine 
dair BaşvekfL!et tezkoresi 

3/ 467 Umumi llı fzıssılılııt Kanununun 209 ucu 
maddesindeki (ikaınet) kelimesinin ter
sirine dair Başvekiil.ıt tezkercsi 

3/469 ! stanbul Üniversitesinin 1950 Bütçe yılı 
hesabı katisine ait Mutabakat b.ıyanııa
nıesinin ı:;unulduğwıa dair Divanı Mu
lıasebat Reisliği tezkaresi 

3/472 Yalova kaplıeniarı Işletme · İdaresinin 
1950 mali yılı lıesabınııı ait raporlar 
bi.liınçosunun sunulduğuna daiı· Divanı 

Mulıasebat Reisliği tezkaresi 

3/481 Devlet Denizyolları v.ı Limanları !şl et
me Urouro .Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanna
me inin sunuluuğuna dair Divarı.ı Muha
sebat Reisliği tezkeresi 

3/4 9 2624 sayılı Kanun hükümlerine göre hı

tihdam edilen orta tahsil yardmıcı öğret
nı'<'nliklerinde geçeH hizmetlerin, 5434 
sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesin
de bahı:;edilen «aylık ücretli sürekli va
züeleu meyanmda bulwmp buluıınıadı
ğıuın te.t:sirine dair Başvekalet teııkeresi 

3/490 ALilli Piyango lunresinin J93~ yıh bilii.n
çoswıun göııderil{liğine dair Baş v<.ıkii.let 
tezkeresi 

3/49 Devlet. orman işletmeleriyle kereste fab
rikıılarııun 1950 yılı muameleleri hak
kında tuuzim edilen ı·aponuı bilii.nçola~-



No. 

3/499 

3/503 

3/'504 

3/509 

3/511 

3/518 

3/523 

3/530 

3/531 

::ıj532 

3/533 

Ml
Hul&se.sı i No. 

' ---
la bidikte sunulduğuna daiı· Divnnı Mu- ı 
haS'.ıbat Reisliği tezkeresi 

Hul8sası 

sunulduğıına dair Divanı Muhasebat Re
isliği tezkeresi 

MuvaZ'.ınei Ummniyeye clfı h il daiı·p)eı-in 

1950 mali yılı hesabı lkatilerine ait tıpıu
mi mutabakat beyannamesinin sunuldu-

:l/3~3 Yakırl aı· ·nıunı Müdüdüğiinün 1951 
büt~e yılı hesabı kaiisinc a it nıntabıı kat 

ğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 

tezkeresi 
luhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Di-
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 

!stanbul 'fekuik Üniversitesi Ul51 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divam 
Mulıasebat Reisliği tezkaresi 
Atatürk Orman Çiftliğinin 1952 yılı bi
lnnçosu ile knr ve zarar hesaplarına ait 
rapormı gönderilcliğine dair Başvekalet 
tez k e resi 

Hava sı nıfı mensuplarına verilecek zam
lar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı 
Kanunun 4334 sayılı Kanunla değişen 

14 ncü maddesinin tefsiri hakkında Baş
veknlet tezkeresi 

· Tekel Um um Müdürlüğünün 1949 yılı 
mütedavil scrınaye hesaplarına mütaal
lik bililnço ile murakıp raporlarının 

gönderililiğine dair Başveknlet tezkeresi 
Türk Tütün Limitet Şirketinin 1948 yılı 
bilançosu ile denetçi raporunun gönde
rilcliğine dair Başveknlet tezkeresi 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün 1951 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Reisliği t.ezkeı·esi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğmıa dair Divam Muhasebat Reis
liği tezkeresi 

!stanbul Üniversitesinin 1951 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğmıa dair Divanı Mu
baseba t Reisliği tezkeresi 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Unnını 
Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı 

katisine ait mutabakat beyannamesinin 

3/ 554 

3/ 555 

3/ !i60 

:1j561 

3/56!i 

3/ 567 

3j:"73 

3/!i7 

3/ 57!! 

bcyıınmtıııesinirı sunulduğuıuı ılai ı· Diva
m Muhasl'hn1 Rcisliği tezkeı·es i 

Devlet Ornıa ıı işl etnıel eı·iy l e keı·cstı- fah
rikalnı·ııun 1951 yıl ı nı u aırıe l e l eı-i hak
kında tanzim edilen nıııonııı biliiıı~ola

ı·iylc biı·likle sunulduğuna dair Diva nı 

Muh ıısehat Reisl iği tl'zkercsi 
Milli Mücndel ye c ı · olnr·ak işt i rak edip 
terhisleriııden sonı-a bidayeten memuri
y te iııtisahedenlerin Menıurin Kanunu
nun nıiilga nıüzeyyl'l maddi'sinden fayda
latııp fııydalaııııınıyııcııkla ı ·ı hususunun 
tefsirine dair· Raşv<'kiilct tezkcı·esi 
AvuJmtlık Kanmıunun 5 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasının tefsil'i haklanda 
nuşveltiılct tezkcresi 
Miilga Dcvl<'1 Denizyollan w Limanlım 
!Jetın e Umuın Miidül'liiğüniin 1949 Biit
~e ~,lı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna daiı· Diva
nı Muhasehat Riyas l i tezkl'r4.'si 
Gümrük Taı·ifesi l<ııııununnn 2255 sayllı 
Kanunla değiştiri l en 401 mınıarasının 

altındaki ihtar· hükmünün 190 sayılı tef
sir Kararında yazılı numaralar d ışında 

kalan ve son kısımıla ifade edilen eşyaya 
şamil olup olnıııdığııı ı n tavzihıııı hir ka
rara bağlanması hnkkıııda BaşvekiUet 

tezke ı·!'si 

1951 Biit~e yılı lıesahı kııtisiııe ait ınıı

tabııkat beyanamesinin sunulduğunıı da
ir Divaru Muhas!'bnt Reisliği tezkeı·ı:>si 

!stanbuJ Teknik Ünivcrsitl'si 1952 biit
ı:e yılı hesabı lmtlsiıı4.' ait ıııntııbukııt lw
yannnıesiniıı sunuldurrıınn dair Dh·ımı 
nıuhıısebııt rcisliği tezkercsi 
Hudut ,.c . ıılıillt>r f:;uğlık limtım Müdür
lüğü 1!152 Jıüt,:r yılı lwsubı katisinı• ait 
ınutnlıuknt bt>yannıınıc~iııin sumıJduğuııa 

dair Divaııı 1\fulı asPhat n isliği tezk re ·i 
l stnııhıı l niversitrsi 1!152 lıiit~ıı yılı he
sabı kati~inP ııit nıntabııkat !Jı..vannııme.'li
nin sunulnuğuna dair Di,·anı Mnlıosebat 
Reisliği tezkere i 
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No. Hulasası 

3/5 1 Ankara Üniversitesi 1952 bütçe yıh he
sabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkaresi 

3/ 582 Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divam 
Muhasebat Reisliği tezlteresi 

No. Hulasası 

3/ 5 3 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1951 
bütçe yliı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat -Reisliği tezkeresi 

3/584 Orman Uııium Müdüı-lüğünün 1952 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin ~unulduğuna daiı· Di
vanı Muhasebat Reisliği tezlteresi 

• 



Takrirler (9) 

No. Hulasası 

4/15-'3 İstanbul (Bedı-i edim Göknil) - lş Ka
nununun 5518 sayılı Kannnla clcğ iştiı·i

lcn 2 nci maddesinin (A) fıkrasının tef
siı·i hakkında 

4/306 Çankırı (CeliU Bôynuk) - Devlet Şılrası 
Kuıııınnııun 23 ncü maddesinin (A) !)en
elinin tefsiri hakkında 

4/ 321 Kastanıonu (Muzaffeı· Ali Mühlo) -
Borçlar· Kanununun 226 ncı nıneldesinin 
tefsiri hakkınCia 

.!/ 342 Hi7.C (lzzet Ak~al ) - Ilfıkimleı· Kanunu
nun 62 nci maddesinin tefsiri hakkında. 

.ı;:ı55 f:aziantelı (Süleyman Kuranel) - Mü
hendislik ve ıniıııa ı· lık hakkındııki 3458 
~ayılı Kanunun 1 nci maddesini n (A) 
fıkrasının tefsiri hakkında 

No. Hulasası 

4/371 Sinob (Ali Şükrü Şavlı v.e Muhit Tü
merkan) - Tü ı·k 'fşbiple ri Bi ı·liği Ka
nununun 8 nci maddesinin (A) fıkrası 

mn tefsi rine dair 
4/ 384 Zonguldak (AhdüıTahınan Boyacıgil

ler) - Ceıniy tler Kanununun 5927 sayılı 
Kanunla değiştirilen 33 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının tef.siri hakkında 

4/ 395 Kocaeli (Yeredoğ Kişioğlu ) - Iş Kanu
nunun 5518 sayılı Kanunla değiştiı·ileıı 

16 ncı maddesinin 1 nci fıkı·ıısının tef
si ri hakkında 

4/420 Ankara (Ramiz Eren) - 5434 sayılı ']'ür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunumm geçici 33 ncü maddesinin tefsi
ri hakkında 



Muhtelif evrak ( 4) 

No. Hul&sası 

5/29 Kayseri (Suat Hayı·i Ürgüblü) · Avru
pa İstişari Meclisi 1950 İçtimaı hakkm
da mazbatası 

5/37 Büyük Millet Meclisi ve bağlanıklariyle 
Milli Sara.ylar, kasırl.ar ve köşklerdeki 

eşya hakkında Meclis Hesaplarının Tet
kikı Encümeni mazbatası 

No. Bulasası 

5/76 Türkiye Büyük M'illet Meclisi 1953 yılı 

Haziran : Ağustos ayları hesabı hakkın
da Meclis Hesaplarının Tetkikı Encüm!'
ııi mazbatası 

5!77 Türkiye Büyük Millet Meclisi 1953 yılı 

Eylul : Kasını ayları hesabı hakkında 

Meclis Hesaplarının Tetkikı Encümcni 
mazbatası 



F. Suatler ve istizahlar 

1. Sualler 

A) ŞlFA.Hl SUA.LLER 

lQTİMA : F. 

Fevka.lade İçtimada. tevcih edilen (86) şi
fa.hi sua.lden (81) i ceva.plandırılmı§, (S) ü sa. 

1. - Ordu Milletvekili Fcyzi Boztepc'nin, 
Ordu halkının ihtiyacı 'için tarım kooperatifi 
emrinde bulunan mısırın uzun kı-edi ile muhtaç 
vatandaşıara dağıtılınasına dair Ekonomi v Ti
<'aret Bakanından sözlü sorusu (6/ 1) 

[Kaınutayın 19 . VI . 1950 tarihli lO ncu 
BirleşimindP Ekonomi ve Ticııı·et Bakanı eevııp 

vermiştir.] (lçtiına : F.) 
2. - Kocael'i Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğ

lu'mın, tütüncülüğümüzün bugün arz ettiği maıı
:r.ara ile Tüı·k Tütün Ortaklığı hakkındaki Ka
nunun birinci maddesine mütaallik Hükümet 
görüşünün açı.klanmasma" dair Başbakandan 
söziii S011lSU (6/2) 

l Kamutayın 19 . Vl . 
Birlc~iıninde Oünıı·ük ve 
vt>rmiştir.] 

1954 tarihli 10 ncu 
'l'ekel Bakııııı cevap 

( r<:tinıa : F.) 
Şükrü Kerim-3. - Kastamonu Milletvekili 

7.ade'nin, ihracatımızı engeliiyen ve dış mcmle
ketlercc yapılan ithalin tevsikına nıütedair kara
t'In kaldırılması hakkında Ekonomi ve Ticar t 
Bakanından sözlü sorusu (6/3) 

1 1\ı.ııııutayın 14 . VI . 1950 tarihli 8 nci Biı·

leşimiııdo Bkonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
ıniştiı· .] (İçtimıı : 1•'.) 

4. - Kastumonu 1\filletv kiJi Şükrii Kerim-

hibi t a.ra.fmdan ıeri a.lınnıı!, (2) ta.neai de 
düşmüştür. 

zade'ııin, Milli iradenin tam ve hakikl surette 
tecelli ettiği 14 Mayıs 1950 tarihinin ebed.ileşti
rilmesi içiu hatıra pul ları çıkarı lması ha.kkmda 
Hükümetin bir karaı'! olup olmadığıııa dair 
IDaştırma. Bakanından sözlü sorusu (6/4) 

lR'amutayın 14 . VI . 1950 taı·ihli nei Biı·
leşimiude Ulaştırma Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1<'.) 
5. - Seyhan Milletvekili iuan Tekelioğlu '

nun, Toprak Mahsulleri Oruinin dış memleket
lere sattığı hububat hakkındaki tahkikata ve hu
bubat almak üzere Pakistan 'a gönderilen heyete 
dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/5) 

[ KamutaYJıı 10 . Vl . Ul50 tıı.rilıli 19 n en 
Birlcşiminde Ekonomi ve 'l'icaret Bakanı cevap 
vermiştir.) (lçtiına : F.) 

6. - eyhan Milletvek'ili inan Tekelioğlu'
ıııın, yapılmukta olan Büyük MilJet Meclisi bina
sı ile Atatürk Anıtının bulunduğu arazi hakkın
da Bashakandan sözlü sorusu (6/6) 

[Kamutayın 23 . VI . 1950 tarihli 12 nci 
Hirleşiminı.le RaYJndırlık Baknııı cevap vPl' lliL'j 

tir.] {l~tinın : P.) 
7. - Erzurum :Vlillf'1vekilJ abl'i Erdumıın ' 

ııı, Erztıı'l.ım halkınııı buğdıı,v ihtiyacı için fis-

(•) ttalleı· ve istizahlar esa-s tuumara.larına göre mılamnışh ·r. YekiUetleı· (!Ör tasnif i zabıt filı
ristleı·i?tde gösterildiği içi1t burada ayrıca tesbil cclilmeııı4tir. 
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ten ödünç buğday verilmesi hakkında ne oüşü 
nüldüğünc dair Ekonomi ve Ticaret Baka.nındaıı 
sözlü sorusu (6/7) 

[Knmutayın 19 . VI . 1950 tarihli 10 ıwu 
Birleşimiııdc Ekonomi ve 'T'icııret ı.akam ecvap 
vcrmiştiı·.) ( tçtinıa : 1•'.) 

8. - Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'
in, Erzurum Özel ~daresine ait 18 dükkfm i~n 
yapılan mukavele hakkmda İçişleri B•ıkaııından 
sözlü sorusu (•6/8) 

[Kamutayın 28 . VI . 1950 tarihli 14 ncü 
Birleşiminde İçişleri Bakanı cevap vcı·miştir.] 

(İçtima : F.) 

9. - Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'
üıı, hayvancılığın ilerlemesi ve ayakkabıcı es
nafının · konınınası i~in kauçuk .ayakkabı ve 
ayakkabı iınaliııe yarar kauçukların memlekete 
ith::ılini önleyici tedbirler hakkında Hükümet~e 

ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret ve 
Tarım 1bakanlarından sözlü sorusu (6/9) 

[Kamutayın 21 . VI . 1950 tarihli ll nci Bir
lıcşimiııde Ekonomi ve Tionret Bakarn cevap ver
miştir.] (İ~tima : F .) 

10. - Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz 'ın, 
Bel diye Gelirleri Kanunu gereğince k.azanc;, 
biııa vo yol veı·gilerind n a.lınmnkta olan beledi

ye payları hakkında İçişleri ve Maliye bakanla
rından sözlü sorusu ( 6/10) 

[Knmutayın 21 . VI . 1950 tarihli ll nci Biı·
leşimiııde İçişleri ve Maliye 'bakanları cevap 
vermiştir.] (İçtimn : F.) 

11. - Aiyon Karabisar MHletvekili Ali !lı
san abis'in, Eskişehir'de seylap arnirliği tııı·a

fından yaı·dım parası ile satıu alınan otomobil 
hakkında Bayındırlık Bukanmdım sözlü soru
su (6/11) 

[Kamutayın 21 . VI . 1950 tanhli ll nci Biı·
leşimiııde Bayındırlık Bııkıım rtvap Y('rr.:iştir.] 

(İçtima : ft'.) 

. 12. -Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in. 
halka fena muamele yapan memurlar hakkında 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen karara 
ve halen tek.aüt ınüddetiıı.i doldurmuş memur
larin ilıtilastan mahkUm olan memurlar.ıt ve köy
lüJ ı·imiz ve iş sahiplerinin işlerinin görülme ine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/12) 

[Kamutayın 21 . VI . 1950 tarihJi ll nci Bir
leşiminde Başbakan YnrdllDCl ı cevap vermiş" 

tir.] (İçtima : F.) 

13. - Zonguldak Milletvekili Fehmi Açık
söz 'ün, Milletvekilleri Seçimi Kanunu geı·eğiııce 
sandık kuıııllaı·ıııda çalıştırılan p.ıırtili üyelere 
şimdiye kad ar verilmemiş olan ücret ve zarurr 
yol masr·aflarının ne zaman verileceği hakimıda 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

[Kaıuutayın 26. VT. 1950 tarihli J3 ncü Biı·
leşiminde Aclnlr1 Bnkanı cev:ıp v~rnıiştir.] 

(İçtinıa : F.) 

14. - Oı·du MilletYekili Feyzi Boztepe'nin, 
bugünkü sahn e lıayııtınıızın inkişafı hususıında. 

1 lükümetc:e ne gRi tedbirler düşüniiidüğüne 

1lnir l c:işleri ve Milli l~i>itiııı bııkııııl aı·ın1 lan söz
lü sorusu (6/14) 

[Kamutayın 26. VI. 19GO taı·ihli ı:J ncü Hiı·
l eşinıiııde lçişl eri ve Milli Eğitim hakanları ce
vap vermiştir.] (l çtima : F.) 

15. - Ank.ara :M:illetvckili Dr. 'l'a15.t Ya.~fi 

Öz 'ün, verem saYa.şının temelini teşkil eden süt 
istihsalinin teşkilfıtlandınlma.sı ·ve plimlanıııası 

hususunda ne gibi tedbir alınacağı hakkında Sağ-
' lılk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soııısu 
ı (6/15) 
1 [Kamutayın 26 . VI. 1950 taı·ihli 13 n ü Bir-

l
leşiminde Sağlık vP ~os_vııl Vaı·rlım Bakanı <'<'

vap vermiştir.] (İçtima : F.) 

16. - Tolmd Milletvekili Ahmet Gürkan 'ın , 

lı !stanbul Tckııik Okul Pansiyon Amiri Muzaffer 
Kayalıbay 'm ölümü hakkında Zafeı· ~azetesinde 

ı 
yayınlanan yazıya dair l çişl cri Bakanından söz
lü sorusu (6/111) 

[Kamutaym 26. VI. 1950 taı·ihli 13 ıwü Riı·-
1 leşiminde 1 ~işleri flnkaııı ~E'I'UP venııiştiı·.] 
1 ( İçtiına : F.) 

1 

17. - Tekirdağ Milletvekili Şevket. Mocan 'ın, 
19!30 yılında Siiıııcrhaıılı ÜE'll('l Miidiiı·lü~üncı> 

C. H .. Partisino yapılan bağış miktarı ilc mcmm
lara verilen primin indirilme sebeplerin e <iuir 
İşletmeler Bakanından sö?.Jü sorusu (6/17} 

[Kamutayın 30. VI. 1950 tıırilıli 15 nci Bir
le iminde lş l etnı<'ler Rakımı cevap v ı·m i ştir.l 

(İçtinıa : F.) 

18. - Tekirdağ 1\Iilletvekili Şevket l\focan 'ın, 
4785 sayıl ı Orman Kanununun uygulanma sonu
cu ile İsviçre'den alınan traktörler hakkında 
Tarım Bakarundan özlü sorusu (6/ 18) 

[Kaıııutnyın 10 . VII . 1950 tarihli 19 ncu 
Birle imind Tarım Bııkaııı C'<)vap veı-nıiştir. ] 

( l çtiııııı : 1·'.) 
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19. - Erzuı·unı Milletvekili Enver· Kara n'

ın, İstanbul şehrinin susuzluğunu giderme!> için 
ne gibi tedbir düşüniiidüğüne dair İçişleri Sa
kanından sözlü sorusu (6/19) 

[l< ıımuta.y rn 26. \ ' 1 . l!liiO taı·ilıli 13 rı<'ii Biı·-

1 şinıindı· l ~ i şlt> r · i Bakanı ı·evap vcrnıişti r.ı 
(lı;tinıa : F'. \ 

20. - Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh

ııan Sithis 'in, Bingöl'de bulunan askeri birlikler 
hakkında .MiJJi Savunma Balkanından sözlü so
rusu (6/20) 

ı Kumutayın ~6. \'I. Hl50 tarilıli 13 ll <" Ü Bir·
lcşimindc ::\ [ill i ~anıııııra B<ıkanı cc,·ap wrnıi~

tir.ı (Jçtinıa: F. ) 

21. - Kastamonu ::\Iilletvekili .,.ükrü Kerim
zade'nin, kaplrca ile kuru fasulya ihraemın ser
best bırakılmru ı için ne düşüniiidüğüne dair Eko
ııoıni ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/ 21) 

ı Kanıulayın 26. YI . 1950 tarihli 13 ncü Biı·

l cş inıincl~ Ekonomi ve Ticaı·~t Bakanı ccvup vcı· 

nıi~t ir . ı · (!~timıı : F .) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Zeki Eratamaıı'
ın , yeni kurulan Toprak ve lskan Genel Müdürlü
ğünün biriken göçmen işlerini başanp başaramı
yacağına, Bulgaristan, Yunanistan vo Avrupa 
kanıplanndaki vatandaşlanmızın yurda nakilleri 
hakıkında Hükümetçe ne düşüniiidüğüne dair 
Başbakımdan sözlü sorusu (6/22) 

[ Kaınuta~-ın 28. VI .1950 tarihli H ncü Bir
leşiminde Bnşbakan Yardımcısı crYnp verm iş

tir·.] c t ~t iııra : F.) 
2:~. - Ağrı Milletvekili C'eliil Yıı rdııncı'nrrı , 

1s1anlıul Adah•t Sırrayının hir ıın öner nı eydaıı ıı 
getirilmi'si i ı,: iıı ne gilıi tedbiı· ıılrndığrna ve 5457 
.. ayıh hi\kimler Karı ununun değiştirilmesi i~irı 

ne düşünüldüğiirıe \'<' tek hiikiıni hulnnan ilcP 
mE'rkezler-ine hiı· sııvcı yaı·ılııncısı verilmesine 
dair· AdaiPt Rakanından sözlü sonısu (6/ 23 ) 

[ Kamutayın 2R. \'I. Hl50 tarihli H n!'ii Bir
l rşirııincl r ,\clHI Pt Bakanı C'P\·ap V<'rıııi~tir. 1 

(lc:tiına . F.) 

24. - Ağr·ı Milletvekili 'eliil Ynl'(lııncı'rıırı , 

'T'a.;lıca hucağının Ağı·ı'y:ı lıağlaıımıısı hakkın 

dn t~ i ş l ı>r·i P.akıınınclan sözlü soruım (6/2-l) 
[Knrnııt nyın 2 . Yl . 1!!50 tarihli ı.ı n<'ii Biı·

l<:>§iıninclc l c:iş l rr i Baluını <'Pvııp VPı·mi~tir. 1 

( l çtima : F.) 

25. - Ağrı Milletvt>kili C'<'l ii l Yardımcı'nın, 
Marshall yuı:dımıııdurı u gm·i on tı·aktöı·iin Ağrı 

iline tahsisinin mümkün olup olmadığııla dair 
Tarını Bakanından sü:r.lü soruını ( 6/ 25) 

( Kamutayın lO . VJ I . 1950 tarihli 19 neu 
Uirlr~iminclc sahihi taı·nfından !{~r i alınouştır.) 

( İçtiına : F. ) 

2G. - Ağı·ı ~1:ill !\'ekili el ii l Yardımcı ·~m. 
lmdrosuzluk yüzünden terfi edeıııiyen yargıç ve 
sııveılıırla yargıçlıktan hE'r !fangi bir sebeple ay
ı · ılıp yeniden tiiyin edilenl e re ne suretle aylık 
ve kadro verildiği haklwıuıı Adııl t Hak aıı ın 

dıın sözlü sorusu (6/26) 
[ Kamutayın 2S. Vf. HHiO tarihli H n cü Bir

l <'şimiııde Adalc•t Bakanı crvap vrrıniştir.] 

(lçtiıua : F .) 

:n. - Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziz
oğlu'nurı , yasak bölge sııyılar·ak boşaltılan yer
I rin eski ha lk ının yurtlıı_ı·ınn döııüıJ yeri ·'}m ele
ı· i hakkında Başbakandan sözlü sorusu (6/27) 

ı Kaınula,vırı 2 . VI . 1!150 tarihli H ncü Bir
h·~i rı ı iııd e Ba§b::ı lmn Yıır·dınıcısı cevap verıniştir.l 

(lçtima : F.) 

2~. - Bur·dur Mill etvekili l•'cthi Çelikbaş '

ın, Mıırbsall plfını gereği nce Daııimıırka 'dan ge
tiı·ilnı es i sağlanan çimento fabrikası malzemesi 
hakkınd a Hükümetçe n düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorıL~tı (6/2 ) 

[Kıımuta~·ın 28. VT. 19:>0 tarihli H ncü Bir
l <·~iınind ~}konomi ve Ticaret Bakan ı c vap ver
miştir.] ( İçtiına : F.) 

:.!9. - ürıl Milletvekili Baki Erden'in, i
iı ·ıl'in Rııson ve Kozluk ilcelerindeld yasak böl
ge hakkında ne düşüııüldiiğün dair Başbakarı
dan sözlü sonL~tı (6j2H) 

[Kanıutııyııı 28. n . 1!150 tarihli H ncü Bir
l <'§irııin dC' Başbar.tıın Yırrdırnrısı <'('vap v<>rmiştir.] 

( İ c;t i ınn : F. l 

:30.- Diyarbakır Milletvekili Mu ·tnfıı Ekin
c·i'nin. Dokuzuncu Bölg<' Yollar· Müdürlüğünün 
yol faaliyeti ilc personel, nkıır yakıt ve nakil 
\'lt~ıla larının durumlnrı hııkkıııdıı Bayındırlık 

Rakanından söziii ~Ortll!ll (6/30) 
[Kam'uta.mı ::ıx. VI. 1!!50 'tarihli 14 ncü Bir

Ir inıiml ~ Bn",nclırlı k Bakanı cevap vermiştir.! 
• . {lçtima : F.) 

31. - Tl'lıbzon filletveki li Mııhımıt Oolo(ı

l u'nıuı, Trııbıwn, Akçanb:ıt ve nynı durumdıı 
olan bölgelerin tütün ınııhsnlü hakkındıı Güm
rük ve Tek 1 Bakanındım sözlü ı;orusu (6/31) 

[L\amuta.vııı 2 . VJ. 1950 tarihli 14 ncü Bir-
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leşiminde Gümrük ve Tekel Bakanı cevap ver
miştir.] (İçtima : F.) 

32. - ~~~kişchir Mcbusu Abidin Potuoğlu '
nun, çiftçinin Ziraat Bankasına olan borçlarının 
iki veya üç yıl müdeletic ve ıııüsavi taksitlcrle 
öd nın~ i hususunda hükümet~e ne düşünüldü
ğüne dair.· Başbakandan sözlü sorusu (6j:32 ) 

[ Kamutayın 30 . VI . 1950 tarihli 15 nci Bir
leşim de Başbakan Yardımcısı cevap vermiştir.] 

{lçtima : F.) 

33. - Bolu Milletvekili Zuhuri Danışınan 'ın , 

kadr·osuzluk ,vüzündC'n ü~ yı l sonunda terfi t
tirileıniycıı öğrctmenlC'r hakkında ne gibi tedbir 
düşüııüldüğüııı> dair Milll Eğitim Bakanından 
sözlii sorıısu ( 6/33) • 

[Kamutaym 28. VI . 1950 tarihli 14 ncü Bir
leşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : F.) 

34. - Oiı·esun MillC'tvckili Mazhar Şeııcr ' in, 

fındık rekoltesimn düşüklüğü hasehiyle Giı·esuıı 

köylüsünün iktisadi durumunu gelceek mahsul 
yılına kadar sağlayacak ne gibi tedbirleı· diiışü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sonısu 

(6/34) 
(Kamutayuı 10 . VII . 1950 tarihli 19 ııeu 

Birleşiıninde Ekonomi. ve Ticaret Bakanı cevap 
vermiştir.) (İçtima : F.) 

35. - C'yhan Milletvekili ~inan Tek~lioğlu '
nun, Ankara 'da Demirtepe civarında tn<'truk 
Yahueli maşatlığı arazis inin bugün kimlcı·iıı elin
ele bulunduğu hakkında Adalet Balkanından söz
lü sorusu (6/35) 

[Kamutaym 30 . VI . 1950 tarihli 15 nci Bir
leşiminde Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : F.) 

36. - . inob Milletv~kili Ali ., ükrü Şavlı 'nın. 
!stanbul Üniv(•ı·site i Tıp Fakülte inin işgal <>t
tiği lıastanc>ler lıakl,:ında Sağlık \'C os~'al Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

[Xamutayın 10 . VII . 1950 tarihli 19 ncu 
Birl iminde Sağlık ve osyal Yardım Bakanı 

cevap vermiştir.] · (lçtima : F. ) 

37. - Erzııruın Milletl•ckili .Mnstafa 7.rrrn '
iıı, kö,vlüııün Ziraat Bankasından aldığı bot~la

rın takı:ıitlmdirilın<>si hakkında Tarım Bakanın 

dan sözlü sorusu (6/37) 
[Kamutayın 10 . VII . 1950 tarihli 19 neu 

Birle imind Tarım Bakam cevap vermiştir.] 

(İçtima : F .) 

38. - Bilecik Milletvekili Talat Oran'ın, 

İpekçilik sanayiimizi yaşatmak i~in hükümetçc 
ne diişünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/38) 

[Kamu tayın 12 . VII . 1950 tarihli . 21 nci 
Birlcşiıninde Ekonomi ve Ticaret Bakarn cevap 
vermiştir.) (İçtima : F. ) 

39. - lznıir Milletvekili Abidin Teköıı 'ün, 
iht iyarllık sigortası hakkındaki Kanunun değiş

tirilmesi için ıı • düşünüldüğüniin açıklanması 

hakkında alışma Bakamudan sözlü sorusu 
(6/39) 

[Kamutayın 3 . VII . 1950 tarihli 16 ncı Bir
leşiminde Çalışma Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtiına : F .) 
40. - Seyhaıı Milletvekili Sedat Barı 'nııı, 

('ukurova harası ilc Reylıanlı ve Dörtyol Dcvkt 
çiftlikleri hakkıııda •rarıın Bakanından sözlü so
rusu (6/ 40) 

[Kamutayın 10 . VII . 1950 tarihli 19 ncu 
Birleşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.) 

(İçtima : F.) 
41. - Ordu llfilletvl'kili Atıf Topaloğlu 'nun, 

BeleLiiye Gelirleri Kan mı unun 19 ncu maddesinin 
(B) fıkrasındaki Liman İşgal Resmi hakkıııda 
İçişleri ve Ulaştırma bakanlarından sözlü soı·u
su (6/41) 

[Kamutayın 3 . VII . 1950 tarihli 16 ncı Bir-
leşiminde soru düşmüştür.] (İçtiıııa : F.) 

42. - Bursa .Milletvckil i Mithat San ' ın Sa
karya nehri üzerindeki Sarı~·aı· mevkiinde knru
lacıık hiclro - elektrik snntrali hakkında Bayın
dıı·lık, İşletmeler ve Maliy~ hakanlarından sözlü 
sorusu (6/43) 

[Kamutayın 3 . VII . 1950 tarihli 16 ncı Bir
leşimind<' İşletmeler Bakanı cevap vermiştir.) 

(İçtima : F .) 
43.- E'yhan Milletvekili Sinnıı 'l'ekelioğlıı'

nun, Varlık Vergi~inin tııı·hında yapılan yolsıı z 

luklar hakkında Maliy<> Hnkıınımlaıı sözlü soru
. u (6/44) 

[Kamutayın 3 . VII . 1950 tarihli 16 ncı Bir
leşifiıindc Maliye Bakanı cevap vermiştir.) 

(İçtima : F.) 
44. - SC'yhnn Mill!'tv<•kili , 'iıınıı '1\'k<'lioğlu ' 

nun, tstanbııl'da Maçkn'dR 'l'nşlık adı ile ıııfu·uf 
alındaki vakfn ait ıı.ı· alar ile bu ursalardan ge

çen asfaltyol için ne kadar pııı·n , nrf dildiğine 

ılniı· Başhakandan söziii sorusn (6/ 45) 
[Kanıutayın 20 . XI . 1950 tarihli nci Bir-
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leşiminde l<:işlcri Bakanı cevap vcrıniştiı·.ı 

( !çtiına : 1 ) 
45. - ()oruh l\lillctn'kili Zilıııi Und 'm, Kiiy 

Kanunu ile li ld<ıresi Kunuııu knı·şı~ııı rla idaı·c 
fımiı·lcriııiıı göı·cv ve yetkilcl'i ve köy sağlığını 
koruyucu tcdbider lıııkkıııda ne clüşüııüldiiğüıı(' 
dair 1çişlcı·i, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanla
nndan sözlü sorusu (6/46) 

[Kamutayın 13 . XI . 1950 tarihli 5 nci Bir
l eşiminde !<:işleri ve ağlık ve !1os,val Yardım ba
kanları cevap vermiştir.] d<:tiınu : 1) 

46. - <;ankıı·ı :i\TiliPtvelıili Kazını .\rar ' ın, 

Etiıııe~ğut 'tu ki Motöı· l•'ııb ı·ikası ile Ycııişehiı·'

de Atatüı·k Lisesi ve Sarar Okıılunun bulun
duğu saha içindeki araziye dair Başbakandan 

sözlü so nı su ( 6/4 7) 
[Kamutaym 12 . VII . 1950 tarihli 21 nci 

Birleşinıindo Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 
(İçtima : F.) 

47.- Erzunmı Milletvekili Balıadıı· Dülg.cı·'

in, Eroin ka ç nl<~ılığmı ve iın ııiiltını önl eyici tcd
lıider hakkında Adalet ve t~işl eri hnkaniRı· ııı 
dıııı sözlü sorusu (6/ 4 ) 

[Kamutayın 10 . YII . 1950 tarihli 19 neıı 

Birleşinıinde Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 
(1çtiına : F.) 

48.- Çankırı M:illetvckili Kiizıın Arnı·' ın , 

bugünr kadar teftiş görmiycn Milli Eğitim Ba
kanlığı Teknik Öğı·ctiın Müsteşarlığındaki yol
sw:luk \ 'C usul~ü?.iül' hakkıııda Milli Eğitim Ba
kanınılan sözlü soru u (6/49) 

[Kamutayın 10 . VII . 1950 tarihli 19 ncu 
Birleşiminrle Milli Eğitim Bakanı cevap vermiş
tir.] (İçtima : F.) 

49. - ' l'eki!'Clağ Milletvekili Yusuf Ziya 'l'un
taş 'ın kii<:ük ''e oı·ta ı; iftı;ilerimizin tanı istihsııl 

yapabilmeleri i ~ in Marshall Yanlıınııırhın fayda
landırılnıaiıl!'! bııkkıııda 'l'ıırım Bakanındım söz
Iii sonısıı (6(50) 

[Kamutaym 10 . VIJ . 1950 tarihli 19 ncu 
Birl ı-şimiıırl e Tarını Bakanı cevap V<'rıniştir.] 

(İçtima : F.) 
50. - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 

'l'untaş'ın, Adapaınrı ve Adana'da şeker fab
rilmsı kunılmu~ı Iıol<ikında Tliikiimetçc ne düşü
ııüldiiğiiııe dııiı· L~! etıneler Bakanındım -özlii so
ı ·usu (6/51 ) 

fKanıutayın l 1 . VII . 1950 tarihli 20 u ci 
Rirlcşimde sR hihi tarafından geri alınmıştır.] 

(!c;tima : F. ) 

51. - V an Milletvekili !zzet .Akın 'ın, seçim
lerden önceki günlerde Kızılay tarafından !~:
işleri Bakanlığı emrine Ziraat Bankasına yatı
rıl an para bakkmda İçişleri Bakamudan sözlü 
sorusu (6/52) 

[Kamutayın 13 . XI . 1950 tarihli 5 nci Bir
leşiminde İçişleri Bakanı cevap verm.iştir.] 

(l~timıı : 1) 

52. - Erzurum Milletvekili Sait Başak'm, 
seçimlerden önceki günleı·de Kızılay tarafından 

İçişleri Balmnlığı emrine Ziraat Banliasma ya
tırılan pa!'ll hakkında İçişl eri Bakanından sözlü 
sorusu (6/53) 

[Kamuta.yın 13 . XI . 1950 tarihli 5 nci Bir
lı'şimindc !<:iş ler i Bakanı eevap vermiştir.] 

(1çtima : 1) 

53. - Bunhır Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
sırufta kalan talebeler, okulların sağlık duru
mu, öğretim elemanları , köy ve şehirlerde okul
larm knfi olup olmadığı ve maarif sistemimiz 
hakkında Mill'l Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/54) 

[Kamutayın 13 . XI . 1950 tarihli 5 nci Bir
leşiminde Mill! Eğitim Bakanı cevap vermiştir.] 

(! çtima : 1) 

54. - Çankll'ı Milletvekili Kazım Arar'ın, 

geçimlerini keresteellikle temin eden vatandaş
lar hakkında Tiükümetı,:e n düşünüldüğüne da
ir 'I'arım Bakarımdan sözlü sorusu (6/ 55) 

(•Kaınutayın lO . VI . 1950 tarihli 19 ncu 
Birleşiminde Tanm Bakanı eev'a.p veruı.i§tir.] 

(1çtima : F.) 

55. - Kastamonu Milletvekili Fahri Keçeci
oğlu'nun, orta öğretimele uygulanan müfredat 
programı ve öğretmenierin aylıklarından kesi
len 'yapı ve yardım paraları ve ortaokulların 
durumu ve öğretmenterin nalrilieri haklanda 
Hükümet görii.'Jiiniiıı a ıkianmasına dair Milll 
Eğitim Bakanındı:ın.,sözlü so nı ' ll (6/56) 

[Kamutayın 13 . XI . 1950 ta1·ihli 5 nci Bir
leşiminde Milli Eğitim Bakanı t'ev:ıp vernıiştir.] 

(tçtima : 1) 

56. - .Aydııı Mill tvekill evki Hasırcı'nın, 
ümerbank tarafından yabancı meınleketlere si

pı:ıriş edilen malzeme hakkında lıılctmeler vi' 

1\la!iye bakanlıwındnn söziii sorusu (6/57) 

1 Kamutayı ıı 13 . XI . 1!150 tarihli 5 nci Bir
ll' iıııind<" Ekonomi v!' '!'ira ı· •t ''<' l ~l!'trııPler bıı
kanları <'C\"Rf> v rıniştiı·.j <f<:tinıa : 1 ) 



690 -
57. - Aydın Milletv.ekili Şevki Hasırcı 'ıun, 

Japonya ve İtalya'dan memleket.imize ithal edi
len mensucat hakkında lııletmel er ve 'l'icru·et b~ 

kanla.rınclan sözlü . o ı·usu (6/58) 
[Kamutayın 13 . Xl . J!l50 tarihli 5 nci Bir

leşimi nele lş l etmel cı· Bakanı rei'IIP vermiştir.] 
(İçtima : 1) 

5 . - Denizli MilJetvekili Pikret Başaran'
ın , Avrupa ve Am erika'da okumaktn olan talc
belerimizin durumuna claiı· Ula~tıı·ma ve Milli 
Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/59 ) 

[Kamuta.ylll 13 . XI . 19~0 tar.ihli 5 nci Biı·

l cşiminclc ){i.lli Eğitim Baltanı cenıp 1·ermişti r.] 

(f ~tima : ı ) 

59. - Seyhan Milletvekili 'inan Teke l ioğlu '
nun, Varlık veı·gisinin tahakkuk, tahsil ve tım 

zil edilen miktarları ilc kanunsuz ve usu lsüz 
olarak tadil veya terkin edile n miktnı· ı 1•e 'I'ah
sill Emval Kanunu daiı·esinde yapılan tahsiliit 
hakkmda .Maliye Rakan ı nd a n şözlü so ı·usu 

(6/60) 
[Kaınutayın 13 . XI. 1!150 tarihli 5 ıwi Bir

leşiminde Maliye Bakaııı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 

60. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ

lu'ııun , Adana Milli Mensııcat Fabrikasında ya 
pıldığı iddia edilen vergi kaçakçılığı hakkmda
ki ihbar üzeı·ine ne yapılelığına daiı· Maliye Ha 
kanından sözlü sorusu (6/61) 

[Knmutayın lS . XI . 1950 tarihli 5 nri Bi r
l eşimind ;\fal i .ve · Balrun ı tı>\rnp \'erıniştir.l 

(İ9tima : 1) 

61. - eyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ

hı'ntın, memleketimizele yapılmas~ mümkün 
olım malzeme ve yedek parçaların dışardan ge
tirilmemesi .hakkmda Ba§bnkı.mdan sözlü sorusu 
(6/62) 

[Kamuta.vın 12 . VII . 1950 tarihli 21 m·i 
Birlcşiıııincle Ekonomi 1'<' 'l1earet Bakanı cevap 
vermiştir.] ( l~tiına. : F'. ) 

62. - iııolı lVIilletvekili Ali ı;;ükTü .. wl ' '
nm, rnekliye Sl'l'k edi len iki nıütehııs.sıs doktor 
hakk111da. ağlık ve Soııyal Yaniını Rakanındıııı 
~özlli. soru ·u (6/63) 

[ Kamutayın 13 . XI . 1950 tarihli 5 nci 13ir
leşinıiııdr • ağlık V<' Ro~:·ul Yaı-dıııı Bakanı c vııp 
vcrıııi~tir.] ( l r.timn : 1 ) 

63. - Diyarbakır Mill tvekili Kamil 'l'a,v~ · ·· 

nm. Doğu ve Clüuey - Doğu illeritH' yııbanc>la · 

rin yapacakla rı seyaha t hakkında Başbakandan 

SÖZlÜ SOI'USU (6/ 6-!) 
l Kaınuta~· ın 17 . :XI . 1950 tııı·ihli 7 nci Bir-

leşiminde soru chişmüştür.] (1 ~tima : 1 ) 

64. - Gümüşane Milletvekili Kemal Yörük
oğlu 'nun mahkeme zabıt katipliğinin hususi bir 
meslek haline konulmasına ve işlerin artması 

dolayısiyle'kadroların iş hacmı esasma göre tez
yit ve işlerin ona göre ayarianmasına dair olan 
Adalet Bakıımndan sözlü sonısu (6/65) 

[ Kamutayın 15 . X I . 1950 tarihli 6 'ıırı Bir
l eş i m indE' Adalet Bakanı cevap vc•rnıiştir.] 

( İçtiııı n : 1) 

65. - Çankırı Milletvekili Celal Otman 'ın, 

koruy ucu tahipiPr iiP bulaşıeı hastalıklara kar
ş ı köylül erimizin sağlık duruınlarının ıslahı 

için ne düşünülclüğü hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sonısu (6/ 66 ) 

1 Kaınutayııı 15 . Xl . l!lfiO tarihli 6 ncı Bir
l eşiminde Sağlık YeRosyal Yardım Bakanı ceYap 
,·e rınişt ir .l (l~tima : 1) 

66. - Çankırı Milletvekili Celal Otınan 'ın , 

Ankaı·a Mezbahasının sıhhi ve teknik ihtiyaçları 
hakkında alınması gereken tedbirlere dair olan 
İ ç işl e ri, Sağlık ve Sosyal Yııı·clını hııkanla1'11ıdan 
sözlü sorusu (6/ 67) 

! Kamutayın 15 . XI . Hl50 tarihli G nc ı Bir
lcşimindC' l ~iş l eri , Sağlık ve ·~os.nıl Yardım ba
kanları ('evap ,·e rıııişt ir . 1 (l ~tiına :ll 

67. - Afyon Karahisar Milletvekili Uazi Yi
ğitbaşt 'mn, '!'ürk dili nam ı altında dilimize ka
rıştırılıın kelimeler hakkında Milli gğitiın Balnı
nından sözlü sonıstı (6/68 ) 

[Kıınıutayın J5 . XI. 1950 tarihli 6 nrı Biı·-

1 şiminde :\-Iilli Eğitim Bakanı crnıp vermiştir. ] 

(İçtima : 1) 
6 . -Afyon Kurabisar Milletvekili Gazi Yi

ğitbaşı 'ııı ıı , tedavülde bulunan ııi kel ve mağ,uş 
pııı·alar hakkında Maliye Bakanındon sözlü so
ı ·usu (6/69) 

[Kamutayııı 15 . ·r . Hl50 taı·ihli 6 ıırı Bir
lıoşiıninde )fali~·e Bakanı ernıp wrmiştir. ] 

(İçtima : 1) 
69. - Afyon Karahi ar Milletvekili Gazi Yi

ğitbaşt 'nın , boşanma da vo larında kolaylık gös- . 
, tcrilmesi, kız kaı:ıı·ma vaka l arının önlenm si ve 

hıı·sızlık suc: lanndan dolayı verilen cezııların 

ııidtl('tlrmliı·ilınesi hakkında Adalet Bııkaııınclıııı 

sözlü sorusu (6/ iO \ 
[ Kaıııtıl>\,1' 111 15 . XI . 1950 tarihli 6 ncı Bir-
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leşiminde Adalet Bakanı cevap vcrıni§liı·.) 
(l çtima : 1) 

70. -Afyon Karahisar Milletveldli Gazi Yi
ğitbıışı'nın, emir e rl~ri h a kkında Milli ı:ıııvunma 
Hakauındaıı sözlü surush ( 6/ 7 J ) 

[Kanuıtayın 15 . XI . 1950 tarihli 6 nc ı Bir
lcşiıııiıırlc Milli Savıııııııa Bakımı ccvııp vcrıni§tir.l 

(l çtima : 1) 

71. - Afyon Karahi ·ar Milletvekili Gazi Yi
ğitlıaşı'nın, ilk tahsil mecburiyeli yaşının 12 
olarak k abul ed ilııı es i bakkındıı Milli l~ğitiın 

Bakanından sözlü sorusu (6/72) • 
[Kaınutayın J5. :XJ . 1950 tarihli 6 ucı Biı·

h:-~imindc :\fiili Eğitim Bakanı cevap Yernıiştir.l 
( l<;tinııı : 1) 

76. - Aydın Milletvekili anuk Geclik'in, 
sigoı-tah işçi ve hizmetillerin hastalık hallerin
de !şçi Sigortaları Kurumu taı·afından tesisi 
zaruri sağlık nıüesseseled hakkında ne gibi te
~ebbüsler yapılelığına tlııir Çalışma bakanından 

sözlü sorusu (6/ 77 ) 
1 Kamutayın J5 . XI . 1950 tarihli 6 ncı B iT

leşiminde Çalışma Bakanı cevap veTm.iştir.) 
(lç_rtima : 1) 

77. - Samsun Milletvekili Muhittin Özkefe
li 'nin , Hariciyc kö§kü hakkında Başbakandan 

sözlü sorusu (6/ 78) 
rı amuta~'lll 24 . -ı . 1950 tarihli 10 ncu 

B'i ~leşimindc Dışişleri Bakanı cevap vermiştir.] 
(İçtima : 1) 

7 . - Koca eli Milletvekili Mümtaz Kaval
cıoğlu'nun, Am erikan uzmanlarnun «'rürkiye'· 
nin iktisadi bakımdan umumi bir tetkikı » adlı 
ı ·aporu ile Pfıkistıııı 'da toplanan 1sliim Ekono-

72. -:- Erzurum Mill etvekili Rıza 'l'opcuoğ

lu 'nuıı , g-e nel büt~eye alınmış bulunan hade
ın ci hayrat ın 1951 bütçe t asaı· ısın la terfill leri 
dü~üniiliip clii~üııülmecliğiııc dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/ 73) 

[Kamııtıı~·ın 15 . Xl . L950 tarihli Cı ncı Bir
l e~inı inde Bnşlın loııı Yard ım cısı cevnp veı · ıniş

tir.] rf~timıı : 1) 

' mik Konfcransınıı katılan heyete dair Ekonomi 
ve Ticııre t Bakımından sözlü . orusu (6/79 ) 

7:3.- Ç'ıınkıı-ı .Milletvekili ('el~l Hoyınık'uıı. 

Milli Kol'ıınınıı Kıınuıııı il e devlet daireleı·inin 
işgal i nde hulıımın gnyrimcııkullrı·lı:ıkkmda Baş- ı 

bakandan sözlü sorusu (6/74) 
1 Kamutııyın 15 . Xl . 1950 tarih li 6 ncı Bir

l eşiminde Ra hi hi tamfından geri alınmıştır.] 
( İı<tima : 1) 

74. - Çorum Milletvekili Irasan Ali Vural'
ın. ilkokul öğ ı·ctmeııleriııin terfileı·ine, yapı 

samlığına lmyıt.lı üyeleri n vcı·<.likl eri ııidat mik· 
tıın ile kaı; apart.mnn '~e ev yapıldığ11ıa ve san
dık adına toplanan ko ıııiı:ıyon üyelerinin huzur 
haklarına ve sand ıktan ayrılııiak istiye ıılel'in 
dumnılaı-ııııı daiı · ~tim Eğitim Bakıııııııda ıı söz
In soı-usu (6/7fi) 

1 Kıımnta_vın Jfi . XL . 1950 tar ihli 6 ııc.ı Bir
h>Şiminde Milli Eğ'itinı Baka m e ' V ap vermi§tir.] 

( tçtinıa : 1) 

75. - Yozgıı<l Millelvekili l•'aik Erbaş'ın, 

Ankara Oaı· Oazinoııu ve biifesi ile Uardııld loj 
manlaı· ve penııilcr ve Ycr·köy P'l'T Müdiiı·ü 

lıakkmdıı yaııılıın tnlıkikııta cl ıı iı · t:laştımııı Ba
kunındıı.n siizlii sonısu (6/76 ) 

[Kamııtayın 17. Xl. 1950 taı·ilıJi 7 nci Bir
l e.~iminde la.şt ırıı ıa Bakan ı cevap vermiştir.] 

( l<; timıı : l ) 

[ Kamutayın 27 . XI . 1950 tarihli ll nci Bir
lı•ş inıiııd c ]~ konomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir.] (1çtima : 1) 

79. - Tekirdağ Milletvekili Zeki E rataman '
ııı. Eı·zincan'da vukua gelen deprem dolayısiy
le yap ılan yal'dımlarla Avusturya 'dan alına u 
kurma evlerin bugünkü fiyatları hakkuıda Baş-
bakandan sözlü sorusu (6/80) 

[ 1\unıuta,vın 3 . I . 1951 tarihli 25 nci Bil'le
şi, ınintle Bayındırlık Bakanı cevap vel'miştir.) 

(İçtiına : 1) 
, O. - Burdur Milletvekm Mehmet Özb y'

in , il , ilce ve bucaktarla köylerimizin harita
lan ve içme suları hakkında Bayındıdık Baka
mndan sözlü sorusu (6/81) 

[Kamutayı n 4 . XII . 1950 tarihli 14 ncü 
Birlcşinıindc !c;işl eri Bakanı cevap vermiştir.) 

( lrttiııuı : 1) 
tn. - Drnizli Milletvekili Hüsnü Akşit'iıı, 

ıı ı eınuı-lnrın tayi n ve nııkil iş l e rinin bir preu
s il)(l hağlaumas ı hakkında Ba~bakandan sözlü 
sonısu (6/82) 

[ Kamutaym 20 . XI . 1950 ta:ihli nci Bir-
I şinıincl o Ba~bııkatı Yardımcı ı revap \'ermiştir.] 

( İçtima : 1) 
82. - i vas filletvekili Halil lmre 'nin, 1951 

mali yılı bütı;esiniu hazırlama prensipleri bak 
kında Maliye Bakıınındaıı ııözlü soruını (6/83) 

[Kanıuta_ılın 17 . Xl . 1950 laı·ihli 7 nci Bir-
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leşiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 

83. - Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'
ın, yabancı uyruklu garsonlar hakkında İçiş l e
ri ve Çıı.lı~ma bakanlarmdan sözlü sorusu 
(6/84) 

[Kamutayın 17 . XI . 1950 tarihli 7 nci Bir
leşiminde Çalışma ve İçişleri bakanları cevap 
vermiştir.] ( İçtima : 1) 

84. -Konya Milletvekili Himmet Ölçmen'
in, Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluşu hak
kında Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/86) 

[Kamutayın ll. XII. 1950 tarihli 17 nci Bir-

leşiminde Ulaştırma Bakanı cevap vermiştir.] 
(İçtima : 1) 

85. - Gümüşane Milletvekili Kemal Yörük
oğlu'nun, Van ilinin 1950- 1951 ders yılında ilk
öğretim durumu için ne düşünilidüğüne dair 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/ 87) 

[Kamutayın 20 . XI . 1950 tarihli 8 nci Bir
leşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 
86. - Zonguldak Milletvekili Hüsejin Ba

lık'ın, ?.:onguldak Limanı hakkında l şl('tmcicr 

Bakanırı,daı1 sözlü sorusu (6/88) 
(Kamutayın 22 . I . 1951 tarihli 33 ncii Bir

leşiminde İşletmeler Bakarn cevap vermiştir.] 
(1çtima : 1) 

İÇTİMA : 1 

Birinci lçtimada. tevcih edilen (217) söz... 
lü sorudan (168) i ceviplandınlmış, (13) ü 

7. - 'eyhan Milletvekili . inan 'l'okelioğlu '
nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin dış ıuemleket

lere sattığı hububata dair oVan tahkilkat dosya
ları hakkında şimdiye kadar ne nıuıuncle yapı l 

elığına dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/ 9) 

[Kamutayın 27 . XI . 1950 tarihli ll nci Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir. ] (İçtima : 1) 

. - S<'yhan 'l.illetvekili inan Tekelioğlu '
nun, uınhtu·başkanlığı kö künde :bulunan kinı

ya liLhoratuva ı·ı , kapalı maııej, ·ığına.k illi lüzıl
cahamam'daki orman arayı, Dolnıababçc arayı 

karşısında ~·aptırılan stadyum sahasına !katılan 

arazi ve milli sarayların teftişi n ticesi hakkın

da Başbakandan ·özlü sorusu (6/90) 
[Kamu tayın . XII . 1950 tarihli 16 İıcı Bir

leşiminde Başkanvekili cevap veııniştir.] 
. (lçtima : l) 

!l. - ,'o~·han Mill tvekili inan Tekelio~lu '
nun, Atatürk 'ün vasiycti. nakit, menkul vc gıı.r

rimenknJ malları ile kendi ine ''erilen kıymetli 

hediyeler hakkında Başbakandan özlü orusu 
(6/91) 

[Kamutayın 15 . :xn . 1950 tarihli 19 neu 

sahipleri tarafından geri alınmış , ( 36) tanesi 
de düşmüştiir . 

Birleşiminde Adalet Bakaıu cevap vermiştir.] 
(İçtima : 1) 

90. - Afyon Karah i ı:ıaı· Milletvekili Ali 1h
san Siib is ' iıı, Bm·sa vr Jn~göl'dc vukua gelen 
u~ak kazıılianna ve Bursa Askeri liastancsiııdc 

bulundurulması gcrckeıı il iiı; v malzeme ilc u~ak 
kazalannı önleyici tedbirlere dair 1\Iilli Ranuııııa 
Bakanından söıdti. sonısu (6/ 93) 

(Kamutayın 29 . XI . 1950 tarihli 12 nci Bir-
leşiminde soru düşmiiştür.] ( İçtima : 1) 

9l. - Ankaı·a Milletvekili C<''' dct Roydaıı'ın, 
husı.ısi şahıslara ait olup da 3116 sayılı Kanunla 
tahclidcdil('n al'ltziniıı, y niden hazırlanarak or
ınan !kaııunıı tasarısında devlet mülkiyetinde sa
yılıp sayılnııyaeağıııa ve kadastro tı yapılım am
ziniu her dönümünden alınan harcın alınmasın

da bir fa,vda nıiiliihaza edilip ('dilnı ediğine dair 
Taıııu \'C 1\faliye bakanlarından sözlü sorusu 
(6/94) 

[Kamutayııı 27 . XI , 1950 tarihli ll nci Bir
leşiminde Orman Genel Müdürü ve Maliye Ba
kanı cevap vermiştir.] (l çtima : J) 

92. - Zongııldak Millctwkili Rifat Sivi§oğ
lu 'nun, orman ortaokullarının ilga v<'ya ipkaııt 

lnıımsundıt ne düşüniildüğünc dair 'l'arıın Baka.-



---nından sözlü sorusu (6/95 ) 
[Kamutayın 27 . XI . 1950 tarihli ll nci Bir

leşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 
(lçtima : 1) 

93. - Zonguldak Milletvekilii Abdürrahman 
Boyacıgüler ·in, ınenılckettc hergün biraz daha 
artan işsizlik hakkında Başbakandan sözlü sornım 
(6/96) 

[Kamutayın 5 . I . 1951 tarihli 26 ncı Bir
leşiminde Çalışma Bakanı cevap vermiştir.] 

( fı;tiına : 1) 
94. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahnıan 

Bo.vııcıgille ı· 'in, nı i lll kalkmııııı pı-ograıııı hııkk"ın

da. Başbakandmı sözlü sonı~u (6/ 97 ) 
[ Kıınıııta_v ın ~7 .• ' 1 . 1950 tarihli ll nci Bir

l oş iınintlt- l ~Ictın~lcı' Bakanı cevap vııı-ıniştir.l 
(İ<;tima : 1) 

!Hi. - Se;vhaıı ?liilletvckili Sinan T kelioğlu '

nun, Varlık \ "ergisinden af, terkin veya tadil 
edilen miktar ile istanbul eski clefterdal'llıııı lıfi 
zı mükellefler hakionda yaptığı muanıeleye da
ir .\laliyl' Bakanından sözlü · sorusu (6/98) 

[Kanıııta~·ııı 1!1 . l . 1951 tarihli 32 nci Biri . 
~iıııiııd e so nı düşmüştür. J . ( İ <;tiına : 1) 

96. - Mardin MiJletv!'kili Aziz Uras ' ın , 15 
Mayıs 1950 tarihindt>n bugüne kada ı· yeı-leri de
ğiştirilen vali, kaymakam , jandarma komutanı 
ve emniyet amirleriyle bunlar için Umumi Mu
vazeneden harcanan yolluklaı·a ve bu nakil v.e 
tahviiierin scbepleı·ine ve yeniden tilyilıleri ya
pılan v:ı lile re dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

[ Kamutayın 29. Xl . 1950 tarihli 12 nci Bir
leşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır. ] 

( İçtima : I ) 
97. - İstanbul Milletvekili Andre Vahram 

Bayar'ın , ecnebi ilaç müstahzarlarının memleke
t imizdeki satış fiyatları balılkında ağlık ve os
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/102) 

[ Kamutayın fi .1.1951 tarihli 26 ncı Birle
şiminde , ağhk ve Sosyal }ardım BakanJ cevap 
Yermiştiı·. ı ( İçtinıa : 1) 

9 . - Antalya Milletvekili Burhanettin 
Onat'ın , memleketin sağlık durnınunu ve teşki 
latını düzenlemek için ne gibi tedbil'ler düşünül 

<lüğünP dair Sağlık '" Sosyal Yardım Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/ 103) 

[ Kamutayın 5. J . 19fil tarihli 26 ncı Biı-l c

şimind Snğl'ık n o yal Yardım Bakaııı ~<'Yap 
,. rnıi§tir.] (İçtima : 1) 

99. - Ordu Milletvekili Feyıi Boztepe'ııin, 

zirai kalkınma, ziraat motörlü vasıtıılarıııda. kul
lanılan akar yıılot fiyatlar-ı, yol işleri, memleke
tin iktisadi durumu ve Ordu 'da yetişen patetes 
ınahsıılü hakkında Tarım. Ba.vındırhk, 13lconoıni 
ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/ 104) 

[Kaınutayın S.X TI . 1950 taı-ihli 16 ncı Bir
leşiminde Ekonomi ve '!'icaret ve 'I' anın bıı kan
ları cevap vermişti ı·.] ( lçtiına : 1) 

100. - Siird Milletvekili Baki Erden'in, pa
saportsuz ve kaçak olarak memleketinüzi terke
den vatand~UJlarm geri dönmeleri hakkındıı uc 
düşünilidüğüne dair Başlıakandan sözlü sorusu 
(6/ 10i\ ) 

[ Kamutayın . Xfl. 1950 tarihli 16 ııcı Bir
leşiınind I çişleri Bakanı cevap verm iştir.] 

(İçtima : J ) 
101. - Çorum Milletvekili Ahmet Başıbü

yük'üu, Sümerbank fabrikıılar·ıııda imal olunan 
parnuklu mensucat ve iplik ile biizı cins sacla
ı·ın sat ı ş şekli ve fiyatları hakkında l ş l etnı<'k'r 
Bakanından sözlü sorusu (6/106 ) 

[ Kamutayın 8. XII . 1950 tarihli 16 ncı Bir
leşinıind<' lşl tıneler, Ekonomi ve Ticaret bakau
ları cevap vermiştir . ] ( İçtima : 1) 

102. - t pal'ta MilletvekHi Kemal Demira
lay'ın , Urfa Milletvekili Hasan Oral'a ait olup 
Diyarbakır'da ele geçen silahlar hakkında Baş
bakandan sözlü ııonı&u (&/107) • 

[Kamutaym . I . 191)1 tarihli 27 nci Bil·le
şiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.l 

(İçtima : 1 ) 
103. - Ordıı Milletvekili Atıf 1'opaloğlu '

nun, merkeze çağırılına ı dolayı iyle iki aydır 
boş bırakılan Ordu valiliği hakkında İçişleri Ba
kan ın dan sözlü sorusu ( 6/10 ) 

[Kamu tayın 4 . XII. 1950 taı·ihli 14 ncü Bir
leşiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(İ~tima : 1 ) 
104. - Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'

nun, belediye gelirleri Kanununun 19 neo mail
desinin B fıkı·asındalci liman işgal re mine dair 

!aştırma Bakarundan sözlü sorusu (6/109) 
[ Kamuta~rın 4 . XTT . 1950 tarihli 14 ncü Bir

l eşiminde l~UJtınna Bakanı CC'1·ap vermiştir.l 
(İçtima : 1) 

105 - Diyarbakır Milletvekili -azım Önen'
in, Doğu ve Oünoy - Doğu bölgel riınizde bulu
nan ilee adeeline ve bunlardon kac,:ınııı. §<ISe ve 
köprii.lerle il merkezlerine bağlanmı olduğuna 
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dair Bayındırlık Bakanından sözlü soruııu 

(6/110) 
[Kamutayın 8 . XII . ı950 tarihli ı6 ncı 

Biı-leşiminde Baymdırlılı! Bakanı cevap ver
miştir.] (İçtima : 1) 

ıo6. - Diyarbakır Milletvekili Nazım Önen'
in, son sayıma göre Doğu ve Güney - Doğu böl
gelerinde mecburi tahsile tabi kaç çocuk bulun
duğuna ve bu bölgelerdeki ilkokul sayısına dair 
ıvmn Eğitinı Bakanl!ldım sözlü sorusu ( 6/111) 

[Kamutayın 4 . XH . ı950 tarihli ı4 ncü 
Birleşinlinde Milli Eğ,itim Bakanı cevap ver
miştir.] (İçtima : ı) 

107. - Diyarbakır Milletvekili Nazım ~en '
in, Cumhuriyetin iliınından 1949 senesi nihaye
tine kadar memurların ikametleri için Hükümet, 
mahalli idareler ve belediyeler tarafından ne ka
dar mesken yaptınldığına ve bunlarla demirbaş 
eşyalanna sarf olunan paralara, tahsilat ve vergi 
n'ispetlerine ve bu binalardan kaçının kimlerin 
ikameHerine tahsis olunduğuna dair Başbakan
dan sözlü .sorusu (6/112) 

[Kamutayın 26 . I . 195ı tarihli 35 nci Bir-
leşimind•tı soru düşmüştiir.] ( lçtiına : 1) 

108. - Tekirdağ Milletvekili Şevket Moean '
m, komünizmle mücadele için hazırlandığı bildi
rilen kanun tasansının ne zaman Meclise sunu
lacağına, l.srtınb.ul Üniversitesinin açılış töreniu
de vuku.bulan 'hiıdiseler dolayısiyle arama yapı
lan yerlerde elde edilen dokümanlara ve suç.lu
lara V'tlrilen cezalara dair .Adalet Bakanından 

sözlü sorusu (6/113) 
[Kamutayın 20 . XII . ı950 tarihli 2ı nci 

Birleşiminde Adal-et Bakanı cevap veı·miştir.] 
(İçtilı:ıa : 1) 

109. - Zonguldak Milletvekili Suat Başol '

un, Zonguldak - Ereğli kömürleri i.§letmesinin 
kömür i.§çileri sendikasında muhteJ'if yıllarda vu
kubulan suiistimaller hakkında Çalışma Baka
nından sözlü soruııu (6/114) 

[Kaınutayın 8 . XII . 1950 tarihli J.6 ncı Bir
leşiminde Çahşma Bakanı cevap vermiştir.] 

( İçti'ma : 1) 

110. - lstanbuJ Milletvekili .Andre abram 
Bayar'ın, yerli tıbbi müstahzarlara karşı emni
yet ve rağbcti artınnak mıiksadlyle bir kontrol 
laboratuvan kurulması hakkında ağlık ve os
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

[Kamutayın 5 . I . 1951 tarihli 26 ncı Bir-

leşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap . vermiştir. (lçtima : 1) 

111. _:. Çankırı Milletvekili Kll:zım .A±ar'ın, 
fevkaliıde halleı·de haksız olarak mal iktiBab 
edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun şümn
l:üne giren Devlet memurlarının yeniden mal be
yanına tiıbi tutulup tutulmıyacağına ve normal 
gelirleri üstünde bir hayat yaşıyan kimseler bak
kında Hükümetin ne düşündüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/116) 

[Ka.mutayın 13 . XII . ı950 tarihl i 18 nri 
Birleşiıninde Başbakan cevap vermiştir. J 

(İçti'ma : 1) 

112. - Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 
Macaristan 'dan satınalınan buğday, D'iyarbakır ·
dan mubayaa olunan yağ ve İstanbul balıkçıla; 
rına ağ ipliği için açılan kr· di hakkında Eko
nomi ve Ticaret Rakanından oozlü sorusu 
(6/117) 

[Kamutayın 15 . Xll . 1950 tarihli 19 ııcu 
Birleşiminde Ekonomi ve 'ricaret Bakanı cevap 
vermiştir.) (İçtiına : 1) 

113. - Erzurunı Milletvekili Enver Karan'ın , 

iliikimler Eanununun degi.§tirilip değiştirilmiye
ceğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusn 
(6/1~ ) 

[Kamutayın ı3 . XII . J 950 !Jırihli l8 nci 
Birleşimiode Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 

{İçtiına : ı ) 
114.- Bursa Milletvekili Selim Ragıp Emeç'

in, .askeri birlik ve okullarda zeytin istihlaki
nin artırılması için bir tedbir düşünülüp düşü

nülmediğine dıı.ir' Miil5 Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/119) 

[Kamutayın 18 . XII . 1950 tarihli 20 nci 
Birleşinıinde soru düşmüştür.] (İçtima : 1 ) 

115. - Tokad Milletvekili Mustafa Özdemir '
in pamuklu mensucat fiyatlanndaki artış sebep
lerine, Sümerbank'ın ithal ettiği mıa.lla.rla kendi 
mamullerini ne suretle satışa arz ettiğine ve pa
muklu mensucat ithaline konulan tedbirlere dair 
İşletmeler, Ekonomi ve Ticaret bakanlarından 
özlü soruııu (6/120) 

[Kamutayın ı5 . XII . 1950 tarihli 19 ııc{ı 
Birl şiminde Ekonomi ve Ticaı·et, İşletmeler ba
kanları cevap vermiştir.] (İçtima : ı ) 

116. - Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'
nin, umumi ve katma bütçclerle İktisadi Devlet 
teşekküllerinden maaş, ücret ve yevmiye aJa
rak çalışa.n.lardan aynı müessese ve tqekkülier-
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de ba§ka nam ile hizmet kabul edenlerin mevcut 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/121) 

[Knmutayın 15 . I . 1951 tarihli 30 neu 
Birleşinlinde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 
117. - Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh

san Sabis'in , Bursa ve İnegöl'de vukua gelen 
uçak kazaln.rına ve Bursa askeri hastanesinde bu
lundurulması gereken ilaç ve malzeme ile uçak 
kazalarıııı önleyici tedbil'lcre claiı· Milli Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/122) 

[Knmutayın 15 . XII . 1950 tarihli 19 ncu 
Birleşinıinde Hava Kuvvetleri Komutanı V<' 

Sağlık Dairesi Başkanı cevap vermiştir.] 
(l~tinıa : 1 ) 

1 18. - Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Gü
ney Doğu ovasının sulama projesi ile İskende
run - İran yolu ve Gurs Hidroeleb.-trik santralİ 
in~antı hııkkınıla Bayındıdık ve t~ i~ l er i hakarı
larından sözlü sorusu (6/123) 

[Kaınutayın 27 . XII . 1950 tarihli 24 ncü 
Hiı·le..~imindc l ~işlrri ve Bayındırlık balmnlnrı 
cPvnp vermiştir.] (l~tinıa : 1) 

119. -Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın 
J!ı·lir vergisinin tatbik kabiliyeti olup olmadığı
na, bu vergiye ait o.lan kanunun memleket ihti
yaçlanna kafi gelip gelmediğine, gelir vergisi 
ilc diğer vergiler ıslahatı hakkında ne dü.şüniil
düğüne ve Hükümetin denk bütçe maksadının ne 
olduğuna dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/124) 

[Kanıutayıu 22 . XIT . 1960 tarihli 22 nci 
Birleşiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 

(İ<;tima : 1) 
120. - Çanakkale Milletvekili Süreyya En

dik 'in gedikli erbaşlann terfibierini temin için 
yeni bir kanun tasarısının Meclise getirilip geti
rilmiyeceğine dair Milli Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/126) 

[Kamutayın 22 . XIT . 1950 tarihli 22 nci 
Rirleşimindc Milli Savunma Bakanı cevap ver
miştir.] (İçtima : 1 ) 

121. - Çanakkale Milletvekili Süreyya Bn
dik'in, sııh~y ve askeri memurların mecburi hiz
metlerine dair Milli Savunma Bakanından sözlü 
sorusu (6/ 127) 

[ Kamutayın 22. XII. 1950 tarihli 22 nci Bir
leşiminde Milli Savunma Bakanı cevap vermiş
tir.] (İçtima : 1) 

122. - Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 
Ordu'da verem paviyonunu da ihtiva eden 200 
yataklı bir hastane ile Gölköy ve Üny("ye birer 
Sağlık merkez' yapılması hakkında ne düşünili
düşüne dair Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanın
dan sözlü sorusu (6/128) 

[Kamutayın 5 . I . 1951 tarihli 26 ncı Birleşi
ınindo Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaru cevap 
vermiştir.] (İçtiına : 1) 

123. - Erzurum Milletvekili Enver Karan'
ın, Pazar, Alanya v Burhaniye ilcelerinde tedavi. 
ve aşı neticesinde ölen vatandaşlar hakkmda 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
su (6/129) 

[Kamutayın 8 . I . 1951 tarihli 27 nci Birieşi-
minde soru düşmüştür.] (İçtiına : 1) 

124.- Balıkesir Milletvekili Ali Fa h ri İşeri '
nin, Manyas gölüne .ait tesi atın yeni miiltezim 
taı·a[ından bugüne k~dar yaptmlmaması sebe
bine ve eski milltezimden alınan teminat akçe

.ı;ine dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/132) 

[Kamutayın 22 . I . 1951 tarihli 33 ncü Birle
şiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.) 

(İçtima : 1) 

125.- Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'
ılin, Trakya 'nın Enez ilcesi hududu o ii bilinde
ki Beylik Koru merasından Maliyenin ne derece 
istüade temin ettiğine ve hu yerin halen lrimle
rin tasarrufunda bulunduğuna dair Maliye ve 
Tarım bakanlarından sözlü sorusu (6/133) 

[Kamutayın 22 . I . 1951 tarihli 33 ncü Birle
şiminde Maliye ve Tarun bak.ıı.nları cevap ver
miştir. ] (İçtima : 1) 

126. - Balıkesir Milletvekili .Ali Fahri İşeri '
nin, tren ve vapur ücretlerinin indirilmesi, izdi
hamın önlenmesi ve bu vesait personelinin terfi
hi için ne düşünüldüğüne Ye Bondırma - İzmir 
hattı üzerinde işliyen tren ücretlerine dair ffia§
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/134) 

[Kamutayın 22 . XII . 1950 tarihli 22 nci Bir
leşiminde IDaştırma Bakaru cevap vermiştir.) 

( İçtima : 1) 

127. - Erzurum 1\fi\letvekili Bahadır Dül
geı·'in, aşırı sağ ve ol fikir cerl'yanları karşiliında 
Hükümetin takibetmek kararında olduğu ha
reket hattı hakkında Başbakandair sözlü sorusu 
(6/135) 

[Kamu tayın 22 . XII . 1950 tarihli 22 nci Bir· 
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le~imiude Başvekil Yardımcısı cevap vermiştir.] 

(İçtima : ı) 
ı28.-. eyhan 1\rillotYckili Sinan Tekelioğlu '

nun, CumhlU'başkanlığı köşkünde bulunan kimya 
laboratuvarı, kapalı manej, sığınak, müştemiliit 

ve teferruatı için ne kadar para sarf edildiğille 
ve Milli Sarayların teftişi neticesine dair Büyük 
lVIillet Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu 
(6/ 136) 

[Kamutayın 22. XII. ı950 tarihli 22 nci Bir
leşiminde T. B. M. 1\f. Başkanı adına ldareci Üye 
Dısan Şerif Özgen cevap verıniştir.] 

( İçtima : ı ) 
129.- fieylıan Mill etvekili Sinan TC'kclioğlu ·

nun Dolmabah .-:e sarayı kar~ısında yapt11'1laıı stad
yum sahasına katılan arazi hakkında Jçişleri ve 
Maliye ·bakanlarından sözlü sorusu (6/ı37) 

[Kamutayın 2 . II . ı951 tarihli 38 nci Birlc
§inıinde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : ı) 
ı30. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ

lu 'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ha
rice çıkarılan zahireye ait talılcikat dosyaları hak
kında yapılan muamele neticesine dair Adalet, 
Ekonomi ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/138) 

[Kamutayın 5 . I . ı95ı tarihli 26 ncı Bir-
leşiminde soru düşmüştür. ] (İ'çtima : ı ) 

ı3ı. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'
nnn, memurların tasfiyeye tabi tutulacağı, Gelir 
Vergisinin ı95ı yılında memurlara tatbik edil
nı.iyeceği, ~a memurlarına verilen mesken 
tazminatı ile yükııclı: ralamlı yerlerde oturan 
memurlam verilmekte olan mahrııkat bedeli 
hakkında.kıi söylentilere ve Emekli Kantınunun 
39 ncu maddesinin B fıkrasının tatbik suretine 
dair Başbakandan sö?:lü sorusu (6/ı39) 

[Kaınutayın 5 . I . ı951 tarihli 26 ncı, Bir-
leıP-minde soru düşmüştür. ] (lçtima : ı) 

ıs2. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'
nnn, Ceyhan ilcesinin en işinin bir an evvel ta
mamlanma ı için ne düşünüldüğü hakkında !~
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/140) 

[Kamutayı.n 5 . I . ı95ı tarihli 26 ncı Bir-
leşiminde soru düşmüştür. ] ( İçtima : 1 ) 

ıss. - Sürd Milletvekili Mehmet Daim Sü
alp 'in, Siird ili su ihtiyacının giderilmesi ve iç
me suyunun temini için ne düşünüldüğii hakkın
da tc:· leri Bakanından özlü sorusu (6/141) 

[Kamutayın 5 . I . ı951 tarihli 26 ncı Bir-

leşimde İçişleri Billkanı cevap veııni§tir.] 
(İçtima : 1) 

134. - Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin
ci'nin, Mustafa Muğlalı'nın kaç gün mevkuf kal
dığına, şimdiye kadar mahkUmlardan kaç kişi

nin sılılıat raporuna dayanarak serbest bırakıldı
ğına ve Mustafa Muğlalı 'nın ikinci bir muayene
ye tabi tutulmasının düşünülüp düşünilimediği

ne dair Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/ı42) 

[Kamutayın 5 . I . ı95ı tarihli 26 ncı Bir-
leşiminde soru düşmüştür. ] (İçtima : ı ) 

ı35. - Sinob Milletvekili Server Somuncuoğ
lu 'nun, Bulgaristan 'dan gelecek olan Türk göç
menlerinin sayısı ve yurda gelmeleri için konu
lan müddet ile menkul ve gayrimenkııl malları
nın tasfiyesi ve bedellerinin Türkiye'ye getiril
mesi haıkkında Bulgar Hükümetiyle yapılan an
laşma hü.J..iimlerinc dair Dışişleri Bakanından 

sözlü sorusu (6/ 144) 
[Kamutayın 5 . I . 1951 tarihli 26 ncı Bir

leşiminde Dışişl eri Bırkanı cevap vermiştir. ] 

(lçtima': ı ı' 

ı36. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ

lu'nnn, Atatürk'ün vasiyetnamesinde isimleri ge
çen müessese ve şahıslardan Veraset ve !ntikal 
Vergisinin tahsil edilip edilmediğine dair sözlü 
sorusu (6jı45) 

[Kamutayın 8 . I . ı951 tarihli 27 nci Bir-
leşiminde soru düşmÜ§tÜr. ] ( İGtinıa : ı ) 

137. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, tarım aletleri fabrikaları ve or
man sanayii kurulması için ne gibi tedbirler 
almdığına dair Devlet Bakanı ile Tarım ve İş
letmeler bakaırlıı.rından sözlü sorusu ( 6jı46) 

[Kamutayın ı5 . I . ı95ı tarihli SO ncu 
Bir] şiminde Tarım ve t~etmeler bakanlah cevap 
vermiştir.] (İçtima : ı ) 

ı38. - İzmir Milletvekili Abidin Tekön'üıı , 
Devlet Demiryolları hal'eket kısmındaki me
mur, hizmetli ve işçilerin yıpranma zam ınından 
niGin fa.ydalanmadıklanna ve cer atelyeleriyle 
depolarda çalışan işc:ilere tatbik edilen ücret 
ve terfi baremi ile İzmir - Kasaba ve temdidt 
demiryollaı·ı idaresinde çalışmış olan memur ve 
hizmetlerinin ikraıniyelerine dair Ulaştırma Baka
nmdan özlü sorıısu (6/ 147) 

[ Kaınutayın 12 . I . 1951 tarihli 29 nru Birle-
şiminde soru düşmüştür. ] (İçtima ; 1) 
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139.- Amasya Milletvekili Kemal Eren'in, 

Turhal Şeker Fabrikasının tevsii hususunda ne 
düşünilidüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/148) 

[ Kamutayın 15 . I . 1951 tarihli 30 ncu Birle
şjminde İşletmeler Bakarn cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 

140. - Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ
lu 'nun, su mahsullerimizin bugünkü durumu 
ile bu husustaki mevzuatın kfıfi gelip gelmedi
ği, balıkçıların teşkiliitlanması, balıkçılığımızın 

inkişafı için ne gibi tedbirler alındığı ve 'l'rab
zon 'da yaptırılması düşünülen soğutma ve don
durma tesisi ile balık kouserve sanayiinin ku
rulma9llla dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/149) 

[ Kamutayın 10 . I . 1951 tarihli 28 nci Birieşi
minde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir.] (İçtima : 1) 

141. - Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, 

memleketimizde ne kadar cüzamb bulunduğu
na, bu hastalıkla mücadele için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne ve akıl hastalıkları da da
hil olmak üzere eüzamlılara iş tedavisi tatbi
kma dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

sözlü sorusu (6/157) 
(Kamutayın 15 . I . 1951 tarilıli 30 ncu Birle

şiminde Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı cevap 
vermiştir.] (İçtima: 1) 

142. - fzmir Milletvekili Abidin Tekön 'ün, 
İzmir Halkapınar mevkiinde kurulmakta olan 
Sümerbank Mensucat Fabrikasının ,hudutları 

dahilinde bulunan şahıslara ait al'azi ile sabun 
imnlilthanesinin muhtevi bulunduğu arazinin ne 
suretle satınalındığına dair İşletmeler Bakanın
dan sözlü sorusu .(6/158) 

(Kamutayın 19 . I . 1951 tarilıli 32 nııi Birle
l}iminde İşletmeler Bakanı cevap vermiştir. ] 

(lçtima : 1) 

143. - Erzurum Milletvekili Babadır Dül
ıteı·'in, Anıt - Kabir inşaatı hakkında Bayındır

lık Bakanından sözlü sorusu (6/159) 
[Kamutayııı 1'5 . I . 1951 tarihli 30 ncu Birle

§iminde Bayındırlık. Bakarn cevap vermiştir.] 
(lçtima : 1) 

144. - Zonguldak Milletvekili Rifat iYiş

oğlu 'nun, bir kısım devlet memurlarındau bil
zı müesseselerde ek vazife alarak ayrı ayrı üc
l'et v.ya maaş alanlar hakkında hükümetin nE' 

düşündüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/160) 

[Kamutayın 15 . I . 1951 tarilıli 30 ncu Birle
şiminde Maliye Bakarn cevap vermiştir.] 

(lçtima : 1) 

145.- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'
ın, Türk - Fransız Komitesinin Louvre Salo
nunda tertipiediği konferansta cereyan ettiği 

bildirilen lıidiselere dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/161) 

[ Kamutayın 17 . I . 1951 tarihli 31 nci Birle
şiminde Dışişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 1) 

146. - Yozgad Milletvekili Avni Doğan'ın, 

eski umhnrlıaşkanı Malatya Milletvekili İsmet 
lııönü 'n ün deprem dolayısiyle Erzincan 'a ve 
lkinci Dünya Harbi sırasında da l ahire 'ye yap
tığı seyahatlerde harcırab aldığına dair olan id
dialarm malti.yetinin açıklanması hakkında T. B. 
M. M. Başkanı ve Başbakandan sözlü sorusu 
(6/ 162) 

(Kamuta~'l.n 22 . I . 1951 tarihli 38 ncü Bir
leşiminde ldareci Üye ve 1\faliye Bakaru cevap 
vermiştir.] (İçtima : 1) 

147. - Tekirdağ Milletvekili ~eki Erata
ınan 'ın, 14 Mayıstan evvel ve sorn·a yurdumuza 
gelen göçmenlerin sa~,sı ile nerelerde iskan edil
diklerine ve bir an evvel müstahsıl hale getiril
ıneleri için alınması düşünül'en tedbirlere dair 
Ba ·hakandıın sözlü sorusu (6/163) 

( Kanıuta),n 17. I . 1951 taı·ihli 31 nci Bir
leşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(lı:tima : 1) 

14 . -Ağrı Milletvekili elal Yardımcı'nın, 
Horasan 'a kadar varan dckovil hattmın Kara
köse 'ye kadaı· uıatılnıası, Ağrı 'nın Garpla irti
batıııı temin i~in Tahir geçidinin ıslahı ve Ala
dağ yaylıısından Doğubayazıt'a kadar girilip ha.
lcn m<'truk bir vazi~·ctte bulunan su arkının ye
niden açılması hakkında ne düşünilidüğüne dair 
Bayımlırlık Bakanından siir.lü sorusu (6/164-) 

(Kamutayuı 19 . I . 1951 tarihli 32 nci Bir-
leşiminde soru düşmüştür.) (İçtima : 1) 

149. - Ağrı 1\Iillctvckili eliıl Yaı·dııncı 'nııı , 

Karaköse 'de ıbiı· lise a~ılınası için t cşebbü c gi
rişilip girişilmediği hakkında Milli Eğitim Ba
kıııımd>Hı . özlü oı·usu (6/ 165 ) 

[Ka.mutayın 19 . I . 1951 tarihli 32 nci Bir-
leşiminde soru düşmüştür.] (İç6ma : 1)_ 



150. - İstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, 
kağıt ve madeni paralar, esham ve talıviller!e 

posta pulları üzerine konacak resimlere, Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilen emi~
yon işlerinin şimdiye kadar düzen ve ayarlana
rak Maliye Bakanlığının mutabakatına arz edi
lip edilmediğine ve 1397 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kararının uygulnnıŞ şekline dair 
Maliye Bakanından sözlü ·orusu (6/166) 

[Kamutayın 19 . I . 1951 tarihli 32 nci Bir
l~inde Maliye Bakanı cevap vermiştir.l 

(İçtima : 1} 
151. - Eskişehir Milletvekili Muhtar Baş

kurt 'un, Amerika Birleşik D vletleri harb eko
nomisi hazırhldlarımn memleketimiz ekonomik 
hayatı üzerine yapacağı tesirlere, karaborsacılığa 
ve harb halinde temini mümkün olmıyan ithal 
malları ile buğday istihsalimize, akar yakıt ve 
münakale vasıtalan yedek aksamma daiıı Başba
kandan sözlü sorusu (6/167) 

[Kamutayın 24 . I . 1951 tarihli 34 ncü Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir.] (İçtima : 1) 

152. - Trabzon Milletvekili allih Esad Al
pereu 'in, Bahriyc M üz ·ine tahsis edilen İstan

bul Dolmabahçe camii hakkında Başbalkandan 

sözlü sorusu (6/168) 
[Kıımutayın 24 . I . 1951 tarihli 34 ncü Bir

leşiminde Valnflar Genel Md. cevap ve~tir.] 
(!çtima : 1) 

153. - Çankırı Milletvekili Kazım Arar 'ın, 
Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim Müste
şarlığındaki suiistimal~ r hakkında ne muamele 
yapıldığına ve hususi bir kanunla adı geçen mü -
teşarlık emrine verilen paralann sarf sureti do
layısiyle tahkikat açılıp açılmadığına dair Milli 
Eğitim Bakanmdan özlü sorusu (6/170) 

[Kamutayın 22 . I . 1951 tarihli 33 ncü Bir
leşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 
154. - .Aiyon Karahlsar Milletvekili Ali Th

san iıbis'in Kore'ye gönderilen avıı.ş birliğin

den boşalan yeri doldurmak üzere tam teşek
küllü bir tümen vücuda g tirilmesi hususunda 
ne düşünilidüğüne dair Milli Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (G/171) 

[Kamutayın 24 . I . 1951 tarihli 34 ncü Bir
I , iminde l\Iilli avunma Bakanı cevap vermiş
tir.] (!çtima : 1) 

155. - Kastamonu Milletvekili $ükrü Ke
rimzade'nin ilırıı.ç adilemiyen 2 000 ton kabuklu 
ceviz hakkında bir tedbir düşünülüp düşünül- . 
mediğine dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/172) 

[Kamutayın 24 . I . 19.51 tarihli 34 ncü Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
vermiştir.] (lçtima : 1) 

156. - Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller'in Zonguldak, Karabük, Fil
yos'ta kömür işletmelerinde çalışmakta olan 
maden arnelelerinin çeşitli yönlerden bugünkü 
durumları ile grev hakkı, !şçi Bulma Kurumla
rı, nınele birliğinin bugünkü çalışma v.e muha
sebe sistemi, işçi ve iş venne sendikalan, irşı;i 

ücretleri, işsizlik, işçi ve ihtiyarlık sigortaları 
haklanda ne düşünüldüğüne dair Çalışma, İş
letmeler ve Ekonomi ve '!'icaret bakanlanndan 
sözl ü sorusu (6/1 73 ) 

[Kamutayın 14 . II . 1951 tarihli 43 ncü Bir
leşiminde Çıı.lışma ve İşletmeler bakanları ce
vap vermiştir.) (İçtima : 1) 

157. - Kars Milletvekili Esat Oktay'ın Aı·
dahan'da bir sağlık merkezi açılmasının düşii
nülüp düşünülmediğine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

[Kamutayın 12 . II. 1951 tarihli 42 nci Bir
leşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap venniştir.] (İçtima : 1) 

158. - Diyarbalur Milletvekili Mustafa 
Ekinci'nin Mustafa Muğlalı'nın kaç gün mev
kuf kaldığına, şimdiye kadar mahkumlardan 
kaç kişinin sıhhat raporuna dayanılarak serbest 
biraklldığına ve Mustafa Muğlıı.lı'nın ikinci biı· 

ınuayeneye tabi tutulmasının d~ünülüp düşü

nülmediğine dair Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım bakanlanndan sözlü sorusu ('6/181) 

[Kamutayın 2 . II . 1951 tarihli 38 nci Bir
leşiminde Adalet Bakanı cevap vermiştir.) 

(İçtima : 1) 
159. - Tokad Milletvekili Haluk Ökeren'in, 

hukuk ve ceza mtıhakemeleri usulü kanunları
nın ihtiyaçlanmıza daha uygun bir ş kilde YC'
niden tedvininin düşünütüp düşünülmediğine 

dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/182) 
[Kamutayın 2 . II . 1951 tarilıli 38 nci Bir

leşiminde Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 
(İçtima : 1) 

160. - Tunceli Milletvekili Ilıdır Aydın'ın , 

Garp illerine nakledilip bilalıara eski yerlerine 



dönmelerine milsaade edilen Tunceli 'nin serbest 
ve boşaltılmış bölge halkı ile yasaklığı kaldırı
lan Tunceli - Sason ve Zeylan'ın yasak bölge 
va~ndaşlarının durumları hakkında İçişleri ve 
'l'arım bakanlarından sözlü sorusu (6/183) 

[Kamutayın 29 . I . 1951 tarilıli 36 ncı Bir
leşiminde Tarım ve İçişleri bakanları cevap ver
miştir.] (İçtima : 1) 

161. - İsparta Milletvekili Kemal Demir
alay'ın İller Bankasının durumu hakkında 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

[ Kamutayın 2 . II . 1951 tarihli 3 nci Bir
leşiminde lı;işleri Bakanı cevap vermiştir] . 

(İçtima : 1) 

162. - Çorum Milletvekili Baba Koldaş'ın, 
polis ve jandarına kuvvetlerinin motörlü vasıta
lıırla teçh'izi, jandarma karakol komutanlarının 
bilgilerinin artınlması, terfie hak kazanan polis 
memurlarının durumu ve muamele sınıfında bu
lunan memurların üniformalı kısınlla birleştiril
ınesi hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/193) 

f Kamutayın 2 . IT . 1951 tarihli 3 nci Bir
leşiminde J~işlcri Bakanı cevap vermiştir]. 

(İçtima : 1) 

163. - Urfa Milletvek'ili Necdet Açan al 'ın, 
Süne haşere. i ilc mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına ve bu hususta bir plan tatbik edilip 
edilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/194) 

[ Kamutayın 6 . IV . 1951 tarihli 61 nci Bir
l<'şimindr Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtinıa : 1) 

164.- Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'
nun, Atatürk'ün vasiyetnamesinde isimleri geçen 
müessese ve şahıslardan Veraset ve intikal Ver
gisinin tabsil edilip edilmediği hakkında Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

[Kamutayın 2 . II . 1951 tarihli 38 nci Bir
leşiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 

165. - Ordu Milletvekili Hüsnü Akyol'un, 
C. H. P. Hül-ümetlorinin Anayasanın 81 nci 
maddesini 'ihJ fıl ettikleri hakkındaki boyanatın 
mahiyetine dair iliaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/199) 

[Kamntayın 2 . II . 1951 tarihli 3 nci Bir
le.~iminde !aştırma Bakanı evap vermiştir.] 

(İçtinıa : 1) 

166. - Kars Milletvekili Sırrı Ata1ay1ın, res
mi ilimlar hakkında tatbik edilen usule ve bu 
hususta verilen paralara dair Başbakandap sözlü 
sorusu (6/200) · 

[Kamutayın 7 . II . 1951 tarilıli 40 ncı Bir
leşiminde Ba!Jbakan Yardımcısı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 
167. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğfu'

nun, memurların tasfiyeye tabi tutulacağı, Gelir 
Vergisinin 1951 yılında memurlara tatbik edil
nıiyeeeği, Ankara memurlarına verilen mesken 
tazminat'iyle yüksek rakımlı yerlerde oturan me
murlara verilmekte olan mahrııkat bedeli hak
k~daki söylentilere ve Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasının tatbik suretine dair Başbakandan 
sözlü sorıısu (6/201) 

[Kaınutayın 5 . II . 1951 tarihli 39 ncu Birle
şiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 
168.- Seyhan Milletvek'ili Sinan Tekelioğlu'

nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice 
çıkarılan zalıireye ait tahkikat dosyaJan hakkın
da yap ılan muamele neticesine dair Adalet, Eko
nomi ve Ticaret bakanlarınılan sözlü sorusu 
(6/202) 

[Kamutayın 12 . II . 1951 tarihli 42 nci Bir
leşiminde Adalet, Ekonomi ve Ticaret bakanları 
cevap vermiştir.] 

( !çtiına : 1) 
169. - Erzincan lifilletvekili Sabit Sağıroğ

lu 'mın. Emekli General ait Balı 'nın Erzincan 
Valiliğine tayin sureti ile vaktinden evvel emek
liye ayı·ılması sebebine ve idare amirlerinin tit
yin usullerine dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/203) 

[ Kamutayın 6. IV .1951 tarilıli 61 nci Bir-
leşiminde soru düşmüştür.] (1ı:tima : 1) 

170. -Kars Millctvekil~ IIüsamettin Tuğaç'
ın, İkinci Dünya Harbinde baıkıın ızlık ve idare
sizlik yüıünd n öldüğii söylenen askerler hak
kındaki iddia mahiyetinin açıklanmasına dair 
Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

fKaınutaym 6 . IV. 1951 tarihli 61 nci Bir
leşiminde Milli Savunma Bakanı cevap verıniş

tir.] (İçtima : 1) 
171. - Seyhan MiUetvekili inan Tekelioğ

lu'nun, Ceyhan ilcesinin su işinin bir an evvel 
tamamlanması için n düşünilldüğii ve Adana 
elektrik tahsildannın ziınmetine gcı:irdiği para 
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luıkkındıt, l ~işlı• ı·i Bakanından ııöılü sor·nsu 
(6/205) 

[.1< amutayın 4 . IV . 1951 tarilıli 60 ncı Bir
le. imindr f~işl e ı· i Bakanı cevap verdi.] 

(lçtima: 1) 

172. - Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşlinsel 'in, hava tebdili ve resmi izinli bulu
nan gedikli erbaşlara tayın bedelinin verilme
mesi sebebine dair, MHII Savunma Bakanrndıııı 
SÖZlÜ ISOI'USU (6/ 206 ) 

[ Kamutayın 4. JV . 1951 tarihli 60 ncı Bir
lt>~imindc Milli avunma Bakanı ePvnp vprmiş

tir.] (l çtimn : 1) 

173. - Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, Elilzığ'a bir sulh yargıcı daha ve
rilmesi ve işi çok olan yerler varsa bunlar için 
de ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkında 

Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/207 ). 
[Kıımuta,vın H . II . 1951 tarihli -!3 ncü Bir

leşiminde Adalet Bakanı revap vermiştir. 1 
(İçtima : 1) 

174. - Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Dii§ünsel 'in, Bingöl merkezini demiryoluna bağ
lıyacak olan Murat üzerindeki köp~linün inşa 
ve ikmali için ne düşünüldüğüne dair, Ba~·ındır

dırlık Bakarundan sözlü sorusu (6/ 2lfi ) 
[ Kamutayın 7 . IV· , 1951 tarihli 60 ncı Bir

leşiminde Bayındırhk Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 1) 

175. - Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel 'in, Ki ği kazasının Bingöl merkezi ve 
P&lu ile olan muvasalasını temin için Peri su
yu kenarını takib decek ·bir yolun inşası hak
kında n düşünilidüğüne dair Bayındırlık Bu
kanından söziii sorusu (6/ 216) 

[ Kamutayın 4 . I . 1951 tarihli 60 ncı Bir
le ·im inde Bayındırlık Bakanı cevap vermiştir. J 

(İçtima : 1) 

176. - K nı :.\[illl't,·ekili Esat Oktay 'ın , ko
tunma~·ıı muhtaç kimsesiz çooukJaı· hakkırıda 

:'l'lilli Eğitim. ağlık ve , osyal Yaı·dıın Bakanın

dan sözlü sorusıı (6/217 ) 
( Kamutayın 25. IV . 1951 taühli 6 nci Biı·

l~>şimindc ağlık ve osyal Yardım ''1' Milli ~]ği

tim bakanları rcvap v rmiştir.] {lçtimn : 1) 

177. - Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Dlifünsel'in, Tarım &kanlı~ teşkilatmda atıı.j
yer olarak çalı maktıı. olan lunir Ziraat Okulu 
m ıeunlerıınn durumları hakkında Tarım Bıık, . 

nından sözlü sorusu (6/ 21 
[Knmutaym .ı. rv. 1951 tarihli 60 ncı Biı·

leşimindc Tarım Bakanı cevap vermiştir . ) 

(İçtinıa : . 1) 

178. - Malatya Milletvekili Mehmet Kar
ta! 'm, Sultansuyu Harasma ikinci bir avukat 
tayin edilmesi sebebine dair Tarım Bakanından 
Nözlü orusu (6/ 220 ) 

[ Kamutııyın 9. IV . 1951 tarihli 61 nci Biı ·-

lcşiminde soru düşmüştür.] (İçtima : 1) 

179. - Malatya Milletvekili Mehmet Kar
tal'ın, Malatya Valiai Turgut Babaoğlu'nun 
valiliği zamanında kaç memurun vazifesine son 
verildl~e ve Ocak ayında Ankara 'ya gelen 
heyetin yollukİarı ile genel meclia üyelerinin 
yevmiyelerine ve süresi biten il daimi komisyo
nu yerine kurulmıyan muvak.kat komisyona 
dair İ çişleri Bakanından sözlü sorusu (6/ 221 ) 

[ Kamutayın 9. JV. 1951 tarihli 62 nci Bir-
leşiminde soru düşmüştür. 1 {!çtima : 1) 

180. - Malatya Milletvekili Mehmet Sadık 
Eti 'nin Malatya Şehir Meeliainin feshi k&ra.rı 

hakkında İçişleri Rakanından sözlü sorusıı 
(6/ 222 ) 

[Kamutaym 9 . IV . 1951 tarihli 62 nci Biı·-

leşiıninde sJru düşmüştüı'. ] (İçtima : 1) 

181. - Malatya Milletvekili Mehmet Sadık 
Eti 'nin Hal.atya 'nm Gölbavı • Adıyaman yolu 
mütaa.hlıidi ile Darende'de bir köy okulu yapı
mmdan alacaklı mütaahhidin ödenmiyen istih
kaldaı·ı hakkında İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/223) 

[Knmutayın 9 . ıv; . 1951 tarihli 62 nc,i Bir-
leşiminde soru dü~'lXliiştür.] ( l~tiııı ıı : 1) 

182. - Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın, 
l!ıılatya'd& intişar eden Gayret Gazetesi Mesul 
Müdürü Ahmet Fırat'm tecilli olmasına ve fiili 
hizmetini yapiDliJ bulunmasına rağmen ilıtiyat 

bakayası addiyle Malatya Askerlik Şubesince 

iird 'e sevk olunması sebebine ve sevka memur 
zevatm kaç kişi olduğuna ve bunlara verilen har
ciraJı n:ıik"tariyle kallllDBlU muameleye tevetıııül 

eden ilgililer haJdo.nda ne muamele yapıldığııla 
dair Milli Savunma ve lgişleri bakanlarından 
sö.tlii sonısı ı ( 6/224) 

[Kamutayın 9 . rv . 1951 tarihli 62 nc,i Biı·-
1 iminde soııı düşmii§tür. ] ( İçtima : 1) 

183. - Zonguldak Mill&tvelı:ili Abdürrahroan 
BoyacıtiLI r'in köy t'ill fonları hakkında İçişleri 



-701-
ve tTiaştırma bakanlarından sözlü sorusu(6/226) 

[Kamutayın ll . lV . 1951 tarihli 63 ncü Biı·
lefİminde İçişleri ve Ulaştırma bakanları cevap 
verı:ıı.iştir.] (İçtima : 1) 

184. - Diyar.bakır Milletvekili Yusuf 'Kamil 
Aktuğ'un, Şark vilayetlerinde ve Diyarbakır 'da 

Mayıs 1950 tarihinden beri kaç tane ilk ve orta
okul açıldığına, bunlann öğretmenleriyle öğrenci 
nispetlerine ve 1951 yılı içinde Diyarbakır'da ka~ 
tane ilk ve ortaokul açılmasının düşünilidüğü

ne ve .bu husus için aynlan tabaisat ile bina, 
proje ve planların hazırlanıp hazırlanınadığına 

dair Milli Eğitim Bakanındım sözlü .sorusu 
(&/227) 

[Kanıutayın 25. IV. 1951 tal'ihli 68 nci Biı·

loşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap vermiştiı· . ] 

(lçtima : l ) 
185. - Diyarbakır Millotvekili Yusuf Kamil 

Aktuğ 'un, Şaclr vilayetlerinde ve bilhassa Diyar
ba:kfr'da Mayıs 1950 tarihinden beri açılan ve 
1951 yılı içinde açılması düşünülen sıhlıi mües
seselerin sayısının, vatandaşların il Aç ihtiyaçla
rını karşılamak ve sağlık durumlarını korumak 
için ne' düşünüldüğüne dair Sağlık ve ~osya l 

Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/2~8) 
rKamutayın 18 . IV . 1951 tarihli 66 ncı Bir

leşiminde Sağhk ve Rosyal Ynı·dım Bakanı ce
vap voermiştir.] (İçtiınıı. : 1) 

186. - Erzurum Milletvekili Enveı· Kııran'
ın, km·ye Fuat Güzaltan 'ın ölüm ii hakkında 

Milll Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/229) 
rKamutayın ll . IV . 1951 tarihli 63 ncü 

Birleşiminde MiUI Savunma Bakanı cevap Yer
miştir.] (İçtima : 1) 

187. - Balıkesir Milletvekili Ali Falıri İş
eri 'nin, Edremit 'ten Ba lıkesir Hastanesine sevk 
edilen 20 erin .gidiş ve dönüşlerindeki yolsuz mu
ameleye sebebiyet verenler hakkında ne yapıldı 

ğına dair Milli Savunma Bakaııından sözlü S(l

rusu (6/230) 
tKaınutayın 9 . V . 1950 taı·ihli 74 ncü Biı·

leşiıninde Milli Savunma Baltanı cevap verm iş

til'.] (İçtima : 1) 
188. - Bolu Milletvekili Kamil Kozak'ın, 

.Ankara - Bolu - !stanbul şosesinin 240 X 270 
nci kilometreleri arasında bozulan asfalt kısmı
mn inşası için uc miktar para sarf olunduğmıa, 
zarar varsa müsabhipleri hakkuıda ne muamele 
yapıldığına, Ankara - İstanbul ana şosesinin ki
fayetli ve iktisadi olup olmadıtma ve Karayol-

lan Genel Müdürlüğünün inşaa.t sistemi bakı
mından bugünkü çalışma programına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/231) 

[ Kamutayın 18. IV. 1954 tarihli 66 ncı Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap verıniştir.] 

(lçtima : 1) 

189. - Zonguldak Milletvekili Suat Başol '
un, Zonguldak Ticaret ve Ekonomi Müdürlüğü 
ile Maden Umum Müdürlüğü mühendis kadro
lannın takviyesi için bir tedbir düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ekonomi ve Ticaret Baka
nından söziii sorusu '(6/232) 

[Kaınutayın ll . IV . 1951 tarihli 63 ncü Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir. ] (lçtima : 1) 

190. - Erzurunı Milletvekili Emrullah Nut
ku'nun, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurunın
nun açtığı sergi ile teşhir edilen dikiş makina
sına ve harb malzemesi satılması için Pakis
tan 'a gönderilen heyetin aldığı neticeye, Zirai 
Donatım Kurunıunun ziraat aletleri hakkında 

bu kurumla ne gibi bir anlaşma yaptığına ve 
ınaden direklerine dair İşletmeler Bakanından 
sözlü sorusu (6/233) 

[ Kamutayın 13 . IV . 1951 tarihli 64 ncü Bir
leşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır.] 

(İçtima : 1) 

191. - Zonguldak Milletvekili Abdünalıman 
Boyacıgiller'in, köy dbamızın halli için, iç ve 
dış iskan işlerini de içine almak üzere, köy ba
kanlığı kurıılmasının düşüniilüp düşünülmediği

ne ve iç ve dış iskan konusu haklandaki çalış
maların açıklanmasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/234) 

[Kamutayın 9 . V . 1951 tarihli 74 ncü Birle
şiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 

192. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, teknik mahiyetteki klasik ve 
modern eserlerin dilimize çevrilmesi hususunda 
harekete geçilip geçilmediği hakkında Milli Eği
tim Bakanından sözlü sonısu (6/235) 

[Kanıutayın 25 . IV . ] 951 tarihli 6 nci Bir
leşinıinde {illi Eğitim Bakanı c vap ,. rıni tir.] 

(İçtiına : l) 

193. - Kastamonu Milletvekili Şükrü Ke
rimzade 'nin yeni şartlar kurşısındıı dış ticar t 
rejimimizle ithalat ve ihracatımız hakkında ye
ni tedbirler alıumasının düşünülüp düşüni.ilnıe-
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diğine dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/236) 

[Kamutayın 18 . IV . 1954 tarihli 66 ncı Bir
leşiminde sahiıbi tarafından geri alındı.] 

(!çtima : 1) 

194. - Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yi
ğitbaşı'nın, mason dernekleri hakkında Başba
kandan sözlü sorusu (6/237) 

[Kamutayın 30 . IV . 1951 tarihli 70 nci Bir
leşiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.' ) 

(lçtima : 1) 

195. - Y ozgad Milletvekili Faik Erbaş 'ın, 
Zirai Donatım Kurumu Ankara Depo Müdür
lüğünde satılan traktör ve malzemesi ile 1 . 
XI . 1950 tarihinden 30 . XI . 1950 tarihine ka
dar yapılan satışa, arı kovanlarının kaça satıl
dığına ve küçük çiftçilerin kalkınması için ne 
gibi tedbirler düşünilidüğüne dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/238) 

[Kamutayın 16 . IV . 1951 tarihli 65 nci Bir
leşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 

196. - Diyarbakır Milletvekili Yusuf KA
mil Aktuğ'un Şark vilayetleri ile Diyarbakir 
ve mülhakatında Mayıs 1950 tarihinden beri 
yapılan yol ve köprülerin bugünkü durumuna 
ve Diyarbakır'da 1951 yılında yeniden yapılmn
sı düşünülen y.o1lar ve köprüler için gereken 
proje ve planların hazırlanıp hazırlanmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/239) 

[Kamutayın 16' . IV . 1951 tarihli 65 nci Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 

197. - Denizli Mill,etvekili Fikret Başaran'
ııı, küçük sanat erbabıııın kalkındırılması gaye
siyle muamele vergisi Kanununun tadilinin dü- ' 
şünülüp düşünülmediğine dair MaUye1 Ekonomi 
ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/240) 

[Kamutayın 18 . IV . 1951 tarihli 66 ncı Bir
leşiminde Maliye, Ekonomi ve Ticaret bakanlan 
cevap vermiştir.] (İçtima : 1) 

198. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, hastane ve sağlık tesislerinin 
tevhidi ile sağlık işlerinin programlaştınlınası 

hakkında ne düşünüldüğüne, milli sağlık plilru
nın t.athik edilip edilınediğinl' .ve sağlık igor
tası hakkındaki çalışmalarm ned n ibar t oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın-

dan sözlü sorusu (6/24i) 
[Kamutayııı 25 . IY , 1951 tarihli 68 nci Bir

leşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap vermiştir.] (İçtima : 1) 

199. - Zonguldak Milletvekili Alıdürrab
man Boyacıgiller'in, hastanelerin bir elden ida
resi hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
rundan sözlü sorusu (-6/242) 

[Kamutayın 25 , IV , 1951 tarilıli 68 nci 'Bir
leşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap ve'rmiştir.] (lçtima : 1) 

200. - Mardin Milletvekili Mehmet Kamil 
Boran'ın, Atatürk'ün manevi varlığına ve mad
di batıralarına viikı tecavüzler hakkında Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/246) 

[Kamutayııı 27 , IV . 1951 tarilıli 69 ncu Bir
leşiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir. ] 

(lçtima : 1) 
201. - Zonguldak Milletvekili Rifat . Siviş

oğhı'nun, Posta, Telgraf ve Telefon G.cnel Mü
dürlüğü tarafından açılmış meslek okulu varsa 
sayısına, kuruluş tarihine, nerelerde ve kaç ta
lebesi olduğuna, yıllık sarfiyatı ile senede ka~ 
mezun verdiğine ve bu okul haricinde meslek
ten yetişerek ııskerliğini bitirmiş açıkta sıı·a 

bekliyen memurların miktanna dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/251) 

[Kamutayın 27 . IV . 1951 tarihli 69 nııu Bir-
leşiminde soru düşmüştür.) . (!çtinıa : 1) 

202. - Zonguld~k Milletvekili Cemal Kıp
çak'ın, işçi sendikaları Kanununa, asgari ücret 
işinin halli ile ücretli hafta tatili Kanununun 
bir an evvel çıkarılmasına, işçilerin terfi, terfih, 
ikramiye, prim gibi bak ve menfaatlerinin düzen
lenmesiı1e dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/252) 

[Kamutayın ll . V . 1951 tarihli 75 nci Bir-
leşiminde soru düşmüştür.] (İçtima : 1) 

203.- Çoruh Milletvekili Ali Rıza SağLıır'ın, 

azilli Basma fabrikası kömür ihtiyacının Garp 
linyitlerinden temin edilmesi suretiyle vilkı zara
rın mahiyetine ve buna seb p olanlarla durumun 
düzeltilmeı;i hakkında ne düşünüldüğüne dair 
İşletme! r Bakanından sözlü sorusu (6/253) 

[Kamutayııı 25 . IV . 1Ml tarihli 68 nci Bir
leşiminde İşletmeler Bakanı cevap vermiştir] 

(fçtinıa : 1) 
204. - Zmıguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgillcr'in Devlet matbaalarının tevlı.idi i<;in 
alınmış bir karar olup olmadığına, varsa bundan 



istihsali umulan bevlet menfaatinin neden iba
ret bulunduğuna, hususi matbaaların durumlariy
le sahiplerinin ve işçilerinin hak ve menfaatlerini 
koruyı.ıcu tedbirlere ve ceza evleri matbantarına 

dair Başbakandan sözlü sorusu (6/254) 
[Kamuta.ym 2'1 . IV . ı!J.5ı tarihli 69 ncu Bir

leşiminde Başbakan Yardımcısı cevap vermiştir.] 
(lçtima : ı) 

205. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgillcr'in Karadeniz kıyıları halkının ve
rimli sahalara iskiin edilmesi, meyvacı lık ve do
kumacılık işleriyle geçimlerinin sağlanması hak
kında Tarım, Ekonomi ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/255) 

[Kamutayı.n 2'l . IV . 1951 tarihli 69 ncu 
Birleşimindc Tarım, Ekonomi ve Ticaret bakan
ları cevap vermiştir.] (lçtima : 1) 

206. - Seyhan :Milletvekili Renızi Oğuz 

Ank'ııı, Ankara Üniversitesi nahiyat Fakült<:'si
nin İslam Sanatları kürsüsüne alınacak asis
tım için J 950 ve ı 951 yıllarmda açılan imtihan da 
iki defa başarı gösteren namzedin tayin edilme
m<:'si sebebine ve adı gc~en faldHtf'dc Batı dilleri
ne vakıf olmıyan profesörlere dair Milli Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/256) 

[Kamuta.yın 25 . IV . 1951 tarihli 6 nci Bir
leşiminde Milli Eğitim Bakarn cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 
207.- Trabzon Milletvekili Cabid Zamangil'

in, ithal edilecek buğdayların miktar ve fiyatları 
ile mukavele şartları arasında arpa ihrarının 

mevcut ol np olmadığına ve un paçalmda değişiklik 
yapılıp yap.ılıruyaeağına dair Ekonomi ve Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/261) 

[Kamuta.yın 30 . IV . 1951 tarihli 70 nci Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir.] (lçtima : 1) 

208. - Mardin MiUetvckili M. K8.mil Boran'· 
ın, Pakistan 'dan buğday satın almak üzere II ü
kümet narnma tcmasta bulunmak için bir millet
''ekilinin tavzif edildiği hakkındaki haberin doğ
ru olup olmadığına dair T. B. M. M. Başkanı ve 
Başbakandan sözlü sorusu (6/262) 

[Kamuta.ym 30 . IV . ~951 tarihli 70 nci Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakarn cevap ver
miştir.] (lçtima : 1) 

209. - Konya Milletvekili lliday.et Aydın
rr 'in, birçok fcei kaza ve yangınlam sebep olan 
oyuncak tabanca mııntarının meneditmesi \·eya 
zararlarının ön lenınc i haklanda ne d~üııilldü-

gune dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/264) 

[Kamutayın 30 . IV . 1951 tarihli 70 nci 
nirleşiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtiına : 1) 
210. - Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, 

Birle§ik Am <'rika. DevlctlE>ri Senatosunca Batı 
Avrupa savunma pliinlarına iştirake davetimiz 
hususunda al'ınan karaı·ın hukuki değeri ile şü
mulünün açıklanrnasına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/265), 

[Kamutayın 9 . V : 1951 tarihli 74 ncü Bir
leşiminde Dışişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(l~tima: 1) 
211. - Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ

ln'nun, Trabzon 'da yapılması kararlaştırılan ha
va ml'ydanınm bugünkü inşa durumu ile bir an 
evvel iknıaD edilmesi için ne gibi tedbirler alın
dığınu, müddetlere riayet etmiyen mütaalı.bit 

hakkında ııe muamele yapılelığına ve istihkalk.ı

nın tamamen ödenip ödenmcdiğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/266) 

[Kamutayın 9 . V . 1951 tarihli 74 ncü 
Birleşimincle Bayındırlık Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 1) 
212. - Trabzon Milletvekili Cemal Reşit 

Eyüboğlu 'nun, Bulgaristan 'dan memleketimize 
gelen göçmenlerin sayısına, nası'JI bir iskan usu
lüne tiıbi tutulduklarına, bir an evvel müsta.hsıl 
hale getirilmeleri için tatbik edilmekte olan usul 
\'C mali kaynakların kifayetli olup olmadığına, 
şimdiye kadar gerek tebcrru yolu ille ve gerek~c 
yabancı Otaynıı.klardan toplanan ve bu işler i~in 

sarf olunan paralarm miktarına dair· Tarım En
kanından sözlü sorusu (6/271) 

[Kamutayın 9 . V . 195J tarihli 74 ncü 
Birlcşimindr Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 
213. - Balıkesir Milletvekili Ali Fahri Iş

Hi 'nin, iit, yoğurt, pcynir ve sütten mamu1 bi
lllmum gıda maddeleri hakkında ağlık ve os
yal Yardım Bakarundan sözlü sorusu (6/273) 

[Kamutayın 9 . V . 1951 tarihli 74 ncü 
Birleşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vekili cevap vermiştir.] (İçtinıa : 1) 

2ı4.- Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller 'in , tstanbul 'da yeniden ihda.s edi
l!'ıı iki notcrliğe v l.ıuraya tcrfian tayine nıüıı

tahak noter bulunup bulunmadığına, geliri yük
sek noterlikler EyHll 193 tarihinden beri kim-
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leı·in tayin edildiklerine daiı·, Adalet 'Ra kanın
dan sözlü sorusu (6/274) 

[Kamutayın 4 . V . 1951 tarihli 72 nci Bir
leşiminde Adalet Bakanı cevap vermiştir . ] 

(İçtima : 1) 

215. - 1\Iard in Milletvekili Cc1•det Özj,ürk '
ün, Suriye j.le aramızdaki eml1lk meselesinin 
halli iı:in ne düşünüldüğünc, ikt isadi gel işıncmi 

zi sağlamak üzere Mardin 'in Suriye hududun
daki kapıların çoğaltılarak pazar yerleri kurul
masına ve Mardin'in turistik bir merkez haline 
getirilmesine dn ir Başbakan , Dışişl eri ,·c t çişl c
ri bakaıllarından sözlü sonısu (6/ 275 ) 

rıcamuta.vı n 4 . V ' · 1!!51 tarihli 72 nci Bir
leşiminde Başbakan Yardımcı sı, lçişleri \ 'C Dışiş· 

leri bakanları cevap ve ı·miştir.] ( İ~tima : 1) 

216. - Ga:dantcb Milletv<'kili Süle~rn1ıı n Ku
ranel 'in, yurdun imar ve kalkınması için ne gibi . 
tedbirler alındı.ğına, ne gibi plan ve prograıı;ı.

ların hazırlandığına, bazı bakanlık fen he
yetleriyle bölge müdürlüklerinden tasarruf ya
pılması, bayındırWt müdürlüklerinin ıslahı ve 
Artırma, Eksiitme ve İlıale Kanununun değişti
rilmesi için ne düşüniiidüğüne dair Bay ındırlık 

Bakanından sözlü sorusu (6/ 276) 

[ Kamutayın 9 .. V . 1951 tarihli 74 ncü Bir
l eş iminde Bayındırlık Bakanı cevap vermiştir . ] 

(lçtima : 1) 

217. - Gazianteb Milletvekili Süleyman Ku
ranel 'in, il merkezlerinin kaçında Hükümet ko
na ğı bulunduğuna ve Ga~ianteb'e 1952 yılında 
llükümet konağı yapılmasının düşünülüp düşü
nülmcdiğine dair )'faliye Bakanınıl an ·iizlü so
ı·usn ( 6/ 277) 

[ Kamutayın 4 . V . 1951 tarihl i 72' nci Biı·

leşiıninde Maliye Baltanı CC'vıtp vermi tir. ] 
(İçtima : 1) 

21 . - lzıniı· l\[i ll C't rı•ki l i , ecdct tncckara ·_ 
nın, iskan davasının halli için ayrı bir bakalılık 
ihda · ın ın düşünü lür düşüııülmcdiğin c, dış iskfin 
meselesinin hangi ana prensipiere göre halledi
leceğine, iç iskan mevzuunun dış iskaııla birlik
te ele alınmasının düşünülüp dü~ünülmediğine 

ve bu d.Avanm b81jarılması için ne gibi tedbirler 
alındığına daiı· Başbakan vC' Tarım Bakan ından 

ııözlli sorusu (6/ 278) 

[ Kanıtıtayın H . V . 1951 ta r,ihli 74 ncü Bi ı·

le iınind<' 'l'ıırım Bnkn ııı <'evap Yi>ı·ı\ıi§ ti r .] 

(l~tim& : 1) 

219. - Balıkesir Milletvekili Ali Falıı·i I ş.. 
eri 'nin, milli korunma Kanununun kaldırılması 
ha kl\ıncla Bn~hakanclan sözlü sorusu (6/ 279 ) 

[Kamutayın 16 . V . 1951 tarilıli 77 nci Bir
lrşimind C' Adalet Bakanı cevap vermiştir.) 

(lçtima : 1) 
220. - Urfa Mill etvekili Hasan Or·a l ' ın , ka

çakçılık hadisesine isminin karı.ştırılması dola
yısiyle yapılan idari ve adli tahkikatın netice
l e ııip neti cel P nnı ediğirH' dair Başbakandan sözlü 
soru ·u (6/2 0 ) 

[Kamutayın ll . V . 1951 tarihli 75 nci Bir
ı şiıı-ıiııcl c l çişl rri ve Adalet bakanları cevap Ycr
miştiı·.] ( 1 ı:tima : 1) 

221. - Denizli :Milletvekili Fikret 'Başaran '

ın , Milli Savunma iht iyacı i<; in 1949 y ılı 

sonlarında Diyarbakır'dan mubayaa edilen sa.
deyağın bugünkü maliyet ve evsafı ile miktarı
na ve yüksek fiyatla mubayaasından mütevellit 
maddi zarar hasebiyle . uçlular hakkında t:ı kiha
tıı tr1·<'ssül rdilip cdilmccliğin dai r Başbakan ve 

Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/ 281 ) 

[Kamutayın 18 . V . 1951 tarihli 78 nci Bir
l eşiminde l•:konomi Y<' Ticaret 'Ba.ltanı c Yap Y<'l'
miştir.) (J <;tima: 1 ) 

222. - Trabzon Milletvekili Cahit Zaman
g i.l 'in, iktisadi cilıazlanmamız için yatırım mahi
yetinde ayrılaca.lt tah sisatın b'ir plfuıa bağlanıp 
ba.ğlanmadığına ve bu lıusustak.i ~.alışmaların 

ne safhada olduğuna dair Ba~bakandan özlü so
rusu (6/ 287) 

[Kamutayın 30 . V . 1951 tarilıli 83 ncü Bir
leşimde Maliye Bakanı cevap vermiştir. ] 

(lçtima : 1) 
223. - Balıikesir Milletvekili Muharrem Tunç

ay'ın , Edremit Körfezi mıntakasiylc E rd<'k böl
gesindeki zeytin a.ğaçlarına arız olan hastalıklar
la mücadele için ne gibi tedbirler alındığına, bu 
husus 'iııin elde kafi nıiktaı-da ilii.ç bulunup bu
lunmadığıııa ve müstahsıllan teıvi.r bakımından 

ne düşünüldüğiine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/ 288) 

fKamutayın 16 . V . 1951 tarilıli 77 nci Bir
l eşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır . ] 

( İçt.ima : 1) 
224. - Diyarba.lm :Milletvekili Nazım Öneıı '

iıı, bnzı ınücevherat, altın ve kıymetli eşyanııı 

hangi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden 
Topkı1pı • arayından Anka.ra'ya nakledildiğine, 
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va.sıf, cins, rriiktar ve kıymetlerinin evvelce ayn 
ıı,ı·rı trsbit ·dilip cd ilnıcdiğine. bu l'lnaııetler 

arasında büyük kıymeti haiz eşyanın bulunup 
bulunmadığına, zayi olanlar varsa sebebiyet ve
renler hakkında ne muamele yapıldığıoa ve üç 
anahtarlı olduğıı söylenen kasanın açılıp açılına
dığına tlair lliali.ı-c Bakanınrtan siizlü sorusu 
i6/2~l2) 

[Kamutayın 15 . VI . 1951 tarihli 90 ncı Bir-
leşiminde soru düşmüştür.] (İçtinıa : I) 

225. - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuııtaş 'ın, ziraat işlerinde 1.'Ullanılan motörlere 
ınuktazi akar yakıt ihtiyacının ınik1anna, stok
ların nerelerde yapılmasının düşünüldüğüne ve 
::lfarshall :vardınıından ayrılan tahsisatm yedek 
par~alaım ~ctirilmcsino tahsis edilmiş olup ol
madığuıa dair Tarım Bakarundan sözlü sorusu 
(6/293) 

[Kanıutayın 21 . V . 1951 tarihli 79 ocu Bir-
leşiminde soru düşmüştür.] {İçtima : 1) 

226. - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tu n taş 'ın, ?.iraat teşkiliitımıznı ne duruııırla ol
duğuna \'C ziı·aat mcktepleri programlarının ıs

lahına dair Tarun Bakanından sözlü sorusu 
(6/294) 

[Kamutayın 21 . V . 1951 t.arilı1i 79 ncu Bir-
leşimde soru düşmüştür. ] (İçtima : 1) 

227. - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tu n ta.~ 'ın, 1950 yılında Marınııra 'nın btızı hava
lisinde zuhuı· crlrn ?.eytin sineği başeresinin yap
tığı r.ararların nispet ve ıniktarıııa ve 1951 yılın
rla bu hali()re ile mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Tarını Bakarundan sözlü sorusu 
(6/295) 

[Kamutaym 21 . V . 1951 tarihli 79 ncu Bir-
leşiminde sonı diişmüştür . ] (İ<;tima : 1) 

228. - Çorum Milletvekili Ahmet Başıbü

yük 'ün, amme hizmetlerinde kullanılan her tür
lü nakil vasıtalarının suiistimalini önlemek i~in 
Hükiiınct~c ne gilıi tedh'irler alındığının ve alın
mailrta olduğunun aı:ıkJan.ma.sına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/296) 

[Kamutaym 25 . V . 1951 tarilı1i 81 nd Bir
lcşimde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : J ) 
229. - ~eyhan Milletvek'ili Sinan Tekelioğ

lu 'nun, bazı miieevhera t; a lhn ve kıyınet li Pşyıı
nın hangi taı-ihleı·cle ve ne gihi bir kuranı Hi
ııaden Topkapı ~nraymdau Ankara'yu ııakle
dildiğine, kıymet, eins ve miktarlıırıııııı ı>:nhıtla 

tesbit edilip eclilmediğioe, kıyınet takdil'i için 
ll olanda 'ya gönderildiği söylenen bu mücevhe
rat hakkındaki müteha.saıs raporuna ve açılanıı
yan kasalar ınuhteviyatına dair Maliye, Milli 
Eğitim bakanlarından sözlü somsu (6/297) 

l Kamutayın 15 . VI . 1951 tarihli 90 ncı 

Birleşinlinde Maliye Bakanı ce,•ap verıııiştir.] 

(İçtima : 1) 
230. - Kastamonu iVJilletvekili Şükrü Kc

riınzatlc'niıı, halı transitinin ihyıısı imkiiıılaı·ı

ııın düşünütüp düşünülıııediğiııe, tekel ıııamulfı
tı ve bilhassa tütün ve sigara için verilen beyi
yenin makul hadele yükseltilmesinin mümkün 
olup olmadığma dair Güınriik \ ' C Tekel Baka
mndan sözlü sorusu (6/300) 

[Kamutayın 6 . VI . 1951 tarihli 86 ncı Bir
leşiminde Gümrük \ 'C Tekel Bakanı cevap ver
miştir . l {İçti.ı:n:& : 1) 

231. - Kastanıonu Milletvekili Şükrü Ke
rimzade'nin. Petrol ve 'l'oprak ofi lerinin bu
günkü teşekkül şekiUe ı ·i il e faııliy tlrrine, teş

kiliıt ve kadı.·o la ı·ııun ıslahı hakkında ne dfu;;ü
nülclüğüne dair Ekonomi ve Ticaı-et Bakan ından 
sözl ii sorusu ( 6/301) 

[Kamutayın 25 . V . 1950 tarihli 81 nci Bir
l eşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap Yer
miştir. ı (İçtima : 1) 

232. - Kastanıonu Milletvekili Şükrü Ke
riın?.ade'niıı , ithalatta mcıışe şahad tnameleri
ııiu konsolosluklarımıza tasdik ettirilmesi ıııec-

. huriyetinin ııe gibi bir sebebe i tinndetti"ine ve 
·bu usulün devam ettirilip ettirilıniyeceğine dair 
Ekonomi vo Ticaret Bakamudan sözlü sorusu 
(6/302) 

[Kamutayın 25 . V . 1951 tarihli 1 ııci Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir.l {İçtinıa : 1) 

233. ,... Trabzon Milletvekili Ham di Or ho n'
un, Vakfıkebir Belediye Bllı')kanı Ömeı· Kulcin'
in işten m nedilme i sebebine ve bu hususta . 
hakaniıkça ne gibi bir karar alındığına dair 
tçişlcri Bakanından söziii orusu (6/304) 

[Kamutaym ll . VI . 1951 tarihl'i 88 nci Bir
lt>şimiııde !~işleri Bakanı c vap venniştir.] 

(İ~tima : 1 ) 
234. - Zonguldak Milletvekili emnl Kııı

çak'ın, tşçi endikaları Kanununa, asgari üerct 
işiııiıı halli ile ücı·etli hafta tatili Kanununun 
hir an e\·vcl ~ıknrılmasma, i ·~ ileriıı terfi, ter
fih, ikrnıniye, IJJ·inı gibi hak ve m ııfaatlerirıin 
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düz nlenmesine dair Çalı~a Bakanından söz
lü sorusu (6/305) 

[Kamutayın 28 . V . 1951 tarihli 82 nci Bir
l~iminde Çalışına Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : ı ) 

235. - Zonguldak Milletvekili Cemal Klp
çak'ın, liman inşaatı için alınacağı ilB.n edilen 
deniz vasıtalarıııa ve finansman mukaveleleri 
akdedilmiş bulunan limanların inşıısınıı ne zn

man başlaoacağına dair Bayındırlık Bakanından 
söıJü sorusu (6/306) 

[Kamutayın 6 . VI . 1951 tarihli 86 ncı Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı c vap venniştii-.1 

(lçtima : 1) 

236. - Tekirda.ğ Milletvekili Zeki Erata
man 'ııı, dış memleketler hububat mahsulü
nün bu seneki vaziyetine, hububat ve bakli
yatın bizdeki fiyatiariyle dış piyasalar fiyat
larına, Toprak Ofisinin alım ve stok vaziya
tine ve mubayaa fiyatlarının tesbit ed.iler~k bir 
an evvel ilanma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/307) 

[Kamutayın 4 . VI . 1951 tarihli 5 nci Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
vermiştir.) (İçtima : 1) 

237. -Van Mil.letvekHi Ferid Melen'in ge
lir vergisi mükelleflerinden alınan yıllık b -
yanname sayısı ile beyan olunan kazan~ ve 
iratların tutarına ve vergi miktarına, kurum
lar ve esnaf vergileri mükelleflerirun sııyılariy
le vergi miktarlarına dair Maliye Bakarundan 
sözlü sorusu (6/308) 

[Kamutayın ll . VI . 1951 tarihli 88 nci Bir
leşiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir] 

(İçtima : 1) 

238.- Van MilletvekHi Ferid Melen'in. Van 
gölünde seyrüseferin tanzimi için ne gibi ted
birler düşünilidüğüne dıı.ir ffiaştırma Bakanın

dan sözlü sorusu (6/309) 

[KamutaYJn 28 . V . 1951 tarihli 82 nci Bir
leşiminde ffiaştırma Bakarn cevap vermiştir. ] 

( İçtima : 1) 

239. - Balıkesir Milletvekili Ali Fahri lş
eri'nin, Manyas kazası köylerinde iııeklere tat
bik edilen suni tohumlama hakkında Tarım Ba
kanından özlü sorusu (-6/312) 

[Kamutayın 15 . VI . 1951 tarihli 90 ncı Bir
leşiminde T!lrım Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtiına : 1) 

240. - Zonguldak MilletvekHi .A.bdürralıman 
Boyacıgiller'in, gemi inşası 've tersane tesisi 
hakkında hükümetçe alınmış bir karar olup ol
madığına, miadlan dolan gemilerin demir ve 
çelik fabrikalarına satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Milli Savunma ve Ulaştırma 
bakanlarından sözlü sorusu (6/313) 

[Ka.mutayın 1 . VI . 1951 tarihli 84 ncü Bir
leşiminde Milli Savunma. ve m~tırma. bakan
ları cevap vermiştir. ] (İçtima : 1) 

241. - .Afyon Karahisar MilletvekHi Süley
man Kerman'ın, Emirdağ ilcesinde okulsuzlnk 
yüzünden okula devam ademiyen öğrencilerin 
durumuna ve İnkılap llkokulunun avlusunda 
yanan kerestelere dair Milli Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/319) 

[Kamutayın 8 . VI . 1951 tarihli 87 nci Bir
l eşiminde MiUi Eğitim Bakan.ı cevap vermiştir.] 

{lçtiııııı : ı ) 
242. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ

lu 'nun, !s tan bul eski defterdarının var! ı k ver
gisi mükelleflerinden bazıları hakkında yaptığı 

muameleye ve nldığı söyleııilen evin kime ait 
olduğuna, İstanbul 'da satılan iki aprtınanın 
kimler tarafından, kaça alınd ı ğına ve Adruıa '
daki bir mükellefin affedilmiş olan vergisi mik
tarına dair Maliye Bakarundan sözlü sorusu 
(6/320) 

[KamutaYJD 27 . VI . 1951 tarihli 95 nci Bir
leşiminde Maliye Bakarn cevap vermiştir.] 

(İ~tima : ]) 

243. - Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er
kut 'un, sosynl adal t prensiplerinden küçük iş yer
lenin de faydalandırılması hakkındaki 1ş Kanu-
nu hükmünün tatbikatma ve lktisadi Devlet Te
şekkiillerine ait müessese ve iş yerlerinde çalı

şanlara ödenegelmekte olan prim ve ikramiye
lerinin tevzi şekline dıı.ir Çalı~ma ve İşletmeler 
bakanlarından sözlü sonısu (6/321) 

[Kamutayın 18 . VI . 19!51 tıırihli 91 ıı<'i 

Birleşiminde soru diL,ınüştür.] ( lçtimıı : 1) 

244. - Afyoıı Korahisar Milletvekili üley
man Kernıan ' ın, l!;nıirdnğ ikrsinr bağlı köyl<>
rin de pancar ekim mıntaluı.sına ithııli hususun
da ne dü.şünüldüğüne dair İşletmeler Bakanın
dan sözlü soru u (6/323) 

[Kamutayın 15 , I . 1951 tıırihli 90 ncı 

Birleşiminde İşletmeler Bakanı cevap vermiş
tir.] (lçtima : 1) 
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245. - Çankırı Milletvekili Kazım Arar'ın, 

:vıırdun mulıtelif yerlerinde vukua gelen lıeyelan
lara ve bu husus i<;in bütçeye konan tahsisata dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/329) 

[Kamutaym 22 . VI . 1951 tarihli 93 ncü 
Birleşinıiııde Bayındıdık Bakanı cevap vermiş
t\r.] ( İçtima : 1) 

246.- Giresun Milletveki.li Ali Naci Duyduk '
ıın, Karadenir.'in doğu bölgesi mahsulünün tah
sis eelilecek ,·apurlarla doğrudan doğruya ecuebi 
iskelciere s~vkının düşünülüp diişünülmcdiğine 

dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (67330) 
[Kamutayın l 5 . VI . 1951 tarihli 90 ncı 

Birleşi:minde Ulaştırma Bakanı cevap vermiş

tir.] (lçtima : 1) 

247.- Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgillcr'in , Sivil Havacılık, Hava Endüstrisi, 
Türk Hava Kurumu, U~ak ve M:otör fabrikala
rı ilc Türk Kuşunun bugünkü durumlarına, Ha
va Kurumuna bağışlanan paraların miktarına ve 
nerelere harcandığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/331) 

[Kamutayın 2 . VII . 1951 tarihli 97 nci 
Birleşinlinde Ulaştırma Bakanı cevap vermiş
tir.] (İçtima : 1) 

248. - Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğ
lu 'nun, 1\fcclis müzakerclcrindt> konuşan Millet
vekillerinin sözlerinin radyo ile neşri şekli hak
kında ne dü.şüuüldiiğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu (.6/332) 

[Kamutayın 20 . VI . 1951 tarilıli 92 nci 
Birleşimiııde soru düşmüştür.] (İçtima : 1) 

249. - Eı·zurum Milletvekili Enver Karan'
ın, esası Erzurum'da kurulan Et Kombinası teş
kilatı ile diğer illerdeki mütderrik teşkilat için 
~imdiye kadar sarf olunan paranın miktarına v 
bu işin ikmali için ne düşünilidüğüne dair Eko
nomi ~e Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/333) 

[Kamutayın 15 . VI . 1951 tarihli 90 ncı 
Birleşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
vermiştir.] (İçtima : 1) 

250. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu
lu 'nun, Adana Pos ormanlarındaki travers işinin 
kiıiılere verildiğine, muhtelif ormanlardan bu 
şahıslara veı·ilen işin miktarma, orman mınıaka
larında oturan keresteci, oduncu ve kömürcülere 
ne miktar orman verildiğine ve Kadirli kazası

nın Yeşilyurt mevlriinin orman haline ifrağı için 

kurulan kooperatifin faaliyetine dair Tanm Ba
kanıııdan sözlü sorusu (6/334) 

[Kaınutayın 15 . VI. 1951 tarihli 90 ncı Bir
leşiminde Tarım Bakanı eevap vermiştir.] 

(lçtima : 1) 
251. - Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 

BirleŞmiş Milletler Avrupa İktisadi Komisyonu
nun çalışmalarından memleketimiz için sağla
nan faydalara, mezkiir koınisyonca yayınlanan 

eseriere ve iktis&den geri kalmış memleketlerin 
kalkınması için ne gibi tedbirler alınması tavsi
ye olunduğuna dair Başbakarrdan sözlü sorusu 
(6/344) 

[Kamu tayın 22. VI . 1951 tarihli 93 ncü Bir
leşiminde Dışişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtiıııa : 1) 
252. - Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ

lu 'nun, lçi§leri Bakanlığı Müfettişlerinden Re
şad Akşemsettin 'in istifası hakkında İçişleri Sa
kanından sözlü sorusu (6/345) 

[Kanıutayın 14 . .XI . 1951 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır.] 

(lçtimıı. : 2) 
z-3. - Zonguldak Milletvekili A'bdürrahınan 

Boyacıgiller'in , milli savunma ihtiyaçları için. 
yapılacak istimiiiider luıkkındaki ~anuna göre 
yapılan istiınlaklerin sayısına ve bu sebepten 
ac:ılnn tezyidi ol.ıedel davalariyle netieelerine dair 
Millt avunma Bakanından sözlü sorusu (6/346) 

[Kamuta.Y)n 25. VI . 1951 tarihli 94 ncü Bir-
J cşinıi;de soru düşır:üştür.] (l çtima : 1) 

254. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgill r'in, Türkiye Cuınhuriyeti Emekli 
Sandığının yıllık geliri ile gideri miktarına, san
dık mensuplıa.rı için ev inşasının düşün'iilüp dü
şüniilmediği.ne, Emekli Sandığı ile İşçi Sigorta
larının tevhidi hususundaki çalışmalara ve bu 
konuda bir kanun tasarısının hazırlamp Iı.a.ıın-

lanmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/347) 

[Kaınutayın 25. VI. 1951 tarihli 94 ncü Bir-
leşiminde soru düşmüştür.] (lçtima : 1) 

255. - ayhan Milletvekili ezmi Türk'ün, 
emiyel ler Kanunu bakımından 1!).50 yılı içiııde 

kaç cemiyet v~ya partinin teftiş ve murakabeyo 
tabi tutulduğuna, Demokrat Partinin bu sene 
Adana 'da yapılan kongrelerinin kanun hüküm
leı-ine uygun olarak yapıl1p yapılmadığına, 

Ceyhan Kızılay kongr i il seçilen idare heye
tinin kanuni duııımlarına ve yeni bir Cel!liyet-
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ler kanunu yapılm116ının düşünülüp düşünül

mediğjne dair Adalet ve İçişleri bakanlarından 

sözlü sorusu ( 6/348) 
1 Kamutayın 22. VI . 1951 tarihli 93 ncü Bir

leşiminde İçişleri ve Adalet bakanları cevap. ver
miştir.] ( İçtiıııa : 1) 

256. - Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
Seyhan ilinde çeltik ekimine ve kesik sulamaya 
geniş ölçüde izin verilmesinin sebcplerine, Mars
hall yardınundan alınacağı bildirilen D. D. T. 
nin miktar ve tatbikatma ve serbest bırakılan çel
tik ekiminin eyhan ili hallanın sağlığı üzerin
de yapacağı tesiriere dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/349) 

[Kamutayın 25 . VI . 1951 tarihli 94 ncü Bir
leşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap vermiştir.] (lçtima : 1) 

'257. - Kastamonu Milletvekili Fahri Keçe
cioğlu 'nun Kastamonu Verem Hastanesin in ki
fa.yetsiz olan kadrosunun ikmal edilmemesi ·che
bine daiı· Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu ( 6/351) 

[Kamutayın 25 . VI ." 1951 tarihli 94 ncü Bir
leşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap vermiştir.) (İçtima : 1) 

258. - Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı '
nın, devlet sulama kanallanndan istifade eden
lerin su ücretlerine yapılan zam hakkında Ba
yıııdırlık Bakanından sözlü sorusu (6/352) 

[Kamuta.yın 22 . VI . 1951 tarihli 93 ncü Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap vermiştir. ) 

(1,timıL : 1) 

259. - Erzurnro Milletvekili Said Başak 'ın, 
memlekette bedenen çalışan işçileı·in sayısı ile 
kaçının ihtiyarlık sigortasına dahil bulunduğunu, 
bedenen ı:alışanla.rdan gayt'l bu sigorta.ya ginn i 
lazımgelen ve dahil olan ne kadar vatanda bu
hınduğuııa, İhtiyarlık igortasının teknik planı
nın yaptırılıp yaptmlmad:ığına dair Çalışma Ba- 1 

kanından sözlü sorusu (6/353) 

[Kamutayın 25 . VI . 1951 tarihli 94 ncü Bir
leşiminde Çalışma Bakanı cevap vermiştir.l 

( İçtimıı : ı ) 

260. - Erzunun Milletvekili aid Başak 'ın, 
banknlar tasarruf mevduatının Bankalar Kanu
nunun 28 nci madd inde tesbit edilen nispetlcr 
uygun olup olmadığına dair Maliye Bakanın: 
dan sözlü sorusu (6/358) 

lKaoıntayın 27 . VI . 1951 tarihli 95 nci Bir-

leşiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 
(!çtima. : 1) 

261. - Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün , 
Çukurova 'da kadastro işlerinin bir an evvel dü
zeno konınasına ve Adana ' nın Misis bucağı Abdi 
oğlu köyünde yapılmakta olan ktıdastro işinin 

neden uzadığına ve bu köyde bir jandarma ka
rakolunun ihdasına neden lüzum göriiidüğü

ne dair Adalet, !~işleri ve Tarım bakanlarından 
sözlü sorusu (·6/364) 

[Kamutayın 2 . VII . 1951 tarihli 97 nci Bir
leşiminde Adalet, İçişleri ve Tarım bakaniarı 
cevap vermiştir.) (İçtima : 1) 

262. - İzmir Milletvekili Avni Başman'm, 
Bulgaristan 'dan gelen göçmen leri n bugünkü du
ı'tl.llllarına, yerleştirilip bir an evvel müstahsıl 

hale getirilmalerini temin i~in neler yapıldığına 
ve neler yapılmasının düşünülmekte olduğuna 

dair Başbakandan sözlü sorusu (6/367) 
[Kamutayın 2 . VII . 1951 tarihli 97 nci Diı:-

leşiminde soru dü.,müştür.] (İçtima : J) 

263. - Konya Milletvekili Kemal Ataroan'
ın, memleketimize ithal edilen traktörlerin tek 
tip olıırak tesbit edilip edilmediğine, ehliyetli 
ellerle kullanılmasını temin için bir kurs açıl

masının düşünülüp düşünülmediğine, ithalatçı

larm ne şekilde yedek parça getirebileceklerine 
ve Zirai Donatıma ait olup muattal halde bulu
nan traktörlere dair Tanın Bakanından sözlü 
sorusu (6/368) 

[Kamutayın 2 . VII . 1951 tarihli 97 nci Bir
leşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 
264. - iva.s MilleLvekili Rifat Öçten 'in, Ha

va Kuvvetleri Komutanlığındaki üç yargıcın 
il.haı· mahallere tayinleri sebebine dair Milli Sa
vıınma Bakanından özlü sorusu (6/369) 

(Kaınutayın 27. VI . 1951 tarihli 95 nci Bir
leŞiminde Milli ~avunma Bakanı cevap vermiş
tir.] (lçtima : 1 )' 

265. - İstanbul !\>[illetvekili Senibi Yürü
ten 'iıı, İstanl)nl'da trıımvaylara asılan vat:m
daşlara yapıian muameleye, yakalanan dilenci
lere tahsis olunan ikametgah ile Mevlanakapı '
daki kimsesizler yurdunun durumlarına. dair 
İçişleri ve :M:illi Eğitim bakanlarından sözlü so
rıısu ( 6/370) 

[Kamutayın 11 . VII . 1951 tar'iWi 9 nci 
Biri .,iminde lc:işleti ve Milli Eğjtim bakanlan 
cevap vernıiştir.] (İçtima : 1) 
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266. - Van :Milletvekili !zzet Akın 'm, Van'

ın askerlik şubesi bulunımyan ilcelerinde bu 
teşkilatın kurnlması için ne d~ünüldüğüne dair 
Milli avunma Bakanından sözlü sonısu (6/371) 

rKamutayın 27 . VI . 1%1 tarihJ'i ~5 nci Bir
leşiminde Milli Savunma Bakanı cevap vermiş
tir.) (İçtima : 1) 

267. - Van i\filletvekili İzıet Akın 'ın, sula
ma teşkilatı olan yerlerde halktan aluımakta 
olan sulama ücretlerinin miktarı ile buna ait ta
rifenin tatbik şekline ve 1950 yılı için Van 'da 
tahakk-uk cttiı·ilen sulama ıiicretlerine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sontsu (6/372) 

[ Kamutayın 27 . VI . 1951 tarihli 95 nci Bir
ll'şimindc Bayındırlık Bakalll cevap vernıişt'ir.l 

(İçtima : 1) 
268. - Eı•zuı1.ım Milletvekili Emrullah u~

ku'nun, İstanbul Limanının tevsii hususunda 
~alıpazarı ve Haydarpaşa'nın intihabedilmesi
nin hangi sebebe dayandığına, Salıpazarı ve 
1 faydnrpaşa limanlarının tevsü şekline ve Mu
ham men inşaat YC tcsisat bed-ellerine dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

[Kanıutayın 3 . VIII . 1951 tarihli 108 nci 
Birlcşimindc Ba~·ındırlık Bakaııı cevap verıııiş

tiı· .ı (fçtima : 1) 
269. - Fie,l'han Millctvckifi Sinan Tekelioğ

lu 'nun, askerden dönen PTT memurlarının va
zifeye almmaması sebebinc, posta müvezzileri 
ile yataklı vagonlarda çalışan '!'ürk menıuı·!arı
nın ve Devlet Demiryolları katar pcrsonellet'i· 
nin durnmlarına ve polis teşkilat kanunu tasa
rısının hazırlanıp hazırlanmadığına dair, İçişle
ri vo · ·lruıtırnıa hakanlarmdan sözlü sorıısu 

(6/37+) 
[ Kamutayın 11 . VII . 1951 tarihli 98 nci 

Birleşiıııindo Ulaştırıııa ve İçişleri bakanları ce
vap vernıi~tir.] (lçtima. : 1) 

270. - İstanbul Me bmm Fürıızan Tekil 'in, 
lsta)ıbul'd a Ofis tarafından tayin olunan un 
pa~alınrlan aşağı evsafta mı imal eden bazı de
ğirıııenlede eksik ve bozuk ekmek çıkaran fı

rınlar hakkında İçişleri ve Ekonomi ve Ticar t 
bakanlarından söziii sonısu (6/375) 

[ Kamutayın 18 . VII . 1951 tarihli 101 nei 
Birl l1'}iıninde İçişleri ve Ekonomi ve Ticaret ba
kanları ~evap vcrmiııtir.] (lçtiına. : 1) 

271. - Burdur Milletvekili Fethi Çelik:ba '
m, lstnnhul 'dn, Pa§nbahçe lspirto Fabrikusın
tlaki asit karborıik te isutının kıırulmnsmdan 

niçin vazgeçildiği hakkında Bruıbakan ve Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

[Kamutayın 13 . VII . 1951 tarihli 99 neu 
Birleşinıinde sont düşmüştür.) (İçtiına : 1) 

272. - Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo
ean 'ın, muhtelif tarihlerde memleketimize ilti
ca edenler hakkında. yapılan muameleler ve 
ınemleketimizde komünistliğin üreme ve yaşa
masma amil olanlara dair Bruıbakandan sözlü so
nısu ( 6/380) 

[Kamutayın 18 . VII 1951 tarihli 101 nci 
Birleşirmnde Adalet Bakarn cevap vermiştir.) 

(İçtima: 1) 

273. - Seyhan M.illetvekili Sinan Tekelioğ
lu'nun, umumi bakımdan harici vaziyet hak
londa izahat verilmesine, Atiantik Paktma gir
mek için yapılan teşebbüslere, . bu Pakta dnhil 
olan veya olmıyan devletlerden Kore'ye asker 
gönderenlerle göndermiyenlerin bulunup bulun
madığına dajr Dışişleri Bakanıııdan sözlü sorusu 
(6/382) 

[Kamutayın 5 .. XII . 1951 tarihli 13 ncü 
Birleşiminde sahibi ~rafından geri alınmıştır. ı 

(İçtinıa. : 2) 

274. - Afyon Karahisar Milletvekili Ke
mal Özçoban'ın, İstanbul ve İzmlı· . H. P. 
kongrelerinde biızı hatipler ve ezcümle Şemset
tin Günaltay tarafından söylenen sözler kar
şısında hükümetin ne düşündüğüne daiı· Ba.~

bakandan sözlü sorusu (6/384) 
. [Sahibi tarafından geri alınmıştır . ı 

275. - Rize ~Iilletvekili Osman Kavrakoğ

lu 'nun, Ticani tarikatına mensubiyet.Jeri söy
lenen bilzı ldmselerin ı:ıkarmakta oldukları hiı

diseler dolayısiyle hükümet~e ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/385) 

[Kaınuta.yın 16 . VII . 1951 tari.hli 100 ncü 
Birleşiıninde İçişleri Bakanı cevap ''ermiştir.] 

( !çtiına : l) 

276. - A.ınıuıya Milletvekili Cevdet Topcu'
nun, 'l'icani tarikatı mensupları hakkında ne 
muamele yapıldığına ve son zamanlarda .Ata
türk heykellerine viiltı teca\'üzleri önleyici ne 
gibi tedbirler düşünüldüğünc dair Bruıbakandan 
SÖ?.lÜ SOI'llSU (6/386) 

[Kamutayın 16 . VII . 1951 tarihli 100 ncü 
Birlcşiminde Içişleri Bakanı cevap vermiştir.) 

(lı;tima : 1) 
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277. - Konya Milletvekili Murad .Ali Ül

gen 'in, kız öğrenci sayısının tah d idi kararı hak
kında Ulus gazetesinde intişar eden yazının 
hakikata uygun olup olmadığının açıklanması
na dair Milli Eğitim Bakanından sözlü şorusu 
(6/387) 

[Kamutayın 18 . VII . 1951 tarihli 101 nci 
Birleşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap vermiş
tir.] (İçtima : 1) 

278. - Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller 'in, Milli Savunma ihtiyaçları 
için yapılacak istinıliikler hakkındaki Kanuna 
göre yapılan istinılil.klerin sayısına ve bu se
bepten açılan tezyidi bedel dil.valariyle netice
lerine dair Milli Savunma Bakanından sözlü s.o
rusu (6/393) 

[Kamutayın 13 . VII . 1951 tarihli 99 ucu 
Birleşinlinde Milli Savunma Bakanı cevap ver
miştir.] (lçtima : 1) 

279. - Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er
kut'ıuı , Karabük Demir ve Çelik fabrikalarmda 
çalışan mühendis, memur ve teknisiyenlerden 
bazılarının işlerinden uzaklaştınlması sebeb'ine, 
tahsil ve ihtısas durumJan ile sicillerine nazaran 
gördükleri ceza ve taltif işlemlerine ve nakilte
rin mndımana yaptığı tesir dereceleriyle yer
lerine yapılan ve yapılacak tiiyinlere dair İşlet
meler Bakanından sözlü sorusu (6/397) 

[Kamutaym 3 . VIII . 1951 tarihli 108 nci 
Birleşiırllnde İşletmeler Bakanı cevap venniştir.j 

(lçtima : 1) 
280. - Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er

kut 'un, gelirleri malıdut ve bütçeleri dar olan 
mahalli idarelcre ait lıastaııe ve ağlık müessese
l eri~·l e Kırşehir Hastanes'inin umumi muvazene
~·o alırunasının d~ünülüp düşiinülmediğine, 

özel idare Ye belediye hastaneleri genel giderle
rine yardım i~in 1951 yılı Bü~esine konulan pa
ranın ne öl<;üdc ve nerelere tevzi edildiğine dair 
Sağltk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/39 ) 

[Kamutayın 3 . VIII . 1951 tarihli 10 nsi 
Birleşiminde Sağlık ve Sosyal Yal'dım Bakanı 
cevap vermiştir.] (lçtima : 1) 

2 1. - Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim
zade'nin, mrunr Ye yabancı maddeleri muhtevi 
olarak İngiltere'ye ihra<: edilmiş olduğu söylenen 
lnıııu üıiiın hallkındnki hal'ndi-sin dddiyct ve sıh
hat net'I.'<'C İlıe, ])U hususta n muamele yaptldı
ğınn, iltrnç mnllaıımız üzerinde bu gibi teşeb-

büslere meydan verilmemesi için ne gibi tedbir
ler alındığına, ithal mallarında ithalil.tçının ma
l'llZ kaldığı ve kalabileceği ahvalde lloruyueu 
mevzuat olup olmadığına dair Ekonomi ve Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/399) 

[Kamutaym 3 . VIII . 1951 tarihli 108 nci 
Birleşiminde Ekonomi ve Ticaret BaJkaııı cevap 
vermiştir.] (İçtima : 1) 

282. - Tekil'dağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'ın , 1950 yılında Marmara'nın bazı hava
lisinde zuhur eden zeytin sineği haşeresiııin yap
tığı zararlaıın nispet ve miktarına ve bu yılda 
bu haşore ilc mücadele i~in ne gibi tedbirler alın 

dığına dair Taıım Bakanından sözlü sorusu 
(6/400) 

[Kamutayın 14 . XI . 1951 tarihli 4 neü Bir-
leşiminde soru düşmüştür. ] ( l çtima : 2) 

283. - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'ın, ziraat tcşkilfıtımızm ne durumda ol
duğuna YC ziraat rnektopleri programlarının ıs

lahına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/401) 

[Kanıutayın 14 . XI . 1951 tarihli 4 ncü Bir-
leşimind.e soru düşmüştür.] (İçtimıı : 2) 

284. - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'ın, ziraat işlerinde kullanılan rootörtere 
nnık-t.a.zi akaryakıt i·htiyacının miktarına, stokla
rının nerelerde yapılmasının düşünüldüğüne ve 
Maı hall Yardımından aynlan tahsisatın yedek 
parçaların gotirilmesine tahsis edilmiş olup ol
madığına dair Tarını Bakanından sözlü sorusu 
(6/402) 

[Kanıutayın 14 . XI . 1951 tarihli 4 ncü Bir-
leşiminde soru düşmüştür. ] (lçtim& : %)' 

285. - Erzunım 1\<Tilletvckili Emrullah Nut
ku 'nun, 666 sayılı Koordinasyon Kararına da
yantlarak armatörlere ait yük geırlllerinden 

bil.zılarının dış seferlerinin izne tabi tutıılduğn
nun doğru olup olmadığına ve bu kararın mu
cip sebepleriyle Bakanlar Kurulundan geçiri
lip gec:irilnıediğiıl<' dair Ulaştırma Bakanından 

sözlü sorusu (6/403). 
rKamntııy'ın 12 . X'l . 1951 tal'ihli 3 ııcü Bir

le iminde Ulaştırma Bakanı cevap n~rıniştir.] 

( İçtima : 2) 

2 6. - !stanbul )fill ctvl'kili :-:>cnihi Yürii 
ten'in, lstnnbtıl'da hnynt pahalılığı varsa ön
lenmesi için hükümetçe ne düşünüldüğüne Ye 
istihsal merkezleri ile istihlak yerlerindeki fi-
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yat farklarina dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/-!04) 

[Kaınutay ' ın 12 . XI . 1931 tarih~; 3 ncü Bir
leşiminde sahibi tarafından geri alınmı§tır.] 

(İçtimıı.: 2) 
287. - Mardin Milletvekili Mehmet Kamil 

Boran'ın , takibi Adalet Bakanlığının iznine 
bağlı olan suçlara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/413) 

l Kaınuta.v ' ın 12 . XI . 1951 tarihli 3 ncü Bir
leşiminde Adalet .Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtimıı. : 2) 
288. - Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo

can 'ın, Nazım Hikmet 'in firarında gizli ve ale
ni emniyet teşkilatımı:ı:ın bir kusur veya nok
sanları olup olmadığına, firıı.rının kimler ta
rafından nasıl ve nerede tertiplendiğine, bu 
hiyanetinden dolayı vatandaşlıktan iliracı sa.
liihiyetinin Bakanlar Kurulunca kullanılıp kul
larulmıyacağına ve irticaın sistemli biı· faaliyete 
geçmesinin yurdumuza müteveccih tecavüzle
rio yakınlığına delalet edip etmediğine ve va
tan hainlerine karşı cezri tedbirler alınmasının 
düşünütüp düşüııülıncdiğinc daiı- Başbakandan 

sör.lü soruım (6/414) 
[Ka.ınutay' ın 12 . XI . 1951 tarihli 3 ncü Bir

l eşiminde salıibi tarafından geri alınmıştır·.] 

(İçtima: 2) 
289.- Kocaeli Milletvekili Etheın Vassaf 

Akan'ın, Atıantik Paktma iltihakım.ız hak
kında İngiltere Dışi§leri Bakanı Mr. Morison'· 
un A vam Karnarasında viik.ı beyanatma dair 
Dışişleri Bakanından sö1.lü sorusu (6/416) • 

[Kamutııyın 20 . VII . 1951 tarihli 102 nci 
Birleşiınindc Dışişleri Bakanı cevap vermiştir]. 

(İçtima : 1) 
290. - Balıkesi r Milletv kil i Vacit Asena '. 

nın, Yol vergisinin hakiki ihtiyaca cevap ve
recek şekilde yeni esaslara göre ıslah veya ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine ve bu ver
ginin kaldırılmııaı halinde biit<:ede h5.sı1 olacak 
ac:ığın nt- suretle kapatılacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/ 42'2) 

[Kaınutayın 27 . VII . 1951 tarihli 105 nci 
Birleşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır.] 

(İçtiına : 1) 
291. - Enincaıı Milletvekili , abit ağlroğ'. 

lu'nun, Enincan 'da. Bayan Necmiye'nin da
yısı Nuri f:ıağıroğlıı ile mii~'terek bulunduğu 

arazisinin göçmenlere bağışlanma işinin nıısıl 

olduğuna dair l çişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/423) 

(Kaıııutay'ın 14 . XI . 1951 tarihli 4 ncü Bir-
l eşiminde soru düşmüştür]. ( lçtiına : 2) 

292. - İzmir Milletvekili Necdet İncekara '. 
mn, memnu mıntaka olmaktan çıkarılarak Ha
zineye intikal eden İzmir vilayetindeiri arazinin 
miktarına, topraksız vatandal}lara ne zaman ve 
hangi esaslar dahilinde tevzi edileceğine dair 
'Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/430) 

(Kamutayın 14 . XI . 1951 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.) 

(İçtim.a : 2j 

293. - İstanbul MilletV'Ilkili enihi Yürü
ten 'in, sarkıntılık suıılarını irtikap edenlere 
karşı İstanbul Valiliğince tatbik edilmesi diiışü

nulen usul hakkında Içişleri Baknınndan sözlü 
sorusu (6/431) 

[Kamııtayın 12 . XI . 1951 tarihli 3 ncü Bir
leşiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtim.a : 2) 
294. - Diyarbakır Milletvekili Mustafa 

Ekinci'nin, 1936 senesinde öldürülen vatandaş
lar dolayısiyle müsebbipleri hakkında yapıları 

tahirikatın ne safhada olduğuna ve Hükümetin 
bu hıısusta ne düşündüğüne dair Adalet ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu (6/432) 

[Kamııtayın 24 . XII . 1952 tarihli 22 nci 
Birleşiminde Adalet Bakarn cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 

295. - Amasya M,ill'etvekili Kemııı Eren 'in, 
son günlerde İskenderun'da vukubulan hadise 
ile Hacıbektaş kaymakamırun vazife başında ya
ralanması sehebinin neden ileı·i geldiğine, suı,;

luların yakalanıp yakalanmadığına ve b·u gibi 
hadiselerin tekı·arlanmaması için ne gibi ted
birler alındığına dair İçişleri Bakanından .sözlü 
sorusu (6/433) 

[Kamutayın 12 . Xl . 1951 tarihli 3 ncü Bir
leşiminde İçişleri 'Bakaru cevap vermiştir.] 

(İııtim.a : 2) 

296.- El8.zığ Milletvekili Şevki Yazman'ın, 
Eliızı~ Halkevinin ve bu arada bütün halkevle
rinin )ıukuki durumu hakkında Hükümetin ne 
düşündüğüne ve bu durumun ıslahı bakımından 
ne gibi tedbirler almacağına dair Başbakandan 
sözlü S01'U811 (6/434) 

[Kamutayın 9 . vm . 1951 tarihli 112 nri 
Birleşinrinde sahibi tarafından geri alınmJttır.] 

(fçtlmB ; 1 
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297. - Diyarbakır Milhıtvek;ili Kamil Tay

şı 'nın, bütçeye konan tahsisatla Ram an p trol
lerinin milU menfaate uygım ve verimli bir şe
kilde işletilmesinin ve kısa bir zamanda işletme

ye açılmasınm mümkün olup olmadığına, şahsi 
teşebbüsle eenebi sermayenin kabul olunup 
olımmıyacağına dair İşletmeler Bakanından söz
lü so~su (6/435) 

[Kamutayın 14 . XI . 1951 tarihli 4 ncü Bir-
leşiminde aotu düşmüştür.] (İçtima : 2) 

298. - Diyarbakıı· Milletvekili Mustafa 
Ekinci'nin, 33 vatandaşın katlinden hükümlü 
Mustafa Muğlalı 'nın üç ayda hir muayenesinin 
yapılıp yapılmadığına ve bu fiilden soı·um lu 
başka kimselerin bulunup bulunm:ıdığma dair 
Başbakan, Adalet ve Milli Savunma bakanların
dan sözlü sorusu (6/436) 

[ll . XII . 1952 tarihinde sahibiuin Hadesi 
üzerine muameleden kalkmıştır. ] (İçtima : 2) 

299.- Tokad ~1illetvekil~ IIaındi Koyutürk'
ün, Kore Tugaymuzdan anavatana dönen kahra
manların taltiflerinin düşünülüp düşünülmcdiği 

ne dair Milli Savunma Balı:anıııdan sözlü soru
su (6/43 ) 

[ Kamutayın 12. Xl.1951 tarihli 3 ııeii Bir
. leşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır . ] 

(İçtima : 2) 
300. - Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar 'ın, 

Gülhane Akademisi içinde birkaç kadenıeyi bir
den aşarak Ilmi hüviycti yükseltilmiş askeri ta
bipler bulunup bulunmadığına, Tıp Fakültesin-

de profesörlük etmek üzere ordudan mezun adde
di1enlerin fii len kıta stajı yapıyormuş gibi gös
teriJip gösterilmediklerinc vo bu hususta bir pren
sip kararı mn mevcut olup olmadığına, Gülhane
den ek görev ücreti alan askeri tabiplerin sieil 
dtu·umlarına YO Gülhane Hastanesinde tedavi 
edilen Tıp Fakültesi hastalarının günlük ücret 
ve masraflarımı dair Milli Savunma Bakanından· 
sözlü sorusu (6/439) 

[ Kamutayın H . XI. Hl51 tarihli 4 ncü Bir
l eşiminde Mil11 Savunma Bakanı cevap vermiş
tir.) (İçtima : 2) 

301. - Çanakkale Milletvekili Süreyya Bn
clik'in. Atatürk 'ün Ziraat Bankasında sahip ol
duğu üç kasadan birinin, vefatından sonra Cum
huriyet Halk Partisi tarafından partiye maledil
diği hakkın<laki söylentinin hakikata uygun 
olup olmadığına dair Adalet, Ekonomi ve Tica
ret bakanlarından sözlü sorusu (6/441) 

[Kamutayın 14.XI.l951 tarihli 4 ncü Bir-
leşiminde soru düşmüştür. ] ( İçtima : 2) 

302. - Trabzon l\fillctvekili Harndi Orhon 'un, 
Mıırgul B:ılnr fabrilkası dumanının civar köy
lere yaptığı zarar miktarına ve halkın bu daimi 
zarardan korunması için ne gibi tedbirler düşü
ııiildüğüne dair İşletmeler Bakanından sözlü so
rusu (6/442) 

[ Kamutayın 12. XI .1951 tari1ıl'i 3 ncü Bir
l eşiminde İşletmeler Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 

lÇTlMA : 2 

İkinci l çtimada. tevcih edilen (153) şib
hi sualden (132) si cevaplandırılmı.ş, (12) si 

303. - Erzurum Milletvekili Emrullah Nut
ku 'nun resmi ilfmlar. hakkında Bakanlar Kuru
lımen ittihaz edilen karara dair Başbakandan 

sözlü sorusu (6/447) 
[ ahibi tarafındau 21 . XI . l 951 tarihli 

önerge ile geri alınmıştır.] ( lc_:t im n : 2) 
304. -Ağrı Milletvekili elal Yardımcı 'nın, 

Ulus ,ar. te inin, Büyük Millet M~clisinin otor'i
w~ini ıedelc;vici ncşriyatı hakkında ne düşiinül-

sahipleri tarafından geri alınmış, (9) tanesi 
de düşmüştür. 

düğüne dair Başbakan ve Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/448) 

[Kamutayın 14. XI. 1951 tarihli 4 ncü Bir
I şiminde Adalet Bakant cevap vermiştir.] 

(Jçtima. : 2) 
305. - Kastamonu Milletvekili IIayri Tosun

oğlu 'nun, sicil almış jandarma al baylannın ter
fi cttirilmcmelcri seb •bine ve diğer s1lllflardan 
a~•nı durumda bulunup Askeri Temyize başvuran 
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albaylara dair İçişleri ve . Milli Savunma bakan-
larından sözlü sorusu (6/449) . 

[Kamu tayın 15. XII . 1951 tarihli 13 ncü Bir
l~iminde İçişleri Bakanı cevap vermi<ıtir. ) 

(İçtima :ll) 
306. - Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 

9 Eylul1951 tarihJi Ulus Gazetesinde (Gözü ka
palı oy verme) başl ı ğ ı altında çıkan başyazı hak
kında T. B. M. M. Başkanı ile Başhakandan söz
lü sorusu (6/455) 

[Kamutayın 14. XI. 1951 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde '1'. B. M. M. Başkanvekili ve Başbakan 
Yardımcısı cevap vermi~tir.] (t~timn : 2) 

307. -Kars Milletvekili Büsarnettin Tugaç '
m, Kars ili ~evrcsindcki mahsulün 1.arardan vi
kayesi için bir an evvel tarladan kaldınlması 
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne v~ 

bu yıl yağmurdan zaraı• gören muhtaç a·ilelere 
bedelsiz yiyecek ve ~·cmlik hububat verilip Yeril
miyeceğine dair Başbakani n, Tanm Bakanından 
sözlü sorusu (6/458) 

[Kamu tayın 23. XI. 1951 tarihli 8 nci Bir
leşiminde Tanm Bakanı cevap vermiştir.] 

( tçtinııı : 2) 

308. - Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin 
Sirer'in, gö~menlere dağıtılan topraklar arasına, 
hiç toprağı bulunınıyan bir kısım köylü ·vatan
daşların uzun zaman ektikleri halde tapusu ol
mıyan tarlaJarımn da katılıp katılmadığına ve 
bu gibiler hakkında ne gibi tedbirler alındığıııa 
dair Ilaşbakandan sözlü sorusu (6/465) 

. [Kamutaym 26 . XI . 1951 tarihli 9 ncu Bir
leşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 2) 
309. - Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, 

Horasan 'ıı kadar gitmiş buJunan demiryolunun 
Sarıknmış'a kadar m.atılmasının ve Kağızrnan -

. Horasan arasında bir şose inşasının düşünüJüp 

düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/467) 

[Kamutayın 12. XII. 1951 tarihli 16 ncı Bir
leşiminde Bayındırlık Bakarn cevap vermiştir. ı 

(İçtima : 2) 
310. - Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, 

trahom ve ıı:ührev'i lıastalıklarla mücadel de yeni 
antibiyotikterin kullanılması sistemine gC(,!ilip 
g çilmcdiğinc ve bundan fayda millahaza dilip 
edilmediğine dair Başbalmn ve ağlık ve 
Sosyııl Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/471) 

[ Kamutayın 28 . XI . 1951 tarihli 10 ncu Bir-

leşimde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı cevap 
vermiştir.] ( İçtima : 2) 

311. - Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 

yurduıı muhtelif bölgelerindeki akar yakıt kifa
yotsizliğine karşı alınan tedbirlerin neden ibaret 
olduğuna dair Ekonomi ve '!'icaret ve Ulaştır
ma bakanlarından sözlü sorusu (6/472) 

[Kamutayın 17. XII .1951 tarihli 18 nci Bir
l eşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
vermiştir. ] (İçtima. : 2) 

312. - Trabzon Milletvekili CaJıid Zamang'il '
in, mağşuş şekerler hakkındaki K/846 sayı.Jı ka
rarnamedeki «ıılım:. kelimesinden doğabilecek 

mahzuı·lara dair Ba ·bakan ve AdaJet Bakanından 
söziii sorusu (6/4-74) 

[Kamutayın 10 . XII . 1951 tarilıli 15 nci 
Birleşimindc AdaJet Bakanı cevap vermiştir.] 

( İ~tiıııa : 2 ) 

313. - lzmir l\Iilletvekili Abidin Tekön'ün, 
kiiiiBE:Siz çocukları yetiştirme yurtlarının öğret

men ve idareci kadrolariyle konınan çocukların 
dumm ve m.ikta ı·ına, mezkur yurtların kanu
nun koyduğu esaslar dairesinde kurulup kuruJ
madığına ve korunma ilaını aJmış olup da yurt.

laı·a yerleşÜrilemiycn çocukların miktarına. dair 
~!'illi Eğitim Balcanından sözlü sorusu (6/482) 

[Kamutayın 21 . XII . 1951 tarihli 20 nci 
Birleşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap ver
miştir.] (lçtima. : 2) 

314. - İzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, 
lşçi Sendikaları teşkilatının çalışma tarzı hak
kında ne gibi tedbirlerin düşünüJdüğüne dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/483) 

[ Kamutaym 21 . XII . 1951 tarihll 20 nci 
Birlcşimiııde ÇaJışma Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 
315. - Tekirdağ ~1illetv kil i .,evk t 1\Iocan '

ın , İstanbul, Kırklareli ve Tekirdat illerinin ke
reste, odun ve kömür olarak yıllık verimlerinin 
ne kadar olduğuna, orman !kaynağı olmıyan Te
kirdağ ili hududunun tashihi hakiondaki müra
caatların netic ine, kental başına kanunsuz ve 
l!Sulsüz alınan rüsumun mcsnediyle alınan para
lnı'In iade edilip eclilmi.yeceğinc, elde mevcut tonı
rııık ve mamul kereste miktarına ve yeni Orman 
kanunu tasarısı hakionda ne d~ünüldüğüne 
dnir Tanm Bakanından sözlü sorusu (ô/484) 

[Kamutayın 24 . XII . 1951 tarihli 21 nci 
Birleşim1nde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 2) 



316. - Zonguldak Milletvekili Rifat Siviş
oilu'nwı, sıhhi ·kurul muayeneei için yıudun 
uzak bölgelerinden Gülhane .Askeri Tıp .Akade
misi kliniklerine sevk edilen hasta veya tebdili 
havalı erierin ~lerinin en kısa bir zamanda so
nuçlandırJlmssı için ne düşüniiidüğüne dair, 
Milli Savunma Bakanından sözlü sonısu (6/485) 

[Kamutayın 17 . XII . 1951 tarihli 18 nci 
Birleş'iminde Milli Savunma Bakanı cevap ver
miştir.] (İçtima : 2) 

317. - Balıkesir Milletvekili Ali Fahri lşeri '
nin, pirinç ve çeltikten alınan Muamele Vergisi
nin yıllık tutanna ve bu verginin ıslahı veya ta
mamen kaldınlmssı hakkında. ne düşünüldüğüne 
dair, Maliye Bakanından ııWlü sonısu . (6/486) 

[Kamutayın 17 . XII . 1951 tarihli 18 nci 
Birleş'iminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 2) 

318. - Kayseri Milletvekili · Mehmet Özde
ınir'in, meınleketimize ithal edilen traktör, bi
çer-döver, pulluk ve mümasili ziraat aletlerinin 
Zirai Donatını Kurtının vasıtasiyle satışı esna
sında hangi esasıann nazarı dikkate ahdığına 
ve zirai istihsalatımı:ı:ın inkişaf ve kalkınması 
için bu kurumun çalışma sistemi hakkında ne 
düşünilidüğüne dair TarlDl Bakanından sözlü 
sorusu (6/487) 

[Kamutayın 17 . XII . 1951 tarihli 18 nci 
Birleşiminde Tarım Bakanı cevap v.eı·miştir . ) 

(İçtima : 2) 

319.- Siird Milletvekili Baki Erden 'in heı · 

türlü ~akil vasıtalarından mahrum bölgelerde 
helikopter istasyonu ihdasının mümkün olup ol
madığına ve Hükümetin bu hususta ne düşündü
ğüne dair laştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/488) 

[Kamutayın 17 . 'XII . 1951 tarihli 1 nci 
Birleşiminde Ul!l.!}tırma Bakanı cevap vermiş
tir.] (İçtima : 2) 

320. - Ankara Milletv.ekili F~ad Seyhun '· 
un, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda ça
lışan işçilere verilemiyen fazla mesai ücretleriy
le miktarına, müterakim ücretierin defaten 
ödenmesinin mümkün olup olmadığına ve ne za
man ödeneceğine dair Çalışma ve İşletmeler 
bakanlanndan sözlü sonısn (6/489) 

[Kamutnyın 9 . [ . 1952 tarihli 24 ncü Biı·

leşiminde Çalışma Bakanı cevap vermiştir.] 
(İçtima : 2) 

321. - Çanakkale Milletvekili Bedi Enüs
tün 'ün, köylüye yapılan tohum yardımİyle elde 
mevcut stok miktarına ve ınüşkül durumda bu
lunan Çanakkale bölgesine yapılacak yardım 

hakkında ne düşünüldüğüne dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/ 490) 

[Kamutayın 17 . XII . 1951 tarihli 18 nci 
Bideşiminde Tarım B-akanı cevap vermiştir.J 

( İçtiına : ı! ) 

322. - Balıkesir Milletvekili Ali F ahri lşe
ri'nin, 'l'uzla'daki Teknik Bahçıvanlık Okulu ile 
Çayırova Çiftliğinin tesis tarihlerine ve binalv
rm kaça mal olduğuna , senelik bütçesi ile arazi
sinin kaç dönümden ibaret bulunduğuna, kad
rosu ile aylık ve yevmiye masraflarına , tıılebı> 

miktarına, ziraat işlerinde kaç traktör v.e ma
kine kullanıldığına, büyük ve küçük baş hay
van miktarına dair· rarım Bakamndan sözlü SO· 

rusu (6/497) 
[Kamutayın 24 . XII . 1951 tarihH 21 nci 

Birleşiminde Tat'ını Bakanı cevap vermiştir. 1 
( İçtima : 2) 

323. - Balıkesir Milletvekili Ali Fahri lşe

ri'nin, Manyas ilcesi ile köylerinde çalı~an Top
rak Tevzi komisyonlarının ne kadar zaman vazi-

. fe gördüklerine v.e kaç kişiden ibaret olduğu 

na, bunların aylık. günlük ücretlerine ve şim

diye kadar hangi köylerde ne miktar toprak 
tevzi edildiğine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

(Kamutayın 24 . XII . 1951 tarihli 21 nci 
Birleşiminde bakan Tarını Bakanlığını ilgil en
dirmediğini bildirmiştir.] (İçtima : 2) 

324. - Malatya Milletvekili Mehmet Kar
tal'~, Türkiye Zirai Donatım Kuromu İdare 
Meclisi üyeliğine seçilen Tıtrgut N alcıoğlu 'nun 
tahsil derecesi hakkında 1'arım Bakamndan 
sözlü sorusu (6/499 ) 

[Kamutayın 24 . XII . 1951 tarihli 21 nci 
Bil'leşiıninde Tarını Bakanı cevap vermiştir. ] 

( İçtima : 2) 
325. - Kanı Milletvekili Latif Aküzüm 'ün, 

Horasan • Kızılçakçak arasındaki ynlun dainıu 
işler bir halde bulundurolması için mezkllr ma
halle kar temizleme makinesi gönderilmesi ve 
Kars - Kızılçakçak arasında. işiiyen katariara 
her gün srefer yaptırılması hususunda ne dü
§Ünüldiiğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/500) 

[IKaınutayın 21 . .x1I . 1951 tarihli 20 nci 
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~irl~iminde Ulaştırma. Ba.ke.nı cevap vermiştir.) 

(İçtima : 2) 
326. - Kars Milletvekili Lntü Ak:üzüm 'ün, 

Kars - Digor şosesiniıı 45 kilometı·c kadar teın
didi ve Kars'la ilceleri arasındaki yollaı·dıı kar 
temizleme makinesi ve can kuı-taı-an ekipl~ır·~ 

bulunCiunılma.sı hususunda ne düşünülclüğiine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/501) 

.[Kamutayın 21 . XII . 1951 tarihli 20 nci 
BirlC§iminde Bayındırlık Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 
327. - Gümüşane Milletvekili V asfi Mahir 

Kocatürk'ün, Osmanlı tarih dı>yjrnleıi ve te
rimleri sözlüğü hakkında Milli Eğitim Babnın
dan sözlü sorusu (6/503) 

[Kamutayın 26 . XII . 1951 tarihli 22 nci 
Birleşiminde Milli Eğitim Baık.anı cevap vermiş
tir.] (İçtima : 2) 

328. - Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, 
öğretmenhırin Yapı Sandığı işlerine, köy ensti
tillerine ver·ilecek unvanla . mezunlannın tiibi 
ol:acakları şartlara, ilkokulların teft işin e, köy 
okullanna verilen babçelere ve Milli eğitim me
murlarına birer· yardımcı veya kl\tip kadı·osu
nun verilmersine dair Milli Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/504) 

[Kamutayın 24 . XII . 1951 tarihli 21 nci 
Birleşimde Milli Eğitim Ba.ka.ru cevap vermiştir. J 

(İçtima : 2) 
329. - Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, 

köy grup $ğlık memurlanna ve ebclerine, J !ü
kümet tabipl..ırine birer katip kadrosu verilme
sine, Sıtma mücadele teşkilitiyle sağlık merkez
lerine, kadrotart tam olınıyan hastanelere tam 
teşkilatlı hastanelerin kadrolarına, ı·öntgen ci
hazlarına, Ankara Nümune hasta.nesi kilinikle
rindeki izdihamın sebeplerine, şirocliye kadar 
açıJmış veya açılacak liastanelerdeki tabip, hem
şire ve diğer müstahdem ihtiyacının ayarlanına
sın.a ve aylardan beri Yusufeli ilcesine gitmiycn 
doktorlar hakkında ne muamele yapıldığıııa 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/505) 

[Kanıutayın 24 . XII . 1951 tarihli 21 nci 
Birleşimde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap vermiştir.]. . (İçtima : 2) 

330. - Mardin Millotvekili Mehmet Kamil 
Boran 'm, adalet kadrosundaki nakil ve tahvil
lcrle bunlar dolayısiyle harcanan ödenek hak-

kında Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/508) 
[Kamutayın 26 . XII . 1951 tarihli ' 22 nci 

Birleşiminde Adalet Bakanı cevap vermiştir.) 
(lçtima : 2) 

331. - Giresun Milletvekili Doğan Köymen'
in, Doğu Karadeniz bölgesinde bııJun.an illeı-deki 

topraksız köylü sayısına ve çiftçiliğe elverişli 

topraktarla mübadil ve mütegayyip eşhastan ha
zineye intikal etmiş olan gayrimenkullerin mik
tarına ve bunların teffiz suretiyle yapılan rovzi
lerindc takibedilen usııJe, bilfiil çiftçi olmıyan 

şahıslara geçmiş köy, tarla ve meralara ve köy 
enstitüsü mezunlarına tahsis edilen topraklara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/510) 

[Kamutayın 9 . I . 1952 tarihli 24 noü Bir
leşiminde Devlet ve Milli Eğitim bakanlan cevap 
vermiştir. ) (lçtim.a : 2) 

332. - İzmir Milletvekili Pcı·tcv Arat ~n; 
neşren hakaret suçundan dolayı üç ay hapse 
mahkUm edilen Yeni Cephe gazetesi sahibi Os
man Harnit Tad haklundaki kesinleşmiş ilU:ınııı 

inl'a;ı; edilm 'tnesi scb bine dair Adalet Bakanın
dan özlü sorusu (6/511) · 

[ Kamutayın 26 . XII . 1951 tarihJ i 22 nci Bir
l eşiminde AdaJet Bakanı cevap vermiştir.) 

(lçtima : 1) 
333. - Erzurum Milletvclkili Babadır Dül

ger'in, C. H. P. Genel kreteri Kasım Gülek'in 
Londra Radyosunda yaptığı konuşma hakkında 
hükümetin ne düşündüğüne dair Başbakandan 

sözlü sorusu (6/520) 
[ Kamutayın ll . I. 1952 tarihli 25 nci Bir

leşiminde Adalet ve Dışişleri bakanlan cevap 
vermiştir.) ( İ~tima : 2) 

33-t - ~ yhan Milletvekili ezmi Tiirk 'ün, 
Devlet radyosu ile yayımlanan Meclis müzakc
r leri hakkında, Türkiye Büyük i\Iillct :\IP<'Iisi 
Başkanından sözlü soru..~u (6/523) 

[Kamutayın l·L J . 1952 tarihli 26 ncı Bir
IC'~imindı.> T. B . .\f. :\1. Başkıııt\'('kili, Dışişleri 

Bakanı w Başbakan l'evap \·rrmiştir.J 

(lçtima : 2) 
33fi. - Zonguldak Millet\' kiJi Muammcr 

Alakant'ın, İçişleri Bakanlığınca kadro harici 
bırakılacak memurlar hakkında ulınmış hir kn
rar olup ı lnıutlığınu vt• t!'kaüd<• · vk cdii!'Cı>k l l'r 

için mntat muaınelclel' hııricindc bir tedbiı· uü
şüniilüp düşilniillnrdiğin<' rlair l ı:i lı•ri llııkanın
clıııı özlü sorusu (6/524) 

( Kıınıntııyın 23. l. 1!152 tarihli 30 ncu Biı-lo-
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şimind İçişl ri Bakanı cevap ;crmiştir.] 

(İçtima : 2) 
336. - Çanalkkale Milletvekili Bedi Enüs

tün'ün, ileri demokrat milletlerde olduğu gibi 
va)j intihabı yetkisinin bizde de halka verilme
si hakkında Uükürnetı,ıe ne düşünüldüğüne da
ir Başbakandan söz! ü sorusu ( 6/525) 

f Kamutayın 23. I. 1932 tarihl i 30 ncu Bir
leşiminde lçi§leri Bakanı cevap vermiştir.] 

(!çtinıa : 2) 
337. - Rize :Milletvekili !zzet Ak<;.al 'ın, Çay 

Kanununa göre kurulması icabeden c:ay bahçe
leri ile bu maksat için verilen avans miktarına, 
195Q yılında ne miktar bahçe kurulduğuna ve 
çay tohumu, kimyevi gübre ve mualeccnin m.eı:
caııen verilip vı>ril'm diğine dair Tarım Bakanın 

dan özlü sorusu (6/526) 
l Kamuta~,n 1 ' . I . 1952 tarihli 28 nci Biı·l l'

şiminde salıibi tarafından geri alınmıştır.] 
(!çtima : 2) 

33 . - Muğla Milletvekili Natık Poyrazoğ

lu'mın, Kore'deki esir ve kayıp miktarıınızın 

resmi rakamlara göre ne kadar olduğuna dair 
Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

[ Kamutayın 23. I . 1952 tarihli 30 ncu Bir
leşiminde l\1ill1 avunma Bakanı cevap vermiş
tir.] (İçtima : 2) 

339. - Çorum 1\IiUetvekili Hasan Ali Vu
ral'ın, Milli avunma Bakıı.nlığıua bağlı Hava 
ve Kara kuvv.etleriyle diğer müesseselere ait 
motörlü vasıtalarııı Ankara şehri içinde sebebi
yet verdikleri öl üın hudiseleri il yumlamn va
ka larının miktarına, mostilleri hakkında alınan 
cezai tedbirlere ve mesleki .ehliyeti haiz ücretli 
sivil şofiir kullanılmamasının sebebine dair Milli 
• ıı:vunnıa Bakanından sözlü orusu (6/52 ) 

[KarnutJı.)'ln 23.1.1952 tarihli 30 ncu Bir
leşiminde .Hilli Savunma Bakanı cevap vermiş-

tir.] (l~tinıa : 2) 
340. - eyhan Milletvekili ımi Türk'ün, 

çeltik ekimi ve tohumluk tevziatı hakkında 

'ranm Bakaıımdan sözlü ııorusu (6/529) 
[1 umutayın 25 . I . 1952 tarihli 31 nci Bir

leşiminde Tarını Bakanı cevap vermiştir.] 
(İ~tima : 2) 

341. - yhan l!illetvekili ezmi Türk'ün, 
eyhan ilindeki ıhhi hadi •lor hakkında ağ-

lık ve osyal Yardım Bakanından sözlü rusu 
(6/530) 

[Kamutayın 23 . I . 1952 tarihli 30 ncu Bir-

leşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba~anı 

cevap vermiştir.] (lçtiına ' 2) 
342.- Balıkesir Milletvekili Ali Fahri !şel'i '

nin, vatandaşiara karşı iyi muamele yapmıyaıı ve 
demokratik idareyc intibak edeıniyen memurlar 
hakionda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/532) 

(Kamutayın 23 . l . 1952 tal"iJıli 30 ncu Bir
leşiminde Başbakaıı Y nı·ılııııeıııı cevap Vermiş

tir.] (lc;tirna : 2) 
343.- Balıkesir Milletvcldli Ali Pahri lşcr i '

nin, muayycn mesai saatlerinde vazifeleri başında 
bulururuyan ve devamsıziıldan görülen memurlar 
hakkında ne muamele yapıldığma dair Başba
kımdan sözlü sorusu (6/533) 

[Kamutayın 2;3 . L . 195:! taı-ilıli 30 ncu Hiı·

lcşiminde Başbakan Yardımcısı cevap vermiştir.] 
( İ<;tiına : 2) 

344.- Balıkesir Milletvekili Ali Fahı·i İşcri'
nin, hukuk ve boşanma dhalaı·i.vle icm işleı·iııiıı 
bir an evvel neticelendirilme;;i it;iıı ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair· Adalet BakaııııH.luıı 

sözlü soııısu (6/534) 
[Kamutayın 4 . Il . 1952 taı·ihli 3!) nci Bir

leşiminde Adalet Bal<aıu cevnp veı-nıiştir.J 

(lçtinıa : 2) 

345. - Trabzon l\1illetvckili Harndi Orhon \ın 
Adapaz.arı ve Düzce'de usulsüz iliın üzerine ya
pılan ihale haklundaki söylentinin mahiyetine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

[Kaımıtayın 23 . l . 1952 taribil 30 ncu Bir
l eşiminde Başbakan Yıırdımcı~ı c~vap veı·nıi5-

tir.] (l ç:tima : 2) 
346. - Hatay Milletvekili Ilasan Reşit 'l'uıı

knt'un, Türkiye Büyük ;\lillrt )fl'clisi Başkanı 
Refik Korıı.ltruı 'ın, Sanıandağı tıcesindeki beya
natma dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/537) 

[ Kamutayın 4 . IT . l 952 taı·ihli :35 n ei Bir
leşiminde Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtiına : 2) 

347. - Ilatay Milletvekili Ca,·it Yuıtınıın ·
ın, Türkiye Büyük Millet lee li ·i Baııkanı RPfik 
Koraltan 'ın anıan<.lağı ikesind~ki b!'.vımatınn 

dair Adalet Bakaııından sözlü soı11su (6/538) 
(Kamutayın 24. Til . 1952 tarihli 52 nci Bir

leşiminde Adalet Bakanı evvelce cevaplandırdı
ğından tekrar evap vermiştir.]' (lçt'inıa : 2) 

34 . - Mardin Milletvekili Mehmet Kamil 
Boran 'ın, Devlet Tiyatr u munı ~Iüdilrünün 
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ne maj<satla yabancı memleketlcı·o göndcrildiği

ne, bazı piyeslerin vnz'ı sahne ması·aflariylc elde 
edilen hasılata ve bir piyos mütrrriminin Anka- · 
raya getirildiği hakkındaki haberin doğru olup 
olmadığına. ve Devlet Tiyatrosu sanatkarlarının 

terfi, terfih ve himayeleri için ne düşünüldü
ğüne dair Mi1ll Eğitim Bakarundan sözlü sonı 

su (&/539) 
[Kaınutayın 23 . I . 1952 tıı.rilıli 30 ncu Biı·

loeşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap vermiı;ıtiı-. ] 

(lçtima : 2) 
349.- Tokad Milletvekili Hamdi Koyutürk'

ün, Tokad ili merkezinin sel felaketinden kurta
rılınası , yağmursuzluk yüzünden zaruret içinde 
bulııııah bu il halkına yardım yapılması i~i ıı ne 
düşünüldüğüıır ,.c Yeşilırmak barajma da bir an 
evV'<ll başlanmıı.sıııa dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/540) 

[Kamutayın 4 . II . 1952 tarihli 35 nci Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap veı·ıniştir.] 

(İçtima :·2) 

.350. - Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nın, 
düğünlerde y~ılan mcrmi ve içileıı ü;ki yüzün
den birçok can kaybına ve yaralanmaya sebep 
oları lıiidiselcr hakkında ne gibi tedbirler düşü
nilidülüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/541) . 

[Kamutayııı 4 . II . 1952 tarilıli 35 nci Birle
şiminde tçişleri Bakanı cevap vermiştir.) 

(!~ima : 2) 
:35J. - .Aydın Milletvekili Şevki. Hasırcı'nın, 

!kinci Dünya Savaşımn deva.ını müddetince gay
rimeşru surette servet yaparak umwni efkiır ve 
ahlfi'kl reııeidc edenlerle Kore Harbin'in başla.ıı

gıcuıdan beri büyük çapta ilaç ve sair ithal rnal
la.ı·ı stokları yapanlar hakkında ne gibi te<Lbir
ler düşünilidüğüne dair Başbakandan söılü so
rusu (6/ 542) 

[Kıı.mutaym 4 . II . 1952 tarihli 35 nci Bir
leşiminde !~işleri Bakanı cevap vermiştir.] 

- (lçtima : 2) 

352. - Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal 
Vaı1nca 'mn, G ümüşanc 'nin Bayburt ilcesinde yıl
başı g cesi vukubulan müessi:f hadisenin sebep 
ve mahiyeti hakkında Başbakan, İçişleri ve Milli 

avunma bakanlarından sözlü sorusu (6/543) 
[Kaınutay:ın 4 . II . 1952 tarihli 35 nci Bir

leşiminde salıibi tarafından geri alınmıştır.] 
(lçtirna : 2) 

353. - Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal 

V arınca 'nın, Pasinler ilcesinde vukua gelen dep
remden yıkılan ev, ·yaralanan ve . ölen vatand~ 
miktan ile felaketzedeleri.ıı i.aşe, ibate ve tedavi
leri hakkında alınan tedbirlere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/ 544) 

[Kamutay:ın 4 . II . 1952 tarilıli 35 nci Bir
leşiminde İçişleri Bakanı cevap verın~tir.) 

(lçtiıııa : 2) 
354. - Trabzon MiUetvekili Mahmut Goloğ

lu 'nun, Su Mahsulleri Kanunu tasansı hakion
daki çalışmalara, Trabzon iJ'i ilc yurdumuzda 
şimdiye kadar nerelerde kaç tane balıkçılık koo
peratifi ktırulduğuna, Marshall yardım malzeme
si 'için teşebbüse geçilmesine dair Başbakan ve 
Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

[Kamutaym 4 . II . 1952 tarilıli 35 nci Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaı·et Bakanı cevap ver
miştir.] (lçtima : 2) 

355. - Y ozgad Milletvekili Faik Erbaş'ın, 
kiremit fiyatlarının yükselme sebebi hakkında 
Bıışbakan ,.e Tarun Bakamudan sözlü sorusu 
(6/546) 

[Kamutayın 13 . II . 1952 tarilıli 39 ncu 
Birleşimde sahibi tıı.rafından geri alınnu.'}tır . ) 

(lçtiına : 2) 
, 356. - Yozgad Milletvekili Faik Erbru;'ın, 

Y ozgadlı C ura alih 'in mirası hakkında Başba
kan ve Adalet Bakarundan sözlü sorusu (6/547) 

[Kamutayın 24 . III . 1952 tarihli 52 nci Bir
l eşimde Adalet Bakanı cevap vermiştir.) 

(İçtiına : 2) 
357.- Balıkesir Milletvekili Ali Fahri !şeri'

ııin, l\Ianyns ileesiyle köylerinde çalışan toprak 
tcn:i komisyonlarırun ue kadar zaman vazife 
gördüklerine VI' kaç kişiden ibaret olduğuna, 

bunlann aylık, günlük ücreti riııe ve şimdiye 
kadar hangi köylerde ne miktar toprak tevzi 
edildiğine dair Başbakandan sözlü SOI'l.t~u 

(6/550) 
[Kamutayın 4 . ll . 1952 tarihli 36 nci Birle

şiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.) 
(lçtima : 2) 

358. - Orlu Mill tvekili Hüsnü Akyol 'un, 
Devlet Bakanlığı ile İşletmeler Bakanlığının v&
kuletle idare edilmesindeki scbebin açıklanmasına 
ve iç iskfın işlerini de görmek üzere bir isklin 
bakanlığının tesisi hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü orusu (6/554) 

[Kamutayın 4 . II 1952 tarihli 35 nci Bir-
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leşiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir. ] 

( İçtima : 2) 
559. - Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm, 

.Adapazarı .Askeri Bakım Fabrikasının tevsü 
maksadiyle 1950 yılında kamulaştırılmasın:a teşeb
büs edilen mulıtelif eşhasa ait araziye takdir edi
len kıyınet arasmda,ki farka, bu husustaki dava 
safa.hatın; ve hakem kurulunun ücretlerine ve 
çalışmalarına dair .Adalet ve Milli Savunma ba
kanlarından sözlü sorusu (6/556) 

[Kamutaym 24 . III . 1952 tarihli 52 nci Bir
leşiminde .Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 
360. - Gümüşane Milletvekili Kemal Yörük

oğlu'nun, Bayburt ve Kelkit mıntakalannda bir 
şeker fabrikası k:ıırulma.sı için tetkikler yapılıp 

yapılmadığına ve bu hususta Hükümetin ne dü
şündüğüne dair Ekonomi ve Ticaret, İşletmeler 
bakanlarından sözlü sorusu (6/ 557) 

[Kamu tayın 13 . II . 1952 tarihli 39 ncu Bir
leşiminde İşletmeler Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 
361. - Gümüşane Milletvekili Kemal Yörük

oğlu 'nun, kristal veya toz şekerden ·kesme veya 
küp şeker imali ile alım ve satımının men 'i hak
kmdaki karar dolayısiyle satışı .mümkün olmıyan 
ve fakat ellerinde bu nevi şekerlerden kalmış olan 
esnafın zarardan vikayesi için bir tedbir alınıp 
alınmadığma dair Maliye ve İşletmeler bakanla
rmdan sözlü sorusu (6/558) 

[Kamutayın 26 . III . 1952 tarihli 53 ncü Bir
leşiİni:nde Maliye Baltam cevap vermiştir.) 

(İçtima : 2) 
362.- Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'

m, malıruıniyet !bölgesi il ve ilceleri yollarının 

1952 yılı programına alınıp almmıya.cağına, yol 
yapmıı programında hangi esasların göz önünde 
bulundurulduğuna, 1951 yılı bütçesine konulan 
paradan Erzurum ve civar illerini birbirine bağ
lıyan yollar için yapılan tahsise, Pasinler, Hınıs 
ve Muş ova ı yolunun 1952 yılı programına alın
masına ve karayolları 10 ncu bölge merkezinin 
Erzurum'a nakli hakkında ne düşünilidüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/ 562) 

[ Kamutayın 13 . II . 1952 tarihli 39 ncu Bir
leşiminde Bayındırlık Bakarn cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 
363. - Zonguldak Milletvekili .Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, .Ayniyat talimatııamesinin bu
günün ihtiya.çlarına uygun bir şekilde hazırlanma-

ıruım düşünülüp düşünülmediğine dair Milli Sa
vunma Bakarundan sözlü sorusu (6/564) 

[Kamutayın 13 . II . 1952 tarihli 39 ncu 
Birleşiminde Milli Savunma Bakanı cevap ver
miştir.] ( İçtima : 2) 

364. - İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'
ın , Sümerbank tarafından hangi esaslar dahilin
de ve nerelerde finansman şubeleri açıldığına ve 
bu meyanda İsparta'da da bir şube açılmasın:m 
d~iinülüp düşünülmediğine dair İşletmeler Ba
kanından sözlü sorusu (6/565) 

[Kamutayın 13 . II . 1952 tarihli 39 ncu Bir
leşiminde İşletmeler Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 
365. - Balıkesir Mill etvekili .Ali Fa lı ri lşeri '

nin, ıııcrinos teşkilatının hangi senede kurulduğu
na, kaç ilde tatbik edildiğin e, Bursa Merinos fab
rikası y ıllık yün YC yapağı ihtiyacının yüzde ka
çmın karşılan d ığına ve Bandıl'ma Merinos Çiftli
ğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/569) 

[Kamutayın 13 . II . Hl52 tarihli 39 ncu Bir
leşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir. ] 

( ·! cıtima : 2) 
366. - Kastamonu Mill etvekili Hayri Tosun

oğlu'nun İstanbul Üniversite binası ve tesislerine 
şimdiye kadar sarf edilen para miktarına, proje 
Ye keşiflerin Baymdırlık Bakan lığın ın tasdikın

dan geçirilip geçirilmediğine, inşaat komisyonu
nun kanun mııvac besindeki durıım ve saH\hi
yetl eriıı,f, Gureba Ha. tanesi yanında yapılacak 

klinikler ile anfisi için musabakaya giren lerden 
kaç tanesinin jüri tarafından ınükiifatlandırıl

clığına ve bu inşaatta usulsiiY. sarfiyat yüzün
den mcstıl tutulanlar varsa haklarında ne' mua
mele yapıldığına daiı· Milli Eğitim Bakaıııııdan 

sözlü sorusu (6/570 ) 
[ Kamutayın 15 . II . 1952 tarihli 40 ncı Bir

le iminde J\Iilli Eğitim Bakan ı cevap Yernıiştir.] 
(İçtima : 2) 

367.- Mardin Milletvekili Aziz Uras 'm, Gurs 
lıidro - elektirik santrali inşaatının ne durum
da olduğuna ~c şelırl' su ve elektrik verilmesinin 
n zaman mümkün o l acağınn, Cağcağ sulama 
pl fın tatbikatına, İskendenm - lran yolunun Ur
fa - Cizre kısmı inşaatına ve Dicle ve Jlezil üs
tiinde köprii ,·eya bir vargel inşaatının bu yıl 

içinde ınümküıı olup olmıyacağına dair İçişleri 
ve Baymdırlık bakanlarından sözlü sorusu 
(6/577 ) 

[Kamutayın 15 . II . 1952 tal'ihli 40 ncı Bir-
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leşiminde İçişleri ve Bayındırlık bakanları cevap 
ver~tir.] (lçtiına : 2) 

368. - Erzurum Milletvekili ~abri Brduman'
ın, bazı illerde kurulma.~ı planlaştırılan ct koınbi

nalarıııa ve bu ıneyanda bir(}Ok para sarfiylc mal
zemı>si kısmen temin edi lmi~ olan l~rzurum Bt 
Kombinasının ıır zaman faaliyı>te ge(}cceğine, 

.vurdun muht<'lif köşelerinden 1stanlıul 'a göıı 
derilı>n lıayvanlııı·ın al ım , satım Vf' kesim işlrı· i 

ııe dair Ekonomi n• Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/ 5!ll) 

1 Kaınut.ııyııı !l .•IY . 1952 tarihli 59 ııcu Bir
leşiminde Ekonomi v!' Tiearet Bakanı ervap ver
miştir.] { İ<:tiına : 2) 

639. - Kütahya Mill etveki li MC'cdet Alkin ' in, 
Oüııırük Tarifesiııdr .'·a pılması di.i~iinülcn deği 

şikliklrr hakkıııd:ıki ~alı~malarııı n<' safhada ol
duğuna vr ne gibi t<'knik esaslara da~·andığıııııı 
açıklanmasına daiı· Oüııwük \ 'l' Tekel Bakanın 

dan sözlü sorusu (6/ 5!!4) 
[ Kamuta.vııı !l . IV . Ul52 tarihli !5!l ıırıı Biı·

lrşimind<' Cliimriik , . ., T<'k<'l Bakanı Cl'vap ,·rrmiş
tir.l ( İı:tiına : 2) 

370. - Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'
'in, hususi şahıslar tarafından şehir ve kasabalar 
arasında işletilen kamyon ve otobüslerin sebebi
yet verdikleri kazalann önlenmesi için ne gibi 
tedbirler alın<lığıııa dair Ula.~tırnıa Bakanın 

dan sözlü sorusu (6:j595) 

[Kamutayın 9 . lV . 1952 tarihli 59 ncu Bir
leşiniinde U I ~UJtırma Bak&lll cevap vernı.i.ştir.] 

(lçtiına : 2) 

371. - tzınir Milletvekili Muhittin Erener'
'in, Galatasaray Lisesi eski Müdürii Behçet Gü
çer'in cenaze merasimi sırasında mektebin önün
de vukua gelen müessif hadisenin mahiyetine 
dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sonısu 
(6/596) 

[Kamutayın ll . IV . 1952 tarihli 60 ncı 

Birleşiminde sahibi tarafından geri alınınışt•ı.) 

(lçtima : 2) 

372. - Erzurum Milletvekili EmruUalı ut
ku 'nun, on altı kişilik mürettebat ve hamulesi 
ile batan Galatasaray vapurunun selimetle sey
nni temin edecek aüı.t ve vesaiti olmadığı halde 
bu mevsimde sefere elverişli olduğuna dair kim
ler taraCından rapor verildiğine Ye bu gibi deniz 
kau.lannın önlenmesi için ne gibi tedbirler dü-

şiinüldüğüne dair UlaıJtırma. Bakanından sözlü 
sorusu (6/610) 

[Kamutayın 9 . IV . 1952 tarihli 59 ncu Bir
leşinlinde Ulaştırma Bakanı cevap e~tir.] 

(lçtima : 2) 
373. - Çanakkale Milletvekili Süreyya En

dik 'in, Biga'cla kendisini karşılıyanJar arasına. 
katılmak istiyen Gençlik Kulübü azasının men
edilmesi sebebine dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/611) 

[Kamutayın 9 . IV . 1952 tarih li 59 ncu Bir
leşiminde Başbakan cevap vermiştir.] 

(lçtima : 2) 
374. - Van Milletvekili Ferid l\felen'in, Van'

ın Başkale ilcesinde son iki ay içinde zuhur eden 
silri hastalığın mahiyetine, sirayetini önlemek 
ic;: in alınan tedbirlere ve bu ilcede hükümet ta
bibi ve sağlık memunı olup olmadığına dair 
Rağlık ve f:osyal Yardım Bakanından sözlü so-

l.. nısu (6/61 6) 
[Kaınutayın 9 . IV . 1952 tarihli 59 ncu Bir

leşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı cevap . 
vermiştir . ] (lçtima : 2) 

375. - Balıkesir Milletvekili Ali Fa.Jı.r'i lşe
ri 'nin, Gelir Vergisi tahsilatının miktanna, Ka
?.anç ve Gelir vergilerinden elde edilen tahsilat 
farkına ve Esnaf, Muamele ve Gelir vergilerl 
kanunlarının tadil ve ıslahı için ne düşünilidü
ğüne dair Maliye Bakanmdan söıdü sonısu 

(6/ 623 ) 
[Kamutayın 30 . IV . 1952 tarihli 66 ncı B'ir

leşiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 
(lçtima : 2) 

376. - Kars Milletvekili Hıüsamettiıı Tu
gıtQ'ın, Gelir Vergisine tabi tutulan aparlman 
kapıcılan hakkında Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/624) 

[Kamutayuı 11 . IV . 1953 tarihli 60 ncı Bir
leşiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 
377. - Trabzon Milletvekili Cahid Zaman

gil 'in, K/854 sayılı Karar gereğince mubayaa 
olunan iç fındıkların deblokaj listesine alınması 
suretiyle Devletle ihracatçı arasında tefrik ya
pılınasının ~itlik esası ile nasıl telif olunduğu
na dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından söıdii 

sorusu (ii;G25) 
[l~aınutayın 14 . IV . 1952 tarihli r.ı nci Bir

leşiminde Ekonomi ve Ticoret Baka:u c ... vap 
vermiştir.] {lçtimıı · 2) 
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378, - Erzurum Milletvekili Emrullah Nut

ku 'nun, İstanbul Salıpazarı 'nda liman tesisinin 
düşünül~p düşünülmediğine ve Küçükçekmece'
de yük limanı inşasının etüd edilip edilmediği

ne dair Bayındırlık ve Ulaştırma bakanların

dan sözlü sorusu (6/626~ 
[Kamntayın 30. TV. 1952 tarihli 66 ncı Bir

leşiminde Ul!llitırma ve Bayındırlık bakanları 

cevap vermiştir.) (İçtima : 2) 
379. -- Balıke ir Milletvekili Ali Fahri tş

eri'nin, irkeci - Küçükçekmece- Soğuksu, Hay
darpaşa - Pendik arası banliyö trenlerinin bu
günkü şartlar altında idareye temin ettiği kar 
miktarına ve zarar ediyorsa t>beplerine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/627) 

[Kamutayın 30. TV. 1952 tarihli 66 ncı Bir
leşiminde Ulaştırma Rakanı cevnp vermiştir.) 

(lçtima : 2) 
380. ~ Balıkc ir Milletvekili Ali Fııhri lş

eri'nin, Gönen'in 'l'ozakçı Köyünele salgın hali
ni alan veı-cın ha talığının mümkün olduğu ka
dar irayetini önlemek için alnıması gereken 
tedbirler hakkında ne düşüniiidüğüne dair Sağ
lık ve osyal Yardım Bakanımlan sözlü sorusu 
(6/628) 

[Kamntayın 30. IV. 1952 tarihli 66 ncı Bir
leşiminde Sağlık ve osyal Yardım Bakanı ce
vap vermiştir. ) ·(lçtima : 2) 

381. - Balıkesir Milletvekili Ali Fııhri Iş

eri 'nin, Gönen 'in Tozakçı ve Manyas 'ın Kaya
ca köylerini tehdit altında bulunduran Gönen 
çayı ile Kocadeı·e'ııin mecralarının değiştiı-il

mesi ve 1\Ianyas Gölünün Karadere'ye boşaldı
ğı yerde betondan yapılmış olan set dolayısiyle 
zarar gören araziyi su baskınından kurtarmak 
ii zere gölün eskisi gibi akıtılması husus la rm da 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakarımdan 
sözlü sorusu (6/629) 

[Kamııtayın 30. IV . 1952 tarihli 66 ncı Bir
lqiminde Bayındırlık Rakanı cevap verm~tir.) 

(İçtima : 2) 
3 2. - lfala.tya Milletvekili Mehmet Kar

ta! 'ın arazisi kaymakta bulunan Pütüı·ge ilce
sine bıığlı Şimil köyünün miiı·uz bulunduğu ~l'h
likeye karşı ne gibi tedbirler alındığma dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/630) 

[Kamutayın 14 . V . 1~52 tarihli 72 nci Bir
le§iminde soru düşmüştür.) · 

383. - Malatya Milletvekili Mehmet Kar
tnl 'ın, arazi i dağlık, sarp ve verimsiz olan Ma-

lııtya'nın Pütürge, Ak~adn.ğ, Arapkir, Hekim
han ve Darende ilceleri halkının geçim şartıa
rım düzeltmek ve yaşayış seviyelerini yükselt
mek hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/631) 

[Kamutayın 25 . lV . 1952 tarihli 64 ncü Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miş_tir. ) (lçtima : 2) 

384. - Trabzon Milletvekili Cahid Zaman
gil'in, yabancı şirketlerin alabilecekleri kredi 
miktarını tahdicleden Bakanlar Kurulu kararı 
hakkında Maliye Bakall)ndan sözlü sorusu 
(6/632) 

[Kamu tayın 25 . IV . 1952 taı·ihli 64 ncü Bir
leşiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.) 

(lçtima : 2) 

385. - Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ
lu'nun , Doğu Yolları 10 ıı cu Bölge Müdürlüğü
nün Erzurum'a kaldırılması hakkındaki teşcb

büslerin doğru olup olmadığına, doğru ise teşki
latın hangi kısımlarının kaldırılarak , Trabzon 'da 
hangi kısımlarının bırakılacıığına tlair Bayın

dırlık Bakımından sözlü soru ıı (6/63!'1) 
[Kamutayın 30 . TV . 1952 tarihli 66 ncı 

Rirle.'?iminde Rayındıı-lık Bakanı l'cvap vermiş
tir.) (lçtima : 2) 

386. - Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş '
ın, C. H. P. Genel ekreterinin konuşması için 
Burdur'da yapılmak istenen aı;ık hava toplantı
sına izin verilmediği hakkındaki habeı·in doğru 
olup olmadığınıı dair tç işlcri Rakanından sözlü 
sorusu (6/634) 

rKamutayın 30 . IV . 1952 tadiıli 66 ncı 

Rirleşiminde 1çişleı·i Bakanı cevap veı·nıi.~tir.J 
(İçtima : 2) 

3 7. - Aiyon Karahisar Mill tvckili Ali İh 
san Sfıbis'in , 19 çocuk babası olan ve Devlet 
Demiryollarından miilulen emekliye sevkedilen 
İbrahim Balımtaş'm maaşıııın verilmemesi sebe
bine, tah il çağına g len çocuklarmın yatılı ıııek
teplere kayıtlarının ve kendisine de Haydarpa
şa garında yardımcı bir iş veı·ilmesinin mümkün 
olup olmadığına dair Maliye, Milü Eğitim ve 
Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu (6/635) 

[Kıunutayııı 2 . V . 1952 tarihli 67 nci Biı·-

leşiminde soru düşmüştür.] (İ<;tima : 2) 

3 . - 'l'okıırl :Milletvekili Zihni Betil'in, 
Yargıtayda teşkili kararlaştırılan iki hukuk da
ire inin kurulmasının bugüne kadar gecikmesi 
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sebebinin açıklanmasına dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63!)) 

[Kamutayın 2 . V . 1952 tarihli 67 nci Bir
leşiminde Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 

.. (!çtima : ~) 
389.- Malatya Milletveltili lliknıet Pıı·at 'ın, 

Maraş ilindeki Mizmili hataklığının kurutulmıı
sı için şimdiye kadar bir te~ebbüs ve talep ulnp 
olmadığına, ihtiyar olunacak nııısı·afla elde edi
lecek arazi miktar ve değerinin ne kadar tah
min olunduğuna ve hu işin hükümetçe yapılma
sının düşünülüp düşünülmcdiğine dair Baym
dırlık ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/644) 

[Kamu tayın 12 . V . 1952 ta ri h li 71 nci Bir
le~iminde Bayındırlık Hakanı cevap vernıi~tiı·.] 

(lçtima : 2) 
39\). - Kars Milletvekili Sıı· ı·ı Atalay'ın, De

mokrat Parti toplantısına kııtılnn Eskişehir Va
lisi Arif Ö?.gcn hııkkımla Ba,'}lıakandan sözlü 
sorusu (6/64. ) · 

[Kamutayın 7. V. 1952 tıııihli 69 neu Gir
leşiminde Başbakan Yardımcısı cevap ve ı·miş

tir.] (lçtima : 2) 
39]. - Çanakkale Milletvekili Emin Knla 

fat'ın, Erzincıın Milletvekili Şt>ııısettin Günal
taY.'ın İstanbul'da Cumhuriyet Tlıılk Partisi 
Süleymaniye semt ncağıncia devlet ve hükümet 
idaresi hakionda yapmış olduğu ithanılnı· knr
şısuıda hükümetin ne düşündüğüne dair Başha
ltandan sözlü sorusu (6/651) 

[Kamutayın 16 . V . 1952 tuı·ihli 7a ncü 
Birleşiminde soru düşmüştür.) {lçtima : 2) 

392. -Kırşehir Millı>tvPkili • Halil Sezai Er
kut 'un, İstanbul Tı>kstil endikası işçilerinin 
yapmak istedikleri mitinge İstanhul Valiliğince 
izin verilmemesi ·ebebiııe dair Çalışma ve ! ~iş
leri bııkanlaı·ından sözlü sorusu (6/652) 

[Kamutayııı 7 . V . 1952 tarihli 69 ncu Uir
leşiminde Başbakan Yardımcısı cevap vermiş
tir.) (İçtiına : 2) 

393. - Van l\Iilletvckili İ zzet Akm 'ın, Bi ı· 
vicdan meselesi başlığı altında Ulu gazetesinde 
intişnr eden makale lıakkınrla l ~işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/ı653) 

[Kamııta~,n 7 . V . 1952 tarihli 69 ııcn Bh·le
şiminde Başbakan Yardımcısı cevap verınil tir.] 

(İçtinın : 2) 
394. - Gümüşane Mill •tvekili Kemal Yii

rükoğlu'ıınn, Do!hl illerimizdeki asayişHiziikten 

bahseden ve umuıni eikarı •bulandırıeı bir ma
hiyct arz eden Ulus gazetesindeki makale hak
kında Başbakandan sözlü sorusu (6/654) 

[Kamutayın 7 . V. 1952 tarihli 69 ncu Birle
şiminde Ba.'}bakan Yardımcısı cevap vermiştir.] 

(1çtima : 2) 
395. - Trabzon Milletvekili Salih Esat Alp

eren 'in, tcşkili kararlaştırılan Yargıtay .Altın

cı ve Yedinci Hukuk daire! ri reis ve azaları
nın Ilmgüne kadar intihap ve tayin edilmemesi 
sebebine ve 65 yaşını doldurmalarından dolayı 

tckaüde sevkedileıı Yargıtay b~kan ve üyeleri
nin t.alıdidi sinde.ıı istisna edilmelerinde ne gibi 
esas ve kıstasın nazarı dikkate alınmakta oldu
ğuna dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/•655) 

[Kamutayın 7 . V. 1952 tarihli 69 ncu Birle
şiminde Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 
396. - Balıkesir Milletvekili Enver Güreli'

nin, Yunan balıkçılarının karasularımızda av
l nnmalarına müsaade edileceği hakkındaki ha
berin sıhhat d r cesine dair Ekon'oın.i ve Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

1 Kamutayın 2 . VI . 19-5~ tarihli 79 ncu Bir
leşim'inde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir.] (İçtima : 2) 

397. - Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, Iğ
dır hastanesi dokt.orluğuna bir operatörün tayi
ni i~iıı ne düşüniUdüğüıre dair . ağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/657) 

Kamutayın 16 . V. 1952 tarihli 73 'llCÜ Bir
lı>şimindc Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı cevap 
vermiştir.] (!çtima : 2) 

39 . - Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 

Mardin 'in Kordis Köyü Muhtarı M:clımet Elik 
hakkındıı ' 'erilen Danıştay ilaııunın yerine ge. 
tirilmemcsi sebebine dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/660) 

rKamutaJ1l1 26. V. 1952 tarihli 76 ncı BirJe. 
şiminde B~bakan Yardımcısı c vap vermiştir.] 

(İçtima: 2) 
399. - Afyon Karahisar l\1illetvekili Ali İh

san . ithis 'iıı, 19 çocuk hıı.ba ı olan ve Devlet 
Dcmir~·ollarından miilfılcn emckJiye sevkedilen' 
Ibrnhim Balımt~'ın nııuı ının vcrilm('m si lK"bc
bioe, tahsil c;:ağına gelen ı,:ocukJıırınm ya1ılı 

mektcplere kayıllarının ve k ndisine de Ua.y. 
dıırpnşa >arında yardımcı bir iş verilmesinin 
mümkün olup olmadığına dııiı· Maliye, l\1illl Eği-
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tim vo Ulagtınna baka.nl&nndan sözlü sorusu 
(6/664) 

[Kaınutayın 16 . V. 1952 tarihli 72 nci Birle
§iminde Milli Eğitim, Maliye ve Ulaştırma ba
kanları cevap vermiştir.'] (İçtima : 2) 

400. - !stanbul Mill~tvekili Ahmet Harndi 
Baııar 'ın, D vlet tarafından veya onun yardımı 
ile ;vapılacak heı· türlü kalkınına işlerinin scrma
yeleştirilmcsine, bu maksatla yapılacak işler 

için lıirkaç s nelik müdde~lore şiimil dev] t plan
ları yapıl1nasının düşünülüp düşünülmcdiğinl' 

vo kalkınma har ketlerinin lıütçe sarfiyatı şOk

linde ~: ıkarılmas ıııa dair Başbakandan söziii so
rusu (6/670) . 

[ Kamutayın 16. V . 1952 tarihli 73 ncü Bir
leşiminde sahibi tarafından geri al1nmıştır.] 

(1çtima : 2) 
401. - İstanbul Milletvekili Ahmet Harndi 

Başar 'ın, Alınany.a 'da ve işgal altında bulunan 
yerlord harb yüzünden zarar görmüş vatandaş
larınuzın ve Almanya'ya sipariş edilen mall~n 

gelmediği halde yatırdıkları avansı geri alama
mış olan tüccarlarunızın haklarının şimdiye ka
dar neden t min edilemediğine ve Alman dış 
borçları konferansından ne netice alındığına da
ir Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/671) 

[ Kamutayın 16. V. 1952 tarihli 73 ncü Bir
leşiminde Dışişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtiına : 2) 
402. - Muğla Milletvekili Zoyyat Mandalin

ci nin, kara sularmuzdan bazı bölgelerin serbest
ı:e balıkçılık yapılmak üzere Yunanistan'a kira
ya verileceği halkkındaki haberin sıhhat derece
sine, bu hususta müzakereler mevcut i ·e safha
larİna ve bu meyaııda sünger mevzuuııun da ele 
alınıp al'ınmadığına dair Dışişleri, Ekonomi ve 
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/ 672) 

[Kamutayın 16. . 1952 tarihli 73 ncü Bir
leşiminde Dışişleri Bakıım cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 
403. - Kasta.ınonu Milletvekili Şiiktii Kerim

zade'nin, iktisadi gol~<mı.emiz için şimdiye kadar 
alınan kara.r ve tedbirlerle girişilen teşebbüsler
den elde edilen neticelere, dünyaca iktisadi bir 
krize doğru gidildiği hakkındaki eı:narelere dair 
b(ikü.metin görüş ve kanaati ile böyle bir ih
timal k8.l'ŞlSUlda alınması düşünülen tedbirlerin 
ne oldu~a ve tediye muvazenemizin dlll'UJJluna 
dnil' Başbakandan södü sorusu (6/673) 

[Kamutayın 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Bir-

leşiminde sahibi tarafından geri alınını§tll'.] 
(İçtima : 3) 

~- - lzıınir Milletvekili Pertev Arat'ın, 
lımıir ve Manisa vili.yetleri diılıilinde son defa 
vMı:ı olan don afetinden zarar gören bağlaıım 
miktarına, Ziraat Bıı.nkası ile kredi kooperatü
l.erine borçlu olan müstahsılların borçlarının te
cili ve zarar ~ren bağların ilıya ve iman husu
sunda ne düşünilidüğüne dair Tarını Balkanın
dan sözlü sorusu (6/674) 

[Kamutayın 2 . VI . 1952 tarihli 79 ncu Bir
leşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır.l 

(İçtima : 2) 

405. - İsparta Milletvekili •Kemal Demira
lay'ın İsparta Özel Lisesinin re6m.İ liselere mua
deletinin bugüne kadar tasdik edilmemesi sebe
bine ve resmi lise olarak kabul edilip edilmiye
ceğine dair Milli Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/675) 

[Kaınutayın 19 . XI . 1952 tarihli 6 ncı Bir
leşiminde sahibi tarafından geri alınınıştır.] 

(İçtima : 3) 

406. - Kastrunonu Milletvekili Ziya Ter
men 'in, KastlUnonu ilinin iktisadiyııtım canlan
dırmak maksadiyle kendir, pirinç ve elma ko
nularında ne gibi teşvik, himaye ve satış tedbir
leri a.lındığına, Azdavay, Cide linyit ve antrasit 
kömürü ocaklan ile kadim (Küre) bakır madeni 
ve pirit kaynaklan ve Araç demir madenierinin 
senelerden beri ne gibi sebeplerle işletmeye açıl
madığına dair Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler 
bakanlarından sözlü sorusu (6/ 676) 

[Kamutayın 26 . V . 1952 tarihli 76 ncı Bir
leşiminde E-konomi ve Ticaret Bakanı ve İşletme
ler Bakan vekili cevap vermişlerdir.] (İçtima : 2) 

407. - Balıkesir 1tfilletvekili Vacid Asena'
nın, balıkçılık ve süngerciliğin inkişaf ettirilme
si hakkında umumiyetle alınan tedbirlerin neler
den ibaret olduğuna, nerelerde ve ne kadar ·koo· 
peratif iknruldu~a, balıkçılık ve süngerellikle 
iştigal edenlere kredi temini hususunda ne dü
şünüldiiğüne dair Ekonomi ve Ticaret Balranın
dan sözlü sorusu (6/677) 

[Kamutayın 26 . V . 1952 tarihli 76 ncı Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Balkanı cevap ver
miştir.] (İçtima : 2) 

408. - liardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 

.Mardin 'in . Zedi köyüne verilen tra.k,törün geri 
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alınması sebebine dair İç~leri Bakanından sözlü 
BOM18U (6/678) 

[Kamutayın 26 . V . 1952 tarihli 76 ncı Bir
le~jiminde BaŞbakan YardımclBl cevap verm~tir.] 

(İçtima : 2) 
400. - Trab~n· Milletvekili Faik Ahmed Ba

rutçu 'nun, Dışişleri Bakanının son zamanlarda 
.Ankara 'da cereyan eden muhtelif gör~melerle 
Atina seyahat ve gö~meleri hakkında Meclise 
izahat vermesine dair Dışişleri Bakarundan söz
Ili sorusu (6/679) 

[Ka.mutayın 26 . V . 1952 tarihli 76 ncı Bir
leşiminde Dışişleri Bakanı cevap ve~tir.] 

(İçtima : 2) 
410. - Çorum Milletvekili Ahmet Başıbü

yük'ün, iş esası üzerine müesses ceza evlerindeki 
mahkiimlara tatbik edi len sistemin devaııııııa 

hükümetin taraftar olup olmadığına, bu ceza ev
lerine sevk edilen mahkılınJerııı mahalli ceza cv
lerinde geçirdikl eri müddetin artırılması ve 
artma istidndı gösteren bazı su\lardau mahkü m 
olanlarm asri ceza evlerine ,c;ı-önderilmeıncsi Im
suslarının düşiinülüp düşiinülmediğine dair Ada
let Bakanından söziii sorusu (6/680) 

fKnınulayııı 26 . V . 1952 tarihli 76 ncı Bir
leşiminde Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 2) 
411. -Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Kıı

ğızman ilcesi Çamuşlu köyünün kaymakta olan 
arazisi hakkında ne gibi tedbirler alımlığına da
ir İçişl eri Bakanlığından sormuş olduğu ynıılı 
sorusunun bugüne kadar cevaplandırılınaması 

sebcbine, Kağızman'ın Kötek bucağı mcrkcıi ilc 
Ç'amuşlu ve Akdam köylerinin yetmiş be.5cr met
re kaymaları karşısında alınnuş ve alınacak ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/6 1) 

[Kamutaynı 19 . VI . 1952 tarihli 87 nci Bir
leşiminde Başbakan Yardımcısı cevap verıniştiı·.] 

(!çtinıa : 2) 
412. - Tokad )lilletvekili Sıtkı Atanı: ' ııı , 

maki cinsinden her türlü ağaçlıklarla örtülü or
mandan sayılınıyan yerlerden topraksız veya a1. 
topraklı vatandaşiara bugüne kadar kaç hektar 
~ahıı tevzi edildiğinc, bu işlemlerin hangi iller 
dii.hilinde yapıldığına ve daha nerelerde ne ka
dar ınııki salıası tevzi edild iğine dair Ta rı m Ba
kanından sözlü sorusu (6/682) 

[Kamutayııı 26 . V . 1.952 tarihli 76 ncı Biı·

lcşiıninde Tarım Bakanı cevap vcrmi.,tir.l 
( İçtiına : 2) 

413. - !stanbul Millet,·ckili Ahmet Haıııdi 
Bll§!lr'ın, İstanbul Limanındaki tıkanıklığı ıslah 
etmek üzere Hasköy ve Sarayburnu'ndaki sahanın 
eşya muhafazasına tahsisine karar verildiği hal
de bugüne kadar gecikmesi sebebiııe, Tophane 
salıasının Salıpazarı 'ndaki liman inşaatı ı çın 

boşaltılmaya başlandığı hakkındaki haberin 
doğru olup olmadığıruı ve Salıpazarı 'nda yeni 
liman tesisleri yapılın ası hakkında karar alın

mazdan evvel İstanbul Belediy i ve Ticaret 
Odası ile diğer aHikahların fikir ve mütalaaları
nın alınıp alınınadığına dair Bayındırlık ve 
U laştırma bakanlarından sözlü sorusu (6/683) 

[Kalnutaym 28 . Xl . 1952 tarihli 10 ucu Biı·

leşiminde Ulaştırma ve Bayındırlık .bakanları 

cevap vermiştir.] t ' ( İçtinıa : 3) 
414. - Erzurum ~lilletvekili Enver Kaı·an·

ın, Adana - Ulukışla arasında vukubulıın tren 
k.aza.<ıında bir ilınınlin mevcut olup olmadığına, 
varsa bu hususta ııe muamele yapıldığına ve bu 
gibi hadiselerin tekerrür etmemesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Ulaştırma Bakaıııııdan 

sözlü sorusu (6/692) 
[Kamutayın 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Bir

leşiminde sahibi tarafından geri alırunıştır.] 

(l çtima : 3) 
415. - Zonguldak Milletvekili Hüseyin Ba

lık'ın, Amaara'daki Dökük ve Tarlaağzı ocak
ları ile Kurıicaşile'deki İdareağzı, Azdavay ve 
Söğütözü maden kömürü ocaklarının ~letilme

si hakkında ne düşüniiidüğüne dair İşletmeleı· 
Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

[Kamutaym 19 . VI . 1952 tarihli 87 nci Bir
leşiminde İşletmeler Bakam cevap vermiştir.] 

(İçtiına : 2) 
416. - Zonguldak Milletvekili Hüseyin Ba

bk'ın, Zonguldak - Karabük hattının münaka
le durumu hakkında ne düşünüldüğüne dair 
İşletmeler ve Ulaştırma 1bakanlarmdaıı sözlü so
rusu (6/694) 

[ Kamutayın 19 . VI. 1952 tarihli 87 nci Bir
leşiminde İşlet m eler Baka m cevnp vermiştir.] 

(İçtima: 2) 
417. - Çoruh Milletvekili Mecit Bumjn ' in, 

devlet hizmetiıll halkın ayağına götürme bakı

mınilsır bucakların tam teşekküllü ekle veya 
ilce şekline çevrilmesi hususlarından hangisinin 
tercih edileceğine dair Başbakandan sözlü orusu 
(6/695 ) 

[Kamutaym 19 . VI . 1952 tarihli 87 nci Bir-
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leşiminde Başbakan Yardımcısı c vap vermiştir.] 

{İçtima : 2) 

41 . - Zonguldak Milletvekili Ftüseyin Ba
lık'ın, p trol istihsal miktarı hakkında Ekono
mi ve Ticaret Bakanından sözlü somsu (6/696) 

[ Kamutayın 19. VI. 1952 tarihli 7 nci Bir
leşiminde !şletmeler Bakanvekili cevap v rnıiş
tir.] ( 1~tima : 2) 

419. - Balıkesir Milletvekili Miifit Erku
yıımcu'nun, Balıkesir ilinin Balya ilcesind ki 
sinıli kurşun madeninin ilgili şirketçe ne zaman 
ve ne sebeple terk edi ldiğine, yenid~n işletilmesi 
için müteha sı slar tarafından tetkikat yapılıp 
yapılmadığına, yaptırılmış ise veri len rapo
run mahiyetine, yaptırılnuımış ise 'bu hususta 
ne düşiiııüldüğüııc dair Ekonoıv,i ve Ticar t Bu
kanından sözlü soru u (6/697) 

[Kamutayın 19 :VI. 1952 tarihli 87 nci Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir.] (1çtima : 2) 

420. - BnJıkcsir Milletvekili Müfit Erku
yıımcu'nun, Ulus gazetesinin 20 .,V. 1952 tarih
li nüshasının üçüncü sayfasında intişar eden 
yazıda zikredilen siliih lanma, kaçakçılık ve asıı

yişsizlik vaknJarı hakkıı:ıdaki iddiaların mahiye
tine dair Ada! t ve İçişleri bakanlarından söziii 
oru u (G/698) 

[Kamutayın 19 . XI. 1952 tarihli 6 ncı Birle-
şiminde oru düşmüştür.] (İçtima : 3) 

421. - İstanbul Milletvekili ani Yavcr'in, 
Temyiz 1\falıkcmcsinc 'bir senede gelen v~ inta<;: 
edilen dii.valara, İstanbul icra daireleri miktan 
ilc te§kilatına, ulh mahJsemeleri ile Temyir. 
Hukuk mnhkcmelerindeki davıılaruı talik müd
detlerine ve Tcmyiz Mahkemesind c:alışan zeva
tın sıhhi durumları ile ne dereceye kadar alii
kadar ol.unduğuna dair Adalet Bakarnndan söz
lü sorusu (6/699) 

[Kamutayın 19 . VI. 1952 tarilıli 7 nd Bir
le iminde Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 2) 

422. - ntalya Milletvekili Buııhanettin 

Onat'ın, Yunanistan ile Türkiye arasında t ·is 
edilen sıkı dostluk· müna bellerinin 'bütün r
ta - Şark d vletl!'rinc de t' mili hususunda ne 
düşünüldüğünc v Tunus m ·ele inde hiiküm -
tin noktai nnr.:ırına dair· Dıııi lt>ri B:ıkııııın~lau 

·özlü soru u (6/700) 
[Kanıuta~-ın H .. ·ı. 1952 tarihli .ı nrü Bir-

leşiminde Dışişleri Bakam c vap vermiştir.] 
(İçtima : 3) 

423. - \Tan Milletvekili İzzet Akın'ın, a
mık Keınaı · mahallesiııd ki memur evleri hak
kında MnJiye ;Bııkanından sözlü sorusu (6/701) 

[Kamu tayın 12. XI. 1952 tarihli 3 ncü Bir
leşiminde Maliye Bakam cevap vermiştir.] 

(İçtiına : 3) 

424. - Zonguldak Milletvekili Hüseyin Ba
lık'ın, Maden Ocakları Kanununun ne zaman 
Meclise gönderileceğine dair Ekonomi ve Ticaı·ct 

Bakanından sör.lü sonısu (6/702) 
[Kamutayın 1-t . XI : 1952 tarihli 4 ncü Bir-

l eşiminde soru düşmüştür.] ( lçtima : 3) 

425. - lzmir Milletvekili Abid'in Tekön 'ün, 
Türk işçilerine karşı Hükiimctiıı cephe aldığı 
hakkındaki iddiaların mahiyetine ve İr.mir işçi 
sendikaları veya fıendikalar B"irliği ile Hükümet 
araaında her hangi bir ihtilaflı mevııı olup ol
madığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/703) 

[Kamutayın 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Bir
leşiminde ·ahibi tarafından ~e r·i alınm ı ştıı·.ı 

(İçtimıı : 3) 

426. - Zonguldak l\ lill et.v.ekili Abdürrahnıan 
Boyacıgiller 'in, direk tahmil ,.c tahli_vesi ıçın 

Ereğli Kömür lşhıtmes'i ile mütııahhit arasında 
yapılan mukavelenin f slü v mücbi r sebep olma
dığı halde teminat akçasuıın genverilmesi . e
beplcrinc ve mukavele hilii.iına usıılsüz hareket 
edenler hakkında ne ınuıımel yapıldığına dair 
Başbakand~n sözlü sorusu (6/705) 

LKamutayın 19 . 'I . 1952 taıihl'i 6 ncı Bir
leşiminde İşletmeler Bakanı cevap Ycrmiştir.] 

(İçtiınn : 3) 

427. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahınan 
Boyacıgiller'in, Zonguldak Ereğli Kömür lşl t
mesinin Gel'ik bölge inde 1949 yılında vukubu
lan grizu hüdi inde ölenlerin ailelerine ödenen 
tazminatın Ereğli Kömür tşletme inden geri 
alınma ı için 1şı:i igortaları Kurumu tarafın
dan a<;:ılan davada müess se avukatlarının va
zifelendirilmeınc :i sob bine ve Devletin m uraka
bcsine tabi bulunan müess eler arasında tekev
\"Ün eden ihtilafların sulhan V<' tahirim yoliyle 
lıalliı1in dü§ünülüp diişiiniilme<liğiııe dait: Bııır 

bakımdan sözlü onı u (6/706) 
[Kaınut<ı~,n 19 . - ·I . 1952 tarihli 6 ncı Bir

iminde tşi etıucler Bnkanı eevap v<>rıniştir.] 
(1çtima : 3) 
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428. - Mardin Milletvek:ilı Aziz Uras'ın, 

Ankara Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp Akademi
sinin birbirinden ayrılınası sebebine ve bu mü
essesclerin yerleşecekleri şehirlerlc binaların tes
bit edilip edilmediğine dair Milli Eğitim ve Mil
li Savunma bakanlanndan sözlü sorusu (6/709) 

[Kamutayın 17 . XI . 1952 tarihli 5 nci Bir
J e~iminde Milli Savunma Bakaııı cevap vermiş
tir.] · (lçtima : 3) 

429. - Rinob Milletvekili Server muncu-
oğlu'nun. ~Iaraş Ticaret ve Sana,vi Odası seçi
minde matbu oy puslası kullanılmasına manı 

hüıııün bilcl'irilmesine, seçimlere bir itiraz valo 
olup olmadığına ve iptal edilmiş olan seçimin 
ıslahı için ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/711) 

[Kamutayın 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Bir
l eşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
vermiştir.] (1çtima : 3) 

430. - Rcyhan Milletvekili Cezın i Türk 'ün, 
22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar resmi 
iHinlaı· hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve 
bu iş i~in ödenen para miktarına, kararnarnelerin 
kanunlarda yazılı, olmı.van hükümleri ihtiva etme
sinin doğru olup olnıadığına ve resmi ilan karar
nameleri ile tatbikatının fikir hürriyetine ne gi
bi fayda ve zararları olacağına dair Başbakan-

dan sözlü sorusu (6/715) 1 
[ Kamutayın 15. XII. 1952 tarihli 17 nci Bir

leşiminde Devlet Bakanı cevap vermiştir.] 
(l~tima : 3) 

-131. - fı<'yhan Millotvekili Cezrni Türk'ün, 
Cumhur Başkanı ile Genel Kurmay Başkanınm 
~eçen aylar i~indc İngiltere 'yi ve Başbakanın Yu
nanistan'ı ziyaretlerinden önce Meclisin niçip ha
berdar edilmediğine ve Kore'de kahraman asker
lerimizin bir ·:u eclis Il<'yeti tarafından zi,varetleri 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/716) 

l Kamutayın 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Bir
leşimindıı Başkanvekili eevap vermiştir.] 

( l~tiına : 3) 

432. - )fa rdin Milletvekili Mehmet Karnil 
Boran 'ın, Türkiye Büyük l\fillet Meclisi ığına

ğıiıda saklanaıı kıymetli w tarihi saray eşyasının 
sureti muhafazasına dair Türkiye Büyük "Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/717) 

1 Kaınutayın 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Bir-

leşiminde İdarcci Üye cevap vermiştir.] 
(İçtima : 3) 

433. - Mardin Milletvekili Mehmet Kamil 
Boran 'ın, Devlet Tiyatrosuna getirilen iki eene
bi rejisör hakkında Milli Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/718) 

[ Kamutayın 17 . XI . 1952 tarilıli 5 nci Bir
leşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 
434. -Gaziantcb Milletvekili Galip Km oğlu'· 

nun, Kilis halkının Mi!J1 Hudut dı.şmda kalaıı 

ga,vrimcnkullerinin tasfiyesi hususundaki ç.alış

manın gecikmesi ve bu gayrimenkuller üzerindeki 
tasarrufların mened ilmesi seboplerine, hudut dı
şında kalan arazi mahsullerinden Suriye IIükü
ınetincc alınan lntaç Vergisinin alınmaması hu
susunda bir teşcbbüs olup olmadığına, uriye Hü
kümetinin çıkarmak istediği Toprak Tcvzi Kanu
nunun mezkfır gayrimenlnıllcrlc aliilaısı bulunup 
bulunmadığına ve vatandaşlarımıza vizede gösteri
len müşkülatın izalesi için tcşcbbüsc geçilip geçil
mediğine dair Dışişleri ·Bakanından sözlü sorusu 
(6/719) 

[Kamutayın 14 . XI . 1952 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde Dışişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

( 'İçtima : 3) 
435. - Maraş Milletvekili Salahattin Ilüda

yioğlu'nun , Maraş civarında Ceyhan neh ri üze
rinde tesisine karar verilmiş bulunan hidro . elek
trik santralinin iki seneden beri kurularak faa
liyete geçirilmcmcsi s bebine, varsa müsebbiplcri 
hakkında ne muamele yapıldığına, inşaata ne za
man başlatılacağına ve son ş kli ile kaç liraya 
mal olacağına dair İçişleri Bakanındau sözlü so
rusu (6/720) 

( Kamutayın 24 . IV . 1953 tarihli 72 nci Bir
leşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır.] 

(lı;tima : 3) 
436. - Maraş Milletvekili Salıihattin Ilüda

yiğolu 'nun, çekirge salgın ma karşı ne gibi ted
birler alındığına, bu başeratın hudutlarımızn si
rayeti halinde yapacağı tahribatın önlcnm si 
için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ve hu husus-. 
ta sivil halka. ne gibi vazif<'ll'r \'C'ri ldiğine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/721) 

[Kamutayın 17 . Xf . 1952 taı'ihli 5 nl'i Bir
I şiminde Tarım Bakanı cevap V<'l'ıniştir., 

(1çtiına : 3) 
437. - amsun Milletvekili l\1uhittin Özke

f li'nin, Ramsun'da defterdarlığa tahsiq Nlilen. 
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bina hakkındil Maliye Bakanından sözlü so-
rusu (6/722) 

[Kamutayııı 14 . XI . 1952 tarihli 4 ncü Bir
le~iminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 

(!çtima : 3) 
438. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boya.cıgiller'in, Zonguldak nınden imalat sahası 
diıhilinde yapılan binaların tapuya tescil mu
amelelerine ve bundan mütevellit karışıklığın 

izalesi hususunda. ne düşünüldüğüne dair Bn~

bakandan spzlü sorusu (6/726) 
[Kamuta.yın 14 . 'XI . 1952 taribii 4 ncü Bir

leşiminde Devlet Bakaru cevap vermişti r.] 

(!çtima : 3) 
439. - Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğ

lu'nun, Malatya. ve civa.r1ndaki mevya ağaçla 

rına ve mezruata zarar veren başaratın itlafına 
ne şekilde önem verildiği ne, Malatya 'da bir dut 
fidanlığı kurulmasına, pamuk kimine elverişli 
toprakların tesbitine ve akar su civarı olan yer
lerin ağa.çlandırılmasına dair 'l'arım Bakanın 

dan sözlü sorusu (6/728) 
[Kamutayın 19 . XI . 1962 tarihli 6 ncı Bil'

leşinıinde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 
(!çtima : 3) 

440.- Diyarbakır Milletvekili Mustafa Reın

zi Bucak 'ın , m em leketimizde münevver :i.şsizliği 
diye bir dava olup olmadığına. üniversite me
ımnlarının nüfusumuza nazaran nispetine, diğer 
memleketlerde bu nispetin ne ~adar olduğuna. 
ve doğu ünive·rsitesinin açılması için teşebbüs

te bulunulup bulunulmadığına dair Milli Eği
t im Bakanından sözlü sorusu (6/731) 

[Kamutayın 17 . 'XI . 1952 tarihli 5 nci 
Birleşiminde soru düşmüştür.] (!çtima : 3) 
, 441. - Konya. Milletvekili ıtkı Salim Bur
ça.k'm. üniversitelerin muhta.riyetlerin.e tecavüz 
edilip edilmediğine ve bu husu tn açıldığı iddia 
olunan mücadelenin kime karşı yapıldığma da
it Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/732) 

[Kamutayın 17 . 'XI . 1952 tarihli 5 nci 
Birleşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap vermiş
tir.] (!çtima. : 3) 

442. - Trabzon Milletvekili 1\fahmut Goloğ

lu'nun , 1952 yılı Ocak ayı başından b<' ri n<' re
lerde ve ne miktar sahada yenid n tütün eki
mine ve ekim denem ine mü aad edildiğine 

dair Giimrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/733) 

fKamutnyın 19 . XI . 1952 t,a.rihli 6 ncı Rir-

leşiminde Gümrük ve Tekel Bakanı cevap ver
miştir.] (!çtima : 3) 

443.- Kars Milletvekili Büsarnettin Tnga.ç '
ın , Ka.hire Hava Meydanma inerken bir tepe
ye çarparak parçalanan yolcu uçağımızın uğra
dığı kazanın sebebine ve uçak personelimizin ye
tiştirilme tarzına dair Ul11şt.ıı·mıı Bakanından 

sözlü sorusu (6/734) 
Kamutayın 3 . Xli . 1952 tarihli 12 nci Bil'

leşimind/ lnaştırnıa Bııkıını <·eva p vermiştir.] 

( İçtinıa : :~) 

444. - Diyarhakır Milletvekili Yusuf Aziz
oğlu'nun , Doğu üniversitesi mevzuunda yaptırı
lan tetkikatın neticesine, Hükümetin bu hususta.ki 
görüş ve düşünüşlerine ve orta tedrisat balaının 

dan Doğu 'da ne gibi teşebbüslerde J?ulunulduğu 

na. dair Milll Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/735) 

[Kamutayın J7 . XI . 1952 tarihli 5 nri Bir
leşiminele Milli Eğitim Bakanı cevap vermiştir.] 

(! çtima. : 3) 

445. - Çanakkale Milletvekili Bedi En üstün '
nün, 1951 - 1952 ders yılı ortaokul matematik 
eleme imtihanları sorularından birincisinin yan
bş tertibedilmiş olduğunun doğru olup olmadığı
na, doğru ise sorunun kimler tarafından hazıı:

l a.ndığına ve öğrencilerin maruz kaldıkları hak
sızlığın ta.shi hinıt dair Milli Eğitim Bakanından 

·özl~ sorusu (6/736) 
[Kamuta.yın 17 . XI . 1952 tarihli ıl nci Bir

leşiminde Milli Eğitim Bakanı revap vermiştir . ] 

(l çtima : 3) 

446. - Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün , 
köy kalkınması mevzuunda Hükümetin bir yatı 

rım plaru mevcut olup olmadığına, hayvancılık, 

ormsncılık ve el sanatları için 1951 - 1952 yıl

larmda Devletin tahsis yapıp yapmadığına ve 
1953 yılında köy kalkınması için hususi yatınm
lar .vapılıp .vapılaınıyacağma dair Başbakandan 
·özlü sorusu (6/ 737) 

[Kamutayın 14 . XI . 1952 tariJ;li 4 ncü Bir
leşiminde D vlet Bakanı cevap verntiştir. ] 

(!çtima : 3) 

447. - eyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
gıda maddeleri fiyatlarmdaki yükselişin neden 
ileri geldiğine ve önlenmesi i~in ne gibi tedbir
ler a.lındığına, hangi maddeler üzerinde ayarla
malar ve ıı~amla.r yapıldığına, iç istihliiki artırmak 
ve hastalıkları azaltmak için ne gibi sosyal ve 
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ekonom:fk tedbir alındığma dair Ba§bakandan 
sözlü sorusu (6/738) 

[Kamutaym 28 . Xl , 1952 tarihli 10 ncu Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir.] (İçtima : 3) 

448. - Çanakkale lVIilletvekili Süreyya En
dik'in, Bulgaristan 'dan yurdumuza. gelen göç
men adedi ile kaçının müstalısıl hale getirildiği
ne, ~~men evleri inşaatına, Ramiz'de yapılmakta 
olan göçmen evlerinin adedine ve çürük olduğu 
haklandaki neşriyat.a dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/739) 

[Kamutayın 14 . XI . 1952 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde Devlet Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 
449. - Erıı:incan Milletvekili Cemal Göneuç'

in. benzinc .vapılan zaınnıın sebebine ve bu zam 
dolayısiy l e şoförleriu hak ve menfaatleriııin ko
runması hususmıda uc düşünilidüğüne dair İç
işleri , Ça lışma ve Ekonomi ve Ticaret bakan
larındau sözlü sorusu (6/751) 

[ Kamutayın 17 . XI . 1952 tarihli 5 nci Bir-
leşiminde soru düşmüştür.] (İçtima: 3) 

450. - Bursa :\1il1etvckili Mithat ::iıın 'ın , 

hükümet merke1.inde devlet müess~sl'll'r i ııılcn 

hanı;:ilerinin mevduatının Türkiye İş Bankası 
ı\ non i ın :;\irket inde bulunduğuna, hu nı<'vduatıu 

miktarına, ne nispette faiz verildiğine. Jıususi 

muha.~cbe, heledi.ve ve belcdiyelerl' bağlı teşek

ki.iller ile Kızılay, Hava. kurumu ve Ç',ocnk Esiı·

geme Derneğinin mevduatıarına dair Maliye Ba
kanından sözlü sol'Usu (6/753) 

[Kamuta)'UJ 17 . XI . 1952 tarihli 5 nci Bir-
leşiminde soı·u dü~jmüştür.] (lçtima : 3) 

451. - Çoıum Milletvekili Hüseyin Ortak<'ı 

oğl u 'nun. Çorum ve Amasya illeı·ine lıağlı Sin
rayözü ve Kızılcavi ran köyleri arasındaki hurlut 
ilıtilafııım bngünr kadar karat·a bağlanmanıa~ı 

sebebine ve b.asat mevsiminde vukuu ınellnıY. 

Yakalaıın önlenmeııi hususunda ne gibi tedbirler 
düıi1nüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
'OI'llSU (6/754) 

[ Kamutayın 2 . XI . 1952 ta.ı·ihli LO ncu 

Birleşiminde İçişleri Bakanı cevap verıııi~. ir.J 
(İçtima : 3) 

452. - Trabzon Milletvekili . alilı Esad Alpe
ren 'in, !stanbul 'da. muvakkaten Babriye l\~lizesi 
olaı·ak işgal edilen BezmiiUem Valide Sultan ca
miinin tahliye edilerek maksadı tesisinde kulla
ııı!ması hakkında Başbakandan sözlü sorusu 
(6/ 755) 

[Ka.mutayın 15 . .Xll. 1952 tarihli 17 n~i Bir
Je.~iıııinde Devlet Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

453.- Maraş MillevekiJi Abdullah Aytemiz '
iu, din adamı yetiştirmek üzere Mısır'dald ıı 

miülezher'e ne için talebe gönderilınediğine, git
miş olanların durumu ile hükümetin alakadar 
olıuadı~ua ve bu ilinı müessesesinden mezun 
olanlara ne gibi haklar tanındığına dair Milli 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/760) 

[Kaınutayın 19 . Xl . 1952 tarihli 6 ncı Bir
leşiminde :Milli Eğitim Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

454. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyııcıgiller 'in, Yunan Kıral ve Kırali~esi şeı·e

iine verilen resmi kabule Millet Partisiııin davet 
edi lmemesi sebebine ve alehlmum resmi davet ve 
merasimlerde Siyasi Parti Genel Başkan ve Mec
lis Grupn Başkan ve temsilcilerinin hazır bulun
ınaları için davetiye gönderilmemesi sebebine 
dair Başbakandan özlü sorusu (6/761) 

lKamutayın 15 .. XII . 1952 tarihli 17 nci 
Birleşiıııiııde Devlet Bakaru cevap vermiştir.] 

(lçtimıı. : 3) 

455. - Zonguldak Milletvekili Abdürraluııan 
Boyacıgiller'in, bugi.ine kadar hangi gazetelere 
ne miktar resmi ilan tevziatt yapıldığına., ınuha.le
fet orgam olan gazetelere verilen resmi ilanlar
da takibedilen usule ve Kudret gazeteı ine resmi 
iliin verilmemesi sebebine dair Başbakanda ıı söz
Hi sorusu ( 6(762) 

[Kaınutayın 15 . XII . 1952 ta rihli 17 nei 
Birleşiıninde Devlet. Bakanı cevap \'crıı·i~tlr.] 

(İçtima : 3) 
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İÇTİMA : 3 

ttçüncü içtimada. tevcih edilen (181) şifahi 
sualden (147) si cevaplandırılınış, (ll) i sahip-

456. - Mardin Milletvekili M. Kamil Bo
rau'ın, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'
nin ist1fası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki 
değişikliklere dair Ba.şbakandan sözlü sorusu 
(6/7'66) 

[Kamutayııı 23. lll. 1953 tarihli 57 nci Bir
leşiminde Başbakan cevap vermiştir.] 

(lçtinı ı . 3) 

457. - Malatya Milletvekili Mehmet Sadık 
Eti 'nin, El bi tan Belediye Başkanı Ahmet Arı
kan'a ne zaman ve hangi sebeplerle işten el 
çektirildiğine ve hakkında yapılan muamele ne
ticelerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/767) 

[Kamutayın 14 . I . 1953 tarihli 27 nci Bir
leşiminde İçişleri Bakanı cevap vernıi~tir.] 

(İçtima : 3) 

458. - Kars Milletvekili Hüsamettin T ı.:.

gıı<: 'ın, Kaı·s İlinin Ardıılın n, Pas lı, Aı·pa-.ay, 
Çıldır ve Göle yollarının önümüzdeki kış mev
sinıinde motörlü nakil vasıtalarının işlemesine 

müsait bir hale getirilmesi için ne düşünüldü
ğüne dair Bayındırlık Bakarundan sözlü soru
su (6/779) 

[Kamutayın 3 . XII . 1952 tarihli 12 nci Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap vermiştir.] 

( İçtinıa : 3) 

459. - Kars Milletvekili Hüsamettin Tu
gaç'ıu, hayvan be !emek su;·etiyle yaşıımıı zo
runda bulunan köylüye, hayvanlarım, maişetle

rine ldlfi bir i rat sağlıyacak ıl~;~ . ·e le :ı ı·tır? bil
meleri için, Maı hall yardımından uzun vüdeli 
kredi temininin ıııümkün olup olmadığına dair 
Bruıbakandan özlü sorusu (6/7 O) 

[K amutayın 17 . XI. 1952 tarihli 5 nci Bir
leşinlinde Devlet Rakanı cevap vermiştir.) 

(l~tima. : 3) 

460.- T kirdıığ Milletvekili Şevket Mocan'
m, arny lleesi halkına malı us mahrukattan ve 
yapraklı ~ırpı uçlarından % 100 (azla re im 
alınma ı, aynı ilce halkının çırpılarını ka nba 
dı ındıı ııtnııık hakkından mahrum edHmeleri 
ve tarlalan mnhsulünün zııptcdilınc i sebepleri-

leri tarafından geri alınmış, (20) si düşmüş, 

(3) tane de cevapsız kalmıştır. 

ne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu ('61784) 

[Kamutayın 3 . XII . 1952 tarihli 12 nri Bir
leşiminde Tamn Bnl<unı cevap verm iştir. ] 

( İçtima : 3) 

4n1. - ivas Milletvekili RCijat Şenısettin 
irer'in, köy enstitüleri mezunlarının yedek su . 

baylık hakkından mahrum edilerek gedikli su
bay olacakları hakkındaki haberlerin doğru 
olup olmadığına ve Yedek Subay Okuluna gir
mek için ıra b kliyen öğretmenierin bu okula 
sevklerine ne zaman başlaoacağına dair Milli 
Savımma Bakarundan sözlü sorusu (6/785) 

[Kamutayın 19 . XT. 1952 tarihli 6 ncı Bir
leijimindc soru düşmüştür.] 

( İçtima : 3) 

462. -Tekirdağ Milletvekili Şevket Moean '
ın, Etimesğut depolarında ~ürümektc olan traktör
ler ve zarara sebep olanlar hakkında ne mua
mele yapıldığına, 1947 ve 1949 yıllarında kar
ma teftiş heyetlarince tesbit edilen orman sui
istinıalleri hakkındaki raporlara dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

[Kanıutayın 3 . .XII . 1952 tarihli 12 nci Bir
leşiminde Tarım Balram cevap vermiştir.] 

(İ~tinıa : 3) 

463. - Sinob Mill tvekili Server Sornuncu
oğlu 'nun, dış ticar t rejiminin değişmiyeceği 

hakkında ki b yanlarin Merkez Batıkasının it
halatı durdu~mak yolundaki hareketinin ne derc
ceye kadar kabili telif olduğuna ve dı§ ticaret 
açığını kapamak için ne gibi tedbirler düşü
nilidüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/7 7) 

[Kamutayın 17 . XI . 1952 tarihli 5 nci Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
v rmiştir.] (İçtima : 2) 

464. - Van .Milletvekili Fcrid Melen 'in, in
şasma devam edilmektc olan Genç - Muş demir
yolunun ne zaman Muş'a ulaşaeağınn, Muş - Tat
van hattının inşa.~ına hükümetin taraftar olup 
olmadığına dair Bayındırlık Balkanınından sözlü 
·orusu (6/793) 

[Kamutayın 3 . XII. 1952 tarilıli 12 nci Bir-
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leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap ve~tir.) 

(İçtima : 3) 
465. - Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğfu'

nun, Bitlis Tapu Dairesi muavini iken Zongul
dak Tapu Müdürlüğüne tayin edilen zatın asli 

re kısımnın ne zaman tamaınlanacağma dair 
' Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/805) 

[Kamutaym 3 . XII . 1952 tarihli 12 nci Bir
leşim'inde Bayındırlık Bakanı cevap vel'miştir.] 

(İçtima : 3) 
maaşına, tahsil derecesine, Zonguldak Tapu Mü
dürlüğünde kendisinden daha kıdemli kimseler bu- j 
lunup bulunmarlığına dair Devlet Bak..ınından i 
sözlü sorusu (6/794) 1 

(19 . XI . 1952 taribinde sahibi tarafından 

472. - 1\{aı·din Milletvekili Aziz Uras'ın, 

Doğu ve Güney - Doğu ovalarındaki motörlü 
7-irant mak'ine ve aletlerinin yedek aksamının 

çiftçinin eline kolaylıkla geçebilmesi için ne dü
şüııüldüğüııe dair Tarım Bakanından sözlü so-

geri alınmıştır.) ( İçtima : 3) 
466. - Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğ

lu 'nun, Brcğli Kömürleri İ şl etmesi memur ve 
miistahdemlerinin ikametleri için yapılan evlerin 
tahsisinde bir kıdem ve sı ranın nazarı itibara 
alınıp alınmadığma, bu hususta yapılan iltiınas 

ve iltizamlara ve ev verilirken hangi prensiple
re riayet edi ldiğine dair İşletmel er Bakanından 
sözlü sorusu (6/795) 

[29 . XI . 1952 tarihinde sahibi tarafından 
geri a lıı\(llıştır.) ( İçtima : 3) 

467. - Zonguldak Millotvekili Rifat Sivişoğ
lu 'nun , Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmesin
deki (İş ve lşçi Müdürlüğü) teşkilatının ilgası 
veya ipinısı hususunda ne düşünüldüğüne daiı· 
İşl etmeler Bakanından sözlü sonısu (6/796) 

[29 . XI . 1952 tarihinde sahibi tarafından 
geri 3lııımıştır.] ( İçtima : 3) 

468. - 1\fardin Milletvekili Mehmet Kfımil 
Boran 'ın, ceza evlerindeki h fıd isclcı:i.ıı sebepleri 
ve bu münascbctle alınan tedbirler hakionda 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/802) 

[Kamutayın 19 . :XI . 1952 tarihli 6 ncı Bir
leşiminde Adalet Bakarn cevap vermiştir.] 

( İçtima : 3) 
469. - Mardin Milletvekili Aziz Uras'ııı, 

Mardin ilinin asayiş durumu hakkında İçişleri 
Bakamudan sözlü sorusu (6/803) 

[Kamuta;ı-,n 3 . XII . 1952 tarihli 12 nci Bir
l eşiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştil'.] 

( İçtima : 3) 
470. - Mardin Millotvekili Aziz Uras'ın, 

Dicle üzerinde kıırulması düşünülen Vargel hak
kında Bayındırlık Bakanindan sözlü sorusu 
(6/804) 

[Kamutayın 3 . XH. 1952 tarihli 16 ncı Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap vel'ffiiştir.] 

(İçtiuıa : 3) 
471. - Mardin Milletvekili Aziz ras'ın, 

İskenderun - İran· yolunun Urfa - Midyat - Ciz-

rusu ( 6(806) 
[Kanıutayın 17 . XI . 1952 tarihli 5 nci Bir

leşiminde Tarım Bakanı cevap veFmiştir.] 
(İçtima : 3) 

473. - EIH.zığ Milletvekili Ömer Faruk Sa
naQ ' ın, C. H. P . iktidarı tarafından yapılan ilk
okullnrla iki yıldan b ri D. P. iJ..--tidan tarafın

dan yaptırılan ilkokııllann sayısına, köylerimi
zin topyekün ilkQkula kavuşmas ı 'için bir prog

. ram hazırlanıp bazırlanmadığına, köy enstitüle-
rinin dunımlanna ve btı sene bu müesseselere az 
öğı·enci alındığı yolundaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu ( 6/807) 

[Kamutayın 26 . XII . 1952 tarihli 22 nci 
Birleşiminde Milli Eğitim Bakanı eeva.p ver
m'iştir.J (İçtiına : 3) 

474. - Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sab'is'in, Topkapı Sarayındaki Şah İsmail 
talıtının elimize geçtiği zamanki halini muhafa
za edip etmediğine ve aynı yerde mevcut gümüş
ten mamul masa saatinin bugünkü durumuna 
dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/809) 

[Kaınutayın 22 . XII : 1952 tarihli 20 ncl 
Birlcşimindc Milli Eğitim Bakan1 cevap ver
miştir.] (İçtima : 3) 

475. - .Afyon Karahisar Milletvek'ili Ali 
İhsan Silhis 'in, 1952 senesi başından beri nere
lc!·dc ve hangi tarihleroe askeri uçak kazaları 
olduğuna, bu yüzden uğra.ııılan insan vo malze
me kaybına, ka.zalann sebeplerine ,.e tahdidi 
için ne gibi tedbirler alındığına, bu sene Hava. 
Harb Okuluna ııe kadar ta.lebe alındığma. ve ye
dek subaylardau pilot olmak içiıı"müracaat eden
lerin sayısına dair Milli Sa.VUDıııa Bakanından 

sözlü sorusu (6/810) 
[Kamuta.~1n 22 . XII . 1952 tarihli 20 nci 

Biı le§inıiııde Mil lt avunma Bakanı cevıap ver
miştir.] (İçtinıa : 3) 
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476. - Afyon Karahisar Milletvekili A. lh

sıın Sabis'in, Kıbrıs Adası hakkındaki tahrikle
ı·e karşı fiill haı·eket ve te.şebbüslerimiziıı neden 
ibaret olduğuna, Yunanlı balıkçılara sahilleri
nıizde balık avhımak müsaadesi için yapılını~ 
olan müzakerelerin neticesine ve süngerciliğin 
ne ~eki! aldığıua dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/811) 

[Geri alınmıştır.l (!çtima : 3) 
477. - Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 

Cıığcağ sulama projesinin ne safhada olduğuna 
dair Bayındll'lık Bakanından sözlü sorusu 
(6/812) 

[Kamutayın 3 . Xl! . 1952 tarihli 12 nci Bir
leşiminde Bayıııdırlı k Bakanı cevap vermiştir·.] 

(l çtima : 3) 
478. - Mardin Milletvekili M. Kamil Bo

ran'ııı , bir toplantı esnasında söylenen «Volga, 
Volga» şarkısı hakkıııda Mill! Eğitim Bakanın
uan sözlü soı·usu (6/818)' 

\Kamutayın ~8 . XI . 1952 tarihli 10 ııcu 

Bit'leşinıinde Mill! Eğitim Bııkanı cevap vermiş
tir.] (İçtinıa : 3) 

479. - Mar·din Milletvekili M. Kurnil Boran'
ın, Kore'deki Türk silahlı kuvvetlerinin zayiatı 

hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü 
sorusu (6/819) 

[Kamutayın 28 . Xl . 1952 tarihli 10 ncu 
Birleşiminde Milli Savunma Bakanı cevap ver
miştir. ) (İçtima : 3) 

480.- Mardin Milletvekili M. Kamil Boraıı'
ın, 'l'ürk Ceza Kanununun kül halinde tadili 
için ne düşünüldüğüne dair Aclalet Bakanından 
sözlü sonısu (6/822) 

[Kamutayın 19 . XI . 1952 tarihli 6 ncı Bir-
leşiminde soru düşmüştür.) (lçtima : 3) 

481.- Van Milletvekili Ferid Melen'in, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakannun Van'da yaptı
ğı Anadolu Ajansı tarafından bildirilen konuş
ma hakkında Başbakandan sözlü sorusu (6/823) 

[Kamutayın 17 . XI . 1952 tarihli 5 nci Bir
leşiminde . Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanı ce
vap vermiştir.] (İçtima : 3) 

482.- Van Milletvekili Ferid Melen'in, (Rü
yam) kotra ınıı:ı günu·ük resminden muaf ola
rak yurda sokulmu olduğunun doğru olup ol
madığına ve bu kotra için döviz tabsis edilip 
edilmediğine dair Gümrük ve 'l'ekel Bakanın

dan özlü ·orusu (6/ 24) 
[Kıımutayın 15 . XII . 1952 tarihli 17 nci 

Birleşirninde Gümrük H Tekel Bakanı cevaıJ 

vermiştir . ] (İçtima : 3) 

483. - Zonguldak Milletvekili Abdürı·ahman 
Boyacıgiller'in, pamuk fiyatlarının istikrarını 

sağlamak ve dü~ü_şüne mi\ni olmak için ne gibi 
tedbirler clüşüııüldüğüne, dokumacılıkla hayatla
rını kazanan halkın kredi ve iplik ihtiyaçları
nın sağlanması, dokuma kooperatiflerinin tevhit 
ve ihtiyaçlarının temini, ikmal edilmek üzere 
bulunan pamuk ipliği fabrikasımn anonim şir

ket. haline ifrağiyle sermnyesine dokumacıların 
iştiı·aki hususlarının düşünülüp düşünülmediği 

ne dair Ba.şbnkarıdan sözlü sorusu (6/825) 

[Kamutayııı 19 . Xl . 1952 tarihli 6 ncı Bir
leşiminde Ekonomi VE' 'l'icııret Rakaııı cevap 
vermiştir.] ( İçtima : 3) 

484. - Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin 

Sirer'iıı, 8 Ekim 1952 tarihinde Balıkesir'de C. 
H. P. mensuplarının yapmak istedikleri açık ha
va toplantısında vukubulan hadise dolayısiyle 

valinin durumuna ve Devlet Bakanı Muammer 
Alakant 'ın bazı nu ttıklarında bu lıildiseye te
mas ederek söylediği bildirilen sözlerinin doğru 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/826) 

[Kamutayıır 28 . XI . 1952 tarihli 10 ncu Bir
leşiminde İçişleri ve Devlet bakanları cevap ver
miştir.) (İçtima : 3) 

485. - V an Milletvekili Ferid Melen 'in, dış 
mübadeleyi kolaylaştırmak üzere paramızın dı~ 
kıyınetinde değişiklik yapılacağına dair olan şa
yialar hakkında Başbakandan sözlü sorusu 
(6/827) 

[Kamutayın 17. XI. 1952 tarihli 5 nci Birle
şiminde Maliye Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 3) 

486. - İzmir Milletvekili Pertev Arat 'm, 
C. H. P. Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili 
İsmet lnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar günü İz
nıir'de Cumhuriyet meydanmda söylediği nu
tuk hakkında umumi olarak hükümet görüşü

nün açıklanınasma dair Başbakandan sözlü soru
su (6/828) 

[Kamutayın 15-. XII. 1952 tarihli 17 nci Bir
leşiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

4 7. - Hatay Milletvekili Abdürrahınan Me
lek'in, şiddetli yağmurlar yüzünden sel fela
ketine uğramış olan Hatay ilinin Dörtyol ilce-
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sine bağlı Ocaklı köyü ve tskenderwı ilcesine 
bağlı Karaağaç köyü ile etrafı ve Şekere, Çırtı
na, Aşkarbeyli köyleri hakkında ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanmdan 
sözlü sorusu (6/832) 

[Kamutayın 3 . XII . 1952 tarihli 12 nci Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 3) 
488. - Hatay Milletvekili Abdürrahma'll Me

lek 'in, Hatay'da iki seneden ılıeri ekilen pa
muklara arız olan yeşil ve pembe kurtlarla mü
t·adele iQin ne gibi tedbh·ler alındığına ve alınn
eağına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/833) 

[ Kamutayın 3 . XII . 1952 tarihli 12 nci Bir
leşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 
,1,89. - Malatya· Milletvekili Mehmet Kar

tal'ın, 'Pürkiye Cum huriyeti Emekli Sandığı 

tdare Kurulu üyeliğine tayin edilmiş olan İsmet 
Bozdoğan 'ın Emekli Sandığı Kanununun 4 ncü 
maddesindeki vasıfları haiz olup olmadığına da
ir Maliye Bakanındarr sözlü sorusu (6/837) 

lKamutayın 15-. XII. 1952 tarihli 17 nci Bir
leşiminde Maliye ve Milli Savuruna bakaııları ce
vap vermiştir.] (lçtima : 3) 

,1,90. - Zonguldak Milletvekili Abdürı·ahmaı.ı 
Boy~ıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yılları arasındaki altın stokunun 
miktarıııa vr 1945 yılından sonraki azalma se
heplariyle halihazır clöviz durumuna ve döviz 
açığın ı kapamıı.k için alınan tedbirlere; dıı:; ticıı

ret poli tiltamız ı n esaslarına, ithalata tahdit 
vaz 'e<İildiğinin doğru olup olmadığına ve dış 
ticaret ınuvazenesinin lehimize dönmesini sağla 

mak üzere ne gibi tedbir ler düşünüldüğiinc dair 
!~konomi ve Ticaret ve Maliye bakanlarınrla'ı 

siizlü sorusu (6/840) 
[Kaınutayın 7 . \ ' . 1953 tarihli 7 uci Bir

l eşiminde Maliye ve Ekonomi ve Ticaret bakan
laı, cevap vermiştir.] (İçtima : 3) 

+91 . - Zonguldak Milletvekili Abdünalıman 
Boya<'ıgiller'in, kok köınürü tevziatının geçiknı c
si w kömür istih alini aı·tırnıaya ııııi.tuf ga,v
rf.'tlerin sen ı ere vermemesi sebeplerine, Zongul 
rlak'ta Kozlu bölgesinde vukubul.ı.n ıı;rizu barli
sesinde hfı.~ıl olan zarar miktarına, gcınil re!<' 
kullanılan küllü kömürlere ve kok ve linyit sa
tışı işinin bütün ıneınlekcte teşıııiline. linyit i~

tihsal ve sıı:tış durumu ile linyitleı~mizden kok 

ve azot istihsaline . . azotlu gühroicrin iınali hak
kındaki <,.\lllışnıalara ve Zonguldak havzasında 

yapılmakta olan lilvvarların inşaat durumuna 
ılair Başbakandan sözlü sorusu (6/841) 

[Kaınut.ayın 15 . XII . 1952 tarihlj 17 nci 
Birleşiminde tşl et ıneler Bakanı evap vermiştir.] 

(l çtima : 3) 

-192. - Llonguldak Milletvekili Abdürralunan 
Boyacıgiller'in , ınesken - bulıranma ve kiralar.a 
karşı gereken tedbirlerin Devlet tarafından ele 
alınmasına, Emlak Kredi Bankasının Ankara 'da 
.vapılan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı 
ile yap ı kooperatiflerine ve dar ve az geliı·li va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Milli Korwı
ınıı Kanunu ınuvacehesinde mesken ve kira diıva.. 
sının bir kül olarak halli için ne gibi tedbirler 
tlü§ünüldüğün c. Namıkkemal mahallesindeki bi
naların memur ve işçilerden az gelirli olan va
tanda:ılara ka1 kat satılınası hakkındaki söylen
tileri n doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/842) 

l Kamutayın 7 . V . 1953 tarihli 78 nci Bir
luşiminde Devlet Bakanı revap vermiştir.! 

(İç;tima : 3) 

493. - Çanakkal Milletvekili Sür·eyya l!:n
dik 'in, 1952 yılı başında Çanakkale 'ye gönderil
miş btılwııı.n «İktisadi Kallandırın.a Heyeti:. nin 
vermiş olması lazımgelen raporu üzerinde her 
hangi bir karar alınıp alınınadığıııa dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/843) 

[Kanıutayııı 3 . Xll . 1952 tarihli 1~ nri Bir
leşiminde Ekonomi ve Ticaret bakanı cevap ver
miştir.] (İçtima : 3) 

494. - Trabzon Milletvekili 'ahid Zamaııgil'

in, memleketimizin petrol nıevzuu hakkında Res
mi Gazetenin 22 . XI . 1·952 tarihli nüshasındu 

yayınlanan Bakanlar Kurolu kararı hıı.kknıdıı 

B~b.akandan sözlü sorusu (6/850) 
1 Kamutayın 3 . XII . 1952 tarihli 12 nci Bir

I şiınincle I şletıneler Bakanı ceva-p vermiştir.] 

(l çtima : 3) 

495. - Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu '

nun Ayın Tarihi Dergisinin ne m.ak:.satla yayın
landığmıı, yıllık masrafının devlete kaça. malol
duğuna ve m zkftr dergide yayınlanan yaı1lara 

dair Başbakandan sözlü sorusu (6/854) 

[Kamutayın 22 . XII . 1952 tarihli 20 nci 
Birle.şinıinde Devlet Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçt.ima : S) 
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496. - Samsun Milletvekili Muhittin Ozke
feli 'nin, ziraat makineleri acentelerinin protokol 
esasianna riayet etmemesi yüzünden meydana 
gelen aksaklıkların önünü almak için tamir atel
yesi tesisi ve yedek parça bulundurulması hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına dair Ta-

• rım Bakanından sözlü sorusu (6/857) 
[Kamutayın 22 . XII . 1952 tarihli 20 nci 

Birleşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 
(Içtima: 3) 

497. - Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 

Kars 'ta mevcut arazi ihtilaflarının süratle halli 
ve mülkiyet haklarının nizarn altına alınması hu
susunda ne gibi tetkikler yapıldığına ve alınan 
neticelere dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

. [Kamutayın 26 . XII . 1952 tarihli 22 nci 
Birleşiminde Devlet Bakaru cevap vermiştir.] 

(lçtir.ıc : 3) 

498. - Zongufdak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, grev kanunu tasansının bugüne 
kadar Meclise sevkedilmemesi, Zonguldak böl
gesinde 1000 yataklı bir verem hastanesi yapıl
maması ve hastalık sigortasının geciktirilmesi 
sebeplerine, işçi sigortaları primlerinden teışekkül 
eden ermayelerle işçilerin ev salıibi olmalarırun 
derpiş edilip edilnıediğine, işçi banka.sı kurul
ma.sı ve işsizlik sigortası tesisi hakionda ne dü
şünüldüğüne, yeni sendikalar kanunu tasarısı ile 
Iş Kanununun tadiline dair tasarının ne zaman 
Meclise sunutaeağına dair Çalışma ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/861) 

[Kamutayın 19 . I . 1953 tarihli 29 ncu Bir
leşintinde ağlık ve Sosyal Yardım Bakanı cevap 
vermişir.] (İçtima : 3) 

499. - Zonguldak Milletvekili Abdürralıman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak limanını in§R eden 
Rolanda Şirketi. ile liman işçileri arssındaki ih
tilafın halli 'için ne yapıldığına, bu gibi anlaş
mazlıkların önlenmesi için Zonguldak Çalışma 
Müdürlüğü teışkiliitının iş müfettişleriyle takvi
yesinin derpiş edilip edilmediğine ve beynelmi
l 1 iş yeri ve işçi müfettişleri statülerinin mem
leketintizde tatbik edilmemesi sebeplerine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/ 62) 

[Kamutayın 14 . I . 1953 tarihli 27 nci Bir
leşiminde Çalışma Bakanı cevap vermi.,tir.] 

(İçtima : 3) 

500. - Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğ
lu'nun, Tercan'daki Yetiştirme Mektebi Müdürü 
H'ilnti Erbuğ'un ne sebeple vazifesinden uzaklaş
tırıldığına dair Milli Eğitim Bakarundan sözlü 
sorusu (6/864) 

[Kamutayın 22 . XII . 1952 tarihli 20 nci 
Birleşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap ver

(İçtima : 3) 

501. - Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğ
lu '.nun, Keşan Hukuk Mahkemesinin ne için 
lağvedildiğine ve mezkur mahkeme yargıcı Arif 
Kart'ın IJ:ıu suretle açıkta bırak1ldıktan sonra ay
nı mahkemenin tekrar ne için açıldığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/ 65) 

[Kamutayın 22 . XII . 1952 tarihli 20 nci Bir
leşiminde Adalet Bakanı ce,,ap vermiştir.) 

(İçtima : 3) 

502. - Van Milletvekili F'crid Melen 'in, 
Van'ın Erciş- ilcesinin Zeylfın mıntaltasında bu
lunan Altındere Harası i ~in istiınlak edilmiş ve 
edilın.ekte olan emlak ve arazi bcclellerüıin mülk 
sahiplerine ödenmeınesi için bir emir verilip 
verilnıediğine, verilntişse sebeplerine dair· Ma
liye ve '!'arını bakanları ndan söziii sorusu 
(6/869) 

[ Kamutayın 22. XII . 1952 tarihli 20 nci Bir
leşiminde Tarım ve Maliy bakanları cevap ver
miştir.) (lçtima : 3) 

503. - Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller 'in , Kore'de savaşan 'l'ürk er 
ve subaylaruun memlekctlerindckilcrle parasız 
muhaberelerinin sağlanması içiu bir teşebbüs 

olup olmadığına ve Türk 'l'ı.ıgayıııın altı ayda 
bir değiştirilmesine tevessül edilmemesi sebebi
ne dair Milli avunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/870) 

[Kamutayın 14. I . 1953 tarihli 27 nci Birle
şiminde Milli Savunma Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 3) 

504. - Erzincan Milletvekili abit ağıroğ

lu'nun, Malatya - Kemaliye - !!:rzincan ve i
vas - Koçgiri - Kuruçay - Erzincan yollarıruıı 

inşasına ne zaman başlanncnğına, Refahiye -
Kemah yolundaki inşaatı sınaiye için tahsisat 
verilip verilmiyeccğine, Dumanlı veyahut e
besoy istasyonları eivarıııda Fırat nehri üze
rine bir köprü yapılıp yapılmıyacağma dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/ 73) 

[Kamutayın 22 . XII . 1952 tarihli 20 nci Bir-
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leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap verınİ§tir.] 

( İçtima : 3) 
505. - Erzincan Milletvekili Siıbit Sağıroğ

lu 'nun, Tercan 'da hükümet konağı yaptırıl

ması için 1953 yılı bütçesine tahsisat konulup 
konulmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/873) 

[Kamutayın 22 . XII . 1952 tarihli 20 nci Bir
leşiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 
506 - Zonguldak Milletvekili Abdürrahınan 

Boyacıgiller'in , İstanbul'da münteşir büyük ga-· 
zetelere dair Adana Demokrat Parti kongresin
de biizı iddialarda bulunan İzmir Milletvekili 
Cihad Baban 'ın sözleri karşısında hükümetin 
ne düşündüğüne dair Başbakandan sözlü soru
su (6/874) 

[Kamutayın 19 . I . 1952 tarihli 29 neu Bir
leşiminde Devlet Bakanı cevap vermiştir . ] 

(İçtima : 3) 
507·. - Yozgad Milletvekili Avııi Doğhn'ın, 

Alaca - MamUI'e - Zile istikametinden Kümbet 
ovasının Zile ve AJaca şosesine, Yo7_gad - Sor
gun - Çekerek - Tokad istikametinden Artova'
nın her iki cihetteki ana yollara raptının düşü
niilüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/875) 

(Kamutayın 22 . XII . 1952 tarihli 20 nci Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

508.- Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'
nin, taşıt kazalarını önlemek için ne gibi ted
birler alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/876) 

[ Kamutayın 22 . XII . 1952 tarihli 20 nci Bir
l eşimindo İçişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 
509. - Balılkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri '

nin, memleketimize ithal edilmekte olan otomo
bil ve traktör sayısının tahdidi husuSlPlda ne 
diişiinüldüğiine dair Ekonomi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/877) 

[Kamutayın 14 . I . 1953 tarihli 27 nci Bir
leııiminde sahibi tarafından geri alınmışbr.) 

(lçtima : 3) 
510. - Afyon Karahisar Milletvekili Ali İ.h

san Sabis 'in, kayıtsız ve şartsız serb st ithal 
müsaadesinin ne zaman verildiğine, bu usul ca
ri iken lüks eşyanın memlcketimize ithaliyle 
döviz israfına sebebiyet verileceğinin ve ithal 

taleplerinin tetkik bahanesiyle uzun müddet 
elde tutnlması suretiyle suni palıaWı.k yaratıla
cağının diişiinülüp düşiinülmediğine ve her ne
vi inşaat, sanayi ve ziraat alet ve malzemesinin 
her zaman için kati ve mutebcr olmak üzere 
serbest ithallerine karar verilip verilmiyeceğine 
dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözliiı so
rusu (6/878) 

[Kamutayın 26 . I . 1953 tarihli 32 Df!i Bir
leşiminde Eıkonomi ve Ticaret Bakanı cevap ver
miştir.) (İçtima : 3) 

511. - Afyon Karahisar Milletvekili .Ali !h
san Siıbis'in, Orman Umum Müdürlü!;ri.i tarafın
dan Kızılcahamam, Alıant gölü ve sair mahal
lerde yapılmış olan binalar ve kö kl er için han
gi yıllarda, ne miktar para sarfedildiğine ve 
mevzuata ayıkın olarak yapılan lüzum uz bu 
sarfiyattan dolayı mü ebbipleri hakkında ·hir 
muamele yapılıp yapılmadığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/879) 

[Kamutayın 19 . I . 1953 tarihl i 29 ncu Bir
leşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 
512. - Siva Milletvekili Şevki Ecevit 'in, 

il ve ilceler dışında bulunan köy okııllarının vilii
yet itibariyle adedi ile halen esaslı surette ta
mirc muhtaç olanlarının miktanıın, öğretmen 

okulu mezunu öğretmenl erden bu okullarda va
zife alanlar bulunup bulunınadığma, 1951 - 1952 
ders yılındaki mezun sayısına ve bu okulların ta
r::ammın teftiş görüp görmediğine dair Milli Eği
tim Bakanından sözlü sorıısu (6/880) 

[Kamutayın 19 . I . 1953 tarihli 29 ncu Bir
l eşiminde Milli Eğitim Bakanı cevap verıniıjtir.) 

(lçtima : 3) 
513. - Balıkesir Milletvekili Ali Fabri İşe ri'

nin, Balıkesir'de yeni açılan hastanede göz ve 
!kulak koğuşları boş olduğu halde dahiliye ko
ğuşunda ikişer kişin'in bir arada yatırılması se
bebine, vaıifeli doktorlardan uçuııe aynı ay 
içinde izin verilmesinin doğru olup olmadığına 
ve bu gibi idaresizliklere sebep olanlar hakkın
da ne muamele yapıldığ)na dair Sağlık ve os
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/881) 

[Kamutsyın 19 . I . 1953 tarihli 29 ncu Biı·
leşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap vermiştir.] (İçtiıno : 3) 

514. - Balıkesir Milletvekili Ali Pnhri lş
eri 'nin, Bandırma - İstanbul ve Karadımiz hat
tında işiiyen vapurlarda biletsiz seyahat etmek 
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mecburiyatinde kalan yolculardan alınan iki 
misli cezalı ·bilet ücretine İstanbul, Marmara ve 
Karabiga seferleı·i için daha büyük ve yollu bir 
gemi tahsisinin mümkün olup olmadığınu ve 
Denizcilik Bankasının maaşlı v ücretli menıur
Jarına yapılacak zamma dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/882) 

[Karnutaym 14 . [ . 1953 tarihli 27 nci Biı·
leşiminde Ulaştırma Bakımı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 3) 
515. - IJiyıı.rbııkır Milletvekili Mustafa 

Ekiııci 'nin, 1952 senesinde kıı~ ad ed ve nereler
de orta nıektep açıldığma, bunlardan kaç tane
sin in doğu ill erine isabet ettiğine ve Diyarbıı
kır'ın Lice ve Ç.ermik ilcelerinde orta mektep 
açılmasına neden müsaade edilmediğin e, 1951 
ve 1952 yıllaı-ında doğu illerinde kaç aded köy 
okulu yapıldığına dair Milli Eğitİnı Bakanın

dan sözlü sorusu (6/883) 
1 Kamutayın 19 . I . 195ll tarihli 29 ncu Bir

leşiminde Mill1 Eğitim Bakııııı cevap vermiştir.] 
( İçtima : 3) 

516. - Yozgad Milletvekili Av ni Doğan 'ın, 
::lorgun ilcesinin bazı köylel'iyle Boğazlıyan, 

Yerköy ve meı·kez ilcelerinin birçok köylerinde 
hazine narnma tesbit, tescil ve göçmenlere tah
sis olunan, yerli halka ait topraklar hakkında bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğint> 
dair Boşbakandan sözlü sorusu (6/884) 

[Kamutayıu 19 . I . 1953 taı-ihli 29 ucu Bir
leşimind Devlet Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 3) 
517. - Kar-s Milletvekili ırrı Atalay'm, a

rıkaını~ vf.' Göle ilcelerinin bazı köyleri ile Er
zurum ili arasında devam eden hudut ihtilafı

nın halli için ne düşünüldüğüne dair lçişl.eri 
Rakanın lan ısözlü sorusu (6/ 86 ) 

[Kamutayın 26 . T . l95:l tarihli 32 nci Bir
leşiminde tçişl ri Bakanı cevap vermiştir.] 

( İçtinıa : 3 ) 
51 . - Bıılıke ·ir· Milletvekili Ali Fa h ri İş

eri'ııiıı , 1951• yılındıı 'l'rakyıı'da Enez'in Çııvuş 
köyünde allıkasızlık yüzünden büyük ve kü<:ük 
ba hayvanlardım birçoğunun telef olmasına 
sebebiyet veren Keşan merkez baytarı hakkında 
ne muamele ynpıldığına doir l'ıırım Bakanın

don sözlü sorusu (6/ 7) 
[Kamutayıu 19 . I . 1953 tarihli 29 ncu Biı·· 

leşiminde Tarım Bakanı cevap 1•ermi.~tir.] 

(İçtima : 3) 

319. - Kırkl ııı·eH Milletvekili Şefik Rakay'· 
ın . Babaeski ilcesinin Doğanca köyüııdı> vukuıı 
gelen yangın ve J'el fıketzede l c re hükümet tanı
fıntlan yapılun yardıııı hakkındu Bııyındıl'lık 

\'!' lı;işlcı·i bııkanlıll'lııtlnn sözlü sorusu (6/~~H) 
1 Kamutayın 19 . T . 1953 tarihli 29 ncu Riı· 

l!'şiminde Bayındırlık Bırkanı Cl'vıtp vf'ı·miş

tir.l ( İçtima : 3) 

510. -;- Balıkesir Milletvekili Ali Fahri lş
eri'niıı , Istanbul telefon işlerinin ne zaman hal 
ledileceğine daiı· Ul aştırma Rııkanıııdun sözlü 
sorusu (6/889) 

[Kamutayın 14 . l . 1953 tarihli 27 nci Riı· 

l eşiminde UlaştırmA Bakanı cevap vermiştir.! 
( İçtinııı : ;3 ) 

521. - Balıkesir· Milletvekili Ali Fahri ts
eri'nin, vagonsuzluk yüzünden ilıııi geldiği söy
lenen linyit könıürü bulıranının öıılenmesi için 
ne gibi tedbir alındığına dair Ulaştırma Baka
nındım sözlü sorusu (6/890) 

fKamutoyın 14 . T . 1953 tarihli 27 nei Bir
leşimiııdı- Ulaştırma Bakaııı cevap vermiştir. ] 

(lçtima : a ı 

522. - Yozgad Milletvekili Yusuf Karshoğ
lu 'çıun, düğünlerdı- Men 'i lsrafat Kanununun 
tatbik edilmemesi sebebine daiı· İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/891) 

[Kamutayın 14 . T . 1953 tarihli 27 nci Bir
leşiminde İçişleri Bnkanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

ii23. - Diyarbakır Milletvekili M. Reıı.ı.zi Bu
cak 'ın. kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilemiyen 
hııcak müdiirteri hukkında İçişleri Bakamntlan 
sözlü sorusu (6/892) 

fKamutayın 24 . TV . 1953 tarilıli 72 nci Bir
leşiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

.524. - Diyarbakır Milletvekili M. Remzi Bu
cak 'ın, Diyarbakır adli teşkilatında mevcut 
' sliye Ceza ve Asliye Hukuk mahkemeleri iş

leri hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/893) 

[Kamutayın 19 . I . 1953 tarihli 29 ucu Bir
le iminde Adalet Bakanı cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

525. - Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İş
eri'nin, Bandırma 'nın Merino Çiftliğinde 1952 
yılında ka~ dönüm ziraat yapılılığına ve ne 
miktar tohum ekildiğine, mahsulüıı çift.l'ik ihti-
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y.acını karşılıyacak bir durumda olup' Ilimadığı
na ve ekilen buğday ve yulaflarm vaktinde bi
~ilmf"mcsi ,vüzündeıı zı:vııa uğrad ı ğının doğru 

olup olmadığına drur '!'arım Bakanındım sözlü 
•orusu (6/894) 

[Kamutayın 19 . 1 . 1953 tarihli 29 ncu Bir
leşiminde Tarım Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : ;~) 
526. - Manisa Milletvekili !tefik Şevket ln

ce'nin, dilencilerin herkesi izaç eden hallerin.in 
önüne geçmek .için inzıbati ve içtimai bakımlar
dan tedbir alınmasnun düşünütüp düşünülme
d.iğine dair lçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanlarmdan sözlü sorusu ( 6/895) 

[Kamutayın 19 . I . 1953 tarihli 29 ncu Biı·
Jeşim.inde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap v!'rmiştir.] (lı;tima : 3) 

527. - Yozgad Milletvekili Yusuf Karshoğ
lu 'nun, dilenciliği menede<'ek tedbirlerin alın

ması hakkındaki kanun hükümlerinin şimdiye 
kadııı· yerine getirilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakarundan sözlü sorusu (6/896) 

[Kaınutaym 7 . V . 1953 tarihli 78 uei Bir
le~iıninde l çişleı-i Bakanı cevap vermiştir.) 

(l~tima . 3) 
:J:lS. - !\ayseri "'-!illetvekili Mehmet Özdc

ntiı·'in, Zamantı Jrmağı üzerindeki hiclro- elek
trik işiniıı daha n" kadar müddetle tetkika tabi 
tutulacağına, şirnd.iye kadar yapılan etüdlcrin 
teknik ve iktisadi bakımlardan ne gibi netice
ler verdiğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/897) 

[Kamutayın 26 . I . 1953 tarihli 32 nci Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı ce;ap vr;rmiştir . ] 

(l~Hma : 3) 
529. - Zonguldak Milletvekili Rifat Sh·iş

oğlu 'nun, Bolu Irmağımn Suçatından itibaren 
Filyos'a kadar uzanan yatağının ıslahı ve Dev
rek'i 'l'efen Istasyonuna bağlıyan ahşap köp
ı·ünün yeniden inşası hususlarında ne düşünüı
düğüne dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
I'USU (6/898) 

[ Kamutayın 23 . ın . 1953 tarihli 57 nci Bir
leşiminde Bayındırlık Bakanı cevap vermiştir.] 

530. - Muğla Milletvekili Cemal Hünal'ın, 
RÜngerci ve bnlıkçılara yardımda bulunulması

nın düşüniilüp diişünülmediğine dair Ekonomi 
ve Ticaret Bakarundan sözlü sorusu (6/899) 

[ Kamutayın 13. XI .1953 tarihli 4 ncü Bir-
leşiminde sonı düşmüştür.] (l~timu : 4) 

531. - Urfa Milletvekili Feridun .Ergin 'ın , 
1951 ve 1952 seneleri zarfında rta vilayeti 
köy suları i~in ne kadar yardun yapıldığına ve 
kaç köyiin ihtiyacının temin ed.ildiğine, aynı il 
diihilindek'i köy ve Devlet yolları için l 952 yıJı 

Bütçesinden ne miktar tah isa1 ayrıldığına ve 
Birecik Köprüsü inşasının ne zaman tamaınla
ııncağına dair Ba.vındırlık ve İçişl eri bakaularm
dan sözlü sorusu (6/900) 

[Kamutayın 9 . IV . 1953 tarihli 65 nci Bir
leşiın.indc İçişleri ve Bayındırlık bakanlan ce
vap vermiştir.] (lçtima : 3) 

532. - Trabzon Milletveltili Mahmut Goloğ
lu 'nun, Trabzon Liman lşletmesi emrinde çalı
şan mavna kaptan ve tayfalarının günlük me
sailerin'in muayycıı olup olmadığına ve bunlara 
fazla mesai ücreti verilip verilınediğine dair 
(.'alı~mıı ve lllaş1ınnu hakanlarından sözlü soru
su ( 6/~)01) 

l Kamutayın 23 . lll . 1953 1ariltli 57 nci Bir
leşiminde Çal~ma Vf" lllu~tımıu bakanları cevap 
veımiştir.)ı (İçtima : 3) 

533. -- 'rmbzon .VfilletvckiU Mahmut Goloğ
lu 'nun, hastanelerin ınüstakil bıışbekimliklerce 

idaresi 'ile servi mütelıassıslaruıın mesailerinin 
ve hastanelerin idarcı;inin bugünkü durumdan 
kurtarılmaları hususunda ne gibi bir tedbir dü
şüniildüğüne dair 'ağlık ve Sosyal Yardım En
kanından sözlü sorusu (6/902) 

[Karnutayın 19 . T . 1953 tarihli 29 ncu Bir
le.~iminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı cevap 
vermiştir.) (lçtima : 3) 

534. - Gümüşane Milletvekili V asfi Mahir 
Kocatürk'ün, liselerimizde tatb'ik edilmekte olan 
Türk Dili ve Edebiyatı programlannın hangi 
heyet veya şahıslar tarafından yapıldığına, ilmi, 
1tayati, terbiyevi ve milli bir şekle getirilmeleri
n.in düşünülüp düşünülınediğine da'ir Mill'i Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/903) 

[Kııınutaym 19 . I . 1953 tarilıli 29 ncu Bir
·iminde MiUi Eğitim Bakanı cevap veı-ın.işt'ir.] 

(İçtima : 3) 
535. - Y 01.gad Milletvekili Hasan Üçöz 'ün, 

YoY_gad 'ın Boğaılıyan ilcesi merkez ve köyleri 
ile Çayıralan ilcesinin Çat ve Burmıkışla köyle
rine bugüne kadar BulgariBtan göçmeulerinden 
kaç hane i.sk..lin edildlğinc ve bu maksatın yapı
lan evler için sarf olunan kereste miktanna, in
şaatın tamamlanıp tamamlanmadığına ve müta
ahhide verilen avans miktarına, göçmenlere ara-



- 736 -
zi ve· koşuro hayvanı verilip verilmediğine ve ls
kan Toprak Tevzi konrisyonJarırun taraflı çalış
malarmın önüne ne zaman geçileceğine da'ir 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/904) 

[Kamutayın 19 . I . 1953 tarihli 29 ncu Bir
leşiminde Devlet Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 3) 

536.- Tekiı-dağ Milletvekili Şevket Mocan'
ın, 1952 yılında kaç vatandaşın harice seyahat 
ettiğine, bunlardan kaç tanesinin döviz verilme
den 100 Türk lirası ile gittiklerine ve döviz açı
ğımızın miktarına dair Maliye ve Ekonomi ve 
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/905) 

[Kamutayın 9 . IV . 1953 tarihli 65 nci Bir-
leşiminde Maliye Bakanı cevap verıniştir.] ' 

(lçtima : 3) 

537. - Sinob Milletvekili Muhtar Acar'ın, 
İstanbul imar plamna göre yeşil sahaya tesa
düf eden bir arsanın satış mevzuunun tetkikı 
için bu husustairi evralun daimi komisyona na
sıl ve ne sebeple gönderililiğine dair İçişleri 

Bakarundan sözlü sorusu (6/909) 

[Kamu tayın 26 . I . 1953 tarihli 32 nci Birle
şiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 3) 

538. - Sinob Milletvekili Muhtar Acar'ın , 

1951 ve 1952 senelerinde !stanbul Sergisinde şe
hir meclisi üyelerinin vazifelendirildiğinin doğ
ru olup olmadığına, ayrıca kaç ~inin istihdam 
adildiğine ve bunlara ücret, yevmiye ve gece 
mesaisi naıru altında ne kadar para ödendiğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/910) 

[Kamutayın 9 . IV . 1953 tarihli 65 nci Birle
şiminde İçişleri Bakanı cevap vermiştir.] 

(lçtima : 3) 

539. - Sinob Milletvekili Muhtar Acar'ın, 
!stanbul Genel Meclisinin kanunun tayin ettiği 
toplantı devreleri haricinde ibtısas komisyon
larının çalışıp çalışmadıklarına ve bu koınis

yonlara diilıil bulunanlara bakla huzur vermp 
verilmediğine, İstanbul Birleşik Mahalli İdaresi 
ile Belediyesine bağlı müesseseler kadroların
da istihdam edilenler arasında vazüeye uğra

madıkları halde naınJarına istihkak tahakkuk 
ettirilenlerle, meslekle alakası olmıyanlarm bu
lunduğu haklandaki iddiaların doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/911) 

[Kaınutayın 9 . IV. 1953 tarihli 65 nci Birle-

şiminde tçişleri Bakanı cevap verıııiştir.] 
(!çtinıa : 3) 

540. - Sinob Milletvekili Muhtar Acar'ın, 
İstanbul Belediyesince Eyüp 'te Dökmeciler cad
desinde mubayaasırıa tevessül edilen arsanın 
satınalınması muamelesine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/ 912 ) 

(KamutayıD' 9. IV . 1953 tarihli 65 nci Birle
şiminde İçişleri Bakanı cevap verıııiştir.] 

(İçtima : 3) 

541. - Siııob Milletvekili Muhtar Acar'ın, 
Sokoni Yaktım Anonim Türk Petrol Şirketi ile 
İstanbul Belediyesinin bir mukavele akdedip 
etmediğine dair İçişl eri Bakımından sözlü soru
su (6/916) 

[Kamutayın 9. IV . 1953 tarihli 65 nci Birle
şiminde İçişleri Bakanı cevap veı·miştir.] 

(İçtima : 3) 

542. - Sinob Milletvekili l\{uhtar Acar·'ın, 
Sinob Müzesinin. Kastamonu'ya nakli için bir 
karar verilip verilmediğiııe, verilmişse sebe· 
bine dair Milli Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/917) 

(Kamutayın 26. I. 1953 tarilıli 32 nci Birle
şiminde Milli Eğitim Bakanı cevap vermiştir.] 

( !çtimıı : 3) 

543. - Çanakkale Milletvekili Bedi Enüs· 
tün'ün, 1952 büt~e yılı içinde Çanaltkale iline 
il ve köy yolları ve köy içme ımiarı i~in yapı 

lan ayni ve nakdi yar·dıın yekfınunun kaç li
radan. ibaret olduğuna dair Başbaltandan sözlü 
sonısu (6/919) 

[Kamutayın 26. I .1953 tarihli 32 nci Birle
şiminde Bayındırltk Bakanı cevap vermiştir.) 

( İçtima : 3) 

544. - Denizli Milletvekili Baha Akşit'in , 

küçük sanatların yayılması, gelişmesi, bugiink'ii 
içtimai ve iktisadi şartlara uygun bir şekle ge
tirilmesi ve bu sanat erbabının knlkırunası, el 
dokuınacılığının inkişafı ve dokumacilara kre
di temjni hususlllMllda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüııe ve Denizli'deki Apre - Boya san
tralinin el dokumalarını işiiyen bir fabrika ha
line getirilmesinin düşüni:ilüp düşünülmediğinc 

dair Ekonomi ve Tirart>t ve İşl etmeler hakanla
rından sözlü sorusu (6/920) 

(Kamntaym 7. V. 1953 tarihli 78 nei Birle
şiminde Ekonomi ve Ticaret Vekili cevap ver
miştir.] (İçtima : 3) 
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545. - Kars MillctvcOdli Sırrı Atalay 'ın, va

lilere bu l undukları mıntakalara göre farklı ve 
fcvkaludc sal;lhiyctler verilip verilmediğine dair 
İçişl er i Bakanından sözlü sorusu (6/921) 

[ Kamutııyın 9. IV . 1953 tarihli 65 nci Bir
leşiminde İçişleri Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 
546. - Zonguldak l\lebusu Abdün·ahınan Bo

yacıgillcr 'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle diğer 
müzelcrimizdcki bi'ızı tarihi eserler in Paris'te 
bir sergi de teşhir edilmek üzere Fransa 'ya gön
derilmesi kararının ne gibi fayda ve mülahaza
lara mebni verildiğine dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/923) 

[Umumi Heyetin 13. VII. 1953 tarihli 107 
nci Birleşiminde salıibi tarafındau geri aluıın ış

tır . ] ( İçtiına : 3) 
547. - Zonguldak Mebusu Abdünalıman 

Boyaeıgillcr 'in, Demokrat 1znıir Gazetesinin İz
mir Bel'Celiye Başkanı Rauf Onursal ile Beledi
ye Daimi Encümcn azaları haldmıdaki idcliala
rıııııı doğru olup olmad ığına dair Başvcfidldcn 

sözlü sorusu (6/!l24) 
[Umumi IIcyc1 in 7 . V. 1953 tal'ihli 78 nci 

Birleşimindc Devlet ve İçişleri veldlleri cevap 
vermiştir.] ( İçtima : 3) 

548. - Zonguldak i\Icbusu Abdürrahinan 
Boyacıgiller'i n, bir bakanın her hangi bir siyasi 
parti il koııgr<'sinclc başkanlık divanında görev 
kabııl etmesinin nas ıl mütalaa edilmekte olduğu
na dair Başvckildcn sözlü sorusu (6/925) 

[Umumi Heyetin 7. V. 1953 tarihli 7 nci 
Birleşiminde Devlet Vekil i cevap vermişti r.) 

( İçtima : 3) 
549. - 8rzurum 1\fcbusu Sabri Erelurnan 'ın, 

Türkiye'de mevcut tuzlaların kul l anış tarzla
riyle i sti lısa l , istihli'ık ve ihrar; edilen tuzun mik
tarına, atış Ş!'killerine, nınbarı olan ve olmıyan 
tuz bölgclerint- dair Gümrük ve Tekel Velldlin
den sözlü sorusu (6/928) 

[Umumi lleyctin 26. I . 19fi3 tarihli 32 nci 
Birleşimiudc Gümrük ve Tck l Vekili cevap ver
miştir.] (! çtima : 3) 

550. - Kayseri ıtehusu Mehmet Özdemiı· 'in, 

Kayseri viliıyeti dahilinde bulunan Sultansazı 1 
bat~klığmı'n kurululması için şimdiye kadar ve 
ne gibi işler ve etüdler yııpıldığına \ 'C bu batak
lığın kaç yılda kurutulabil er!'ğiııe dair Ba.vıııdır
lık ve Tarım vekillerinden sözlü sorusu (6/929) 

( mumi Heyetin 26. I. l!l53 tarihli 32 nci , 

Birlcşiminde Bayındırlık ve Tarım vekilieri ce
vap vermişti ı·. ) (İçtima : 3) 

551. - Kayseri Mebusu Mehmet Özdemir 'in, 
Zamantı ırmağı üzerinde yapılacak şişirınelerle 

etrafında bulunan 300 bin dönüme yakın arazj
nin su lanınasını temin için lüzumlu tesisiere ne 
zaman başlanacağına ve bu tesislerin kaç yıl zar
fında ikmal olunacağına dair Bayındırlık Veki
linden sözlü sorusu (6/ 930) 

[Umumi Heyetin 26 . I . 1953 tarihli 32 nci 
Biı·ı'eşiıniııde Bayındıı-lık Vekili cevap vermiş
tir.) (İçtima : 3) 

5ı52. - Gümüşane Mebusu Ahmet Kemal Va
rınca'nın , Do~ şeker fabrikasının kurulmasına 

ait bir tasavvur veya bir teşebbüs olup olmadığı
na dair İşletmel er, Ekonomi ve Ticaret vekillerin
den sözlü sorusu (6/931) 

[Umumi Heyetiıı 26 . I . 1953 tarihli 32 nci 
Birlcşimindc İ şletmeler Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

553. - Van Mebusu Ferid Melen 'in, Tür
kiye Emiiık Kredi Bankasınca ticari kredi veri
lip verilmediğiıı e, veriliyorsa bankanın kuruluş 
maksadına uygun olup olmadığına, Ankara -
İstanbul ve Eskişehir şubelerince kaç borçluya ne 
kadar ticari kredi açıldığına ve bu lrredilcrin en 
yük~ek ferdi haddine dair Maliye Vekilinden 
sözlü sorusu (6/934) 

[Umumi Heyetin 9 . IV . 1953 tarihli 65 nci 
Birleşimindc Maliye Vekili cevap vermiştir . ] 

(İçtima: 3) 

554. - Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, 
Çanakkale'nin iktisaden kalkındmiması i ı;in ına

nalien tetk-ikata memur edilen heyetin raporu 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ti
caret Vekilinden sözlü soru~u (6/ 935) 

[Umumi Heyetin 7 . V . 1953 tal'ihli 78 nci 
Birleşiminde Ekonomi ve Ticaret Vekili cevap 
verm iı1tir.] (1çtima : 3) 

555. - Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, 
Tunus meselesinde Hükümetin noktai nazarına 
dair Dışişleri Vekilinden sözlü orusu (6/936) 

[Umumi Heyetin 14 . V . 1963 tarihli 82 nci 
Birleşiıninde Dışişleri Vekili ce\·ap vermiştir. ) 

( İçtima: 3) 

556.- Diyarbakır Mebusu l\f. Remzi Bucak'
ın, İstikiil i Oaıctesinin 18 Kasnn 1952 taı·ilıli nüs
lı:ısındnki (memleket lıütünlüğünü parçalayıcı) 

nefJriyat hakkında bir tahkikat yapılıp yapılmn.-
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dığına dair Adalet Vekilinden sözlü sorusu 
(6/937) 

[Umumi Heyetin 7 . V . 1953 tarihli 78 nei Bir
leşiminele Adalet Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtiına : 3) 

551. - Eırv.tırum Mebusu Sabri Erduman 'uı, 
1953 yılında yeniden teşkil edilecek kazaların sa
yısına ve kurulmalannın hangi zaruret ve esas
lara ist~nadettiğine dair İçişleri Vekilinden söz
lü sorusu (~/947) 

[Umtuni Heyetin 12 . Il . 1953 tari'h.li 42 nci 
Birl~iminde sahibi tarafındau geri alınmıştu.] 

(İçtima: 3) 

ö58. - İv.mir Mebusu Ci had Baban ' ın, bazı 
gazetelerin Milli' Eğitim Vekilini irticaı teşvik 

eder mahiyette gösteren neşriyatı hakkında Milli 
Eğitim Vekilinden sözlü sorusu (6/948) 

[Umumi Heyetin 23 . III . 1953 tarihli 57 nci 
Birleşimincl sahibi tarafından geri alınmıştır.] 

(İçtima : 3) 

659. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Ameri
kalıların Doğu - Anadolu için teklif etmiş oldu
ğu 3,5 milyon dolarlık yardımla Kars 'ta ne gibi 
tesisler yapılacağına ve hayvancılığın ıslah ve 
inkişafı için bir tarun endüstrisi lrurulm.ası husu
sunda hazırlık yapılıp yapılmadığına dair Tarım 
Vekilinden sözlü sorusu (6/951) 

[Umumi Heyetin 16 . III . 1953 tarihli 69 neu 
Birleşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır.] 

(İçtima: 3) 

560. - ankırı Mebusu Kazım Arar'uı, Çan
kırı Atış Okulu eğitim sahası içine alınan mer
kez kazasına bağlı Hıdırlık köyü halkının ne
reye nakil ve iskan oluoacağına va istimli'ık edi
lecek arazi hakkında ne gibi bir muamele yapı
lacağına dair Devlet, İçişleri ve Mill1 8avun
ma vekillerinden sözlü sorusu (6/954) 

[Umumi Heyetin 24 . T.V . 1953 tarihli 72 
nci Birleşiminde Devlet Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

561. - İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 1944 
ııenesinde milliyet~erin maruz kaldıkları iş

kencelerin vukubulmadığı yolunda Ulus gazete
sinde neşr dilen makaleler hakkında ne düşü
nüldüğüne, işkence hadisesi üzerinde bir tahki
kat yapılıJ> yapılmadığına ve failierin buıpin 

hangi vazifelerd istihdam edildiklerine dair 
Başvekilden sözlü sorusu (6/955) 

fUmumi Heyetin 7 . . 195~ tarihli 7 nci 

Birleşiminde Devlet Vekili cevap vermiştir.] 
(İçtima : 3) 

562. - İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, Tür
kiye Milli Talebe Federasyonu tarafından ya
bancı memleketlere tertiplenen seyahatlere v.e 
Talebe Federasyonuna şimdiye kadar yapılan 
para yardımının miktarına dair Milli Eğitim 
Vekilinden sözlü sorusu (6/!>56) 

[Umumi Heyetin 16 . Xl . 195:{ tarihli 5 nci 
Birleşiminde soru düşmüştür.] (İçtima : 4) 

563. - Mardin Mebusu M. Kum il Boran ' ın. 
Devlet Tiyatrosunun munevi şahsiyetini inci
ten gazete havadisleri hakkında Milll Eğitim 
Vekilinden sözlü sorusu (6/957) 

[Umumi Heyetin 24 . IV . 1953 tarihli 72 
nci Birleşiminde Milli Eğitim Vekili cevap ver
miştir.] ( lçtiıno : 3) 

564.- Seyhan Mebusu Sedat Barı 'nın, Ada
na ve Ceyhan ovasının su baskınındıın konın

ması için Savı·un. Sunhas çayları ile Ceyhan 
nehri üzerinde bir tedbir alınması hususundu 
ne düşünilidüğüne dair Bayındırlık Vekilinden 
sözlü sorusu (6/958) 

[Umumi Heyetin 23 . UI . 1958 taı·ihli 57 
nci Birleşiminde Bayındırlık Vekili cevap ver
miştir.] (İçtima : 3) 

565. - Zonguldak Mebusu A bdürrahman Bo
yaeıgiller'in; Büyük Doğu mecmuasının günlük 
gazete haline 'geldiği vR. kapandığı tarih iltı 

bu müddet içinde aldığı. resmi ilfın bedelinin tu
tarma dair Başvekilden sözlü sorusu (6/961) 

[Umumi Heyetin 27 . V . 1953 tarihli 88 nci 
Birleşiminde Devlet Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 
566. - Trabzon Mebusu Harndi Orhon'un. 

İstanbul'da Veremle Sava.ş Derneği Kongresi
ne vakı müdahale dolayısiyle ne muamele yapıl
dığı hakkında İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/965) 

[Umumi Heyetin 27 . V . 1953 tarihli 88 nci 
Birleşinrinde İçişleri Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 
567.'- Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyü

boğlu 'nun, antidemokratik kanunlar hakkında 
Başvekilden özlü sorusu (6/9G8) 

[Umumi Heyetin 24 . T.V . 195.3 ·tariltli 72 
nci Birleşiminde Devlet Veldli cevap vermi§tir.] 

( İçtima : 3) 
568. - Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 

vilayet mııkammda Gülpınar köy\i Muhtarını 
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oöven Malatya Valisi hakkında ne muıımele ya
pıldığına ve bu husustaki tahkikatın ne safha
da olduğuna. dair l~işleri Vekilinden sözlü so
rusu (6/969) 

[Umumi Heyetin 24 . IV . 195:3 taı·ihli 72 
nci BirleşimindP t~i~lHi VPkili tevııp vermi~
tir.] ( l çt inııı : :ı ı 

569. - Balıkesir Mcbusu Ali Fahri İ§eri 'nin, 
Balıkesir ve Çanakkale vilayetleri dahilinde 
vukua gelen zelzeleden hükümetin derhal h81ber
dar edilip edilmediğine. felaketzedelerin ha
rınmaları için ne kadar çadır tevzi adildiğine ve 
Bandırma'da da zelzele olduğu hak~ında radyo 
ile yayınlanan yanlış habet·e dair İçişl eri Veki
linden sözlü sorusu (6/975) 

[Umumi Heyetin 24- . TV . 1953 tat'ihli 72 ııei 

Birleşiminde t ~ işleri Vekili ~evap vermiştir.l 
(İçtima : 3) 

!>70. - Ordu Mehusu Atıf TopaJoğlu 'nun, 
Oüılhane profesör vekillerinden hir do~entin ta
limata aykırı olarak Haydarp~a HastanesinP 
ne suretle tfıyin adildiğine daiı- Milli Ravunm;ı 
Vekilinden sözlü sorusu (6/976) 

[Umumi Heyetin 24 . TV . 1953 tarihli 72 nei 
Birleşiminde Milli Ravunma Vekili et>nıp vermiş
tir. ı ( t çtima : 3) 

!i71. - Trwbzoıı Mebusu Barndi Orhon 'un. 
Gü lhane Askeri Tıp Akad emisi profesör vekili 
bir do~entin talimata aykın olarak Haydaı-paşa 
Hastanesine tayininin iptal edilip edilmiyeeeği

ne dair Milli Ravıınma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/977) 

[Umumi Heyetin 24 . [Y . 1953 taı-ihli 72 ıwi 
Birleşiminde Milli Ravunnıa Vekili rı•vap vermiş
tir.] ( İçtima : 3 ) 

572. - Balıkesir Melıusu Ali Fahri İşel'i'ııiıı. 
Bandırma. Emniyet Amiri Zeki Şahin hakkında 
viilkı şikayetlerin doğru olup olmadığına rlııil' t ı.: 
işleri V elcilinden sözlü sorusıı (6/978) 

[Umumi Heyetin 24 . TV . 1953 tarihli 72 n!'i 
Birleşimindı> lçişiPri Vekili revıı.p vermiştir. J 

(tçtimıı : 3) 

573. - Balıkesir Mebu u Ali Fahri lşeri 'nin , 
Bandırma'da Komis ı · Şı>vki Gürkaya hakkında 
vlikı şikayetlcriıı doğru olup olmadığına rlair t~ 

işleri Vekilinden sözlü sornsu (6/979 ) 
[Umumi Heyetin 27 . V . 1953 tarihli ıwi 

Birleşimindl' tçişleri Vekili eevap vermiştir.] 
(İçtima : 3) 

574. - Ordu Mebıısu Feyzi Boztepe'nin, ts- · 
t.anbul Haydarpaşa Askeri Hastanesine tayin 
olunan Gülhane Askeri Tıp Akademisi sabık 

Profesör V ekili Doçent Albay Doktor Saim Sağ

lık hakkında vekaletçe her hangi bir takibat ya
pılıp yapılmadığına dair Milli Ravtınma Vekilin
elen sözlü sorusu (6/980) 

(Umumi Heyetin 24 . TV . 1!!53 t.arihJi 72 nei 
Birleşiminde Milli Ravunma Vekili cevap vermi~
t.iı· . l O<ıtima : 3) 

57!i. - Balıkesir Mebusu Ali Fa h ri lşeri 'nin, 
Ayvalık ve Gemlik vapurlannın maliyetleriyin 
işletme masrafianna vı> istiap hadlerine, bu ge
mileri satına lmak i~in giden heyetiere konıüsyon 
adiyle bir ücret verilip verilmediğine dair Ulaş

ı ı rıııa Ve kil i nden sözlü sorusu ( 6/ 981 ) 
[Umumi Heyetin 24 . IV . 1953 tarihli 72 nci 

Rirleşiminde Ulaştırma Vekili eevap vermiştir. ] 

( İçtima : 3) 

576. - Balıkesir Mebusu Ali Fahri tşeri 'nin, 
!l . III . 1953 tarihinde t tanbul 'dan Bandırma ·_ 

_va ha.ı· ket eden A~rvalık vapurunda ka.ı.: yolcuya 
bil t>t verildiğine, vapurun istiap haddinin kaç ki
şi olduğuna vı> sefere hallgi tarihte tahsis edilmi ; 
bulunduğunıı dair Ul~tırma Vekilinden söılii 

sorusu (6/982) 
[{ nıumi Heyetin 24 .-JV . 1!153 taı·ihli 72 nci 

Birleşinıindt> tnaştırma Vekili l'evap vermiştir. i 
( İçtima : 3) 

577. - Ordu Mebuım Hüsnü Akyol'tın, Zon
guldak - Ereğli Kömür İşletmesinin işçiler i<ıin 
satınaldığı lastik botların adedieri ile marka
sına ve hangi şartlarlıı mubayaa edildiğine dair 
l~letme l er Vekilinden sözlü sorusu (6/990) 

[Umumi Heyetin 14 . V . 1953 tarihli 82 nei 
Birleşinlinde İşletmeleı· V ekili cevap vermiştir. ] 

(İçtima : 3) 

57 . - Y ozga.d Mebusu Yusuf Karshoğlu '
nun, Çankaya'ya yakın bir köyde vukubulduğu 
söylenen çirkin bir hadise dolayı iyle müteca
vizleri hakkında cereyan eden muamelenin ne 
safhada olduğuna, ırz, can ve mal emniyeti hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Adalet ve İçiş
leri vekillerinden sözlü sorusu ( 6/991) 

[Umumi Heyetin 27 . V . 1953 tarihli n i 
Hirleşiminde tçişleri ve AdalE't veldlleri cı>vap 
ven:niştir. 1 (İçtima : 3) 

579. - Çanakkale Mebusu üreyya Endik'
in, Balıkesir ve Çanakkale'de vnkubulan z l7.e
leyi hükümetin ne zaman haber aldJğına ve 
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· ölenlerin sayısına, yapılmış olan kurtanna ve 
yardım faaliyetinin kafi görülüp görülınediğine, 
önümüzdeki aylarda bu ınıntakanın imar edilip 
dilmiyeceğine dair İçişleri Vekilinden sözlü so

rusu (6/992) 
[Umumi Heyetin 13 . Xl . 1953 tarihli 4 ncü 

Birlcşimindc soru düşmüştür.)ı (lçtima : 4) 

580. - eyhan Mebusu Sinan Tekeli{)ğlu'
nun, Saracoğlu Mahallesindeki apartman daire
lerinin ne sebeple yüksek maaıtlı memurlara tah
sis ed'ildiğine, alınan kira bedellerinin apart
manların amortisman, idame ve tedvir masraf
Iarına tekabül edip etmediğine, Verem Savaş 
dernekleriyle verem hastanelerinin faaliyetleri · 
ne dair Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve
killerinden sözlü sorusu (6/993) 

[Umumi Heyetin 14 . V . 1953 tarihli 82 nci 
Birleşiminde Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım vekilieri cevap vermiştir. J (İçtima : 3) 

581. - Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'
nun, Kore Savaşı devam ettiği müddetçe asker 
göndermek mecburiyetinde olup olınadığıınıza, 

bu münasebetle yapılan milsrafların kimin tara
fından ödendiğine ve ,ıliğer devletlerin Kore'
deki kuvvetlerinin miktarına dair ?i1illi Savun
ma Velcilinden sözlü sorusu (6/994) 

[Umumi lleyetin 16 . XI . 1!>53 tarihli 5 nci 
Birleşiminde Milli Savunma Vekili cevap ver
miştir.) (İçtima : 4) 

5 2. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu '
nun, Gülhane Tıp Akademisi Başhekimi hakkın
da iddia olunan suiistimal işinin doğru olup ol
madığ ınıı. ve Akacl mi çevrelerinde va.kı diğer 

dedikodnlara dair Milli Savnnma Vekilinden 
sözlü sornsu (6/996) 

(Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tarihli 5 nci 
Birleşiminde Milli Savunma Vekili c.ıvap ver
miştir.) (İçtima : 4) 

583.- eyhan Mebusu Sedat Barı'nın, muh
teJjf firmnlıı.ra ait traktör fiyatlarmda görülen 
fabiıı yük elmelere ve ziraat aletlerinin takasla 
getirilmesinde zamret olup olmadığına dair Ta
rım Vekilinden söziii sorusu (-6/997) 

[Umumi Heyetin 27 . V . 1953 tarihli 88 nci 
Rirleşimind Tarım Vekili cevap vermiştir.) 

(lçtima : 3) 

584. - rlu 1\lebusu Atıf To paloğlu 'nun. 
. H. P. Genel Başkanının Karadeniz seyahati 

e nasıııda karşılama maksadiyle dnvul zurna 

çalanlara tarhedilen vergi hakkında Maliye Ve
kilinden sözlü sorusu (6/998) 

[Umumi Heyetin 27. V. 1953 tarihli 88 nd 
Birleşiminde Maliye Vekili cevayp vermiştir.) 

(İçtima : 3) 

585. - Afyon Karahisar Mebusu Süleyman 
Kerman 'ın, Aiyon Karahisar vilayeti Emirdağı 
kazasının Pınarbaşı mevkiinde tesis edilmiş bu
lunan (Köyler Ortak Fidanlığı) nın tahripten 
kıırtarılması ve tekrar ihyası hususunda ne dü
şüııüldüğüne dair Tarım Vekilinden sözlü soru
su (6/1001) 

[Umuıni Heyetin 27 . V. 1953 tarihli 88 n'Ci 
Birleşiminde Tarım Vekili cevap verıniştir.) 

(İçtima : 3) 

586. - Balıkesir Mebusu Ali Fabri İşe ri 'nin, 
Bandırmıı. 'da lO askeri birliklere 1952 senesinde 
mütaahhit tarafından verilen koyun etinin şart
nameye aykırı olduğu ve muayene komisyonu
nun vazjfesini suüstimal ettiği hakkındaki şika
yetler dolayısiyle tahkikat yapılıp yapılmadı

ğına dair Milli Savunma Velcilinden sözlü soru
su (6/1002) 

(Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tarihli 5 nci 
Birleşiminde Milli Savuruna Vekili cevap vermiş
tir.) (İçtinıa : 4) 

587. - Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe ri 'nin, 
Bandırma Uçaksavar Alııyı Kumandanı hak
kında vii.kı şikayetlerin doğru olup olmadığına 
dair Milli avunma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1010) 

[Umumi Heyetin 16 . Xl . 1953 tarihli 6 nci 
Birleşiminde Milli Savunma Vekili cevap vermiş. 
tir.) (lçtinıa : 4) 

5 8. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacıgiller'iıı, merkez valiliği kadrosu ile halen 
bu vnzifede kullanılanların sayısına ve Emni
yet Genel Müdürlüğünün vekitleten idare edil
mesinin sebebine dair İ çişleri Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1011) 

[Umumi Heyetin 13 . VII. 1953 tarihli 107 
nci Birlcşiminde sahibi tarafından geri alınmış
tır.) (lçtima : 3) 

5 9. -Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars'
ın iktisadi kalkınması için hazırlanmış bir pro
gram mevcut olup olmadığına, mevcut değil
sc ne zaman hazırlanıp tatbik edileceğine dair 
Başvekilden sözlü sorusu (6/1012) 

[Umumi Hey tin 27 . V. 1953 tarihli nci 
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Birleşiminde Devlet Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

590.- I\ars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars'ta 
hüküm süren şiddetli ve devamlı kış sebebiyle 
hayvanların beslenmesini temin için ne gibi 
tedbirler düşünilidüğüne dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/1013) 

[Umumi Heyetin 7 . V. 1953 tarihli 78 nci 
Birleşinünde sahibi tarafından geri alınmıştır.] 

· (İçtima : 3) 

591. --' Ankara Mebusu ~uad Seyhun'un, 
iktisadi devlet teşekküllerinde tatbik olunan 
işçi ücret sistemine, Makine Kimya Kurumun
da yeni ücret sistemi ihzar olunurlcen emsal 
müesseselerelen mütalaa alınıp alınmadığına ve 
bir iş yel'inde muhtelif ücret sistemleri tatbikı
nın doğru olup olmadığına dair Çalışma ve !ş
letmeler vekillerindmı sözlü soı·usu (6/1014) 

[Umumi Heyetin ll. XI . 1953 turilıli 3 ncü 
Birlcşiminde Çalışma, !şl etmel er vekilieri cevap 
vermiştir.l (lQtima : 4) 

592. - Malatya Mchusu Hikmet Fırat'ın, 

· Malatya viifıyatinin Çataltepc köyü Muhtarı 

Ömer Brkenckli'nin işine keyfi olarak son veren 
Bcsni Kaymakamı i lc göre\'ini kötüye kullanan 
jandarma komutanı hakkında vakı müracaat üze
rine ne muamele yapılelığına daiı· tçişleri V eki
linden sözlü sorusu (6/1015) 

[Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tarihli 5 nci 
Birleşiminde İ çişleri Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 4) 

593. - Balıkesir Melıusu Ali Fahri İşeri'nin, 
vazifesini ihmal ve suiistimal ettiğ i söylenen 
Bandırma Tayyare .Alayı Kumandanı .Arif Hik
met ~ar hakkında vii.kı şiki\.yetler üzerine ne 
muamele yapı l elığına dair Milli Savunma Veki
lind n söı~lü sorusu (6/1018) 

[Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tarihli 5 nci 
Birleşimindo l\filli SM•unma Vekili cevap ver
mi~tiı·.ı · (İçtima : 4) 

59l. - Balıkesir l\lcbusu Ali Fahri !~cri'nin, 
Bandırma Tayyarl' Alayi Kumandanı AJbay 
Arif Hikmet çar ilc Yüzbaşı Uüştak l\[atsıı 

hıı.kkında viikı şiknyPtleriıı doğm ıolup olm!Wı

ğma dair lifilli Savunma Vckil'indcn sözlü soru
su (6/ 1019) 

[ mumi Il yetin 16 . Xl . 1953 tarilıli 5 nci 
Birleşiminde Milli Savunma Vekili cevap ver
miştir.] (lçtima : 4) 

595. - Balıkesir Mcbusıı .Ali Falıri İ§Cri'nin, 
Bandırma iskele meydanında tayyaro alayı ge
diklileri ile siviller arasmda vukubulduğu söyle
niten lıMisenin doğru olup olmadığına dair Milli 
Savunma Vekilinden sözlü sorusu (6/1020) 

[Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tarihli 5 nci 
Birleşinünde M'illi Savunma Velrili cevap vor
mi!)tir.] (İçtima : 4) 

596. - Kars Mebusu Hüsameitin Tugaç'ın, 
Kars'lı Abbas Ömer'in İskenderun'da polisler 
tarafından öldürülmesi ve eşi El van 'ın yaralan
ması sebebine ve bu hususta tahkikat yapılıp 
yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri vekillerin
den sözlü sorusu (6j1Q21) 

[Umumi Heyetin 22 . VII . 1953 tarihli 114 
ncü Birleşiminde sahibi tarafından geı·i alınml§
tır.] ( İçtinıa. : 3) 

597. - Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'
ııun, 10 rüsunı toniJlıtodan a.c,;ağı toua.jdaki: mo
türlü deniz nakil vasıtaları ile süngerci ve ba
lıkçı motörlerini idare eden kaptanlarda a.ran
makta olan ,~asıflar hakkında Ulaştırma Veki
linden sözlü sorusu (6/1024) 

[Umumi Heyetin 27 . V . 1954 tarihli 88 nci 
Birlcş'inıinde IDaştırma Vekili cevap veııniştir.] 

(İçtima : 3) 
598. - Mı:ığ'la Mebusu Zeyyat Manda.Unci'

nin, 10 rüsum toniliitodan aşağı tonajdak'i balık
çı ve süngcrci motörleriyle diğer den'iz nakil va.
sıtalal'lllı idare eden kaptanlarda ara.nnı.akta 

olan chliyctnanıelere, kü~ük deniv. nakliyatı ile 
balıkçılık ve süngerciliğin inkişafı i~in ne gibi 
tedbirler düşünilidüğüne dair ffiaşbnna Vekilin
den sözlü soru&'U (6/1025) 

1 Umumi Ifeyctiıı l 1 . XJ . 1953 tarilıli 3 ncü 
Birleşiminde Ulaştırma Vekili cevap vermiştir. ] 

(İçtima : 4) 
599. - Denizli )febnsı:ı Ali Çobanoğlu 'nun, 

Denizli 'nin ana demiryoluna bağlanması, istas
yon liinası ile ambarları ve raınpalarının ihti
yaca göre genişletilınesi, m l'kez kazası ilc diğer 
kazalarında belediye tarafından ayrılan arsalara, 
po. ta ve tclgraf binalarının inşası ve telefon şe
bek inin ihtiyacı karşıbyncak şekilde büyütül
mesi hususunda ne düşünüldiiğünc dair ma~lır
ma Vekilinden ·özlü sorusu (6/1026) 

1 nıumi Beyetin 13 . XI . 1953 tarihli 4 ncü 
Birleşimiııdc soru düşm~tiir.] (İ tima : 4) 

600. - amsun -afcbusu Muhittin Özl-cfeli '
nin; Sanısun Belediyesinin Belediye 11clirleri Kıı-
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bununun balışettiği haklara dayanarak Denizci
lik Bankasından haciz yolu ile tahsilini istediği 
para dolayı iyle çıkan ihtiliifın h.alli hususunda 
ne düşünilidüğüne dair Ulaştı.rma Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1032) 

[Umumi Heyetin ll . .XI . 1953 tarihli 3 ncü 
Birleşinlinde Ulaştırma Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 4) 
601. - Trabzon Mebusu Malunut Goloğlu '

nun, Denizcilik Bankasının gemi tamir iş leriyle 

meşgul iş yerleriyle rekabet ettiği hakkındaki 

iddiaların doğru olup olmadığına ve mezkur ban
kaya ait tamir işlerinin hususi teşebbüse bıra
kılması hususunda ne düşünilidüğüne dair Ulnş
tırriia Vekilinden sözlü sorusu (6/1033) 

[Umumi Heyetin 27 . V . 1953 tarihli 8 nci 
Birleşinlinde Ulıı.-;;tırma Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 
602. - Ballke ·i r :.r busu Ali Falu·i !~eri 'nin, 

bazı gazete ve mecmualarda cemiyat alılilkmı 

bozacak şekilde yap ılan neşir ve teşhirlerin 

men 'i hususunda ne düşüniiidüğüne dair Ba~

vekilden sözlü sorusu (6/ 1035) 
[Umumi Heyetin ll . XI . 1953 tarihli ::ı ncü 

Birleşiminde Devlet Vekili cevap verm iştir.] 

(İçtiınn : 4) 
603. - Balıkesir Mebusu Ali Fahri !~eri 'nin, 

Keşan 'da 1952 yılında :yapılan gö men evleı·inin 
sayısı ile maliyetlerine ve in.-ıa için arf edilen 
tuğla miktıırJna dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1036) 

[Cevapsızdır.] 

604. - Mardin Mebusu M. Kamil Borıın 'ııı , 

Reisicumhur ile Başvekiliu seyahatleri hakkın

da Bnşvekilden sözlü sorusu (6/103 ) 
[Umumi Heyetin ll . .XI . 1953 tarihli 3 ncü 

Birleşimindc D ,. ı t Vekili c vap veııniştir.] 
(İçtima : 4) 

605. -Kastamonu Mebusu Ziya T mıen'in, 
kimsesiz kalmış kız ve kadınlanmızın himaye
leri husnswıda ne gibi tedbirler düşüniiidüğüne 
dair ağlık ve yal Yardım Vekilinden sözlü 
sorusu {6/1039) 

[Umumi Heyetin ll . .XI . 1953 tarihli 3 ncü 
Birleşinlinde Sağlık ve o~yal Yardım Vekili c•
vap vemıi§tir.] (1çtimıı. : -!) 

606.- Balık ir Mebu u Ali Fa.hri lşeri 'nin, 
İstanbul'da Ramiz'de yapılan göçmen evlerinin 
sayısı ile maliyet ve tiplerine, şartnameye uy
gun olarak inşa dilip edilmedikterin ve bir \<.ı . 

mında suiistimal yapıldığı bakkındaki iddiala
rın doğru olup olmadığına dair Bnşvekilden söz-
lü sorusu (6/1042) ' 

[Cevapsızdır.] 

607. - Balıkesir Mebusu Ali Falıri İşeri'nin , 
memlekette İrtica ve gerilik hareketleriyle vic
dan ve din hürriyetlerinin mevcut olup olmad ı 

ğına, bAzı vatandaşların emniyet ve hürriyetle
rinin ihlal edildiği hakkındaki şildiyetlere dair 
Başvekilden sözlü sorusu (6/,1043) 

[ Cevapsızdır.] 

608. - Mardin Mebusu M. Kamil Boran 'ın, 
.Adalet Vekilinin Meclisteki bir beyanına dair 
Adalet Vekilinden sözlü sorusu (6/1045) 

[Umumi Heyetin 1 . I . 1953 tarihli 3 ncü 
Birleşiminde .Adalet Vekili cevap vermiştir.] 

( Içti ma : -! ) 

609. - Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyiib
oğlu 'ıı un, Vaşington'daki Milletlerarası buğday 

.Anlaşması hakkında •Ekonomi ve Ticaret Veki
linden sözlü sorusu (6/1047) 

[Umumi Heyetin 14 . V . 1953 tarihli 82 nci 
Birleşiminde Ekonomi ve Ticaret Vekili cevap -
vermiştir.] (İçtima : 3) 

610. - Tokad Mebusu Zihİıi Betil'in, mün
hal bulunan Ekonomi ve '.ricaret Vekil.leti Müs
teşarlığına şimdiye kadar tiiyin yapılmaması se
bebine dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden söz
lü sorusu (6/1054) 

[Umumi Heyetin 13 . XI . 1953 tarihli 4 nd 
Birleşiminde sonı düşmüştür.] (İçtima : 4) 

611. -Mardin Melıusu Aziz Ura 'ın, Türki 
ye ile Suriye arasındaki arazi ilıtilaf~n halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Dışişleri Vr.
kilinden sözlü sorusu (6/ 1058) 

[Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tıırilıli 5 nci 
Birleşiminde Dışişleri Vekili cevap vermi;tt•.] 

· (İçıiruıı. : 4) 

612. - Mardin Mebusu M:ehmet Kfmıil Bo
ran'ın, Reisicıımhurun son seyahati ve bu seya.
hatte iradettiği nutuklar hakkında Başvekilden 
sözlü sorusu (6/1059) 

[Umumi Heyetin ll . XI . 1953 tarihli 3 ncü 
Birleşiminde Devlet ekili cevap vermiştir.] 

(lçtima : 4) 
~l13. - Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğ

lu 'nun. bazı gazetelerin memleket birliğini bo
zan miitecavizane neşriyatı hakkında bir tahlci
knt yapılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçiş-
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leri vekillerinden söilü sorusu (6/1063) 

[Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tarihli 5 nci 
Birleşiminde lçişleri Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 4) 
·614. - Oı·du Mebnsu Atıf 'l'opaloğlu'nun, 

JTaşim Marelin adındaki bir vatandaşa Türk Ti
caret Bankası ta ra fınclan kredi verildiğinin doğ
ı·u olUJ> olmadığına, Petrol Ofisin hangi maksat
la avans verd iğine ve bu hususta bir tahkikat 
ıı~ılıp a~ılmad ığına dair Ekonomi ve Ticaret ve 
Maliye vekillerinden sözlü sorusu ( 6/1068) 

[Umumi Heyetin 13 . Xl. 1953 tarihli 4 ncü 
Diı·leşiminde soru düşmüştür.] (İQtima : 4) 

615. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Arpa
~ay'ın Kml~akçak nahiyesi Tarım Kredi Koo
peratifi seçimlerinin ııe sebeple bozulduğuna 

dair Ekonomi ve Ticııı·et Vekilinden sözlü so
rusu (6/1070) 

[Umuıııi Heyetin 9 . XJT. 1953 1:ırihli lfi nci 
Birleşimiııdc Ekonomi ve 'ficaret Vekili cevap 
vermiştir.] (lçtima : 4) 

616. - tv.mir Mclıusu Tarık Gürcrk'in. tü
tün ekicilel'İ ortaklığı kanunu lfıyihasmın ne 
i~in ve lınııgi selıeplerle geri almclığına dair 
Ekonomi ve 'ric:ırrt Vekilinclt•n sözlü sorusu 
(6/1076) 

[Umtuni Heyetin 9 . XJT . 1953 tıırihli 15 nci 
Rirleşiminde Ekonomi ve Ticaret Vekili cevap 
vermiştir.) (İçtima : 4) 

617. - Manisa Mebusu Fevzi Lutfi Karaos
ınanoğlu 'nun, dış piyasalarda diğer memleket 
üzümleriyle rekabeti güçleşen çckird ksiz kuru 
üzümlerimizin himayesi hususunda ne gibi ted
birler düşiinüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu Ç6/1077) 

[Umumi Tleyetin 13 . :XI . 1953 tarihli 4 ncü 
Birleşiminde soru dü§müştiir.] (İçtima : 4) 

618. - Balıkesi ı· Mebusu Ali Fahl'i !şeri 'nin, 
ilkokulların bazı sınıflarında okutulmaktıı olan 
din V<' ahlak derslerinin en yüksek tahsile kndaı· 
hillimum mekt!i'plerde okuıtüması hustısundıı ne 
dü~ünülclüğüne dair Milli Eğitim Vekilinden 
sözlü sorusu (6/J081) 

[Umumi ITcyctin 14. XI. 1953 tarihli 6 nrı · 
Birleşimindıı soru düşmüştür.] (t~tima : 4) 

G19. - Dıı lıkesir 1\febusu Ali Fııhrı'tşl'ri'uiıı, 
nı.kcri kantinl<'ı· ' '<' istihliik kooperatiilcı·i hak
kında :Milli Rııvunıııa ~l'ki)jnrlen söv.lü ı;orıısıı 

(6/ 1082) 
[ mumi Hryctin 16 . XI. 1953 tarihli 5 nci 

Birleşinıinde Milli Savunma V ekili cevap ver
miştir.) (İçtima : 4) 

620. - Ordu Mebusu Atıf To paloğlu 'nun, 
Karadeniz bölgesinde Tarım Satış kooperatü
leri tarafından halka satılmakta olan mısırla
rın ihtiyacı karşılamadığı ve çürük olduğu 

yolundaki şikayetlere dair Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1083) 

[Umumi H yetin 13 . XI. 1953 tarihli 4 ncü 
Birleşiminde soru düşmüştür.) (İçtima : 4) 

621. - Tunceli Mebnsu Hıdır Aydın 'ın, Ova
c ık kazasırun Havaçor, Merho ve Munzur su
lal'l ile sulanması ve bu bölgenin elektriklen
dirilme i hususunda ne düşünüldüğüne, 1951 
yılından itibaren Ttınceli vilayeti dahilindeki 
nahiye ve köylerden kaçma yol yapılelığına ve 
bu yıl köy yolları için ne miktar tahsisat ay
rıldığına dair Bayındırlık Vekilinden sözlü so
rusrı (6/1091) 

l Umumi Heyetin 13 . XI . Hl53 tarihli 4 ncü 
~irlcşiınindc soru düşmüştür.) (İçtima : 4) 

622. - Mardin Mebusu Melunet Kamil Bo
ran 'ın, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hakkında 

Milll Eğitim Vekilinden sözlü sorusu (6/1094) 
[Umumi Heyetin 9. XII. 1953 tarilıli 15 nci 

Birleşiınindc Milli Eğitint Vekili cevap vermiş
tir.) (İçtima : 4) 

623. -Kırşehir Melıusu Ilaiii ezai Erkut'
un, Ankara, !stanbul ve lzmir gibi büyük vi
liıyetleı·de teşekküt eden gecekondu mahallele
rine dair İçişleri Vekilinden sözlü soru u 
(6/1106) 

[Umumi Heyetin 13 . :Xl . 1953 tarihli 4 ncü 
Birleşiminde soru dü~üştür.) (İçtima : 4) 

624. - Ordu :M:cbusu Atıf TopaJoğlu 'nun, 
Denizcilik Bankası tarafından yolcu tarüeleri
ne yapılan zam hakkında Ula.~tırma Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1107) 

[Umumi Heyetin 13 . XI. 1953 tarihli 4 ncü 
Birleşiminde soru düşmüştür.] (tı;tima : 4) 

625. - Mardin Mebusu Mehmet Kamil .Bo
rıın'ın, btıınbul'un 500 ncü Fetih~ yıl dönümü
nü kutlama. programına dair Başvekilden söz
lü sorusu (6/1108) 

( muroi Heyetin 9 . XII . 1953 tarihli 15 nci 
Birleşiminde Devlet Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 4) 

626. - Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, 
hayat pahalılığı ve memur . tatüsü ıslahatı hak-
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kında Ekonomi ve '!'icaret ve Maliye vekillerin
den sözlü sorusu (6/1113) 

[Umumi Heyetin 13. XI. 1953 tarihli 4 ncü 
BirlC§iınindc soru düşmüştür.] (İçtima : 4) 

627. - Mardin Mebusu Mehmet KAmil Bo
ran'ın, hudut harici edilmek istenen Cizreli 
Türk vatandaşları hakkında İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1115) 

[Ummni Heyetin 16 . XI . 1953 tarihli 5 nci 
Birleşimindc İçişleri Vekili cevap vermiştir. ] 

(l çtima : 4) 

628. - Mardin Mebusu Melımet KAmil Bo
rau 'ın, cami inşası maksadiyle 1.-urulınuş olan 
derneklere yapılan yardımm miktarına ve An
kara Belediye hudutlıırı içindeki cami ve mes
cit sayısına dair 13aşvekilden sözlü sorusu 
(6/1116) 

[Umumi Heyetin 13 . XI . 1953 tarihli 4 ncü 
Birlcşimindc Devlet Vekili cevap vermiştir. ] 

(İçtima : 4' 
629. - Sin o b Mebusu Nuri Sertoğlu 'nun, ih

tild\.rlı:ı. mücadele ve hayat pahalılığını öulemek 
maksadiyle Milli Korunma Kanununa istina
den çıkıınlınış olan Koordinasyon lleycti karar
larmın bugünkü işleyiş tarziarına ve da ha bir 
müddet yürürlükte bı rakılacaklarsa yeniden 
bir r evizyondan geçirilip geçirilmiyeceklerine 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü o
rusu (6/1117) 

[Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tal"ihli 5 nci 
. Birleşiminde soru düşmüştür.] (!c;Hma : 4) 

630. - Zonguldak Mebusıı Muammer Alu
kant 'ın, Toprak mahsullerimizin kıymetiendi

rilmesi prensibinin önümüzdeki mevsimde pa
muk ve kuru çeldrdeksiz üzüme ne şekilde te.'j
mil edileceğine dair Ekonmi ve Ticaret Vold
linden sözlü sorusu (6/1123) 

[Umumi Jieyetin 9 . XIT . 1953 tarihli 15 
nci Bir leşiminde İktisat ve 'l'icnret V ekili ce-. 
vnp vermiştir.] (İçtima : 4) 

631. - Denizli Mebusu Baba Akşit'in, Kıb
rıs Adası hakkında hükümetimizin görü~ünün 
ne olduğuna dair Dışişleri Vekilinden sözlü so-

rusu (6/1124) 
[Umumi Heyetin 13 . XI . 1953 tarihli 4 

ncü Birleşiminde soru düşmüştür.] 
(İçtima : 4) 

632. - Balıkesir Mebusu Ali Faln·i İşeri'
nin, Otomobil ve lüks eşya ithalinin tahdidi hak
kında ne düşüniiidüğüne dair Ekonomi ve Ti
caret Vekilinden sözlü sorusu (6/1125) 

[Umumi Heyetin 9 . Xll . 1953 tarihli 15 
nci Birleşiminde soru dü.~müştür. ] (İçtima: 4) 

633.- Balıkesir l\1ebnsu Ali Fahri lşeri 'nin, 
Et ve Balık Kurumu Umu'ın Müdür l üğünün 

kadı·o, hizmet ve mnsrııiları hakkında Ekono
mi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/ 1126) 

[Umumi Heyetin 9 . XII . 1953 tarihli 15 
nci Birleşiminde soru düşmüştür.] (İçtima : 4) 

634. - Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'ıu, 
ilmi buluş, inceleme v.e sanat eseri sahipleı·inin 
ne şekilde taltif ve teşvik edildiklerine dair 
Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım vekil
lerinden sözlü soı·usu (6/1132) 

[Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tarihli 5 nci 
Birleşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili ce
vap vermiştir.] (İçtima : 4) 

635. - Malatya Mcbusu llikmet Fırat'ın, 
Malatya vilfı.yetinin Besni kazasında mevcut 
'l'rahom Hastanesinde yapılan silfı.h araması es
nıısında vukubulan dövme hilelisesi dolayısiyle 

müsebbipleri hakkında ne muamele yapılelığına 
dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/ll34) 

[Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tarihli 5 nci 
Birleşiıninde İçişleri Vekili cevap verıni~tir. ] 

(lçtima : 4) 
636. - Çankırı Mebusu Kem:,ıl Atakurt'un, 

teinditli jaııdaı·ına onhıışılarının dul'Umu hak
kında ne düşünüldüğüne dair İçişl eri Vekilin
den sözlü sorusu (6/1142) 

[Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 taı·ihli 5 n•i 
Birlcşirninde soru düşmüştür.] (İçtinın : 4) 

637. - Mardin Mebusu Mehmet Kumi! Bo
ran 'ın, ilköğretim çı:ı.ğı dışındaki vatandaşiara 

okumı:ı. yazma öğretmek için ne gibi tedbirler 
ahnelığına ve alınacağına dair Milli Eğitim Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1156) 

[Cevapsızdır.] 
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Dördüncü içtiınada tevcih edilen (81) 
şiiahi sualden; (8) i cevaplandınlmış, (3) ü 

638. - Trabzon Mebusu Harndi Orhon 'un, 
Milletlerarası Halk Kredisi Beşinci Kongresi 
hiitırası olarak bastırılan posta pulları hakkın
da Başvekilden sözlü sorusu (6/ 1168) 

[Umumi Heyetin 16 . XI . 1953 tarihli 5 nci 
Birieşiniinde ffiaştırma Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 4) 

639. - Kırşehir Mcbusu Halil Sezıü Erkut'
un, «The Newyork Times» adlı Amerikan gaze
tesinin 16 . VIII . 1953 günlü sayısında neşre

dilen afyon kaçakçılı ğı hakkındaki haberin doğ
ru olup olmadığına dair Başvekilden sözlü soru
su (6/ 1169) 

[Umumi Heyetin 18 . XI . 1953 tarihli 6 ncı 
Biı·le~minde soru düşmüştür.] (!çtima : 4) 

640. - Kı~hir Mebusu Halil Sezai Erkut'
un, kendilerine Yenimahalle'de arsa ta.hsis ed"i
len vatandaşların belediye muamclatında ve kre
di verilmesinde uğradıklan güçlükler hakkında 
ne gibi çareler düşünilidüğüne dair Başvekilden 
sözlü sorusu (6/1175) 

[Umumi Heyetin 18 . XI . 1953 tarihli 6 ncı 
Birle~iminde soru düşmüştür) (1çtima : 4) 

641. - Mardiıı Mebusu Mehmet Kamil Bo
ran 'ın, İstanbul 'daki C. H. P. toplantısında vii
kı polis müdahalesine dair !ç'işleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1177) 

[Umumi Heyetin 20 . XI . 1953 tarihli 7 nci 
Birleşinıinde İçişleii Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 4) 

642. - Mardin Mebıisu Melımet Kiimil Bo
ran 'ın, Libya DeY!ct Rcisinc hediye edilen kılıç 
hakkında Ba.jvekilden sözlü sonısu (6/1178) 

[Umumi Heyetin 20 . XI . 1953 tarihli 7 nci 
Bir leşiminde Devlet V ekili cevap vermiştir.] 

(İçtiına : 4) 

643. - Kars Mebusu Büsarnettin Tugaç'ın, 
1950 sene iııden beri Ağrı vilayetinde yapılan 
ve tamir edilen cam"ilere, Karaköse'de tamir edi
lecek camiler için yapılacak olan yardırnlara ve 
bu husustaki beyanata dair Adalet Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1187) 

[Umumi Heyetin 18 . XI . 1953 tarihli 6 ncı 

düşmüş, (70) tanesi de Devre sonu olduğundan 
ruzna.mede cevapsız kalmıştır. 

Birleşinıinde Adalet ve Devlet vekilieri cevap 
vermiştir.] (İçtima : 4) 

644. - Kars Mcbusu Sırrı Atalay'ın, Kara 
Belediyesi Gaz Ambarında vukubulan yangın 
neticesinde ölen ve yaı·alananların ailelerine ne 
gibi yardım yapıldığına ve bu hadise dolayıSiyle 
ihmalleri görülenler hakkında tahkikat yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri Vekilinden sözlü so
rusu (6/1188) 

[Umumi Heyetin 20 . XI . 1953 tarihli 7 nci 
Birleşiıninde İçişleri Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 4) 
645. - Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, 

döviz almadan yüz lira ile harice seyahat eden
ler hakkında ne düşünilidüğüne ve bu şekilde 
seyalıat edenlerin miktarına dair Maliye Veki
linden sözlü ~orusu ( 6/1191) 

[Cevapsızdır.] 

646. - Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, 
transfer işlerinin geciktirilmesi ve paraınızın ha
riçteki kıyınetini kaybatınesi sebeplerine, trak
tör yedek pa~çalannın pahalılaşması ve liistik
lerin karaborsa 'ya iııtikali karşısında ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ve döviz açığı ile altın 
stoku m'iktarına dair Ekonomi ve Ticaret ve Ma
liye vekillerinden sözlü sorusu (6/1192) 

[Cevapsızdır.] 

647. - Trabzon Mebusu Hamdi Orhon 'un, 
Ankara Radyosunun 20 . X . 1953 alı günü sa
at ]3 teki ·hab rler se:visinde yaptığı neşriyata 
dair Ba.şvekilden sözlü sorusu (6/1195). 

[Umumi Heyet'in 9 . XII. 1953 tarihli 15 nci 
Birleşiıniııde Devlet Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtiına : 4) 
648. - Sinob Mebusu Ali Şükrü Şavlı 'nın, 

Siııob vilayetinin umumi sağlık durumu hakkın
da ne düşünilidüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekilinden sözlü sorusu (6/1199) 

[Umumi Heyetin 20 . XI . 1953 tarihli 7 nci 
Birleşiminde soı:u düşmüştür.] (İçtima : 4) 

649. - Ordu Mebusu Atıf TopaJoğlu 'nun, 
İspanya'ya yapılan buğday ihracına. ve bundan 
zarar eden üç firmaya tanınan takas imtiyaı:ı 
ile fındıklanmızın ne suretle satıldığına dair 
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Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1200) 

[Ceva.psızdır.] 

650. - Ordu Me-busu Atıf Topaloğlu'nun, 

Karadeniz müstabsıllnrının kredi kooperatifleri
ne ve bankalara olan borçlarımn tecil ve kredi 
kooperatiflerinden alınan faizlerin normal hale 
indirilmesi hususlarmda ne düşünilidüğüne da
ir E konomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/ 1201) 

[Cevapsızdır.] 

651. - Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nnn, 

Ankara Radyosunun 28 . X . 1953 Çarşamba gü
nü saat 13 teki ve 31 . X . 1953 Cumartesi günü 
saat 19 daki haberler servisinde yaptığı neşriya
ta dair Başvekilden sözlü sonısu (6/1202) 

[Umunıi Heyetin 20 . XI . 1953 tarihli 7 nci 
Birl~inıinde D vlet Vekili cevap vermiştir.] 

(!çtima : 4) 
652. - Oı'<lu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 

köy yollarına ayrılan 50 milyon liralık ödeneğin 
vililyetlere ne suretle tcvzi adildiğine ve sarfi
yatın !kontrol edilip edilmediğine dair Bıı.yındır
lık Vekilinden sözlü sorusu (6/1203) 

[Umumi Heyetin 20 . XI . 1953 tarihli 7 nci 
Birleşiminde Bayındırlık Vekili c vap vermiştir.] 

(İçtima : 4) 
653. - Kars Mebusu E at Oktay'ın, Arda

han - Posof yolunun ne zaman ikmal edHece
ğine dair Bayındırlık Vekilinden özlü sorusu 
(6/ 1206) 

[Cevapsızdır.] 

654. - Mardin Mebusu Mehmet Kô.ınil Bo
ran'ın, 10 Kasım 1953 günü Meclis binasındaki 
bayrağın tam çekilmesi sebebine dair Tiirkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisinden sözlü soru u 
(6/1210) 

[ Cevaps11.dır.] 
655. - Tekil'dağ Mebu u Şevket Mocan'm, 

komünizme veya propagandasına tevessül eden
lere verilen cezalara, 'bu gibilerin ayrı bir hücre
ye konulma ına ve komünizıne mahsus bir ihtı
sas maJıikem i kunılması hususunda ne düşüniii
düğüne dair Adalet Veh-ilinden sözlü sorusu 
(6/1211) 

[ Cevapsızdır.] 

656. - Tekirdağ 11ebu u Şevket Mocan 'ın, 
Tekirdağ'da dört aydır devam etmekte olan tah
kikat neticesine ve Malkara 'da !ll r Bankasınca 
yapı lan u tesisatma dair olan yazıh sorusunun 

cevaplandırılmanıası sebebine, Tekirdağ eski va
lisinin durumıma, Tekirdağ 'ına 1952 senesi yaı·
dımından ayrılan tııhsisli meblağlarm ne şekilde 
sarf edildiğille ve Malkara Belediyesine tahsis edi
len paralarla yapılan işlerin neticesine dair İç
işleri Vekilinden sözlü orusu (6/1212) 

( evapsızdır.] 

657. - Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan 'ın, 
kaçak olarak satılmakta olan Amerika sigara ve 
sigaralarının bandrol ile satılması hususunda ne 
dü.şiinüldüğüne dair Gümrük Ye Tekel Y ekilinden 
sözlü sorusu (6/1213) 

[Cevapsızdır.] 

658. - Tekrdağ Mebusu Şevket Mocan'ın , 

J 952 - 1953 senelerinde Konya, Eskişehir, .Ay
dın ve Tekirdağ vilayetlerine yol, köy yolu, mek
tep ve içme suyu için ne mikar yardım yapıldı
ğına ve bu vilayetlerle kaç kilometre Devlet ka
rayolu inşa edildiğine dair Bayındırlık Vekiliu
den sözlü sorusu (6/1214) 

[Cevapsızdır.] 

659.- Van Mebusu İzzet Akm'ın, ıızntınnlı 
jandarma onbaşılarmın t.erfihleri ve jandarma 
erlerinin maaşlarının artırılması hususlannın dü
şünülüp dü~ünülmediğine dair l çişlt>ri Vekilin
den sözlü sorusu (6/ 1218) 

[ Cevapsızdır .] 
660.- Çanakkale Mebusu !hsım Karasioğlu'

nun, t panya'ya yapılan iki yüz bin tonluk buğ
day ihracma dair Ekonomi veTiraret VekilindPn 
sözlü sorusu (6/1219) 

[Cevapsızdır.] 

661. - Balıkesir Mebusu Ali Falu·i !şeri'niıı, 
1 tanbul Belediyesinin İstanbul 'da bazı gıda 
maddeleri üzeı·indeki pahalıbğı önlemek için 
yaptığı tanzim satışianna dair !~işleri VekHin
oen sözlü sorusu (6/1227) 

[ Cevapsızdır.] 
662. -Balıkesir Mebusu Ali Fahri !şeri 'nin, 

ilkokulların bii.zı sınıilannda okutulıruıkta. olan 
din e ahlak derslerinin en yüksek tahsile ka
dar bilfununı mekteplerde okututması hususunda 
ne düşiinüldügtine dair olup !çtüzüğ\jn 154 ncü 
maddesi gereğince yenil<'nen, Milli Eğitim Veki
line tevcih edilen sözlü onısu (6/1228) 

[ Cevapsızdır.] 
663. - Sinob 1\fcbusu uri ertoğlu'nun, 

yiirürliik-te bulunan muhtelif koordinasyon ka
rarlıırının ihtiva ettikleri hükümler ve tatbik 
tarzlnrı hakkında d<'ğişiklilder yapı lmasının diişü-

• 
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nülüp d~ünülmediğino dair Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1230) 

[Cevapsızdır.] 

664. - Ordu Mebusu Refet Aksoy'un, Mer
kez Bankasında mevcut altınların tamamen har
canmış olduğu hakkmdalri iddialar karşısında ne 
düşünüldüğüne dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1233) 

[Cevapsızdır.] 

665. - Manisa Mebusu Fevzi Lutfi Ka.ra.os
ınanoğlu 'nun, 5 Kasım 1953 tarihli Ulus Gazete
sinde intişar eden başınakaleye dair İçişleri Ve
k!linden sözlü soı:usu (6/123·1) 

[Cevapsı zdır.] 

666. -Kars Mebusu Esat Okta.y'ın, Kars Vi
layetinin yakacalı: ve kereste ilıtiyacı karşısında 

ne gibi tedbirler düşüniiidüğüne dair Tarım Ve
kilinden sözlü sorusu (6/ 1235) 

[Cevapsızdn~.] 

667. - Kaı·s Mebusu Sırrı Atalay 'ın, ' ive
rck'tc münteşir «Siverek» gazetesi sahip ve mes
ut müdürünün ne için tevkif ediloiğinc dail' Ada
let Vckilimlen sözlü soruııu (6/123 ) 

[Cevapsızdır . ] 

66 . - Kars Mebusu Sıı·rı .Atalay 'uı, Kars 'tn 
kok kömürünün tonunun 99 liraya verildiğinin 
doğru olup olmadığına, doğru ise makul bir de
receye indirilmesi hususnnda ne düşüniiidüğüne 
dair lşletmclcr Vekilinden sözlü sorusu (6/ 1239) 

l C:evapsızdır.] 
669. - Trabzon Mebusu Balilt Jı:sad Alpe

ren'in, İstanbul'da muvakkaten Babriye l\Iüzesi 
olarak işgal edilen Bezmialcm Validesultan Caı

ıniinin tahliye edilip edilmediğine dair Başvekil 

dcn sözlü sorusu (6/1241) 
l Cevapstzdn·.] 
670. - Balıkesir ~Iebusu Esı.ıt Budakoğlu '

nun, Ulus Gazetesinin 5, 6 ve 21 Kasım tarihli 
nüslıalannda neşredilen b~makaleler hakkında 

lçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/1269) 
[Cevapsızdır.] 

671. - Rize Mebusu Osman .Kavrakoğlu'nun, 

Yeni Sabah Gazetesi muhabirine Rusya seyahati 
için pasaport veritip verilmediğine ve mezkur 
gazetede neşredilen röportaja dair B~ekildcn 
sözlü sorusu (6/1270) 

LCevapsızdır.] . 
672. - Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, 

subayların ordudan ayrılınalarına miini olmak 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğiine dair 1\lilti 

Savunma Vekilinden sözlii sorusu ( 6/127İ) 
[Cevapsızdır.] 

673. - Tunceli Mebusu Hıdır A,;vdın'ın, .Ağ
rı, Sason, Tunceli ve Zilan bölgel erin in bazı kı
sunlarıııdaki köylerin id!lri teşkilata dahil edil
memesi neticesi halkın çektiği müşkülata ve Tun- . 
ce li 'nin Direk köyünde tam teşkilatlı bir nahiye 
kurulması hakkında ne düşüniiidüğüne dair 
Adalet ve İçişleri vekillerinden sözlü sorusu 
(6/1273) 

[ Cevapsızdır .] 

674. - Ordu Mebusu Feyzi Boztepe 'nin, 
Merkez Bankasında mevcut altınlarm tamamen 
harcanmış olduğu hakkındaki iddialar ka.rvısında 
ne d~ünüldüğüne <lair Başvakitden sözlü sorusu 
(6/1274) 

[Cevapsızdır.] 

675. - Çanlorı Mebusu Kemal .Atakurt'un, 
köylüye uzun vadeli ve % 3 faizli kredi veril
mesine ne zaman, nereden başlanaeağına ve bu 
İcraata Çankırı vilayetinden başlanmasını.ıl dü
şünülüp düşünülmediğiııe dair Başvekildeıı söı:

lü sorusu (6/1275) 
[ Cevapsızdır.] 

676. - Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
1950 senesinden beri kaç sağlık merkezi aç~dı
ğına ve bu maksatla yeniden inşa edilmiş olan 
binaların nerelerde bulunduğuna dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekilinden sözlü sorusu (6/1276) 

[Cevapsızdır.] 

677. - Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
.Akçadağ Kazası hudutları dahilinde inşa edile
cek hava meydanı için istimlak edilmesi düşü
nülen arazi hakkında Milli Savunma Vekilin· 
den sözlü sorusu (6/1277) 

[Cevapsızdır. ] 

678. - Manisa Mebusu Refik Şevket lnce'· 
nin, Garbi - Trakya' dan memleketimize iltica 
eden bazı Türk ailelerinin geriye gönderildiği
ne ve Yunan Dışişleri Vekilinin Kıbrıs hakkın
da Birleşmiş Milletler Heyetine müracaat ede
ceğille dair gazetelerde intişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığı hakkında İçişleri Veki· 
linden sözlü sorusu (6/1281) 

[Cevapsızdır.] 

679. - Balıkesir Mebusu .Ali Fahri !şeri '· 
nin, izinlerini veya raporlarını tenıdidettirerek 
uzun müddet vazifeleri b~ına gitmiyen devlet 
memurları hakkında ne gibi muanlele y.apıldı· 



- 748 -

~a Clair Başvekilden sözlü sorusu (6/1293) 
[Cevapsızdır.] 

680. - Balıl,tesir Mebusu .Ali Fahri !şeri'
nin, zelzele felaketine uğnyan ve büyük hasar 
gören Yenice, Çan ve Gönen 'de kaç ev yaptı
nldığına dair Başvekilden sözlü sorusu (6j 12D4) 

[Cevapsızdır.] 

681. - Mardin lfebnsu Mehmet Kamil Bo
ran'ın, Ankara Radyosundaki Meclis ııııati ya
yınlan hakkında Ba§vekilden södii sorusu 
(6/1297) 

[Cevapsızdır.] 

682. - Sinob Mebusu Ali Şükrü Şavlı 'nın, 

Amerika'ya gönderilen stajyer ve talebeler hak
kında Milli Eğitim Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1298) 

[Cevapsızdır.] 

683. - Kars Mebusu Sırn Atalay'ın, Rus
ya 'ya hayvan ihracatına müsaade edildiği ve bu
hususta anlaşma yapıldığı hakkındaki söylenti
lere dair olan yazılı sorusunun cevaplandınlma
ması sebebine ve Kars'ta İhracatçılar Bitliğinin 
kurulması için ne dü§üııüldüğüııe dair Ekonomi · 
ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1303) 

[Cevapsızdır. ] 

684. - Antalya Mebusu Burhanettin Onat'
ın, Yunanistan 'dan kaçıp memleketimize iltica 
eden 49 ırkdaşımızm Yunanistan'a iaJelerine 
dair haberin mahiyeti hakkında İçişleri Veki-
linden sözlü sorusu (·6/1305) · 

[Cevapsızdır.] 

685. - Antalya Mebusu Burhanettin Onat'
m, Mısır Hükümetinin el koyduğu Türk emla
kine dair gazetelerde intişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığı hakkında Dışişleri Vekilin
den sözlü sorusu (6/1306) 

[Cevapsızdır.] 

686. - Balıkesir Mebusu .Ali Fahri !şeri'
nin, otomobil ve lüks eşya ithaPnin tabdidi bak
kında ne diişünüldüğüne dair Ekonomi ve Ti
caret Vekilinden sözlü sorusu (6/1307) 

[Oevapsızdır.] 

6 7. - Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'
nin, Ankara Yenişehir'de bir cami inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden söz
lü sorııgu (6/1308) 

[Ceva.psızdır.] 

68 . - Balıkesir Mebusu Ali Fahri 1şeri'
nin, Et.ve Balık Kurumu Umum lfüdürlüğünün 

kadro, hizmet v.e masrafları ve Marshall yardı
mmdan balıkçılarımız için verilen 17 aded ba
lıkçı gemisi hakkmda Ekonoıni ve Ticaı·et Ve
kilindeu sözlü sorusu (6/1309) 

[ Cevapsızdır.] 
689. - Mardin Mebusu Mehmet Kilmil Bo

ran 'ın, Adalet Vekilinden 6195 mımaralı Ka
nun hakkında kullamlan tiLbire mütedair beya
natı hakkında Adalet Vekilinden sözlü sorıısu 
(6/1317) 

[Cevapsızdır.] 

690. - Mardin Mebusu Mehmet Kamil Bo· 
ran 'ın, Reisicumhurtın Amerika seyahatine 
Başvekilin _iştirak edip etmiyeceğine dai r· Baş

vekilden sözlü sorusu (6/1319) 
[Cevapsızdır.) 

691. - Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyü
boğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisinin 6195 sa
yılı Kanun gereğince el konulan menkııl ve gay
rimenkul mailariyle para, esham ve tahvilleri
ne ve Demokrat Partinin mülkiyeti altındaki 

gayı·imenkulleriyle para, esham ve tahvillerine 
dair Maliye Vekilinden sözlü sorusu (6/1320) 

[Cevapsızdır.] 

692. -Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Pütürge ilcesinin Gerger bucağına bağlı ·Ilaşuı· 

köyünün Tilmever oymağı halkından köylerini 
terketmeye mecbur edi! n vatandaşinı· hakkın

da İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/1321) 
[Cevapsızdır.] 

693. - Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Mısır 
Büyükelçimizin memleketimize geri gönderil
mesi sebebine dair Dışişleri Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1328) 

[Cevapsızdır.] 

694.- Trabzon 1\{ebusu Mahmut Goloğlu'
nun, 6195 sayılı Kanun gereğince hazineye inti
kal eden C. H. P. malları lıakkında Maliye Ve
kilinden sözlü sorıısu (6/1329) 

[Cevapsızdır.] 

695. -Diyarbakır 1ıfebusu Remzi Bucak'ın, 
biikinılerimizin terfihlerini sağlamak maksadiy
le ihdas edilip kadrolarm liyakatleriyle birlikte 
kıdemlerinin de nazara alınarak tatbik edilip 
edilmediğine dair Adalet Vekilinden sözlü soru
su (6/1330) 

[Cevapsızdır.] 

696. - Malatya Ml'busu Mehmet Kaı·tal 'ın, 
Adıyaman kazası civarında. petrol ammasının 
hangi müessese tarafuıdan yapıldığına ve bu 
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aramaların halen ne safhada olduğuna dair !ş
letmeler Vekilinden sözlü sorusu (6/1331) 

[Cevapsızdır.] 

697. - Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Adıyaman, Besııi ve KB.hta kazalarının 1951 -
1952 yıllarında Ziraat Bankasma ödenmeyip te
cil edilen borçlariyle mezkür kazalara 1953 yı

lında yeniden açılıp tediye edilmiş kredinin 
miktarlarına dair Ekonomi ve Ticaret Vekilin
den sözlü sorusu (6/1332) 

[Cevapsızdır.] 

61J8. - Giresun Mebusu Arif llikmet Pa
mukoğlu'nuıı, Mısır Hükümetince, Kahire Bü
yükel çiıııizin memleketi terke davııt edilmesi 
hakkında ittihaz edilen karardan vaktinde ha
berdar olamk gereken önleyici teşebbüslere gi
rişilip girişilınecliğine dair Dışişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1333) 

[Cevapsızdır.] . 
699. ~ Mardin Mebusu Mehmet Kilmil Bo-

ran'ın, son siyasi hudiseler muvııcebesinde Dış

işleri Vekilinin kifayeti hakkında ne düşünüi
düğüne dair Başvekilden sözlü sorusu (6/1334) 

[Cevapsızdır.] 

700. - Balıkesir Milletvekili Müfit Erku
yumen ·~un, Gl95 sayılı Kanunun meriyete gir
diği tarihten bugüne kadar hazineye intikal 
eden umhuriyet Halk , Partisinin gayrimen
kul mallarının miktariylc, para, esham ve tah
viintının değerlerine dair Maliye Vekilinden 
sözlü sorusı\ (6/1338) 

[Cevapsızdır.] 

701. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu '
nun Malatya vilayetine bağlı bazı kazalarm 
yollarına dair Bayındırlık Vekilinden sözlü so
rusu (6/1341) 

[Cevapsızdır.] 
• 702. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 6195 

sayılı Kanun dolayısiyle Cumhuriyet savcılık

larına tanıim gönderililiğinin doğru olup olma
dığına dair Adalet Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1349) 

[Cevapsızdır.] 

703. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars 
Kalkındırma Derneğjnin mahkemeye verilmesi 
sebebine dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1350) 

[ evııpsızdır.] 

704. - !stanbul Mebusu Nazlı Tlabar'ın, ls-

tanbul 'daki Paktör Pastorize Süt Fabrikasının 
kapanması sebeplerine dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1351) 

[Cevapsızdır.] 

705.- Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu'
nun, 6119 sayılı I<annn hük.ümlel'iııe ~öre Adli 
Tlp Meclisinin kurulup kun.1ınr, .l\ğuıa ve Aılli 
Tıp Müessesesinin faaliyetine dair Adalet Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1352) 

[Cevapsızdır.] 

706. - Malatya Mebusu Nuri OcakclOğlu'
nwı, Malatya vilayetinin hangi kazalarında ır
maktan arazinin sulanması, elektrik istihsali ve 
arazinin kuvvei inbatiyesi hususlarında tetki
kat yapıldığına dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1382) 

[Cevapsızdır.] 

707. - Yozgad Mehusu Faik Erbaş'ın, Yoz
gad vilayetine bağlı biızı kaza, uahiye ve köyle
rin yollarına ve Kazankaya köyündeki köprü
uün inşasının tehiri sebebine da'ir İçişleri Veki
linden sözlü sorusu (6/1389) 

[Cevapsızdır.] 

708. - Mardin Mebusu Mehmet Kilmil Bo
ran 'm, «Kemalist Türkiye:. adlı derginin ismi
nin «Türkiye:. şeklinde değiştirilmesi sebebine 
dair Başvekilden şifahl suali (6/1392) 

[Cevapsızdır.] 

709. - Van Mebusu Ferid Melen'in, Osma
niye kazasında Orman İdaresine temlik edildik
ten sonra vekfıletin emri üzerine e ki sahipleri
ne iade edilen arazi hakkında Ziraat Vekilin
den şiiahi suali ( 6/1394) 

[Cevapsızdır.] 

710. - Van Mebusu Ferid Melen'in, Ba.,ve
kiilet, Maliye ve İkti at ve Ticaret vekôletleri
ne tevcilı edilmiş olan altı tahriri suni takriı·i
nin eevaplandırılmaması s bobine dair Başve

kilden şüahi suali (6/1395) 
[ evapsızdır.] 

711. - Mardin Mebusu M. lGimil Boran'
m, Hasankeyf ve izre köprülerinin acilen ya
pılması hususunda no düşünüldüğüne dair Na
fıa Vekilinden şüalıi suali (6/1396) 

r evapsızdır.] 
712. - Kars Mebııım ırrı Atnlay'ın, C. JT. 

P. ilivri Gençlik Kolları üye! riııin lok:ı lledıı

de yaptıkları parti toplantısının dağıtılma~'l hak
kında Dahiliye ve Adliyc vekillerinden şifahi 
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suali (6/1309) 

[Cevapsızdır.] 

713. -Hatay Mebusu 'l'ayfur ökmen'iu, 
Suriye'nin ,flatny üzerindeki iddiaları dolayı
siyle yapılan görüşmelerden ne netice nlınd ı ğı

na dair Başvekilden şifahi snali (6/1401 ) 
[Cevapsızdır.) 

714. - Ordu Mebwm Atıf 'l'opa l oğlu'nnn, 

«liür Ufuklara Doğru» adlı kitaptan 'roprak 
Ofisçe ne kadar satınalındığına dair İktisat ve 
'!'icaret Vekilinden şiiahi suali (6/1402) 

[Cevapsızdır.) 

715. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu '
nun, Malatya vilayeti kazalarınuı iktisaden kal
kındırılması için ne gibi tPdbit"ler ahnelığına da-

ir 1kt.isat v Ticaret Vekiliııd n ~Üulıl suaJi 
(6/1408) 

[Cevapsızdır . ] 

716. - Kars l.Vlebusu ırrı Atalay'ın, Kel
kit'in Şeınük köylülerine ait Çiçekli yaylasına 
Tarhas kölülerinin vakı tecavüzlerine dair Adli
ye ve Dahiliye vekillerinden şiiahi suali 
(6/1416) 

[Cevapsızdır. ] 

717. - Malatya Mebusu ~clıınet Karta.l'ın, 

. Milletvekili seçimlerinde namzetliklerini koymak 
maksaliyle ızın talebinde bulunan · me-
murlar hakkında Başvekilden ifalıi suali 
(6/1417) 

[ Cevapsızdır.] 

B) T.L1IJ'R1R1 SUALLER 

İÇTİMA : F. 

Fevka.tade iç~imada. tevcih eelilen 1 tahriri sua.l cevaplandırılmı§tır. 

J. - E~kişebiı· Milletvekili Abielin Po.tuoğlu'
nun, Marshall plamndıırı alınan zirııat aletleri 
hakkında Taı·ım Bakanındım yazılı sorusu 
(6/85) 

. 
[ Cevabı 17 . XT . 1950 ta.ı·ihli 7 nci Bir·le~ioı 

Tutonak Dergisinin sontma konmuştur.] 
\İ<:tim:ı : 1) 

IQTİMA : 1. 

Birinci Içtiına senesi içinde tevoih edilen 
(138) talırirl sualden; (132) si oevaplandırıl-

2. - Buı·dur Milletvekili F thi 'elikbn., 'ın, 
Tarım Bakanlığının ba z ı dairelerinde çalıştırı
lan yabancı mütehassıslar hakkında 'l'arım Bo
kanından yazılı sorusu (6/92) 

[ evabı 29 . XI . 1950 tarihli 12 nci Biı·le

şim Tutanak Derşrisinin sonuna konmuştur.] 
· ( tı:tima : 1) 

3. - 'l'rabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu '
mın, .\lmanya 'ya tütün atmak için bir teşebbü-

nuş, ~2) si sahipleri tarafından geri almm!§, 
(4) ü de cevapsız kalmıştır. 

se giri~ilip girişilmecliğine, bu y:ıl müdahale mü
bayaası yapılıp yapılmıyacağına, Mısır tütün pi
ynsasma ve Karadeniz bölge ·indeki tütünlPri
ırllzin satışma dair ~ümrük ve Tekel, Ekonomi 
ve Ticaret bakanlarından yazılı sornsıı (6/125) 

[Cevabı 10 . I . 1051 tarihli 2 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(l çtima : 1) 
4. - Erzurum 1\filletv.ekili Enver Knran'ın, 
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İstanbul Şehir Tiyatrosunda salıneye lwnulma
sındau vaıgeçileu bir piyes lıakkmda lçişleri 

Bakamudan yazılı sorusu (6/130) 
lSahibi tarafından 15 . XII . 1950 tın·ilıli 

öııeı-ge ile geri alınmıştır.] 
5. - Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim Dur

çak 'ın Et koınbinaları işinde hükümetin ne dü
şündiiğüne ve b.u husus için sipariş edilen ınal
zerneye dair Ekonomi ve Ticaret Bakmu1ıdan 
yazıJı. sorusu (6/131) 

[Cevabı 8 . I . 1951 tarihli 27 nci Birle~iın 
'l'utanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 
6. - Eski~ehir Milletvekili Abidin Potuoğ

lu 'nun, 1948 - 1949 ve 1950 yıllarına ait şeker 
istihsaHl.tı ve stok miktarı ile maliyet fiyatları, 
prim olarak müstahsıllara verilen şeker dolayı
siyle köylüden kesilen nakliye ücreti, fabrika
lar kantinleriyle lojınanlar, ambalaj maliyet ii
yatları , pancar müstahsıJlariyle yapılan taahhüt 
muameleleri ve fabrikalara ait traktörlerden 
nıiistııhsıllarııı faydıılaruş şekilleri hakkmdıı 

Işl.c:>tıneler Bakamudan yazılı sorusu (6/143) 
[Cevabı 5 . I . 1951 tarihli 26 ncı Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonıma konmuştur. ] 

(İçtima : 1) 
7.- Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 

Ağaoğlu 'nun milli gelirimizin son beş senelik 
vasatisi ile ticari, zirai ve sınai gelirlerimizin 
kati ve tahnilni miktarı ve milli ekonomimizin 
kı.ınılınası ve inkişafı için dünya üzerindeki 
mevkiinilze göre alınınası gereken tedbirler 
hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından ya
zılı sorusu (6/150) 

[Cevabı 13 . IV . 1951 tarihli 64 ıicü Birle
şim Tutanak Dergisinin sonıma konmuştur.] 

(!çtima : 1) 
8. - Konya Milletvekili Abdün·ahınan Fah

ti Ağaoğlu'nun iller memurlan ilc hizmetlile
rinden Adalet Bakanlığı merkez kadrosırnda ça
lıştırılanlar varsa bunJaı'lil nilktar, aylık ve üc
retleı·i ile nerelerde ~ubştırıJmakta olduklan 
hakkmdıı Adalet Bakanındım yazılı · ·ornsn 
(6/151) 

[Cevabı 19 . I . 1951 tarihli 32 nci Bil'leşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konnıustur.] 

'(tçtima :' 1) 
9. - Konya ~lillctvekili .A.bdürralınıau Falı

ri Ağaoğlu 'nun, iller memur, subay, hizmetli 
ve erierinden t~işlel'i Bakanlığı ile Eıııniyet Ge-

nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Konıutaııb
ğt merkez kadrolarında çalıştırılanlar va.r~ıı 

bunlarııı miktar, aylık ve ücretleri ile nerelerde 
çalıştmlmakta oldukları hakkında Içişleri Ba
knnmdau yazı.lı sorusu (6/152) 

[Cevabı 26 . I . 1951 tarilıli 35 nci Bide~itıl 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

10. - Konya i.\>lilletvekili .A.bdürrahmaıl Fahı·i 
Ağaoğlu'nuu, Umumi Mu vazeneye diilıil daireleı·le 
bunun haricinde kalan bütün Devlet daire ve 
müeı::seselerinin, lkt.isadi devlet teşekküJlerinin 
ve sermayesinin bit k:ı ·mı Devlete ait şir

ketlerin 1950 mali yılı içinde ödedikleri ve ödi
yecckJeri kira bedellerinin nı iktarı ile bn dait·e 
ve müesseselerin Devlete ait binalarda toplan
masının mümkün olup olmadlğı hakkmda Ba
yındırlık Çalışma, Ekonomi ve Ticaret, lşlctıne
ler, Maliye, Tarını ve Ulaştırma bakanJarından 
yazılı sorusu (6/153) 

l evabı 27 . \' .1951 taı·ilıli 27 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin somuıa koıı.muştur.J 

(İ~iına : 1) 

ll. - Konya Milletvekili Abdünalıman .b~ah
ri Ağaoğlu 'nun meuıleltetimizdeki hastane, saııa
toryıuu, prevantoryunı ve dispanser sayısiylc 

yatak adedine ve bunların nerelerde bııJundu

ğuna, askeri hastane ve sağlık müesseselerinin 
!:;ağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrinde top
Janınasıunı faydalı olup olınadlğına ve daha ne 
kadar hastane ve sağlık müessesesine ihtiyaç bu
lunduğmıa daiı· Sağlık ve osyal Yardı.m Baka
mudan yazılı sorusu (6/154) 

[Cevabı 17 . I . 1951 tarilıli 31 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştux.) 

(lçtima : 1) 

12. -Konya Milletvekili Abdürı-ahmau l•'alı-
' ri _\ğaoğlu 'nun, muhadderin iskanı ıçin teşkili 
düşünülen bakanlığın, muhacir kabul ve isklin 
işlerini ne suretle idaı·e edeceğine ve bu işih bit' 
programa bağlanıp bağlanınıyacağına dair Baş
bakandan yazılı sorıısu (6/155) 

l Uevabı 2 . lll . 1951 taı·ilıJi 55 nci Birleşim 
1'utıınok De-rgisinin souı.ma konınuştıır.] 

(l çtinıa : 1) 

13. - Konya MiUetvekili Abdürrahmaıı Falı
ri Ağooğlu'nun, uıenı.leketimizdeki okul ve öğ
renci sııyısıua, Ankara ve !stanbııJ üniversiteleri 
ile diğer yüksek okulların fakülte ve sınıJlaıında 
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erkek ve kız kall talebe bulunduğuna ve halen 
ııe kadar ilkokul ile köy okuluna ihtiyacımız 
olduğu hakkında Milli Eğitim Ba1ronından yazılı 
sorusu (6/156) 

[Cevabı 26 . I . 1951 tarihli 35 nci Birleşim 
Tutanak Dergisiniri sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : 1) 
14. - !stanbul Milletvekili Füruzan '!'eki!'

in, kliringli meınleketlere yapılacak ihracat mu
ltabilinde verilen ithal hakla müddetin e ve no
mina! lnymctine göre malı aldığından daha ucuza 
satmış olan ihracat~ıının ithalatçıya iade edeceği 
prime dair Maliye, Ekonomi ve Ticaret bakan
larından yazılı sorusu (6/169) 

[Cevabı 26 . III . 1951 tarihli 56 ncı Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

{İçtima : 1) 
15. - Konya Milletvekili Abdürrahınan Falı

ri Ağaoğlu 'nun, Posta, Telgraf ve Telefon İda
resiyle Devlet Hava ve Denizyollarında çalışan
ların ınikt.ar ve maaşları il e bu idarclerin son 
beş senelik gelir ve gider vaziyetlerine, Posta 
ve Telgraf İdaresinin işgal ettiği binalam ve 
Teşkilatında yapılması gereken değişikfiklere De
nizyollarının menkul ve gayrimenkul mallarının 
bugünkü rayice göre kıymetlerine, son Hac se
ferlerinde Havayollarında görülen aksaklıklara 
ve Denizyolları İdaresinin Denizbank haline ge
tirilmesiyle lıasıl olacak farklam dair ne düşü
nüldüğü hakkında IDaştırma Bakanından yazılı 

sorusu (6/175) 
[Cevabı 12 . II . 1951 tarihli 42 nCi Bhleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.], 

(İçtima : 1) 
16. - Konya .MilletveKili Abdür!'ahınan Fah

.ri Ağaoğlu'nun, İller Bankasının sermayesi ile 
ödenmiş serınayesine, memur ve işçi sayısına, 

maaş ve ücretlerinin ıniktarına ve son beş sene
lik gelir v giderine dair İçişllıri Balkanından 
yazılı sorusu (6/176) 

[ eva.bı 22 . II . 1951 tarih~ 48 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonm;ıa konmuştur.] 

(İçtiına : 1) 
17.- Konya :Mill tveklli Abdürrahman Falı

ri Ağaoğlu'nun, Tekel İdaresinin memur ve işçi 
sayısı ile almakta olduklaıı aylık ıniktarına, son 
beş senelik gelir ve giderine, nerelerde tütün zi
raati yapıldığma, yıllık tütün istihsalimize, da
hill t'icaret vo istilıltıkin inlıisar altına alınması 
sebeplerinin ne olduğuna ve Tekel İdaresine 

bağlı fabrikalaıın kadrolanyle gelir ve gider 
durumlarına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
yazılı sorusu ( 6/177) 

(Cevabı 2 . III . 1951 tarihli 55 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : 1) 

18. - Konya Milletvekili Abdürrahman Falı
ri Ağaoğlu 'nun, Toprak Malı~ulleri ve Petrol 
Ofislerinde çalışan işçi ve memurların sayısı ile 
almakta oldukları aylık ve ücretiere ve bu o±'is
lerin ·on beş scııolik gelir ve gider vaziyctleriyle 
ilga edilmeleri halinde ne dü~ünüldüğüne dair 
Ekonomi ve Ticaret Bakanıııdan yazılı sorusu 
(6/178) 

[Cevabı 13 . IV . 1951 taribfi 64 ncü Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtim~ : 1) 

19. - Konya l't1illetvekili Abdürralıman Falı
ri Ağaoğlu 'nun, İşletmel e r Bakalılığına bağlı 
müesseselerle fabrika ve atelyelerde çalışaııların 
sayısıııa, maaş ve ücretlerine, bu müessese ve 
atelyeler'in menkul ve gayrimenkul malları.na, 

hangilerinin lıususi teşebbüse devrinin düşünül
düğünc, istihsallcrimizin maliyet unsurlarının nis
petleriyle tasarrıı.t: imkilnlarına ve son beş sene
lik bilançolara dair İşletmeler Bakanından yazılı 
sorusu (6/179) 

[Cevabı 7 . II . 1951 tarilıli 40 n cı Birl eşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

{ İçtima : 1) 

20. -Konya Milletvekili Abdürrahman Falı
ri Ağaoğlu'mm, kırmızı pliikıalı resmi otomo
billerle hizmet otomobillerinin sayısına ve yıl

lık masrafiarına dai'r Maliye Bakarundan ya
zılı sorusu (6/180) 

[Cevabı 25 . VI . 1951 tarilıl'i 94 ncü Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

. (İçtirna : 1} 

21. - Konya Milletvekili Abdürralıman Fahri 
Ağaoğlu 'nun, bakanlıklarla devlete ait daire ve 
müesseseler teftiş kadrolarının Başbakanlığa bağ
lanması hakkında ne düşünilidüğüne dair Baş
bakandan yazılı sorusu (6/184) 

[Cevabı 2 . III . 1951 tarihli 55 nci Birleş im 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

22. - Konya l'tiillııtvekili Abdiirrahman Falı
ri Ağaoğlu'nun, kadro aylıkları 90 lira veya da
ha az olan yargıç, savcı ve müfettişlerle bu sı-
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nıflarclan olan memurların sayısına, kadro aylık 
ve miktarlarına, son 10 sene içindeki t rfi ve 
kadro durumlarına dair Adalet Bakrunndan ya
zılı sorusu (6/185) 

[Cevabı ll . IV. UJ51 tarihli 63 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : J ) 

23. - Konya l\1illctvckili Alxlürrahman Falı
ri Ağaoğlu 'nun, Devlet Demiryollarının Konya 
Hukuk Müşar\·irliğindc ~alışmış olan Avukat Ru
ad Abanazır'ın .bu kadroya alınış şekli ilc görc
vinden ayrılı. srbrplcrin in bildirilmesi hakkında 
Ulaştırma Bakan ından yazılı sorusu (6/ 186) 

1 Cevabı 31 . I . 1!)51 tarihli 37 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( 1çtim ıı : 1) 

24. - Konya 1\Iilletvekili Abdünalıman Falı
ri Ağaoğlu 'nun, Devlet Demiryolları Teşkilatın

daıki memur ve i§çilerin sa),sı ilc kadı·o vaziyet
leri, i şl etmelerin il gasının mümkün olııp olmadığı, 
fabrika ve atclyclerin say1sı ilc faaliyet leri, !ton
ya 'da knrulnıa!;ına karar veri len t•cr atcl~·csi , 

lokomotif V<' vagon adedi ilc hang-i yo]l.. 
larda kullanıldığı, idare memur ve işçil erinin ay
lıklarından vergilerden başka ne ı;:ibi tevkifat 
yapıldığı hakkında maştırına Bal\anından ynzıh 

sorusu (6/187) 
[Cevabı 16 . II . 1951 tarihli 44 ncü Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
( İçtim.a : 1) 

25. -Konya Milletvekili Abdürrahınan Falı

ri Ağaoğlu'ntın, Yolova Otel ve Kaplıcaları İş
letın csinin ;vabancı bir firmaya devri hakkında
ki söylentilcre ve Bursa'da yapılmakta olan has
taneye dair Başbakandan yazılı sorusu (6/1 ) 

[Cevabı 1 . IV . 1951 tarihli 66 ncı Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

{İçtimıı : 1) 

~6. - Kon.,Ya Millotvııkili Abdürrahman Falı
ri A~noğ'Ju 'nun. bir l ngiliz gazet<'cisi tarafından 
yazıldığı bildirilen :makale hakkında Başbakan
dan yazılı sorusu (6/189) 

[Cevabı 26 . III . 1951 tarihli 56 ncı Birl eııim 

Tutruıak Dergisinin · nuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

27. - Af;von Karahisar Milletv kili Ahmet 
Veziroğlu 'nun, Afyon Karahisar İ line bağlı il
celerin hangilerinde imar plfun ve parseliısyou 
haritası yapıbp, hangilerinde yapılmadığına dair 

İçişleri Bakarundan yazıJı sorusu ( 6/190) 
[Cev111bı 27. IV .1951 tarihli 69 ncu Birlcşiın 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
' (İçtiına : 1) 

2 . - Balıkes ir Milletvekili aliılıattİn Bas
kan'ın, Ordu Donatım bakım tamirhanelerinde
ki yevmiyeli ustalıktan ücretli sanatkarlığa ge
çenlerin emeklilik durumlarına dair Milli Savun
ma Bakanından yazılı sorusu (6/191) 

[Cevabı 16. II .1951 tarihli 44 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

, (İçtima : 1) 
29. - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun

taŞ'ın, Adapazarı ve Adana'da bazı müteşebbis
ler tarafından kurulacağı söylenen şeker fabri
kalarına dair tşlet.ıneler Bakanuıclan yazılı so 
rnsu (6/195) 

l Cevabı 2 . III . 1951 tarihli 55 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

{İçtima : 1) 
30. - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun

taş'ın , Marshall Yardım Planına göre alman 
traktörlerio say-ısı ile bakım, tarıllr ve tevzi şek
li ve akar yakıt stoklarmuz hakkında Tarım 
Bakanından yazılı sorusu (6/196) 

[Cevabı 28 . III . 1951 tarihli 57 nci Birleşim. 
Tutanak Dergisinin sonuna konmııştur.) 

{İçtim.a : 1) 
31. -Tekirdağ Milletvekili Yusuf.Ziya Tun

taş'ın, 1950 - 1951 yılı kışlık hububat ekimi ve 
hububat stokumuz hakkında Tarım, Ekonomi 
ve Ticaret bakanlarından ya21lı sorusu (6/197) 

[Cevabı 25 . IV . 1951 tarihli 6 nei Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 
32. - Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri ğaoğlu'nun, Osmanlı Bankasırun birta
kım imtiyazları olup olmadığına ve bumeyanda 
bütün muamelelerin clamga resminden muaf 
bulunup bulunmatlığına dair Maliye Bakamn
dan yaZllı sorusu (6/20 ) 

[Cevabı 30 . III . 1951 tarihli 5 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmu tur.] 

· (İçtima : 1) 

33. - Eskişehir Milletvekili Abielin Potunğ
lu'nun, tizeyir Avunduk tarafından Samer
banktan mubayaa edildiği söyleruJen büyük 
miktardııki malların satış fiyatına, bu nıııbaya
anın i1yat artışlariyle olan münasebctine, böyle 
büyük miktarda mal alnn tüccarların mevcut 
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olup olmaruğıua ,.e 1ımumi ol.ıırak satı şlııı-ılıı kul
lanılan tısul ve tea.mülün neden ibaret bulundu
ğuna dair !şletmeler Bakanından yazılı sorusu 
(6/209) 

[Cevabı 16 . II . 1951 tarihli 44 ncü Birlcşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtiına : 1) 

34. - Konya Milletvekili .Abdürrahman 
Falıı:i .Ağaoğlu'nun, Devlet Demiryolları .Adana 
lşletmesinde memur iken haksız yere vazifesin
den çıkarıldığı iddia edilen Hilmi Güllü'nün 
durumu hakkında Ulaştırma Bakanından yazılı 
sorusu (6/210) 1 

[Cevabı 16 . II . 1951 tarihli 44 ncü Birleşım 
T1ıtımak Dergisinin somına konmuştur.) 

(!çtima : 1) 

35. - Konya Milletvekili .Abdürrabman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Ziraat Bankasının sermaye
siyle ödenmiş olan miktarına, Toprak Mahsul
leri Ofisini biı bankaya devretmek ve sermaye
yi artırmak suretiyle su ve .mulıacir iskanı iş

leri mali hususlarının mütedavil sermaye ile ida
resi cihetine gidilerek Ziraat Bankasına tevdü
ne dair Ba bakandan yazılı sorusu (6/211) 

[CeYabı 2 . VI .' 1952 tarihli 7~J ncu Bırleşim 
Tutanak Dergisinin sonunıı konm ıştur. ] 

(fc.tima : 2) 

36. - Konya Milletvekili Abdiiı·rahman !"ah
ri Ağaoğltı'nun, ilk tahsil mecbmiyetinin yedi 
veya S(' kiz seneye ~ıkarılarn k ortııokullm·ın kııl
oınlmasına, liselerİli birinci sını.fııuıı ilızari sa
yılarak uiğet• SıUJflarımn lisan, edeJıiyat YI' 

fen şnbelerine aynlm:ısına, oı·t:ıokul ve li P 

vrogı·ııııılaı•ında elin derslerine ve hukuk fa kül
telerin le de !slaıit · .hukuk:utıa yer verilm sin<' 
dair Milli Eğitim Bakaımıdan yazılı sorusu 
(6/212) 

[Cevabı 2 . lll. 1951 taıihU 55 nci Birlcşim 
Tutantık Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 1) 

37.- Konya Milletvekili .Abdiirrahman Falı

ri Ağaoğlu'nun, Aleşehir Belediyesinde yapıl
dığı ihbıır ve iddia olunan yolsuzluklar hak
kında şimdiye kadar ne muamele yapıldığının 
bildirilmesine dair !~işleri Balmnından yaz ılı 
sorusu (6/213) 

[C vabı 16. IV. 1951 tarihli 65 nci Birleşim 
Tutnnıık Dergisinin onuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

38. - Sivas Milletvekili lllian Dizdar'ın, iş 
esası üzerine knrulan . ceza evlerine seçilmek 
üzere haklarında fiş tanzim edilen hükümlü
lere, ceza evleri binalarının ıslahma ve gardi
yanların ücretlerine dair Adalet Bakanındau 

yazılı sorusu ( 6/ 214) 
[Ceva'bı 16. II. 1951 tarihli 44 ncü Biı-le im 

Tutanak Dergisinin somma konmuştur.) 
(!çtima: 1) 

39. - Rize Milletvekili !zzet Akçal'ın. Of 
YC Rize'deki çay bahı:eleı·inin tesis tarihlerilH' 
göre bPŞ y ılı dolılnrmıyan miktarlariyle mesıı
hai sathiyelerine ve ~ay bah~esi kuranlara pa
ı·asız verilınesi grrekcn kimyevi ~übre ve mua
leccye dair 'J'aı-ım Bııkıınıııdan yazılı sorusu 
(6/219) 

[Cevabı 26. III . 1951 tarihli 56 ncı Bi ı-l eş im 
Tntıınak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtiına : 1) 

-!0. - Bursıı l\1illctvekili Necdet Yılmaz'ııı , 

194Jl ve 1950 yılı yol ve bina vergileri sııhıkıı 

tahakkukatından tahsil olunan vergilerden, 251 

sayili tefsir gereğince. hPiediyeleı·e ne nıiktııı· 

tediye yapıldığııın ve tasfiye i~in ne cliişünül
clüğüne dııir İçişleri Bakanından yazılı sor·usu 
(6/225) 

[Cevabı 6 . VI. 19!i1 tarihli 86 nrı Biı-lcşinı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ]" 
( fı:tinıa : l) 

41.- Konya Milletvekili Ahdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 'nun, Hüklimet \O Adalet binaları bultın
mıyan il ve ilcclerin sayısına, bu gibi yerlerele 
ihtiyacın kaı·şılanına ı i~in bir program hazırla

nıp lıazırlanroadığına ve yılda ödenen kira bede
line dair Maliye, Adalet, Baymdırlık bakanların
dan yazılı sorusu ( 6/243) 

[Cevabı ll. Vf .1951 taı-ihli 8R nt i Riı·k

şiııı Tutanak Derğisinin onuna konmuştur.] 
(!çtima : J ) 

42. - Zong1ılilak lifilletvekili Abdiirrııbftlan 

Boyacıgiller'in, memur tayinleri hakkında Baş
bakandan yazılı sorusu (6/244) 

[ Cevapsızdır.] 
43. - Zonguldak 2\'filletvekili bdürrahınan 

Boyacıgill t' ı·'iıı , memurların de\'amını takibet
mek üzere d vaın kartı basma makinelerinin De,·
let daire] ı·ine tC§milinin diişiinülüp düşünülme
dii;>'ine, Devlet dairelerine interkomünikasyon alr
ti koıun:ısı suretiyle o<la<'ı ve hizmetlilerden ta
saı-ruf edilmesine ve bu kabil hizmetlilerin hn-
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susi işlerde kullanılmasının önlenmesi için ne 
gibi tedbirler alındığına dair Maliye Bakanından 
yazılı sorusu (6/ 245) 

[Cevabı 30 . IV . 1951 tarihli 70 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

{İçtima : 1) 
44.-.,- Konya Milletvekili Abdürralıman Fahri 

Ağaoğlu 'nun, Türk Hava Kurumu, Kızılay, Ço
cuk Esirgeme Kurumu ve Türk Eğitim Derneği

nin hangi tarihlerde ne suretle kurulduklarına 

yıllık gelirlerine ve sahip oldukJan menkul ve 
gayrimenkul mallarının maliyetleriyle bugünkü 
kıymetlerine dair İçişleri Bakanından yazılı so
rusu (6/ 247) 

[Cevabı 21 . V . 1951 taı·ihli 79 ııcu Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtiına : 1) 
45. - Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 

Ağaoğlu 'nun, Tekel maddelerinin maliyet ve 
. at~ ~i .,·atlariyle istilı.lak, ihraç ve ·elde edilen 
kazanç ıııiktarıııa dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan yaY-ılı sorrum (6/ 248) 

(Cevabı 23 . V . 19!il taı·i!ılj O nci Biı·le.~im 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] • 

{İçtiına : .l) 
46. - Konya 1ıfill<'tvekili Abdürralunan Fahri 

Ağaoğlu 'nun , Devlet Dem inollıırmın Ankara'
daki lojmnnlarında haksız ol~ak oturan ~emur
la r hakkında ffiaştırma Bakanından yazılı so
rnsu (6/ 249) 

[ Cevabı 16 . V . 1951 tarihli 771 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin somma konmuştur.] 

(İ~tiına : ı) 
47. - Konya Milletvekli Abdiirrahman Fahı·i 

Ağaoğlu'nun, sulama işleri içiıı yapılan ' 'e yapı
lacak olau projelere g-öre işlerin ikmali ile !llldan 
elektrik istibsali i~in ne kadar paraya ihtiya 
olduğuna ve Konya ovasında sulanarnıyan kısım 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık 

Bakanından yazılı sorusu (6/250) 
[C'"'·a hı 14 . V . 1951 tarihli 76 neı Birleşim 

Tutanak Dergisinin ~onuna konmuşur. ] 

(lçtiınıı : 1) 
4 . - Zoıı gnlduk Mill <' fv<'kili Muamml'r Aln

kaııt.'ın, Karahük 'te İnci Mağazası salıibi Hfuııjt 
A~·~'i.in mağazasından <ıalınan on bin liralık 
emtia hırsızlarının meydana çıkarılıp çıkarılnıa

d ığına dair dalet ve İ<:işleri bakanlaıından ya-
7.ı lı SO ı 'U SU ( 6 / 2ö 7) 

[Cevabı 1 . V . 1951 tarihli 78 nci Birleşiın 

Tutanak Dergisinin sonuna konmll§tur.) 
(İçtiına : 1) 

49. - ı-iiva · 1lilletvekili lbrolıim Duyguu'uıı, 
Erzurum P. T. T. Başmüdürü Fua1 'm u ldığı 
yevmiyelere, Ankara dışında ~.alı~an müiettişlc

riıı yevmiyelerinin veri lip verilmemesi husuı:ıun

daki görüş farklarının izalesi içiıı bir te§ebbüı;c 
geçilip geçilıne'diği, Eskişebir Başmüdürü Thıyd 

Oktay 'ın aldığı harciraha, Ankara 'l' clefoıı .i.\lii
dürü Sadi Ala.sgil'iıı yapmış olduğıı söylenen 
usulsüz saı-:fiyata ve 14 1\IIayıs 1950 tarihine ka
tlar Ankara Telefon J\l!üdürliiğünde tahsil ohıno 

ınıyan telefon ücretleri miktarına dair ınaştınna 
Bakanından yazılı sorusu (6/ 258) 

[Cevabı 27 . IV . 1951 tarihli 69 ncu Bil'le~iın 
Tutanak Dergisinin sonuna konınuııtw·.J 

(İçtima : 1) 
50. - Konya Milletvekili Abdünabnı.an Pah

!'İ .Ağaoğlu 'nun , Anku;ı·a Keçiören gaziııosuııa 

içkili olarak ruhsat verilmemesi sebebine, Anka
ra 'da açılacak i~kili yerlerin bir Jıaritaya göre 
talıdit edildiğinin doğt'U olup olmadığına ve Po
lis azi re ve ~alahiyet . Kaııurıuuun tadiliniu 
dii§iinülüp uü~üniilınediğiııe dair İçişleri Baka
nından yazılı sorush (6/259) 

[Cevabı 4 . V . 1951 tarihli 72 nci Bil'le~iın 

Tutanak Dergisinin sonuna konınu.~tur.j 
(Jçtima : 1) 

51. - Trabzoıı }iilletvekili alıid Za.ınangil'

in, 'rürkiye'de yerleşmiş şalusların yabancı mcın

leketlcrde bulunup ınemlekcte getiı·m ye nıee

bur olmadıkları servetleri hakkındaki kararnıı 

me ile elde edilmek istenen neticenin ne oldu
ğuna daiı· Ekonomi ve 'l'iaret Bakanından 

yazılı sorusu ( 6/260) 
[Cevabı 16 . V . 1951 tarihli 77 nei Bil'leşim 

'l'utrınalc Dergisinin sonuna konnıuştw·.] 
(lçtiına : 1) 

52. - Sivas l\1illetvekili Rifat Öçteıı 'in, Tiir
kiye Zirai Donatım Kw·u:ınu ldare l\ieclisi iiyc
liğiııe ti\yin edilen 'furgut alcıoğlu'nun talıı;il 
derecesi hakkında 'J'.arım Bakanından yazılı so
rusu (6/)l63) 

! Kamutayın 30 . I V . 1·951 tarihli 70 nci Bir
le~imiude sahibi tarafmdnn geri nlınını!jtır.] 

(İçtima : l ) 

53. - Seyhan Mill •t\~ckili U ı:mi 'l'iirk 'ün, 
1 Ocak 1040 tan 1 Ocuk 1950 tarihin" kadar or
dıımuı:dıı. göriilen bulaŞlk lı.astalıklarlıi. ~içck, le
keli hummn, akciğer çeı·enıi, ıııtma, dir.untcri, 
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tifo musaıp ve vefiyatınm ayrı, ayrı miktarları 

·ve aynı müddet içindelri, akciğer veremi musap 
ve v.e:fiyatının yü!Jk miktarı 'hakkında Milli Sa
vunma Bakanından yazılı sorusu (6/267) 

[Cevabı ı4 . V . ı95ı tarihli 76 ncı Birleşim 
Tutanak Dergi inin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

54. - Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, ı 
Ocak ıe,ıo tan ı Ocak ı950 taribine kadar lVIilli 
Savunma Bakan!Jğı tahsisatındalı her y.ıl ne ka
kadar tasarruf yapıldığına, aynı müddet içinde 
sağlık işleri dairesi için ne kadar talısisat ayrıJ
dığına ve askerin günlük tayınatından kesinti 
yapılması hakkında verilen emir suretlerine dair 
Milli avunma Bakanından yazılı sorusu (6/268) 

[Cevabı 14 . V . 1951 tarihli 76 ncı Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima :1) 

55. - Seyhan Milletvekili Cczmi Türk'ün, 
1 Ocak ı940 tan ı Ocak ı950 tarihine kadar 
silalı a1tında bulunan erlerim izin yıll ık hasta
lanma, öliiın ve adli tıp vakaları ile aynı müd
det içinde son yoklaması yapılanlardan her tür
lü sıhhi muanıcleye tı}bi olalıların kendi doğum 
lruvvelcrine göre yüzde nispetleri hakkında Milli 
Savıınma Bakarundan yazılı sorusu (6/269) 

[Cevabı 14 . V . 1951 tarihli 76 ncı Birleşiın 
Tutanak Dergisinin senuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

56. - •yhan Milletvekili Cezmi Türk 'iiu, 
ı Ocak J!J-!0 tan 1 Ocak 1950 tarihine kAdar 
ordumnzda görülen zatürrie, uyuz, donma, mu
sap v vcfiyatının yıllık miktarı ile aynı müd
det i<:indeki iskorbüt ve tavukkarası vakalarının 
yıllık mu ap mik-tarı hakkında Milli avunma 
Baka~ından yazılı sorusu (6/270) 

l Cevabı 14 . V . 1951 tarilıli 76 ncı Birleşim 
Tutanak DE:'rgisinin onuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

57. - Trabmn l\lilletvekili Cemal Reşit Eyü
boğlu 'nun, hasına verilmiyen tahsilatın aylık 

miktarlarının yeniden muntazaman neşrine bir 
miini olup olmadığına; ITazine a,ylık mizanları

nın yayınlaınna müddeti ile hesapların ıslah ve 
ikmali i~in ne düşüniildiiğüne, son ITazine aylık 
mizanındaki EylUl ı950 bakiyelerine ve tasarruf 
mevdnatıua dair l\Iali~·e Bakanından yazılı so
rusu (6/272) 

[C('vabı 28 . V . l!l51 tarihli 2 nei Birleşim 

Tutanak Dergisinin sontma konmuştur.] 
(!çtinıa : 1) 

58. - Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpcak'
ın, Raman p trollerinin tasfiye edilmiş olarak 
işletilmesi halindeki döviz tasarrufunun senelik 
mikta.ruıa ve bu suretle istihlake tahsisinin no 
zaman mümkün olabileceğine dair Başbalı:an ve 
İşletmel er Bakanından yazıl ı soru&u (6/2 2) 

[Cevabı 28 . V . l!l51 tarihli 81 nci Birlcşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İçtima : 1) 
59. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahmıın 

Boyacıgiller'in, !zmir Sağır - KörlPr ve Dilsizler 
okulu ile buna benzer müesseselerin Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesi u de . tevh idinin düşiinülüp di.i
şünülmodiğine dair Milli Eğitim ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım baltanlarından ya1.ılı sorusu 
(6/2 3) 

[CevabJ 23 . V . 1951 tarihli 'O ııei Bil'leşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtiına : 1) 
60. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahnıan 

Boyacıgill<'rin 'in , telefon tesis ve nınhabere tic
retlerinin indirilmesi hakkında ne düşünüldü
ğiine dair Ulaştırma Bakanından yazılı soı·ıısu 

(6/284) 
[ cvabı 18 . V . 1951 tarihli 7 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : ' 1) 

61. - Zonguldak )!illetvekili Abdürralıman 
B yacıgill r 'in, Yargı~ların terfil<•rinin zama
nında yapılınaması sebebine dait .Adalet Baka
nından yazılı sorusu (6/ 2 5) 

[CevAbı 23 . Y . 1951 tarihli 80 ııei Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmu ·tnr.] 
(İ~tima : 1 ) 

62. - Zonguldak lifilletvekili .Ubdürrahman 
Royacıgiller'in, çeşitlisehep ve buhanelerle va
zifelerin devanı ctıniycrek şahsi i~leriyle uğ

raııan menmrlara, bunlara r:ıpor veı·en hekim
lerin durumuna dııit· ağlık ve osyal Yarclım 
Bakanından yazılı sorusu (6/2 6) 

[Cevabı 16 . V. l!J!il tarihli 77 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna koıınıuştur.] 

(İçtima : l) 
63.- Trııhzon Milletvekili Calıicl Zamangil'

in, et (veya balık) malzeme ve teAisieri iı:in 

.M'arshııll Yardımı ç rçevesiııde ıncınl ketimi
ze taıuıımı§ olan yardımlarm iptal edildiği 
lıa.kkınciaki hab rin doğru olnp olmadığına dn-
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ir Dışişleri Bakanından yazılı sorusu (6/289) 

[Cevabı 18. V .1951 tarihli 78 nci Birleşim 

'l'utanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 1) 

64. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 1 

Boyacıgiller'in , 1stanbul'daki 'bazı toptancı, 
imalatçı ve ithalatçı tüccarlarm perakendecile
re ve taşra tüccar!anna faturasız mal satarak 
gelir ve esnaf vergilerinden kaçakçılık yaptık
larına ve bu hususta alınacak tedbirlerin iza
hına dair Maliye ve Ekonomi ve Ticaret bakan-

'Iarından yat.ılı sorusu (6/290) 
[Cevabı 26. XII . 1951 tarihli 22 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sontma konmuştur.] 

(İçtimıı. : 2) 

65. - Samsun Milletvekili Ferit Tüzel 'in, 
Çarşamba Ortaokulunda haderne olan bir ka
dına polis memuru Arif tarafından yapıldığı 
söylenen işkencenin vakı olup olmadığına, va
kı ise müsebbibi hakkında ne muamele yapıl 

dığına dair İçişl eri Bakanından yazılı sorusu 
(6/291) 

[Cevabı 6. VI. 1951 tarihli 86 ncı Birleşim 

Tutanak Dergisinin . onuna konmuştur.) 
(İçtima : 1) 

66. - Zonguldak Milletvekili Fehmi Açık
söz 'ün, Zonguldak 'm Kokaksu mevkiindeki as
keri: hava meydanının ffiaştırma Bakanlığına 

devri ile hava seferlerine açılması hakkında 
tetkikat yapıhp yapılmadığına dair ffiaştırma 
Bakanından yazılı sorusu (6/298) 

[Ce,•abı 25. V . 1951 tarihli 81 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmııştur.] 

(İçtima : 1) 

67.- eyhan Milletvekili Reşat Güçlü'nün, 
ithal edilen tıbbi müstahzaratın perakende sa
tış fiyatlarırun ne suretle tesbit adildiğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı 

sorusu (6/299) 
[Cevabı 28. V .1951 tarihli 82 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 1) 

68. - Manisa Milletvekili Fa.ruk nker'in , 
Kasım 1950 tarihindeki hububat miktarları il!' 
ınuhayaa fiyııtlııı·ına. . kınekte paçııl yapılınıı

ya ne zaman başlanacağına, hari<:ten ıı lınıın 

hububatm miktar, fiyat ve ınubayaa şartlariylt> 
dahili piyasaya arz fiyatına , Kıısım 1950 tıı ·
bindeki i~ ve dış piyasa fiyatıariyle bugünkü 

fiyatlar arasındaki farka dair Ekonomi ve Ti
caret Bakanından yazılı sorıısu (6/303) 

[Cevabı 20 . VII . 1951 tarihli 102 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna. konmııştur.] 

(lçtima. : 1) 
69. - Konya Milletvekili Abdürı·alıman Falı

r Ağaoğlu'nun, biı·inci takviye bjdiği ile Ko
re'ye gitıni§ bulunan kıdemli piyade üstcğmen 
Ali Büyükkirişçi 'nin alamadığı dört ay h k ma
a.,ı hakkında Milli Savunma Bakanından yazı
lı sorusu (6/310) 

lCevabı 8 . VI . 19-51 tarihli 87 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] : 

(İçtima : 1) 
70. - Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan 

Siıbis'in, bugün rı'ava Kuvvetlerinde vazifeli ge, 
nerallerle evvelce bu kuvvetlere mensup iken 
şimdi başka vazifelerde bulunan generallere, 
hava kuvvetlerİnıizde kullanılan uçak modelle
riyle personel yetiştirilmesi ve meydan inşası 
hususlarmdaki faaliyetlere, 1950 yıhnda hava
cılara verilen uçıış paralarma ve bu hususta 
hazırlanmakta olduğu haber alınan kanım tasıı
rısının ne zaman Meclise sevk olunacağına dair 
Milli Savunma Bakanından yazılı sorusu (6/311) 

[Cevabı 6 : VI . 1951 tarihli 86 ncı Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 
71. -Konya Milletvekili Abdürrahman Falı

ri Ağaoğlu 'nun, hiTsızhğın ve dilenciliğin önlen
mesi için cezalarda bir değişiklik yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet ve· İç
işleri bakanlarından yazılı sorusu (6/314) 

[Cevabı 18 . VI . 1951 taı-ihli 91 nci Birle
şim Tutanak Dmgisinin sonuna konmııştur. ] 

(İçtima : 1) 
72. - Konya. M.illetvekili Abdürralıman 

Fahri Ağaoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumunun 
teşekkül tarihi ile sermayesine, 1951 yılı blll]ma 
kadarki kiir ve zarar vaziyatine, merkez ve mill
hakat teşkilatı ile kadrolarına, fabrika ve atel
yelerin gelir ve giderlerine ve nerelerde b.ulun
duğuna, Ziraat Bankasırun Tarım Bakanlığına 

bağlanarak Zirai Donatım Kurumu vazifeleri
nin adı geçen bankaya devri hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım, Ekonomi ve Ticaret 
bakanlarmdan yazıh sorusu (6/315) 

[Cevabı 27. VI. 1951- 25. U. 1951 tarih
li 91 - 104 ncü Birleşim Tutanak dergilerinin 
sonuna konmuştur. ] (İçtima : 1) 
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78. - Afyon Karahisa;r Milletvekili Ali İh

san Sabis'in, harb planları ile seferberlik işle
rine, Milli Savunma Bakanlığı kuruluş v·e gö
revleri hakkındaki Kanunun 2 nci ve 4 ncü 
maddelerinin tadilinin lüznmlu olup olmadığı
na, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutan
lıklarının durumuna, .Askeri Şiiranın bugünkü 
vaziyetine, Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün 
daha verimli bir hale getirilmesi hususunda ne 
düşünilidüğüne dair Milli Savtmma Bakanın

dan yazılı sorusu (6/316) 
[Cevabı 6 . VI . 1951 tarihli 86 ncı Birleşim 

Tutanak Dergisinin sontma konmuştur.] 
(İçtima : 1) 

74. - Afyon Karahisar Milletvekili Ali İlı
san Sabis 'in, Subayların yaş haddini tesbit eden 
Kanunun bugünkü icaplara göre tadilinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Milli Savtmma Ba
kanmdan yazılı sorusu (6/317) 

[Cevabı 13 . VI . 1951 tarihli 89 ncu Birle
ııim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 
75. -Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican 'm, 

Adapazarı Askeri Tamir Fabrikası ihtiyacı için 
Milli Savunma Bakanlığınca kamulaştırılan 

araziye takdir edilen kıyınet dolayısiyle Adapa
zarı Asliye Hukuk Mahkemesince verilen karar 
safahatma dair Adalet ve Milli Savtınma Ba
kanlarından yazılı sorusu (6/318) 

[Cevabı 9 . I . 1952 tarihli 24 ncü Birleşim · ı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

· (tçtima : 2) 
7·6. - ·Zonguldak Milletvekili Abdürrahman ı 

Boyacıgiller'in, 1946 ve 1!)50 seçimlerinde C. H. P. 
lehine İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından 
yapilan faaliyet neticesinde doğan zarar dola
yısiyle müsebbipleri hakkında ne muamele ya
pıldığına, toplama havuzu yapılmaması suretiy
le (200 000) ton şiiamın zıyama sebep olanlara 
Ereğli Kömürleri Işletmesindeki sııüstimal söy
lentileri dolayısiyle yapılan tahkikat dosyaları
nın tetkikten geçirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine, Etibank ve Sümerbanktan seçimlerde 
kullanılmak üzere yapılan bağışiara dair İşlet
meler Bakanından yazılı sorıısu (6/322) 

[Cevabı 2 . VTI . 1951 tarihli 97 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 1) 
77. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, kültür ataşelerimizin durumları 

ile tayin şartları ve çalışma tarzları hakkında 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/324) 

[Cevabı 27 . VI . 1951 tarihli 95 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 1) 

78. - Zon~ldak Milletvekili Abdürrahınan 
Boyacıgiller 'in, metrilk ve melqmf madenierin 
işlenmesi ve iliracı hakkında Ekonomi ve Tica
ret Bakanından yazılı sorusu (6/325) 

[Cevabı 3 . VIII . 1951 tarilıli 108 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

{İçtima : 1) ' 

79. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in hangi memleketlerde ticaret ata
şelerimiz bıılunduğıma, bunların· tahsil dunım
ları ile göstermiş oldukları faaliyetin dış ticare
timize yaptığı tesiriere ve ticaret ataşelerimizin 
bulunmaması vey:ıhut faaliyet gösterilmemesi 
yür.ünden hariçte rağbet görmiyen çeşitli mal
larımıza dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından 
yazılı sorusu (6/326) 

[Cevabı 28 . VII . 1951 tarihli 105 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

80.- Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'

ün, :ışım duraklarırun durumuna, bazı köylerle 
ilcelerden toplanan para ile ahnan boğalann 
miktarına ve müsavi şekilde ilcelere taksim edi
lip edilmediğine, Çorum ilinden toplanan para
ların miktarına ve verilen boğaların ilce itiba
riyle sayısına dair Tarım Bakanından yazılı eo
rusu (6/327) 

[Cevabı 27 . VI . 1951 tarihli 95 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

81. - Çorum Milletv~ Ahmet Başıbüyük'
ün, askeri otomobillerin ktıllanıl~ şekli hak
kında Milli Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(6/328) 

[Cevabı 15 . VI . 1951 tarihli 90 ncı Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

82. - Gazi:ı.nteb Milletvekili Süleyman Ku
r:ınel 'in, 1950 yılında ithal edilen ınazot, benzin 
v benzeri maddelerin ıniktarına ve bunlardan 
alınan Yol Vergisin'in ne kadar olduğıına dair 
Ekonomi V!' Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(6/335) 

rcevabı 20 . VU . 1951 tarihli 102 nci Bir-
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le~im Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtiına : 1) 

83. - Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san abis'in, harb malulü .Ali Avni Berberoğ
lu 'na birinci derece üzerindin maluliyet maaşı 
tahs'is edilmemesi sebebine ve bu husnsta vermiş 
olduğu istida mulll)lelesiııin bir an evvel netice
lendirilmesine dair Milli Savunma Bakarundan 
yazılı sorusu (6/336) 

[Cevabı 20 . VI . 1951 tarihli 92 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

84. - Çorum Milletvekili Baha Koldaş'ın, 

lstaııhul postanesi ücretli muhabere memurların
dan Yusuf Kelepirci'nin durumuna dair Ulaş
tırnın Bakımından yazılı sorusu (6/337) 

[ C'l'vabı 26 . VI . 1951 tarih 1 i 96 ncı Birle
şim Tntıınnk Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtimıı : 1) 

5. - ('orum Milletvekili Baba Koldaş 'm, 
pirin~ten alınnn Muamele Vergis'inin kaldırılma
sı hakkınrla n!' rlüşünüldüğüııe dair Maliye Sa
kanından yazılı sorusu (6/338) 

[Cevabı 8 . VTU . 1951 tarihli lll nci Birle
şim Tutanak Dergiı inin onuna konmıwtur.] 

(İçtima : 1) 

86. - Çorum )filletvekili Baha Koldaş'ın, 
Sungurltı ilcl'si köylerinden bazılarının su ihti
yacı için, yön<'tmeliğe aykırı olarak, tahsis edi
len paı-aya dair Bayındırhk Bakanından yazılı 
sorusu (&/339) 

[Cevabı 2 . VII . 1951 tarihli 97 nci Birle
şim Tutanak [)ergisinin sonuna konmu.%Ur.] 

(İçtiına : 1) 

P.i. - Çorıını Milletvekili Baha Kold~'ın, 
tııer Bıınkıısında köyler adına toplanan yüzde 
hirleı-den biriken paranın miktarına ve nere
lı>rıo saı<fedildiğine dair İçişleri Rakanından ya
zılı sorusu (6/340) 

[Cevabı 3 . VIII . 1951 tarihli 108 nci Birle
şim Tutanak Dergi~inin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

88. - Çorıım M.'illetvekili Baba Kol d aş 'ın, 
Çankırı - Çorum ilieri spırrları i<!inde bulunan 
Kızılırmak vadisinin sqlllıma projesi hakkında 

Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (6/341) 
[ C:evabı 13 . VII . 1951 tarihli 99 ncu Birle

şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 1) 

89. - Çorum M~etvekili Baba Kolda§'ın, 
jandarma kuvvetlerinin ıslahına, bazı subay ve 
karakol komutanlarına ' motosiklet parası veril
mesine, Polis Enstitüsü mesleki kursuna tabi tu
tulup terfileri yapılamıyan polislerin durumla
nııa ve muamelat memurlarının ilgası hakkm
rlnki kanun tasarısının ne vakit Meclise gönderi
lcccğine dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
(6/342) 

[Cevabı ll . VII . 1951 ta.rihli 98 nci Birle
şim Tntıınak Dergisinin sonuna lronmuştur.] 

(İçtima : 1) 

90. - Çorum Milletvekili Baha Koldaş 'ın, 
İstanbul'da Adalet binası inşası için istimlfık 

!'dilen cv ve apartınanlarda halen klmlerin, han
gi kanuni ınesnede göre oturdukları hakkında 

l~işleri Bakıınmdan yazılı sorusu (6/343) 
[Cevabı 30 . VII . 1951 tarihli 106 ncı Birle

şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 1) 

91. - Trabzon MHietvekili ahid Zamangi l '
in, yapı lacak iskele v barınaklardan hangileri
nin 1950 ve 1951 yılı programlarınadilbil bulun
duğuna, her biri için tabsis ve sarfı derpiş edil
miş olan paranın miktarına veya inşa halinde 
bulıınnmş olduğuna, Vakfıkebir ve Akçaabat 
iskelelerinin ıslah veya inşası hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (6/350) 

[Cevabı 27 . VI . 1951 tarihli 95 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ı 

(İçtima : l) 

92. - Ankara Milletvekili Muhlis Bayramoğ
lu'nun, 1951 yılı Bütçesine konulan ödeneklt> te
mini icabeden (2000) verem yataw ve personeli 
için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığına 

ve hangi illerde açılııcağının kararlaştırılıp ka
rarlaştırılmadığına dair Sa.ğhk ve Sosyal Yar
dım Bakanından yazılı sorusu (6/354) 

[Cevabı ll. VII. 1951 tarihli 98 nci Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtiına : 1) 

93. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacııı;iller'in, erneidi olduklan halde devlet hir.
metinde istihdam edilenlerin mrktarına, mev<'.ut 
tamimlere Pağı:nen münbııllere memur tayin edil
diği bakkındaki söylentilere, nıemurlann vazi
feye dcvıınımı ve rasyonel ~~hşmayı '!Bğlıyacak 

ne gibi tedbirler alındı~na dair )faliye Bııka-
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nından yazılı sorusu (6/355) 

l evabı 27 . VI . 195L tarihli 95 nci Birleş im 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(1çtimıı : 1) 

94.- Afyon Karahi ·ar Milletv kili Ali İhsan 
abi 'in, İnönü şehitliğindc yapılan. tören müna

sebetiyle Eski§Chir hava teşkilatı namına söyle
nen ·özlore dair Milli Savunma Bakanından ya
zılı sorusu (6/356) 

[Cevabı 27 . VI . 1951 tarihli 95 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(1çtinıa : 1) 
95.- Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 

Sabis 'in, Ordu Donatım Şubesi Müdürü Albay 
A·bdürrahman Eren 'in Erzincan 'a nakli sebebi
ne ve halen İstanbul 'da muhtelif hizmetlerde on 
yıldan fazla kalmış subayların durumlarına dair 
Milli Savunma Bakanından yazılı soru u (6/357) 

[Cevabı 2 . VII . 1~51 tarilıli 97 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ) 

(İçtima : 1 i 
96. - Konya Milletvekili Murad Ali Ülgen ·. 

in, Ali Askeri Şı1ra hakkında Milli Savuruna Ba
'kanından yazılı sorusu (6/359) 

(Cevabı 27 . VI . 1951 tarihli 95 nci Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtinıa : 1) 

97. - Zonguldak Milletvekili A.bdürralıman 
Boyacıgiller 'in, köylüye teknik ziraat usullerini 
öğretmek. gübre kullanmak, <:eşitli mahsullerin 
ekiliş ve toplanışı ile hayvancılık ve bakımı hak
kında bilgi vermek üzere kurslar açılmasının dü
şünillüp di.iıjün,ülmediğine dair Tanm Bakanın
dan yazılı orusu (6/360) 

[Cevabı 23 . VII . 1951 tarihli 103 ncü Birle
şini Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçt).ma : 1 ) 

98. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller 'in, yurt içi ve yurt dışı mahsul piya
sa ve fiyatlannın radyo ile köylüye duyurulma
sının dü~ünüJüp düşünülmediğine dair Başba
kandan yazılı sorusu (6/361) 

[Cevabı 9 . XI . 1951 tarihli 2 nci Biı·leşinı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtinıa : 2) 
fl9. - Zonguldak i\lilletvek:ili Abdül'l'ahman 

Boya<'ıgillcr 'in, ~· tırt toproklarıııın ' tahlili için 
Mar ·hall :nmlıınuı<ian neler sağlandığı na uzvi ''e 
ltimyevi gübrel rin ne suretle ternin ve tevzi 
edildiğine, Yüksek Ziraat Fakültesi çalışma ve 

araştırmaları neticelerinin köylüye aksettirilip 
ettirilmediğine, zirai istatistik üzerindeki çalış
malara ve zirai kalkınına planının hazırlanıp 

hazırlanmadığına dair Tarım Bakanından yazılı 
sorusu (6/:l62) 

l evabı 23. V ll .1951 tarihli 103 ncü Birle
şimin ' Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 
100. - Zonguldak ll'lilletvekili Abdürrahmaıı 

Boyacıgiller 'in , köylerimizin elektriktendirilmesi 
için bir progranı hazırlanıp hazırlanmadığııııı ve 
bu husustairi çalışmalara dair Başbakandan .va
zılı sorusu ( 6/363) 

[Cevapsızdır.] 

101. - Afyon Karahisar Mill tvdkili Ali lh
san Sab~~ ·iu, Çanakkale ve Geliholtı tarafların 

. daki ınüstahkem mahall rdc bul'ı.ınan tanksavar 
toplariyle diğer toplarm mevzileri hakkında Mil
li avunma Bakanından yazılı sorusu (6/365) 

[Cevabı 27. VI .1951 tarilıli 95 nci Birleşinı 
Tutanak Dergisinin sonuna koıunu.ştur.] 

(İçtiıııa : 1) 
102. - Erzurum Milletvekili Bahadır Dül

ger 'in, Ankara Devlet Demiryolları llastanesin
de vefat eden Hakkı Altın 'ın, ölümü sebebinc, 
usulsüz müdahale ilc yapılan ameliyat neticesi 
hakkında tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet, Sağiılk ve Sosyal Yardım, IDaştırma ba
kanlarındaıı yazılı sorusu (6/366) 

[Cevabı 2. VII . 1951 tarihli 97 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtinıa : 1) 
103. - Afyon Karahisar Milletvekili Al'i İh

san Sabis 'in, Paris 'teki Pastör Enstitüsünde ha
zırlanan gençlik scrumu hakkındaki mütalii.'a ve 
tetk.ik neticesine dair Sağlık ve So yal Yardım 
Bakanından yazılı orusu (6/376 ) 

[Cevabı 23. VII .1951 tarihli 103 ncü BirlL•
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(Içtinıa : 1) 
104. - Afyon Karahisar Uill tvek.ili Ali İh

san <i.bis'in, İstanbul Kız Lisesi tarih ve coğ
rafya öğretmeni Maidc Özgeçen 'in hastalık v • 
maaş durumu haldkında Milli Eğitim Bakanın

dan yazıl\ orusu (6/377) 
[Cevabı 20. VII. 19lll tarihli 102 nci Birle

şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. li 
( !çtimıı : 1) 

105. - Afyon Kııruhisar lllilletvekili Ali lh
ııau iibis'in ordnda kalb krizi geçirmiş olanlar 
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hakkında ne gibi bir muamele yapılmasının dü
şünüldüğüne dair Milli Savunma Bakanından 

yazılı sorusu (6/379) 
[Cevabı 2. VII. 1951 tarihli 97 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(lçtima: 1) 

106. - Afyon Karahisar Milletvekil'i Ali İh
san Sil.bis'in, Kore Birliğimizin durumu hakkın
da Milli Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(6/381) 

[Cevabı 2. Vl! .1951 tarihli 97 nci Birlcşim. 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.]. 
{İçtima : 1) 

107. - Tokad Milletvekili Haluk Ökeren 'in, 
Ankara Halkevi binasının mülkiyeti hakkında 
Adalet Bakanından yazılı sorusu (6/383) 

[Cevabı 12. XII .1951 tarihli 16 ncı Birleşim 
Tutarvı.k Dt··ı.ıi.~önin sonuna konmuştur.] 

( tçtima : 2) 
108. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller 'in, emekli olduklan halde Devlet 
hizmetinde istihdam edilenlerin miktarına, mev
cut taminılcre rağmen müDhallere memur tayin 
edildiği hakkındaki söylentilere, memurların va
zifeye devamını ve rasyonel çalışınayı sağhyacak 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 

yazılı sorusu ( 6/388) 
[ Cevapsızdır .) 
109. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, bekçi teşkilatının ilgası ve bu 
hizmetin polis ve jandarma tarafından ifası su
retiyle mahalle polis teşkilatının tesisi ve bekçi 
ücreti olarak tahsil olunan paraların bu teşkilli
tın modern vasıtalarla teçhizine sarfı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından yazılı 
sorusu (6/389) 

[Cevabı 1 . VIII . 1951 tarihli 107 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

{İçtima : 1} 
110. - Zonguldak Milletvekili Abdürralıman 

Boyacıgiller'in, Zonguldak Ui ile bazı kazaları
nın ceza ve tevkif evlerinin durumlarına ve işi 

çok olan Zonguldak İlinde ikinci bir icra daire
sinin açılmaqına dair Adalet Bakanından yazıb 
sorusu (6/390) 

[Cevabı 18 . VII . 1951 tarihli 101 nci Birle
·iın Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.]. 

(l çtima: 1) 
lll. - Zonguldak Milletvekili Abdürrnlıman 

Boyarıgillcr'iıı. Zonguldak - Filyos banliyö tren-

lerinde yaz aylarına mahsus olmak üzere % 50 
tenzilatlı bir tarifenin tesisine, yurt içi turizmi 
teşvik i~in ucuz biletti trenler ihdasının düşü
uülüp düşüniilnıediğine da'ir Ulaştırma Bakanın
dan yazılı sorusu (6/391) 

[Cevabı 16. V ll. 195.1 tarihli 100 ncü Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştu.r.] 

(lçtima: 1) 
112. - Zonguldak Milletvekili Abdüı;rahman 

Boyacıgiller'i l' .. Usu Şirketinin bugiinkü duru
muna, şirket idare heyetinden olan bir zatın ay
nı zamanda İller Bankası Umum Müdür Muavin
liği vazifesini ifa etmesinin doğru olup olmadlğı
na, Tamiş Türk Anonim Şirketinin taahhüt etti
ği işlerin nakden miktarına ve Akhisar Beledi
yesi su işlerinin ihaleye çıkarılınadan İlsu Şirke
tine yaptırılması sebeplerine dair İçişleri Baka
nından yazılı sorusu (6/392) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
113. - Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 

yabancı memleketlere tahsil için bakanlıklar he
sabına gönderilen talebelere dair Milli Eğitim 

Bakanından yazılı sorusu (6/394) ' 
[Cevabı 12 . XII . 1951 tarihli 16 ncı Bir

leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 
(lçtima : 2) 

114.- Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Gülhane Haı.taneııi ruintgen Servisi. mesaisinin 
istatistikle bildirilmesine, bu istatistiğlıı Niimune 
Rastanesinin 1\ıt) ıtlariyle muka.yesesinc, bu hasta
nelerde röntgeni idare eden doktorların bariçte 
filiın makinelerinin bulunup bulunmadlğına, var
sa bir sene içinde yaptıklal'l iş miktarına ve Gül
hane Rastanesini daha verimli çabştırmak için 
ne düşünüldüğüne dair Milli Eğitim, Milli Sa
vunma, ağlık ve Sosyal Yardım bakanlarından 
yaztlı sorusu (6/395) 

[Cevabı 9 . XI . 1951 tarihli 2 nci ve 26 . 
XI . 1951 tarihli 9 ncu Birleşim 'l'utannk dergi
lerinin sonuna konmuştur.] (lçtima : 2) 

115. - Trabzon Milletvekili ahld Zanınn
gil'iıı, Vakfıkebir ve .Akçaalıat iskelelerinin lıı

~asmın hangi yıl programına alınmasının düşü
uüldüğiiııe dair Bayındırlık Bakanından yazılı 

sorusıı (6/396) 
[Cevabı 25 . VII . 1951 tarihli 104 ncü Bir

leşim Tutanak Oerspsiuin sonuna konmuştur.1 
(fçtinıa : 1) 
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116. - Ankara Milletvekili Muhlis Bayram

oğlu'nun, sağ~ık merkezi müesseselerinin şehir 
ve kasabal~rda yeniden açılmasına devam olu
nup olunmıyacağına, halen faaliyette bulurııın

ların isimleri ile yatak, hekim, hemşire ve che
lerinin aded ve ihtısaslarına ve bu müessesele
rin işleme şekillerini gösteren talimatname il l:l 
açılınaları hakkında muayycn bir plan ve prog
ram m'evcut olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından yazılı sorusu 
(6/405) 

[Cevabı 3 . Vlli . 1951 tarihli 108 nci Bir
leşim 'l'utanak Dergisinin sonıma konmuştur.] 

(lçtima : 1) 
117.- Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller'in , Karabük'te yeni bir ilkokul in
şasına kadar resmi binalardan birinin bu yıl 
için muvakkat bir ilkokul olarak tesisine ve 
Milli Eğitim Bakanlığına devrine fımade kılın

mış olan fabrikaya ait okulun da tevsi edilerek 
müstakil ·bir ortaokul haline ifrağına dair Milli 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (6/406) 

[Cevabı 21 . XI . 1951 tarihli 7 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 2) 
118. - Zonguldak Milletvekili Abdürrah

man Boyacıgiller'in, Zonguldak'a bağlı Devrek 
lleesi Hidro - elektrik santralinin inşası ile iç
me suyunun temini ve Çaycuma ilcesi elektrik 
ihtiyacının bu yıl içinde giderilmesi için ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından yazılı so
rusu (·6/407) 

[Cevabı 9 . Vill . 1951 tarihli 112 nci Birle
§İm Tutanak Dergisinin sonuna koıınıuştur.] 

(İçtima : 1) 
119. - Zonguldak Milletvekili Abdürrah

man Boyacıgiller'in, Zonguldak'ın Kurueaşile 

bucağına ait yolun İn§aa&L ve Cide ile Bartın 'a 
bağlanması , Zonguldak ilindeki köylcrin içme 
suları ile yolları için gönderilecek ödeneğin bir 
an önce sağlanması ve Devrek çayı yatağının 
emin bir hale koıınıası hakkında ne düşünüldü

ğüne dair Bayındırlık Bakanından yazılı soru
su (6/408) 

[Cevabı 30 . VII . 1951 tarihli 106 ncı Bir
leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştıır.) 

(İçtim"- : 1) 
120. - Zonguldak Milletvekili Abdürrah

man Boyacıgiller 'in, Zonguldak Devlet Ha ta
nesinin kalorifer ve lüzumlu modern malzeme 

ile teçhizine ve hademe, asistan ve doktor kad
rolarının takviyesine, Zonguldak 'ta veremle 
mücadele için tedbirler alııınıasnıa ve bu arada 
tecrithane, sanatoryıım ve pravantoryıım inşa

sının düşünülüp düşünülmediğine, Kurueaşile 

bucağına bir frengi mücadele tabibi tayinine, 
Zonguldak ilindeki hastanelere tayin edilen 
doktorların vazifelerine devamları için ne gibi 
tedbirler alındığına, Bartın 'da iİışası yarım 
bırakılan ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-

' lığına devredilen binanın ikmaline ve Devrek 
ileesinde bir sağlık merkezi tesisinin düşünülüp 
düşünülınediğine dair Sağlık ve osyal Yardım 
Bakanuıdan yaz ılı sonısu ( 61409 ) 

[Cevabı 3 . VITI . 1951 tarihli 108 nci Bir
leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( !ı;tima : 1) 
121. - Zongnldak Millet\·ekili .Abdürralıman 

Boyaeıgi Uer' in , Kırıkkule Fabrikası deposunda 
saklanmakta olan tank di\fi toplarma, Makina 
ve Kimya Endü:trisi Kunımu fabrikalarında 

inıali ınünıkün olan bfizı silfihlarH, bfızı yedek 
parçaların hariçten ithali sun•t iyl • tepkili \'<' 

tepkisiz u~aklarııııızla havacılık ıııalzcıncsiniıı 

imalinin düşünülüp düşünülmediğine, Makine 
ve Kimya Endi.istri&i Kurumunun rasyonel çalı 

şan ekonomik bir hale getirilmesine dair Mi111 
avunma, İşletmel er bakanl arından ,vazılı ~oru

su (6/ 410) 
[Cevabı 14 . XI . 1951 tarihli 4 ncü BjrJ eş im 

Tutanak Der~isinin son nııa konmuştur. ] 

( İçtima : 2) 
122. - Zonguldak M:ill etveki li Abdürrahman 

Boyacıgiller 'in , Türk Hava Kurumunda yapılan 
suii tirnaller hakkında Başbakandan yazılı soru
su (6/411) 

( Cevapsızdır.] 
123. - Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 

Tarakçıoğlu 'nun, yuyla ve mera ihtilaflarınm 

hertaraf edilmesi iç.in ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından yazılı sorusu (6/ 412) 

[Cevabı 7 . III . 1951 tarihli 110 ncu Bir
l eşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştıır.] 

(İçtima: 1) 
124. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller'in , afranbolu ilcesi içme suyu ihti
yacının giderilmesi hususunda belediyeye yar
dım yapılınasının düşünülüp düşüntilmcdiğine 

dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (6/415) 
[Cevabı 9 . VIII . 1951 tarihli 108 nci Bir-
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leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

125. - Zonguldak Millctveküi .Abdürrahınan 
Boyacıgiller'in , Endonezya ve Bingazi Devletleri 
ile olan siyasi münasebetlcrimize, Endonezya, 
Pakistan, Hindistan, Bingazi dahil Afrika 'da 
kurulmuş bulunan devletler ve siyasi tcşekkül

lerle ticari ınünasebetlerimizi geliştirmek için 
gereken teşkilatın kurulup kurulmadığına, tekel 
maddeleriyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin 

ve Malcine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
istilısal, imal ettiği ınalların bu memleketlerde 
satışını sağlayıcı ne gibi çalışınalara girişilcliği

ne ve bu yerlere Devlet bünyesinde çalışan tek
nik ve ticari eleınanlada özel teşebbüs ve ser
maye sahiplerinden müteşekkil bir iki heyetin 
gönderilmesinin derpiş edilip edilmediğine dair 
Dışişleri , Ekonomi ve Ticaret, Gümrük ve Tekel 
bakanlarından yazılı sorusu (6/417) 

[Ccvapsızdır.] 

126. - Zonguldak Milletvekili .Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, !şsizlik Sigortası üzerindeki ça
lı~malara, Zonguldak ve Karadeniz bölgesinde 
hastalık sigortasımn ne zaman tatbik edilece
ğine ve bu bölgedeki muhtelif teşekküller için 
verem tecrithaneleri ve 400 yataklı bir prevan
troyum tesisinin düşünülüp düşünülmediğine 

dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu (6/418) 
[Cevabı 3 . VIII . 1951 tarihli 108 nci Bir

leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(lçtima : 1) 

127. - Zonguldak Milletvekili .Abdürrah
man BoyacıgiDer 'in, İş veren ve işçi temsilcile
rinin iş ihtilaflarmda yargıçılı k etmelerinin Ana
yasaya muhalif bulunduğuna ve İş Mahkemele
ri Kanununun değiştirilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Adalet ve Çalışma bakan
lanndan yazılı sorusu (6/419) 

[Cevabı 9 . XI . 1951 tarihli 2 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

128. - Zonguldak Milletvekili .Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Toprak Ofisi için yaptırılan çe
lik hangarlarla siloların Makina v.e Kimya En
düstrisi Kurumu ile yerH sanayiciler tarafından 
imal ve inşasının düşünütüp düşünülınediğine 

dair Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler bakan
larından yazılı sorusu (6/420) 

[Cevabı 9 . XI . 1951 tarihH 2 nci Birleşilli 

•rutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
129. - Zonguldak Milletvekili Alıdürrab

man Boyacıgiller'in, Zonguldak ili için tarım 
alanında ne gibi kalkınına tedbirleri alındığına, 
bu il halkının geHrini artırmak ve geçimlerini 
sağlamak üzere meyvacılık, bağcılık, ziraat alet
leri tesisleri kurulması yolundaki çalışmalara, 

Bartın, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Safranbolu 
gibi ilcelerde fidanlıklar ve yağlı tohum veren 
bitkilerin tamiminin düşünülüp düşünülmediği
ne dair Tarım Bakanından yazılı sorusu (6/421) 

[Cevabı 9 . XI . 1951 tarihli 2 nci Birleşim 
'l'ı.ıtanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
130. - Burdur MilletvekiH Mehmet Ozbey'

in, İstanbul'da Terzilik Okulunun durumu ile 
giriş şartlarına, mezun sayısı ilc öğretmen ve 
öğrenci miktarına ve devletçe b.u okula yapılan 
masraf tutarına dair Milli Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (6/424) 

[Cevabı 10 . Vill . 1951 tarihli 113 ncü Bir
l eşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : 1) 
131. - Zonguldak Milletvekili .Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Zonguldak - !stanbul devlet yo
lunun 1951 de inşasına başlanmak üzeı·e ilk 
plana alınması hakkında Bayındırlık Bakanın

dan yazılı sorusu (6/425) 
[Cevabı 9 . XI . 1951 tarilıli 2 nci Birleşim 

'l'utanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(lçtima : 2) 

132. - Zoııgul.dak Milletvekili Abdürrahman 
Boyıwıgiller'in, memleket içi ve dlljında kendi 

'bra.nşlarında eser veren, ilmi araştırmalarda bu
lunarak 'bunları ya.yınlıyan doçent, profesör ve 
ordinaryüs profesörler olup olma<bğına, lbu araş. 
tırınaların halk tabııkalarına aksettirilmesi için 
yapılan çalışmalara, Türk alimlerinin bilgileri · 
ni artırmak üzere Garp üniversite ve araştınna 
k:uruınlarına gönderilmelerinin düşünülüp düşü

nülmediğine, eser vermiyen ve ilmi ~alışmaya 
elıeınmiyet verıniyenle hakkında ne düşünilidü

ğüne ve tcloıik üniversite ve fen fakültelerinin 
araştınnalarından diğer okulların faydalandırı

lıp faydalandırılınadıkla.rına dair Milli Eğitim 

Bakanından yazılı sorusu (6/426) 
[Cevabı 2 . IV . 1952 tarihli 56 ncı Birl~im 

Tutanak Dergisinin sonuna kon,muştur.] 
(lçtima : 2) 
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133. - Zonguldak Milletvekili .Abdürrabman 

Boyacıgiller'in, Harcirah Kararnamesinin yeni 
şartlara uygun bir hale getirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğin,c ve memurların nakil, tahvil ve 
yeniden memuriyete tayinlerinde eşyalannın 

bedelsiz olarak Devlet taşıtlarından istifade edi
lerek nakli için hazırlanması muhtemel harcirah 
Kanununa bir hüküm konmasının derpiş edilip 
edilmediğine dair Maliye Bakanından yazılı so
rusu (6/427) 

[Cevabı 12 . XII . 1951 tarihli 16 ncı Birl ilşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 2) 

134. - Zonguldak ·Milletvekili .Abdi1rrahınan 
Boyacıgiller'in, Safranbolu, Kars ve diğer il ve 
ilcelerdeki askeri kışlalann harabiyetten ıJrurta

nlması için mahalli belediye veya özel idarelere 
devri ile bunlardan faydalanılmasının düşünö

lüp düşünülmediğinc dair Içişleri, Maliye, Milli 
Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlann
dan yazılı sorusu (6/428) 

[Cevabı 1 . II . 1952 tarihli 34 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

135. - Zonguldak Milletvekili .Abdürrabman 
Boyacıgiller'in, Türk Tarih Kurumu için aynlan 
ödeneğin bugiine kadar verilmemesi sebebine, ka.
zılar ve ilmi araştınnalarda bulunmak üzere ha
riçten gelecek beyetlerle müştereken çalışmak 

için anlaşmalar yapılıp yapılmadığına ve bafri
yatına başlanılınış olan .Antalya, .Ankara ve İz
mir kazılarının ikmali için ayrılan ödeneğin bir 
an evvel verilmesinin sağlanmasına doiı· Milli 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (6/429) 

[Cevabı 12. XII. 1951 tarihli 16 ncı Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(lçtiına. : 2) 

136. - Çankırı MilletveıJcili Kazım .Arar'ın . 
.Ankara Doğumevinde yapılan yolsuzluklara daiı· 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı so
rusu (6/437) 

[Cevabı 9 . Xl . 1951 tarihli 2 nci Birlcşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
137. - Gazianteb Milletvekili Süleyman Ku

ranel'in Bayındırlık Bakanlığı merkez ve taşra 
kadrolannda maaş, daimi ve muvakkat ücret ve 
yevmiye ile çalışan ne kadar yüksek mühendis, 
yüksek mimar, mühendis, mimar, fen memuru ve 
inşaat kalfası bulunduğuna dair Bayındırlık Sa
kanından yazıh sorusu (6/440) 

[Cevabı 10 . VIII . 1951 tarihli 113 ncü Birle
şim Tutan,ak Del'gisinin sonuna ıkonmuştur.] 

(lçtima : 1) 
138. - Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'

ın, Hekimhan Ucesi Belediye Başkanı Tevfik Ün
sal'ın Malatya Valiliğince işten cl çektirilmesi 
sebebine dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
(6/443) 

[Cevabı 29 . II . 1952 tarihli 51 nci Birle
şim Tutanak Der.gisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 2) 
139. - Tokad Milletvekili Zihni Betil'in, Ay

valık Belediye Başkanlığına seçilen Avni Bas
kan 'm, seçimine a.it muamelenin iptali hakkında 
Danıııtay Altıncı Dairesinden verilen karann in
faz edilmemesi sebebine dair İçişleri Bakanındruı 
yazılı sorusu (6/444) 

[Cevabı 29 . II . 1952 tarihli 51 nl'i Birle
şim Tutanak Del'gisinin onuna ıkonmuştur.] 

(lçtima : 2) 

lÇTlMA : 2 

tkinci lgtimada. tevcih edilen (163) tah
tiri sua.lden; (157) si cevapla.ndırılınış, (S) ü 

140. - Euı·dur Milletvekili Mehmet Ozbey'
in, Gülhane Hastanesi ile Tıp Fakültesinin bir 
arada çalışına ındııki mahzurları bertoraf et
m k ve fakültenin verimini sağlamak hususun
da ne düşünilidüğüne dair Milli Eğitim. Milli 

sahipleri ta.ııı.fmd.ım geri alınnıış, (3) ü de 
cevapsız ~tır. 

avunnııı. 'ağlık ve osyal Yardım bakanla
rından yazılı sorusu (6/445) 

[C ,·abı 26 . n . 1951 tarihli 9 .ncu Bil'leşim 

Tutanak Dcr~isinin oııunıı konmuştur.] 

(lçtima ; 2) 
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141. - Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'

in, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan 
600 tona yakın sade yağın satılıp satılmadı

ğına ve bu hususta çıkan anlaşmazlık yüzün
den hô..~ıl olan zarardan dolayı müsebbipleri 
hakkında ne muamele yapıldığına dair Ekono
mi ve Ticaret, Milli Savunma bakanlarından 

yazılı sorusu (6/446) 

l Cevabı 21 . XII. 1951 tarihli 20 nci Birieşi m 

Tutanak Derızisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima: 2) 

142. - Mardi,n Milletvekili Mehmet Kil.mil 
Boran 'ın, müstakil kaza hakkının kullanılma
sına müdahale mahiyetinde telil.kki ettiği Baş

bakan Yardımcısı ve Adalet Bakanının basma 
yaptıkları beyanat hakkında Başbakan ve Ada
let Bakanından yazıh sorusu (6/450) 

[Cevapsızhr.] 

143. - Van Milletvekili Ferid Melen 'in, il 
ve köy yolları ile halkın yapacağı su işleri için 
1951 yılı bütçesine konulan ödeııeğin ne ölçü
do ve hangi iliere tahsis ve tevzi edilmiş ol
duğuna dair Başbakan ve Bayındırlık Baka
nından yazılı sorusu (6/451) 

[Cevabı 9. XI. 1951 tarihli 2 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmu.~tur.) 

(lçtima: 2) 

144. - Van Milletvekili Ferid Melen'in, 22 
MaYıs 1950 tarihinden bugüne kadar belediye
lerde yapılan teftiş neticelerine ve muhalefet 
partilerinin çoğunlukta bulundukları belediye
ler için bnkanlığm farklı bir murakabe usul ve 
programı olup olmadığına dair Başbakan ve tç
işleri Bakanından ynzılı orusu (6/452) 

[Cevabı 28 . I. 1952 tarihli 32 nci Birieşi m 
Tutanak Dergisinin onılna konmuştur. ) 

(İçtima: 2 

145. - Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er
kut 'un, köyler ve köylüler arasında artan me
ra, arazi ve sınır ihtilafları hakkında hü.kümet
c:e idari ve kanuni ne gibi tedbir düşünilidü
ğüne dair Başbnkandan yazılı sorusu (6/453) 

[Cevabı 24. III . 1952 tarihli 52 nci Birlcşim 
Tutanak Dergisinin sonıma konmuştur.] 

(İçtima: 2) 

146. - Gazianteb Milletvekili Süleyman Ku
rnnel'in, 1 Mart 1950 tarihinden bugüne kadar 
devlet yollarının bakım ve yapuruna ne kadar 
para sarfedildiğine dair Bayındırlık Bakanın-

dan yazılı sorusu (6/454) 
[Cevabı 9 . XI. 1951 tarihli 2 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

, {lçtima : 2) 

147. - Kony"a Milletvekili Abdi Çilingir'in, 
ormanlarımızın senelik kesim miktarınııı ma
halli ihtiyaca yetip yetmediğine, Mısır'a sevke
dilen travers ve malmslıklara, 22. V. 1951 ta
rihinden bugüne kadar ihraç edilen kerestelere, 
evsafı müşteriye arz edilmeden açıktan yapı

lan satışlara, istihsal yapılan ormanlarımızın 

işletme ve amenajman plil.nlarına dair Tarım 
Bakanından yazılı sorusu (6/ 456) 

[Cevabı 9. XI. 1951 tarihli 2 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 2) 

148. - Kars Milletvekili Sırn Atalay'm, 
Kars ve ilcelerinde devam eden sürekli yağ
murlar dolayısiyle mahsulünü kaldıramıyan 

köylülere harman makinesi gönderilmesine ve 
bu hususta Tarım Bakanlığınca alınması gere
ken iicil tedbiraerle yapılan yardmıların neden 
ibaret olduğuna dair Tanm Bakanından yazılı 
sorusu (6/457) 

[Cevabı 9 . XI. 1951 tarihli 2 nei Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonima konmuştur.] 

(lçtima : 2) 

1-l!J. - Trabzon Milletvekili Harndi Oı·hon '
un, Trabzon 'tm, lskefye bucağı bölgesinde tütün 
ekimine nihayet verildiğiııe göre tütün ekicile
rinden kesilim yüzdelerin sahiplerine iad<- edi
lip dilmiyeecğiue dair Gümrük V<' Tekel Baka
nından yazılı sorusu (6/459) 

[Cevalıı14.Xl.l95l tarihli .J ncü Birlt>şim 

•rutaııak Dergisinin sonuna konmuştur.! 
(lçtima : 2) 

150. - Afyon Karahisar l\Iilletvekili Ali lh
san abi 'in, hava kuvvetlerimizdeki bfı.zı yol
suzluklar hakkında Milli , avunmıı Bakanından 
yazılı oı·usu (6/460) 

[Cevabı 5. XII . 1951 tarihli 13 ncü Biri im 
Tutanak Dergisinin sonıma konmuştur.! 

(İçtima : 2) 

Hil.- Afyon l<ıırıılıi&ır l\Ji11etvPkili Ali lh
·an Siihis'in, Dnmlupınıır'da 30 Ağustos Zafer 
Bayramını kutlama törenine katılan milletvekil
l~l'iıw ·i)z verilmcmı>Ri s h!'biıı dair Miln !4avmı 
ma Bakanından yaı:ılı sorusu (6/461) 

[Cevabı 26 .• CI . 1951 tal'ihli 9 ncu Biri şim 
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'rııtanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

' (İçtima : 2) 
152. - Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh

san abis 'in, Çankırı Ağır Ceza.. Mahkemesi Baş

kıınmın cmı31diye sevki sebebine dair Adalet Sa
kanından yazılı sonısu (6/462) 

[Cevabı 12. Xll . 1951 tarihli 16 neı Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ) 

(İçtima : 2) 
153. - Afyon Karabisar Milletvekili Ali İh

san Siibis 'in, Kore 'de .bulunan ve oradan gelen 
askerlerintizin sıhlı i halleri hakknıda Milli a
vunma Bakanından yazılı sorusu (6/463) 

( evabı 30 . Xl . 1951 tarihli ll nci Birlrşim 
'l'utanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
154. - Çorum Milletvekili Ahmet Başıbü

yük 'ün, Mccitözü illeesine bağlı olan blizı köyle
rio Çorum 'a bağlanması hususunda il umumi 
meclisince verilen kararın hangi sebeplerle yeri
ne getirilmediğine dair İçişleri Bakanından ya
zılı sorusu (6/464) 

[Cevabı 10 . XII . 1951 tarihli 15 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
155. - Konya Milletvekili Saffet Gü rol 'un, 

batan Refah vapurunda ölen denizyolları men
suplarının adlarına, yetinı ve dullarına maaş 
ve ilkramiye verilip verilmediğine ve bunlar hak
londa da bir kanun tasansııun M clisc sevkinirı 
düşünütüp düşünülmcdiğine dair Ulaştırma Sa
kanından yazılı sorusu (6/466) 

[Cevabı 2 . XI . 1951 tarihli 10 ucu Birleşim 
Tutanalt Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima: 2) 
156. - Trabzon Milletvekili Calıit Zaman

gil 'in, 30 Eylul 1951 tarihine kadar yabancı 

memleketlerd tekevvün etmiş dövizlerin Tür
kiye'ye getirilmesi için 3/12696 sayılı Karar 
uyarınca yapılan ithalatın neden ibaret olduğu
na dair Maliye Bakanından yazılı sorusu (6/46 ) 

[ vabı 7 . I . 1952 tarihli 23 ncü Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 
(İçtiına : 2) 

157. - Trabzon Milletvekili ahit Zaman-
gil 'in, İzmir ve ÇukurOI' a Pamuk Tarım atış 
Kooperatifleri Birlikleri ile Halil< Bankası tara
fından ümerbanka de1'Tedilmiş bulunan pamuk 
ve pamuk iplikleri hakk:ıııdak.i K/ 36 ve K/ 37 
sayılı kararlar tatbikatının verdiği netic lere 

dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından yazılı so
rusu (6/ 469) 

[Ceva.bı 7 . I . 1952 tarihli 23 ncü Birl eşiın 

Tutanak Dergisinin sonıınıı konmuştur.] 

(l çtima: 2) 

158. - Çanakkale Milletvekili Bedi Enüs
tüıı'ün , muhtelif devlet çiftlikleri ve haraların 

da 1949 - 1951 yıllarında sabil ve yayla tohum 
luk buğdaylarının ek iliş sahıı genişlikle ri ile is
tihsal ve tohum tevziatmın ne cins ve ne mik
tarının hangi iliere verilmiş olduğuna dair Baş

bakan ve Tanm Bakanından yazılı sorusu 
(6/473) 

[Cevabı 29 . 11 . 1952 tarihli 51 nci Birlcşiın 
Tutanalt Dergisinin &'Qnillıa konmuştur. ) 

( İçtima : 2) 

159. - Tekirdağ Mill etvekili Yusuf Ziya 
Tuntıış'ın, 1950 yılında Marmara lıavalisinde 

zııhur eden zeytin sineği hoşeresinin yaptığı za
rarların Irispet ve miktarına ve 1951 yılında bu 
başere ile mücadele için ne gibi tedbirler alındı 

ğına dair Tarım Bakanından yazılı ~orusu 

(6/475) 
[Cevabı 19 . Xli . 1951 tarihli 19 ncu Bir

l eşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İçtiına : 2) 

160: - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'ın, ziraat teljkilatımızın ne durumda ol
duğuna, motörlü ve hayvanh ziraat itibariyle 
esaslı bir ziraat programı tatbikı hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Tarını Bakanından yazılı 

SOTl\SU (6/476) 
[ cva bı 19 . XII . 1951 tarihli 19 n cu Bir

leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

( İçtiına : ~) 
161. - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 

Tuntaş 'ın, ziraat fakültesi ile mektepleı·iııde tat
bikat derslerinin artınlmasına ve ziraat maki
llist mekteplerinin muhtelif böl gelerde açılma
sına dair Tarım Bakanından yazı lı sorusu 
(6/477) 

[Cevabı 19 . XII . 1951 tarihli 19 ncu Bir
leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtimıı : 2) 

162. - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'ın, ziraat işl erinde kullanı l an motörl ı·e 

muktazi akar yakıt ihtiyacının miktarına ve 
Marshall yardımından ayrılan tahsisatın yedek. 
parçaların getirilmesine tahsi edilmiş olup ol-
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madığına dair Tarım Bakanından yazılı sorusu 
(6/478) 

[Cevabı 19 . XII . 1951 tarihli 19 neu Bir
leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

163. - '!'rabzon Milletvekili Cahid Zauıau
gil'in, EUA idaresiyle yapılmakta olan görüşme

ler neticesine dair Dışişleri Bakaımıdon ynzılı 

sorusu (6/479) 
[Cevabı 7 . I . 1952 tarihli 23 ncü Birleşİnı 

'futanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
( İçtiına : 2) 

164. - Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in, 
köylü vatandaşların köy yolu yapma mükellefi
yeti hakkında Ba~bakandan yazılı sorusu 
(6/480) 

[Cevabı 21 . I . 1952 tarihli 29 neu Biı·Leşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : 2) 

165. - Rize Milletvekili Ahmet Morgil 'in, 
asker ailelerine yapılmakta olan yardımın çok 
fakir köylü vatandaşiara da te.5nıil edilip edil
nıiyeceği hakkında ne düşünüldüğüne dair Baş

bakandan yazılı sorusu (6/481) 
[Cevabı 7 . J . 1952 tarihli 23 ııeü Bideşinı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 2) 

166. - Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 

mevcut kadrosu ile ilıtiyıtcı karşılıyamıyacak bir 
durmuda bulunan Kars memleket hastanesine 
bir röntgen veriLmesine, lüzunı ve zaruret hfııııl 
olon yerlere sağlık merkezleri açılınası için te
şebbüse geçilip geçilmediğin e, Iğdır hastanesine 
operatör ti"tyin edilmemesi sebebine ve bu ilin 
dokuz ilcesinde kaç sağlık memuru ve ebe bulun
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakenın
dan yazılı sorusu (6/491) 

[Cevabı 7 . I . 1952 tarihli 23 ncü Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

( İI}tima : 2) 

167. - Kars Mmetvekili Sırrı Atalay'ın, 

Kars bölgesindeki araii ilıtiHl.llannın bir an ev
vel önlenm si il}in Tapulama Kanunu gereğince 
Arazi Tevzi komisyonlarmın fazlala.ştınlmasına, 
bu ile 1\{arshall yardımından ziraat aletleri veril
mesine, son yağan şiddetli yağmurlardan büyük 
zararlııra uğrıyan köyiiliere yardımda bulunu lma,. 
sına ve yakncak ihtiyaçlannın karşılarunasına ve 
Posof ve Kağızman ilceler'ine birer meyvacılık 

mütehassısı ta_yin edilmesine dair Tarım Baka
nından yazılı sorusu (6/492) 

l Cevabı 21 . XII . 1951 ve 18 . I . 1952 ta
rihli 20 ve 28 nci Birleşim Tutanak Dergilerinin 
sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

168. - Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 

Kars Lisesi ile Erkek Sanat Okulunun beledi
yece devralınan askeri paviyonlara nakil,J.eri
ne, Kars 'ta tarım endüstrisi personeli yetiştiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne, adı gel}en il
de bir laz enstitüsü, Çıldır ve ArpaçAy ilcelerin
de birer ortaokul, Iğdır ve Kağızman ilcelerin
de de birer ilkokul açılmasına dair Milli Eğitim 
Bakımından yazılı sorusu (6/493) 

!Cevabı ll . I . 1952 tarihli 25 nci Birleşim 
•rutanak Dergisinin sonuna koı)nm%ur.] 

( İçtinıa : 2) 
169. - Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 

Kars ili dahilindeki şoselerle bu ili Ardahan 'a 
bağlıyan şoselcrin yapılması veya tam'iri için 
ne miktar yarclıın yapılacağ111a, Kars - Horasan 
demiryolu na, susuz köylere su getirilmesi, Iğdır
Tuzlu~ıı ovalarıııın sulanmas ı , Perkil köprüsü 
ilc (Arapkir - Başköy) Aras seddinin yapılması

nın etüd edilip edilmediğine dair Bayındırlık 

Bakanından yazılı sorusu (6/494) 
l Cevabı 24 . XII . 1951 tarihli 21 nci Birle

Şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 2) 

170. - Kars Milletveki.H Sırrı Atalay'ın, 

1952 Bütl}e yılında Kars'a tayyare seferi yapı
lıp yapılıruyacağına, Kars - Erzunlın arası pos
ta nakliyatına, Kars'ın şehirlerarası telefondan 
istifadesine, Kars ilcelerine haftada karşılıklı 

olarak üç defa posta eferi yapılmasına, Kars -
Erzurmn yolu il}in kar makinesi verilmesine, 
Kars - Horasan arası dekovilin'in kışlık kömür 
ihtiyacına , Hopa - !stanbul arasında işiiyen va
pur seferlerinin artırılınasına ve canlı hayvan 
nakleden katariara dair Ulaştırma Bakanından 
yazılı sorusu (6/495) 

[Cevabı 21 . XII . 1951 tarihli 20 nci Birle
ş'im Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
171. - Kars Milletvekili Sırrı .Atalay'ın, 

Kars'ın KnğJzman ilcesi Çamışlı köyünün kay
makta olan arazisi haklanda ne gibi tedbirler 
alındığına Ye alınacağına da'ir İçişleri Bakanın
don yazılı sorusu (6/496) 

[ evabı 14 . V . 1952 tarihli 72 nci Birle-
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' ş'im Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
172.- Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'

ün, yeni teşkil olunaea.k tapulama komisyonla
nndan birkaç tanesinin Çorum ve kazalanna gön
derilmesinin düşünülüp dü.şünülmediği hakkında 
Başbakandım yazılı sorusu (6/502) 

[Cevabı 21 . I . 1952 tarihli 29 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 2) 
173. - Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 

Tarakçıoğlu'nun, Denizyolları idaresi tarafından 
1945 yılından itibaren bugüne kadar satınalına
rak hizmete konmuş gemilerle siparişleri veril
miş ve teslim alınmamış olan gemilerin tonajına 
ve Türk lirası olarak bedellerine dair Ulaştırma 
Bakanından yazılı sorusu (6/506) 

[Cevabı 14 . I . 1952 tarihli 26 ncı Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 2) 
174. - Kıı.rs Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Ar; 

dahan ve Iğdır 'da birer mürettep Ağır Ceza, 
Arpaçay, Çıldır ve Tuzluca'da asliye mahkeme
leri teşkiline ve Kars İli ilcelerinde de iş ve sağ
lık teşkilatı esaslarına müstenit ceza ve tevkif ev
leri inşası hususunda ne dü.şünüldüğüne dair 
Adalet Bakanından yazılı sorusu (6/507) 

[Cevabı 7 . I . 1952 tarihli 23 ncü Birleşirn 
Tutanak Dergısinin sonuna konmuştur. ] 

(lçtima : 2) 
175. - Trabzon Milletvekili Cahid Zaman

gil 'in, E A Türkiye Misyonu Şefi R. Dorr'un 
karşılık fonundan serbest bırakılan meblK#lar 
yckfu:ıuna dair basma yaptığı beyanat ilc karşı
lık fonundan çeşitli işlere tahsis suretiyle serbest 
bırakılan mebliiğların 17 . XII . 1951 tarihinde
ki yekfuıuna dair Dışişleri Bakanından yazılı 

orusu (6/509) 
[ evabı 21 . I . 1952 tarihli 29 ncu Bı rı ~im 

Tutanak Dergisinin sf'nuna ;;o'lmuştıır . l 

(İçtima : 2) 
176. - Manisa Milletvekili udi Mıhcıoğlu '

nun, 1950 - 1951 yılı içerisinde Amerika dan it
hal olunan pamuk tohumunun miktan ile tevzi 
bölgelerine ve bu meyanda Manisa !line ne kadar 
tohum tahsi olunduğuna, pamukçuluğumıızun 

verim ve kalite bakımından ıslahı için ne miktar 
tohuma ihtiyaç olduğuna, geçen sen Amerika '
dan temin olunan 200 ton tohumun ithal edilme
m si sebebine ve 1952 yılı için bu hususta ne gibi 

teşebbüslerde bulunulduğuna dair Tarım Baka~ 

nından yazılı sorusu (6/512) 
[Cevabı 21 . I . 1952 tarihli 29 ncu Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(lçtima : 2) 

177. - Kıı.nı Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 

Haymana İleesinin lkizce Bucağırun Velihim
metti köyünden Melunet Arslan 'ın oğlu Halit 
Arslan ile babasına jandarma erieri tarafından 
yapılan muamele hakkında Adalet ve İçişleri ba.
kanlarından yazılı sorusu (6/513) 

[Cevabı 21 . I . 1952 tarihli 29 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmu§tur.) 

(lçtima : 2) 

178. - Ka.ı:s Milletvekili Sırrı Atalay'ın, !s
tanbul 'da intişar eden haftalık cSiyaseb adlı 

mecmuanın reklam sütununa Petrol Ofis tara-
fından verilen ilanların sebep vo mahiyeti ile 
bunun için ne miktar para verilmekte olduğuna 
ve Petrol Ofisin elinde ithal ve tevzi ettiği mal
lardan satıhnıyan ve reklil.ma muhtaç ne cins ve 
miktar ınal bulunduğuna dair Ekonomi ve Ti
earet Bakanından yazılı sorusu (6/ 514) ' 

[Cevabı 24 . ın . 1952 tarihli 52 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmu§tur.] 

(lçtima : 2) 

179. - Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 

eKaden adlı kotranın inşası için ne kadar pa
ra sarledildiğine ve b~ kotranın halen nerede 
bulunduğuna dair Milli Eğitim Bakanından ya
zılı sorusu (6/515) 

[Cevabı ll . T . 1952 tarihli 25 nci Birleşim 
'l'utanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 2) 

180. - Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 

Tekel Genel Müdürlüğünce görevlerine son ve
rilen teknisiyen, daktilo ve odacılarln Günırük 
Muhafaza Komutanlığı Hasköy atelyesinde va
züelerine son verilen işçiler hakkında Gümrük 
ve Tekel ve Çalışma bakanlarından yazılı sonı
su (6/516) 

[Cevabı 28 . I . 1952 tarihli 32 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtimıı : 2) 

1 1. - Kars lfilletvekili Sırrı Atalay'ın, 

Kars'ta bir tarım endü trisi kurulma ı için etüd 
yapılıp yapılmadığına ve bu busustıı ne dü.şü

nüldüğüne, arazi ihtiliiflanru halletınek üzere 
tapulnmn ve arazi tevzi komisyonlarının vazife-
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lendirilmesine, uzun vadeli yeter derecede kredi 
teminine ve tarım kollejleri ile kooperatifleri 
kurulmasına daiı· Tanm Bakanından yazı' · so
rusu (6/517) 

[Cevabı 29 . II . 1952 tarihli 51 nci Biı·leşim 
Tntanak Derl(isinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : 2) 
182. - Çomm Milletvekili Hüseyin Ortak- ' 

c ı oğlu'nun, Çorum'un Sungnrlu hcesinde siirii 
sahibi olmıyan vatandaşlardan hayvan başına 
ıı lıııan 20 kuı·uş koruma para ·ı hakkında Tarım 
ve İçişleri bakanlarından yazılı sorusu (6/518) 

[Cevabı 24. XII . 1952 tarihli 21 nci Birleşim 
'rutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
183. - Çankırı Milletvekili Kazım Arar'ın, 

Çankırı ve havalisi depr.ım bölgelerine 1952 yılı 
Bütçesinden ne miktar tahsisat ayrıldığına, bu 
hölgelere tahsis edilen kereste ve para miktarı 
ile bunruı tevzi şeldllerine, Emlak Kredi Ban
kasınca bu ilde bir şube açılarak depremden 
zarar gören vatandaşiara uzun vil.de ile kredi te
mininin düşünülüp düşünülınediğine dair Ba
yındırlık, Devlet, İçişleri, Maliye ve Tarım ba
kanlarından yazılı sorusu (6/519) 

[Cevabı 29 . II . 1952 tarihli 51 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(!çtima. : 2) 
184. - Seyhan l\lilletvekili Cezmi Türk 'üıı, 

Ko~e'deki kuvvetimiz ve zayiatımız hakkında 

Milli Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(6/521) 

[Cevabı ll . 1 . 1952 tarihli 25 nci Birleşim 
TutanaJs: Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
185. - Seyhan Milletvekili Cezmi Türk 'ün, 

vatandaşlar arasında yıllık sıhhi zayiat hakkın
da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı 
sorusu (6/522) 

[Cevabı 28 . m . 1952 tarilıli 54 ncü Birlegim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 2) 
186. - Trabzon Milletvekili Mahmut Gol

oğlu'nun, Trabzon hava alamuda ilk mütıı.ııh

hit zamanında çalışan iş~ilerin bugüne kadar 
alamadıkları istihkakİarı hakkında Bayındırlık 
Rakanından yazılı sorusu (·6/531) 

[Cevabı 2 . I . 1952 tarihli 32 nci Birleşim 
'l'utanak Dergisinin s nuna konmuı.ıtur.] 

(İçtima : 2) 

187. - Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'
uıı, Çay Kanununa göre kuru.lıruı.sı icabeden çay 
bahçelerinin ekiliş sahasının ne suretle tesbit 
oluuduğuna ve ekilişin ne zaman başlıyacağına 
dair Tarım Bakanından yazılı sorusu (6/536) 

[Cevabı 28 . I . 1952 tarihli 32 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. . l 

(!c;tillıa : 2) 

188. - Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman '

ın, tah•be sa),sı 50 den az ve 50 - JOO arasııırla 
olan orta okııllın·daki t.alebc, idaroci, öğretmen, 
memur ve müstahdeminin sayısı ile bir yıllık 

maaş ve ücret tutarlarına dair Başbakan ve Milli 
Eğitim Bakanından ya.zılı sorusu (6/548) 

[Cevabı . II . 1952 taı·ihli 37 nci Birleşim 
•rutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(t~tima : 2) 

189. - Ankara Milletvekili Mulılis Bayram
oğlu'nun, İstanbul 'da çiçekpazarında Vakıflar 
İdaresi tarafından yaptınlmııkta olan iş hanının 
bugünkü inşaat durumu hakkında Başbakandan 
yazılı orusu (6/549) 

[Cevabı 8 . II . 1952 tarihli 37 nci Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

( .İçtima : 2) 

190. - eyhan Milletvekili Arif ihat As
ya 'nın, Edirne !li Özel İdaresinin tck öğretmen li 
köy okullarında çalışın ış öğretmeniere ne kadar 
ho re u olduğuna ve bu borcu karşılamak üzere 
özel idare bütçesine ne kadar para konulduğu 

na dair İçişl eri ve Milli Eğitim bakanlarından 
yazılı sorusu (6/551) 

[Cevabı -24 . III . 1952 tarihli 52 n ei Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İ~tima : 2) 

191. - Çorum Milletvekili Baha Kolda.ş'm, 
ilkokııl öğretmen! rine yaptırılaeak evler için 
hazırlanmakta olan yapı sandığı tasarısının ne 
zaman Meclise sevkoluııacağına v bunlar için 
alınması düşünülen acil yardımlarm nelerden 
ibaret bulunacağına dair Milli Eğitim Bakanın 

dan yazılı sonısu (6/552) 

[Cevabı 15 . Tl . 1952 tarihli 40 ncı Birlcşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İc;tima : 2) 

192. - orum :Milletvekili Baba Koldafın, 
ii<·retli tclgrnf ınıılıaber memurlarının oylık 
kadroya geçirilm i hususundaki tetkiklerin ne-
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ticesin dair laştıı·ma Bakanından yazılı soru
su (6/553) 

[Cevabı 4 . II . 1952 tarihJi 35 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

193. - Ankara Milletvekili Mu.lılis Bayranı 

oğlu 'nun, İstanbul'da Vakıf !ş Ranı namı altın
da yapılan inşaat planının azami istifade temin 
edilecek surette hazı rlanıp hazırlanmııdığına, bu 
binanın ne gibi işler<' tahsis edilecPğinc ve plan
da tadilat yapıldığı takdirde inşaat bedelinden 
ayrıca tasarruf temininin kaabil olup olmıyaca
ğma dair Başbakandan yazılı soruım (6/555) 

[Cevabı 8 . n . 1952 tarihli 37 nci Biı-le im 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 2) 

194. - Gaziant b Milletvekili Sül<'yman Ku
ranel'in, 1950 yılı başmdan 1951 yılı sonuna ka
dar Devlet Demiryolları ambarına tc. Jim edilrn 
eşyadan kaQ par~asmın zayi oldı,ığuna V<' bunlar 
için ne miktar para ödendiğine, eşyaJarm ziyaı
n·a seb<'biyet verenler hakkında ne muamele ya
pıldığına ve bu gibi hadiselerin tekerrür etme
mesi ic:in ne ıribi tedbirler aJındığma dair ma~
hrma Bakanından .va zılı orusu (6/5~9) 

[Cevabı 6 . II . 1952 tarihli 36 ncı Biri şim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

L95. - Erzincan Milletvekili Şemsettin Oiin
altay'm, "J.~rzincan ağlık Müdürlüğii ile has
tane başhekimliği, dahiliye mütehassısı, opera
törlük. doğum mütehııssısı V(' helediye tabipli
ğinin ıniinhnl bırakılmaJarı sebebine dırir Sağ

lık ve osyal Yardım Bakanındım yazılı sorn
ııu (6/560) 

[Ceva:bı 15 . U . 1952 tarihli 40 neı Birl<>şim 
Tutanak Dergisinin sonıma konmuştur.) 

(İ~tima : 2) 

l96. - fokad Milletvekili Ahmet Gürkan'
ın, sel tahribatını önlemek üzere Tokad iline 
1951 yılında ne miktar para yardımında buln
nulduğuna vt~ bu tahribatı önlemek i in n<' gi
hi tedbirler düşünüldüğüne, bu ile ait köpı-ü
lerle bataklıldıırın kurutulma ve yol işlrrinı> , 

köy yolları ile köy uları ir;in yapılan yardmı 
miktarının .rıed<'n ibar t bnJuııduğuıın, Kızılıı·

mak etüdlerine nı> zaman başlanacağına , A 1-
mns barajına ve 1952 yılında yol ve köpri.Uer 
için snrfe(!ilerek para miktarına dair Bayın-

dırlık Bakanından yazılı sorusu (6/561) 
[Cevabı 6 . II . 1952 tarihli 36 ncı Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 
( lçtinıa : 2) 

197. - Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'
ın , Posta ve Telgraf idaresi narnma satınalı
nacak kablolar için mürnesaili bulunduğu fir
ma adına Zonguldak'lı bir tüccar tarafından 

en müsait şartlada teminat mukabili teklif 
yapılıp yapılmadığıııa, ynpılmış ise nazarı iti 

•barıı. alınmaması sebebine dair Ulaştırma Baka
nından yazılı sorusu (6/563) 

[30. I. 1952 tarihli önerge ile geri alındı.) 

198. - Mıı nisa Milletvekili Adnan Karaos
manoğlu'nun hedi yolu il c Amerika'dan ge· 
tirtileceği ilim olunan· 97 ton muhtelif çayır ve 
nu•ra tohumları bedelinin kııc; Türk lirası ol
duğuna ve bu husıısta haşka bir firmadan tek
lif alını,p almmadığına dair Tanm Bakamudan 
yazılı sorusu (6/566) 

fCevabı 13. II. 1952 tarihli 39 neu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmııştıır.) 

(İçtima : 2) 

199. - Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'ın, 

Km·s ili ile ilce ve köylerinin kışlık ınahruka1 

ve kerest<' ibtiya <: ları hakkındn ne gibi terlbir-. 
ler düşüniildüğünP dair 'T'arını Rakamndan ya
zılı sorusu (6/567) 

[Cevabı 2R . H . 1952 tarihli fi4 ncü Birleşİnı 
TutsınRk Drrgisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

200. - T<urs Mjllctvekili Sırı·ı Atalay'm, 
halen Tiirkiye 'de faaliyette buiuna n kaç arazi 
tevzi ve tapulama komisyonu olduğuna, · her il 
M knc:ar komisyon bulunduğuna , bu komisyon
ların il ve ilrelerı> taksimindE> hangi kıstasla
rın kullanıldığınıı ve bu arııda Kars ilinin hu
susiyetinin flikkate alınıp alınmıyaeağmıı dair 
Dı>vlı-t Bakanından yazılı sorusu (6/568) 

[Cevabı 24. HT . 1952 tarihli 52 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtimıı: 2) 

201. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in. Karabük mamullerinin istihsal 
miktarı ile deniz, kara v~ demiryollarından ya
pılan nakliye maliyetinin neden ibaret olduğu
na , bu uıauıuJlerin daha düşük bir maliyetle 
nakli i~in Kokaksu - Bartın - Amasra ittisak de-

' miryolunun inşası üzerinde durulup durulma-
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dığına dair İşletmeler Bakarundan yazılı so
rusu (6/571) 

[Cevabı 24. III . 1952 tarihli 52 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima: 2) 

202. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller 'in, il ve köy yolları iı,ıin 1952 yılı 
bütçesine konan ödenekten Zonguldak iline 
tahsis olunacak para miktarına, Zonguldak 
ili devlet yollarının bu yıl içinde ikmalinin 
mümkün olup olmadığına ve Kokaksu - Bar
tın - Amasra demiryolu iltisak hattı inşasının 
düşünülüp düşünülmecliğine dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (6/572) 

[Cevabı 18. II. 1952 tarihli 41 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

( İçtima : 2) 

203. - Kars Milletvekili Fevzi Aktıı.5 'ın, 1951 
y ılı içinde ?:iraat Bankasınca her ile yapılan 
kredi yardımının 1950 yılına na1.aran ne miktar
dan ibaret. olduğııııa, Doğu Anadolu 'da ,.c lıil
hıı.<>sa Kars'ta hayva:ncılık ve hayvan ürünleı·i

nin inkişaf ve ıslahını sağlamak üzere inek ba
şına verilmekte olan on liranın elli liraya' çıknırıl

ması, koşarn ' ve çift hay,vanlarına dıı a~·nı mik
tar yardımda buluııulıııa ·ı hususunda ne düşü

nüldüğüne ve Kars iline Ziraat Bankasınca ya
pılan kredi yardımının artıı·ılmasma dair Tarım 
Bakanından yazılı sonrusu (6/573) 

[Tarım Bakanını ilgilendirıuediğindcn iade 
edildi ve salıibi tarafından yenilendi.] 

20-!. - Sinob Millet\"ekili Server omuncu-
oğlu 'nun, Maraş Ticaret ve Sanayi Odası seçim
lerinin hangi sebebe dayanılarak iptal edileliğine 
ve odarun lağvı sebebine dair Ekonomi ve Ticaret 
Bakarundan yazılı sorusu (6/574) 

[Cevabı 18 . TV . 1952 tarihü 63 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. l 

(tçtima : 2) 

205. - Çorum Milletvekiü Baha Koldaş ' ın, 

İzmir'de Keten çarşısında 35/37 numaralı gay
rimeııkulün mütefevvizi Mustafa Bıırhnııcttin 

Barutçiıoğlıı 'nuıı, noter mukavele iyi c ve iki se
ne müddmi e Muhittin Yalçın 'a icara. verdiği ya
pı için Hazinece istenen icar bedeli hakkında 

Maliye Bakanından yazılı orusu (6/575) 

[Cevabı 14 . IV . 1952 tmihli 61 nri Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuııa konmuştur. 

11çtima : ~ ) 

206. - Zonguldak Milletvekili Abdürralımau 
Boyacıgiller'in, Zonguldak lş~i . igortaları Ku
rumunun fahiş fiyatta kiraladığı bina hakkmda 
Çalışma Bakanından yazılı sorusu (6/576) 

[Cevabı 18 . ll . 1952 tarihli 41 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin onuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

207. - Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ
lu 'nun, 1934 - 1951 yıllarında menılek timizdeki 
tütün istilısal miktarının neden ibaret olduğuıııı. 
dair Gümrü.k ve Tekel Bakanında.n yazıb sorusu 
(6/578) 

[Cevabı ll . II . 1952 tarihli 38 nci Birleı;im 
Tutanak Dergisinin sonuııa konmuştur,] 

(İçtima : 2) 
20 . - Konya Milletvekili Abdürrarman Fah

ı·i Ağaoğlu "nun, ilkokul öğretmenliğinden gelıniş 
olan ortaokul öğretmenlerinin 5242 sayılı Kanun
dan istifadelerinin sağlanmasına, bu gibi ortao
kul öğretmenlerinin sayısııııı. ve adı ge~en kanu
nun kendilerine teşmilinde yıllık masrafın ka~ 
liraya baliğ olacağına dair :\lillt Eğitim Bakn
nından yazılı sorusu (6/579) 

[Cevabı 24 . lll . 1952 tarihli 52 nci Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtinıa : 2) 
20!l. - Konya :\lilletvekili Abdürrahıiınıı 

F'ahri Ağaoğlu'ııun, Maaş Kanunuııa ek kanrum 
değiştiren 5585 sayılı Kanunun geçici maddele
rinin değiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüM 
dair Maliye Bakanından yazılı !:KH'llSU (6/5 O) 

l Cevabı 18 . Il . 1952 tarihli 41 nci Birleşİnı 
•rutanak Dergisinin sonuna konmu,~tur.J 

(İçtima : 2) 

210. - Konya Mill~tvokili Abdürrahman 
Fa h ri Ağaoğlu 'nun, ziraat ecza evlerinin nere
lerde', hangi tarihlerde kurulduğıına ve her biri
uc bugüne kadar lkaç lira sarf cdildiğinc, yıllık 

~elirleri~·)(' buralarda kaç ıııahkfuna uc iş ~·aptı 

ı·ılilığına "" çalıştırılnuyan mahkUmlar varsa 
ıiraat iirctın<' çiftlik! rind(' çalıştırılmıılarıııın 

ınünıkün olup olmadığına dair Adalet Rakanın
dan ~·azılı sorusu (6/5 1) 

[ 'embı 20 . J1 . 1952 tarihli ,'}) nci Birleşim 

'J'ııtanak DeJ"gi~inin ı.ıonıına konmuştur.] 

(1 çtiına : 2) 

211. - Konya )filletv<>kili Abdürrahnıan 

P'alıri ğaoğlu 'nltlı, D vl t ziraat üretme çift
liklerinin nerelerde, hangi tarihll'rrl kuruldu
ğnııa \'!' lıııgünE' kadarki gelir miktarıııa. Ornıan 



. Kanununun yayıını tarihinden bugüıı,c kadar 
kuç h(•ktal' orman yandığına. ve y tiştirildiğinc, 
orınaularımızın yıll'ık gelir tutarına, 1950 vr 
1951 scnelerind(' kal} metre küb lkerestelik ve kac:: 
ton da odun istihsıtl erlildiğine dair Tarım Ba
kanındıı.n yıı.z ılı sorusu (6/5 2) 

[Cevabı 29 . II . 1952 tarihli 51 nci Birleşiııı 
Tutanak D rgi ·inin sonuna konmuştur.] 

(fçtima : 2) 

212. - Konya Milletvekili Abdürı·ahnıan 

F'ahri Ağaoğlu 'nun, bütün rm kl~ ve yctim ınıı

aşlarının bugünkü ınuadiller inı> göre ayarlan
ınası vr bunlara ait hrsap ve muamelelcrin Tür
kiy umhuriyeti Emekli . andığında birl eştiril
me.~i hakkında lll' düşünüldüğüne dair Maliye 
Bakanından yazılı sorusu (6/5 3) 

[Cevabı 16. VI . 1952 tarihli 85 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(l çtima : 2) 

213. - Konya Milletvekili Abdürrahmarı 

Fahri Ağaoğlu 'nun, mesleki ye t kninr öğretim 
okullları meslek ve atelye öğretmenliklerine ka
nuni şartları haiz olmadıkları halde ilıtiyaç yü
zünden muvakkat kaydı ile tayin edilenlerin da
imi kadroya alınmaları hususunda ne düşünüi
düğüne dair Milli Eğitim Bakanından yazılı so
rusu (6/584) 

[ evabı 29. ll . 1952 tarihli 51 nci Birleşiın 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
( l~tima : 2) 

214. - Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu 'nun. ilkokul öğretmenleri ge
nel muvazeneye alınırken Konya ili emrine han
gi derecelerden kaç kadro verildiğine, bu kad · 
roların Konya ilince hangi öğretmeni re talısis 

edildiğine ve' öğretmenierin kıdem ve nıaaş de
recelerine göre yeniden lbir tcvzie t8:bi tutulma
sının mümkün olup olmadığına dair Milli Eği
tim Bakanından yazılı sorusu (6/5 5) 

[ evabı 29. II. 1952 tarihli 51 nci Biri şim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

215. - Konya Mill tvekili Abdünalıman 

Fahri Ağaoğlun 'un, muhtelif dairelerde ~alışan 

odacı ların aylık ücretlcriniıı merkezde 75 - 125 
ve illerde 55- 100 lira· olarak birleştirilm sinin 
mümkün olup olmadığına dair Mal'iyt' Bakanın

dan yazılı sorusu (6/5 6) 
[ ,,abı 29. II . 1952 tarihli 51 nci Birieşi m 

Tı.ıtıınnk Dıırgisiııiıı sonunu koııınııştur.] 
( l çtinı'u : 2) 

216. - Konya Milletvekili Abdürrahman Falı

ri Ağaoğln'nun, Konya'nın Karapınar ilcesine 
bağlı Emirgazi ve Işıklar köylerine Ziraat Ban
kasınca yapılan yardım miktarına ve bu iki kö
yün nüfuslariyle koyun ·ayılarına dair Ekonomi 
ve. Ticaret Bakanından yazılı sorusu (6/587) 

[·Cevabı 24 . II r . 1952 tarihli 52 nci Birieşi nı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(lçthna : 2) 

217. - Zonguldak Milletvekili .AJıdürralınıan 
Boyacıgiller'in. •Karabük Demir - Çelik fabrika 
lan müessesesi hastanesine doğum - kadın mü
tebassı ı tayininin düşünütüp düşünülınediğiıır 

dair İ§lctnıeler Bakanından yazılı sorusu (6/588) 
[•Cevabı 24 . III . 1952 tarihli 52 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(lçtinıa : 2) 

218. - Zonguldak Milletvekili Abdürralınıaıı 
Boyacıgiller'in, Safranbolu hastanesinıle açık 

bulunan operatörlüğe bugüne ıkadar t!l.yin ya
pılmaması ebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından yazılı sorusu (6/589) 

[;Cevabı 24 . III . 19,52 tarihli 52 nci Birleşinı 
Tutanak Del'gisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

219. - Kars Millet,,ekili Fevzi Aktaş'ın, 1951 
yılı içinde Ziraat Bankasınca her ile yapılan kre
di yardımının 1950 yılına nazaran ne miktar
dan ibaret olduğuna, :Qoğu Anadolu'da ve bil
hassa Kars'ta hayvancılık ve hayvan ürünlerinin 
inkişa~ ve ıslahını sağlamak üzere inek başına ve
rilmekte olan on liranın elli liraya çıkarılmasına, 
koşum ve çüt hayvanlarına da aynı miktar yar
dımda bulunulması hususunda ne düşünilidüğü

ne ve Kars iline Ziraat Bankasınca yapılan ıkrc

di yardımının artırılınasma dair Ekonomi ve Ti
caret Bakanından yazılı sorusu (6/590) 

[Cevabı 28 . lll . 1952 tarihli 54 ncü Birleşiııı 
Tutanak Dergisinin sonuna. konmuştur.] 

(lçtima : 2) 

220.- Giresun Mill tvekili Doğan Kôymen '
in, Alucra ilcesine bağlı Anastos, Alısız ve Yeni
köy (Çakrak) adiyle miiruf Rum köylerinin kinı
lere intikal ettiğine, bu köylerde Hazineye ait 
toprak varsa senelik icar bedelleri ile kimler ta

rafından ekildiğine ve Hazine yerlerinin toprak
Bl% köylüye dağıtılınasına te§ebbüs edilip ed.il-
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mediğine dair Maliye ve Devlet bakanlarmdan 
yazılı sorusu (6/592) 

[Cevabı 25 . IV . 1952 tarihli 64 ncü Birleşim ı 
Tutanak Deı ·gixiııin sonuna konmuştur.l ' 

(İçtima : 2) ı 
221. - Kastamonu Milletvekili Hayri Tosun · / 

oğlu 'mın, Hukuk Usulü :IIuhakeııı el eri Kanunu
nun 429 ncu maddesinin tatbik şekline ve mev
cut yanlış tatbikatın önlenmesi lıuRusuııda ne dü
şünülclüğüne dair Adalet Bakanından yazılı so
rusu (6/593) 

[Cevabı H . V . 1952 tarilıli 72 nci Birlc5iııı 

Tutanak Dergisinin sonuna konınu~tur . l 

(İçtima : 2) 

222. - Amasya Milletvekili Wirnit Koray·
ııı, 1949 yılında Amasya'da hükümet tıırafındaıı 
Yüzevler namiyle tesis olunan maballecleki ev
lerin felfıketzeclelerc tevziindeki yolsuzluk bak
kında yapılan tahkikat neticesine ve bu evlerin 
bedelsiz olarak verilmesi mümkün olmadı ğ ı tak
dirde taksit müddetinin 40 seneye çıkarılm ası 

hususunda ne düşünüldüğiine dair Başbakanlık
tan ya1.ılı sorusu (6/597) 

[Cevabı 12 . V . 1952 tarihli 71 nci Birleşiıu 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

223. - Çorum Millctvl'kili Baha Koldaş 'ın . 

sermayeleri 300 - 1 000 lira arasında bulunan 
semerci, ke~cci ve benzeı·i E>snafııı gelir vergisi 
hakkındaki şikıiyetlerini öııleyiri tedbil'!erin 
rlüşilnülüp qüşüniilmediğine dair Maliye Bııka
ııından yazılı sorusu (6/598) 

[Cevabı 4 . IV . 1952 tarihli 57 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(!çtima : 2) 

224. - Afyoıı Kaı·ahi ·ar 1\lillet\·ekili Gazi 
Yiğitbaşı 'nın. Afyon Karahisaı·'la diğeı· H il
deki camilerin taınil'i i~in 1951 yılında verilmiş 
olan para miktarına ve tamirc muhtaç daha ka~ 
cami bulunduğuna dair Başbakandon yazılı so
rusu (6/599) 

[Cevabı 2 . rv . 1952 tarihli 65 nci Bide.şinı 
Tutanak Deı·gisinin sonuna konmuştur.] 

( İçtima : 2) 

225. - Afyon Karahisaı· Mebusu Gazi Yi
ğitbuşı 'nın, umhurbaşkanının !ugiltE>rc'ye va
In seyahatinin kendi uçaJ· ve pilotlamnızla ya
pılmaması sebebine dair Ulaştm:ııa Bakanından 

yazılı sorusu (6/600) 
[9 . III . 1952 de salıibi tarafından geri alın

mıştır.] 

226. - Afyon Karahisar Mill.etvekili Gazi 
Yiğitbaşı'nın, Atatürk Anıt - Knbı·i etrafında 

süs için yapılacak insan, aı·slan ve sair heykel
leı-in adedierine ve bunlaı·a sarf edilecek para 
miktarına dair Bayındırlık Bakanıııdaıı yazılı 

sorusu (6/601) 
[Cevabı 31 . TJI . 1952 tarihli 55 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin somına konmuştur.] 
(fçtima : 2) 

227. - Afyon Karahisar Milletvekili Gaı1 
Yiğitblll?ı 'nın, 1951 yılında köy yollariyle köy 
i\;ıne suları için vilayetlere verilen para miktıırı
na dair Bayındırlık nakanından yazılı .~orusu 

(6/602) 
rcevabı 24 . nı . 1952 tarihli 52 nci Birle~im 

'futanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(Jçtima : 2) 

228. - Afyon Karalıisıu· Milletvekili Gazi 
Yiğitbaşı 'nın, alaylarda müftü ve tabuı·larda 

imam varsa kadrolariyle, maaşları mik ~.ırının 

neden ibaret olduğuna dair Milli Savunma Ba
kanından yazılı sorusu (6/603) 

rcevabı 28. I~J. l 952 tariltli 54 ncü Diı-leşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmu§.tur.] 

(!çtima : 2) 

229. - Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın, be
lediyı>lerin harita, imar plimı, su, elektrik, ınez
haha ve kanalizasyon işlerinin temini için tesis 
edilmiş bulunan fondan 1 Haziran 1950 taribin
den 29 Şubat 1952 tarihine kadar hangi beledi
yelere hangi işler için ne miktar tahsis yapıl
Jığına ve bu fon dışmda istikraz suretiyle para 
temin eden belediyeler bulunup bulunmadığma 
dair İçişleri Bakıi.nından yazılı sorusu (6/604:) 

[Cevabı -6 : VI . 1952 tarihli 81 nci Birle.;m_ 
'1.\ıtanak Dergisinin sonuna konmuşttır.] 

(!çtimıı : 2) 

230. - Ord tt ·Milletvekili Nıışit Fll'lıt 'ın, 

1950 ve 1951 yılları Bayındırlık Bakanlığı büt
<;elerine konulmuş olan (Köylerde halkın yapa

. cağı su işlerin yardım) ödenekleriııin miktar
ları ilc bu ödeueklerin kullan.ılı§ şekline dair 
Bayıncbrlık Bakanından yazılı sorusu (6/605) 

[CevıLbı 2 . lll. 1954 tarihli 54 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna koıınnıştur.] 

(lçtimıı : 2) 



231. - Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın, 

1950 ve 1951 yıllan Bayındırlık Bakanlığı büt
çelerine konulın~ olan (Köy yolları için özel 
idarelere yardım) ödeneklerinin miktarları ile 
bu ödenekierin ~ şekline dair Bayındır-
1ı k Bakanından 7amlı sonısu (6/606) 

[Cevabı 24 . III . 1952 tarihli 52 nci Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtiına : 2) 
232. - Malatya Milletvekili Nuri ·Ocakcı

oğlu'nun, Malatya'dan geçecek olan yolun Ak
çadağ'ın içerisinden geçirilmesine, kış ve yağ
mur dolayısiyle kapalı ve çamurlu bulurum bu 
il 'e bağlı ilceler yollan için acele tedbir alın
masına, Yazıhan ovası ile Darende - Mezgidin 
köyü araSJndaki ovanın sulama işlerine ve Toh
ma Innağı önüne bir set yapılması için mahal
linde incelemeler yapılınasına dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (G/607) 

[Cevabı 7 . IV . 1952 tarihli 58 nci Birleşim 
'l'utanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtiına : 2) 
233. - Malatya Milletvekili uri Ocakcıoğ

lu'nun, Malatya'nın Akçadağ ilcesinı> bağlı köy
ler halkına ultaıısuyu haı·asından bor~lanınıı 

suretiyle 1935 senesinde dağıtılan araziden biı· 

kısmının fazla verildiği iddiasiyle geri alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine, bu il ile ilce
lerinde toprak dağıtımı ve iski'ın işleı·inin ne 
merkezde olduğuna dair 'l'anm Bakanından yıı
zılı sorusu ( 6/608) 

[Tarım Bakanını ilgilendirmediğinden i:ıje 

edildi ve sahibi tarafından yenilenoi.] 
234. - Sinob Milletvekili Mu bit Tümeı·kaıı ·

ın, iftçiyi Topraklandırma hakkındaki Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten bugiiııe kadaı· 

kurulan komisyonların kunıldukları yıUııı· iti
bariyle sayısına, bu komisyonlarca tesbit edilen 
ararinin yüz ölçümleri ile ner lerde ve hangi 
yıllarda dekar hesabiyle tapusunun verildiğine 
ve toprakSJz vatandaşiara verilmiş olan topı·ak

Jarın aile başına isabet eden dekar miktarına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (6/609) 

fCevabı 5 . V . 1952 tarihi 6 nci Biri im 
Tutanak Dergisinin onuna konmuştur. ) 

(lçtiına : 2) 
235. - Zo'Qguldak Milletvekili emal Kıp-

cak'ın Zonguldak'ta dere yataklannda biriken 
ve seller geldikçe denize sürüklenen kömür toz
larının arnele mcna.fiino tahsisini fııııir bultınarı 

kanun hükmünün yerine getirilmesi için ne dü
şünüldüğüne ve alınan tedbirlerin açıklanması
na dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu 
(6/612) 

[Cevabı 12 . V . 1952 tarihli 71 nci Birlecıim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
236. - Trabzon Milletvekili Cahid Zaman

gi l ' in, Ege ve Çukurova Pamuk Tarım Satış 

Kooperatifleri Birlikleri tarafından kendi he
saplarına ortaklardan ve ortak dışı ınübayaa 

edilen pamuklarla hükümet hesalıma ınübayaa 
edilen pamukların nevileri itibariyle ortalııma 
mübayaa fiyatlarıııa, bunlardan satılan veya 
ihraç edilen pamukların nevileri itibariyle mik
tar ve ortalama satış fiyatlarına ve elde bulu
nan İstoklara dair Ekonomi ve Ticaret Bakanın-
dan yazılı sorusu (6/613) " 

[Cevabı 14 . IV . 1952 tarihli 61 nci Biı·le

şim Tutanak Dergisinin sonuna konınuş1uı·. 1 
(tı;tima : 2 ) 

237. - Trabzon Milletvekili Cııhid Zamım

gil'in, Fisko Birlik tarafından hükümet hesabı

na müstahsıl ve tüccardan mübayaa edilmiş olaıı 
fındıkların miktar ve ortalama mübııyaa fiyat
lariyle bu fındıklardau yapılm ış olan İ() satı~ 

v.eya ihracatın miktar ve ortalama satış fiya1 -
larına v~ birliğin kendi hesabına yaptığı mübıı 

yaaya dair Ekonomi ve Ticaret Bakanındaıı 

yıı.zıh sorusu (6/614) 
[Cevabı 14 . TV . 1952 tarihli 61 nci Birle

şim Tutanak Dergisinin sonuna konnnıştuı· .l 
(!çtimn : 2 ) 

2~R. - Çanakkale MilletvPkili Bedi Enüs
tün'ün, lmroz AdaRının Tepe ltöyündP cereyaıı 
eden badise hakkında ne gibi idari tedbirler 
ahndığına dair İçişleri Bakanından yazılı .so
rusu (6/615) 

[Cevabı 25 . IV . 1952 tarihli 64 ncü Birle
şim 'li.ıtanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(!çtima : 2) 
23!l. - Kars l\1.illet,•ekili ırrı A tala.v ·ın. Po

sof'ta ıneyvarılığın ıslah ve inkişafını temin için 
fcmni şekilde> i tihsal ve ihracın sağlanmasma, 

hayvancılığın ıslahı ile uzun vade]~ bol !kredi 
teminine ve me\'CUt imkiınlardan rasyonel şekil
d köylünün faydalanması için tedbirler alınma
ıoına dair Devl t Bakanından yazılı sorusu 
(6/ 617 ) 

fCeva.bı 5. V . 1952 tarihli 6 n i Birle§im 
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Tutanıık Dergisinin sonunu konmuştur. ı 

(!çtima : 2) 
240. - Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'ın, 

Kars iline lıağlı köylcrin içme suru 1"<' köy rol
lariyle ilc<' merkezlcı·inİlı küçük snlaıııa i~lcri 

i~in 1952 yılında kaç lira ayrıldığına w aynı 

maksatları sağlamak için ismen heı· vilayel<> ıw 
miktar tahsisat ııyrıldığına qaiı -" Bayuıdırlık Bu
kanından yaz ılı ~orı~~u (6/ 618 ) 

[Cevabı 9 . IV . 1952 tarihli 59 ııctı Birlrşim 

Tutanak Dergi~inin sonuna konıııuştur.J 

(l~ıinıu : 2) 

241. - M:alııtya :\'!illetvekili Nuri Ocukcıoğlu·
nun. :\hılatrıı"nııı Akı;adağ ileesine bağlı kii.1· lpı· 

hakkırıda Suhıııısuyu lıarasındaıı borçlanma sn
ı·r ti .l· l c 19arı seııcsindı• dağıtılan aı·ar.iden biı· 

kısınınııı fazla l'f'ı·ildiği iddiasiyle g-eri ıılııııııası 

nııı düşünülür diişünülıııcdiğiııe, i>u il ile ilccl!'
l"indr toprak dağılıını \ "l' iski\ıı işlerinin n ı• lll('l"

kczdc olduğuıııı ılaiı· D<'vlct Bakanından .'·azılı 
son ıs u ( 6/ 61!1 ) 

ıc .. , · ulıı 1:2. XI . l!lii2 ıııı·ihli a nrü Biı·il'~iııı 

'l'utanak Dergisiniıı ~orıuıııı konıııuştuı· . J 

( l c: tinıa : 3 ) 

242. - i\lalatya " ' illl'tl"ekili ~lehınrt Knr
tal ' ın, halen lıac: bucıılkta sulh ıııahkcnıl'si kuı· ul 

dui:(una vı· lııı bucaklııl"la bağlı bulunduklıırı il 
cı•lcriıı isiııılrrinr daiı· Adald Bakımından ~·ar.ılı 

sorusu (6/ 620 ) 

f('c• nıhı 14 . I\". l!lfi2 tarih li 61 nci Biri ·~i nı 
Tuhınak Deı·g-isiııin xoıımıa koıııııuştu r .J 

( Içti ma : 2) 
:!43. - ~lıılat~ ·a i\Jill cb"ckili ::\Il•hın<'l Kar

lal"ııı , s(•ı;iıııl ~ I"İ fe:ıh edilıııiş bulunan ::\'lıılatyıı 'l'i
ı•ııret Odasıııuı mütıııık ıp se<;i ınlerinin bugüne ka
dar geciklii"İiıııcsi scb{'bine dair ~<:konomi \"(' 'l'i
n •l Bakanından .vazılı sorusu (6/621 ) 

ı Cr1·ahı JR. 1\' . l!l52 ta rihli 63 ııeü Birieşi m 

Tutanalk lkrgisinin sonuna konmuş ı uı·.] 

( lçtinıa : 2) 

244. - ~Jalut~·a ~lillctv<'kili ::\lelıınet Kar
ta! 'uı Malatya ' nın Cl özene köyünde .iaııdıırıııa 

ile köylü arasında nıkııa gPlen" lıildisrnin ıııahi 
·'·etine daiı· Adalrt Bakanından .nızılı sonıso 
( 6/ 622 ) 

ı C !'Ya bı ll . I\' . ı :J52 taribii 60 nrı Birlı•şiın 

Tnt:ııı ak D<'rızi~iniıı sonuna konmuştur. ı 

( l çtiına : 2 ) 
24fi. - Konya Milletvekili Abdürrahman 

Jo'ahri Ağuoğlu'nun , vazifeleri daimi olan gardi-

yıınlarla hu.staha kıcılarııı nıaaşb ka.droya alınma

ları hususunda ne düşünüldüğüne ve bunların 
bütçeye tahmil dcceği masraf miktarına dair 
Adalet, Maliye, ağiılk V<' ı-luı;yııl Yardım bakan
larından yazılı sorusu (6/636 ) 

[Cevabı 4 . VI . l!lfi2 tarihli O nci Birle im 
Tutanak Deı·gisinin sonuna konmuştur. ı 

(lçtima : 2) 
246. - Konya Milletvekili A bdiirrııhmaıı 

ı.~ahı·i Ağaoğlu 'nun, Konya 'da ilkokul! öğret

menliğinden emekli Ali Haydar Varlık'ın 1947 -
1950 yı lların a ait ~ocuk zamınından alacağı olan 
puranın ödenrıı enıcsi sebebine dair Maliy<.>, l\1illi 
Eğitim bakan larından .vıızılı sorusu (6/637 ) 

[UeYabı 4. Vl . 1952 tarihli O nci Birleşiın 

Tutanak Dcı·gisiııiıı sonuna konınuştur.J 
( İ çtimu : 2 ) 

:!41. ~ Hize l\Jill ctvl•kili hı('t Ak~al 'ın. adam 
öldürıııı• su~lıı ı·ı fai ll el"i ııiıı cczıı müddetlerinin 
azaltılmamasınJ teminen iş esası üzerine kurulan 
ceza evlerine sevk edilmemelerinin düşünülüp dü
~üııiilnıcdiğin • n • karı giitnw suretiyle vukua g"l'· 

len ııdaııı öldüı·ııu• ve öldürın eyı• teşebbii~ su~ laı·ı 

ilc• kanunda tasrih olunan ynkmlal'l hııkkıııdıı 

tcdbir nlınak i~in biı· ~ııl ı ~ınu ını•vcut olup ohııa

dığına dair· Adaleı Bakaıııııdıııı ~·azılı sonı~u 

(6/638) 
[Urvabı 2. V. 1952 taı·ihli 67 nci Birlcııiın 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İçtima : 2) 

248. - Mardin Milletvekili cvdet Oztürk '
ün, ll!ardnı - Cizr yolunun hangi tarihte Dev.
let yolları arnsına alındığına ve ne zaman biti
rileceğine, Mardin - Savur - Midyat yolu için bu
güne kadar ayrılmış olan ödenekiere ve sarf edi
len para ile ka~ kilometrelik yol yapıldığına. ve 
bu yol üzerinde suiistimalleri görülen memurlar 
hakkında bir ihbar viikı olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından y8.7.llı sorusu (6/640) 

[Cevabı 23 . V . 1952 tarihli 75 nci Birleşim 
Tutanak Del"gisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
249. - Burdur MiUeıvckili Mehmet Oı:bey'

in, İstanbul 'un fethinin 500 ncü yıl dönünlü do
lııy ısiylo Taksim 'd Fatih Sultan Mehmed 'in 
hcykelinnı dikilme i hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan yazılı sorusu (6'/641) 

[ evabı 3 . XII . 1952 tarihli 12 nci Birleşim 

Tııtaı:ıak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
· (lçtima : 3) 
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250. - Burdur M'illetvelüli Mehmet Özbey'

'in, Baka.ıılıklarla Kızılay binası arasındaki Em
niyet .!bidesi havuzu ile oturulacak yerlerin te
miz bulundurulmasının miim.h.'iin olup olmadığı- 1 

na dair İ çişleri Bakanından yazılı sorusu (6/642) 
[Cevabı 2 . VI . 1952 tarihl_i 79 ncu Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 2) 

251. - Burdur Milletvekili Mehmet Özbey ·
in, Zonguldak 'ta a~ılan maden teknisiyen kur
suna giren teknisyenierin imtihanda gösterdik
led başarısızlıklarla anormal bir seyir takibedon 
bu net'icenin önlenmesi hususunda ne düşüniiidü
ğüne dair Milli Eğitim Bakanından yazili so
rusu (6/643) 

(C vabı 9 . VI . 1952 tarihli 82 nc'i Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

252. - Zongttldak Milletvekili Fehmi A~ık
söz'ün, Safmnbolu'daki kışlalaı·ın ver m hastn
nesi olarak kullanılma ı i~in b'ir teşebbüse geçi
lip geçilnıediğine dair Milli Savmıına, Sağlık 

ve Sosyal Yardım bakanlanndan yazılı sorusu 
(6/645) 

[Cevabı 7 . V . 1952 tarihli 69 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(!çtirna : 2) 

253. - Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican ' ın, 
köy su işleriyle il ve köy yollarına. yardım için 
1951 - 1952 yılları bütçclciine konulan tahsisatın 
hangi esaslara göre taksim edildiğinr, rapılan 

)'ardımlarla nerelere su getirildiğine, Adapazar\ 
ile Karasu arasında akarya. ehri üzerinde in
şa edilecek köprü inşaatına, llfudurnu Çayı ve 
Dinsiz uyu mecralarınuı ıslahı i~in ne gibi tcd
birlc~ alındığına dair Bayındırlık Bakanından 

yazılı sorusu (6/646) 

[Cevabı 12 . V . 1952 tarihli 71 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(!çtima : 2) 

25-!. - Malatya 1\'[illef\·ekili l\Iehmet Karta! -
ın, halen Dicle eza evind mevkuf bulunan 
Ömeroğlu ait Akı_:ay' ın, tcvkifi sebebine ve bu 
hususta coreyan eden muamele neticesinin açık
Ianına ma dair dal t Bakamudan yazılı soru
su (6/6-!7) 

[Cevabı 7 . \" . 1952 tarilıli 69 ncu Birleııiın 
Tutanak Dergi ·inin sonwuı konmuştur.] 

(İC}tima :' 2) 

255. - rrabzon Milletvekili Hameli Or h on '
nun, Buldan ilcesinin Baharlar köyünden ime
ccyc çağrılun yirmi beş vatandaştan on üçünün 
ihtiyar heyetince para cezasına ~ıırptırılnıasının 

scb<·p ve ıııalıi.vctiııc dair İçi~leri Bakanından ya.
ı~ılı sorusu (6/6-Hl) 

[Cevabı ll . n . 1952 tarilıli 83 ncü Birle
şim 'l'utanıık Dergisinin sonuna konmuştur.] 

· (lçtiıııa : 2) 

256. - Kars Millrh·ekili Hüsamettin Tu
gaç 'ın, !spııı·ta <'Ski Belediye Başkanı T<'vfik 
Kınık'ın, ~Htliğindeki suyun bir kısmının istim
tak suretiyle 'enirce köyüne verilmesi hakkında 
,·ilfLyct. idare kuruluncu ittihaz olunan ıııenafii 

nınnıniye kararına itirazen a~ılaıı dıiva üzerine 
vcri iPn tehiri icra kararının .nrin t• g<'tirilnırmesi 
s<>hebine dnir !~işleri Bakanından yazılı sorusu 
(6/650) 

l Cevabı 30 . Y . l9:j2 tarihli 78 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( !~tima : 2) 

257. - Çorum ?IIilletvekili Ilü ·eyin Ortakcı
oğlu 'nun, İsldlip ilces ine bağlı Kara~ukuı· ve 
Ko§cağııı köylerindeki bazı ,·atandaşlarııı gerek 
tapulu VE' ge rekse tapusuz olarak tasarruf ve 
mahiyetine dair !~işleri Bakanından yazılı soru
su (6/658) 

[Cevabı 15 . XII . 19.52 tarihli 17 nci B.irlc
şiın Tutanak D~rgi · iııin sonuna konmuştur . ] 

( !~tinıa : 3) 

258. - Kıı·şehir l\[illct,·ckili llalil . cza i Er
kut 'un, yurdun muhtelif lıölgclerinden Adana'
ya ı:alışmıı.va gelmiş olan ziraat iş~ilcrinin tesbit 
edilen a ~ari ücret ihtilfıfı yüzünden işsiz kal
elıkları hakkındaki halıerin doğru olup olmadığı
na ve btı hususta ne gibi Acil t\·dbil'lcr alındığı
na dair Çalışma Bakanından )·a~ılı sorusu 
(6/659) 

[ cvabı H . V . 1!)52 tııl'ilıli 72 nei Birlcşiııı 
Tutanak Dergi ·in in sonuna konmuştur.] 

(lçtiına : 2) 

259. - Malatya lllillet vekili Kmi Ocakcıoğ
lu 'nun , FcYkali\dc Ilallcrd c• Hak ız olarak mal 
iktisab<:>denleı· hakkındaki Kanun hükümlerine 
göre alınaıt beyannamelerin iııcelcııip in<'clmııır.

diğine, hn kanım gcrcj:;rince lıaklarıııda takibat 
yapılanlar bulunup bulunınadığıııa ve kanun 
hükmünün gcni§letilnwsinin düşünülüp dü~ünül-
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mediğine dair Başbakandan 

(6/661) 
yazılı sorn~u 

[Cevabı 29 . I . 1953 tarihli 34 ncü Birlcşim 
Tutanak Dergisinin sonwıa koıınnL5tuı· . ] 

( İ~tima: 3) 
260. - Trabzon Millrtvckili Cahid Zanıan

gil'iıı, durumlarını 5590 sayılı Kanun hükümle
rine intibak cttirnıiyPu oda ve borsalar hakkın 

da ne !f1Uanıclc ~·apıldığına dair Ekonomi ve Ti
caret Bakanından yazılı sorusu (6/ 662) 

[Cevabı 16 . V . 19(!.2 tarihli 73 ncü Birl eşİ nı 
Tutanak Dergisin in sonuna konmuştur.) 

(l~tima : 2) 
261. - Trabzon )Iilletvekili Cahid Zaınan

gil'in, Türkiye ilP İran arasmda yolcu V<' mal 
transit nakliyatını kolaylaştırnıaya dniı· Anlaş

manın fiilen i şler hale gelcbi lnırsi i~in şimdiye 

kadar neler yapılelığına dair !aştırma Baka
nından yazılı sorusu (6/ 663) 

[Cevabı 14 . V . 1952 tarihli 72 nci Birleşiııı 
Tutanak Dergisin in sonuna konmuştur.] 

(İ~tima : 2) 
262. - Afyon Karahisar· Milletvekili Ali 1h

san Sabis'iıı. iktisadi devlet teşekkiilleri ilc 
devlete nit vP devlet sermayesinin alakadar ol
duğu bankalara idare meclisi üyesi. başkan ve 
murakıp olarak tayin edilenlerin isimleı·i ile 
hizmet müddetlerine ve Denizbank İdare Mec
lisine tayin edilen Şahin Gimy'ın eVYelee Eti
bank İdare Meclisi üyesi olup olmadığına tlair 
Ekoııonıi ve Ticart>t Rakaıııııdaıı yıızılı soı·nsu 

(6/665) 
[ Cııvabı 30. V. 1952 tarihli 78 nci Bil'leşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştıır.] 
( İçtima : 2) 

263. - Çonıııı MilletvE>ki li Ahmet Raşıbü
yük'ün. IskiJip 'in Hayat bucağında köylünün 
emeği ile vücuda getirilen ve halen boş duı·

makta bulunaıı bölge yatılı olmlu il<' öğı·etnıeıı 

evinin resıni işlerd<' kullanılmak üzeı·c köy<' 
terk edilmesi husnstıııdıı ııe diişüııüldüğiiııe du
ir Milli Eğitinı Rnkaıııııclan yazılı soı·u~ıı 

(6/ 666) 
[Cevabı 12. XI. 1952 tarihli 3 ncü Birlt>şinı 

Tutanak Dergisinin ·onuna koıınnıştur.] 
(lçtimıı : 3) 

264. - Bıırdnr l\fillctvrkiti 1\[('hnırt Üz b<',\' ·
in, eski milletvcltill<'rindrn Kıl!(: Ali 'nin Milliyri 
gazetesinc;le ya~,nlanan hatıraları arn ında balı
scdilen 200 ırkd ıışııuızın sebepsiz olarak Rııslara 

teslim edildiği haOrkındaki iddianın mahiyetine 
dair Dışişleri Bakanuıdan yazılı sorusu (6/667) 

[Cevapsızdır.] 

265. - Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey '
in, Yıldız Sarayı bahçesinde hayvanat ve neba
tat bahçesi kurulması için bir teşebbüs ve ha
zırlığın mevcut olup olmadığına dair Mill! Eği
tim Bakanından yazılı soıı.ısu (6/668) 

[Cevabı 30. I . 1953 tarihli 35 nci Birl eş im 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(l çtima : 3) 

266. - Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey '
in, memurların çalışma saatlerinin fazlalaştırı l

nıası hususunun diişünülüp düşünülmediği ne 

dair Başbakandan yazılı sorusu (6/669) 
[ Cevapsızdır .] 
267. - Afyon Karahisar Milletvekili Ali lh

snn Siibi 'in, yabancı kadınlarla evli .subaylar 
hakkında yapılacak rnunmeleye dair bir kanun 
ıııevcut olup olmadığına, yabancı kadınlarla 

evli kaç subayın ordu ile alakasının kesilcliği

ne, Atina eski Ataşenıiliterinin ne sebeple ns
kerlikten ihraç celileliğine ve tekaüt aylığının 
verilmemesi sebebine dair Milli avunma Baka
mndan yazılı sorusu (6/6 4) 

[Cevabı 26. V. 1952 tarihli 76 n-cı Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 2) 

26 . - Kars Milletvekili Sıl'l'ı Atalay'm, 
meraların ı slahı için yapılaeak denemelere 
Kars'ta haşlaııılıııaması ve merkezi hayvancı
lık enstitüsü açılmaması sebeplerine, Kars'ta 
bir hayvan ha tanesi açılınasının ve arı kova
nı imali i~in ucuz tarifeli k restelik verilme
sinin dü§iinülüp düşünülnıediğiııe ve biralık 

ıırpa evsafıııı haiz Kars arpıısıııı n teknolojik 
vasıflarırun tesbit dilip edilmecliğine dair Ta
rım R:ıkaııından yazılı sorusu (6/6 5) 

[ eva bı .ı. VI. 1!J52 tarihli 80 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 
(İçtima : 2) 

269. - Kars Millet\>ekili . ırrı A~lay'm, kar
laı·ın erimesi ve sürekli yağmurlar dolayısiyle 

Kars İli ve ilceleri ile köylerinde vukua gelen 
tahribattan zarar görenlere şimdiye kadar ne gibi 
.nırdınılıı rda bnlunulduğuııa ve ltöyliiye kereste
lik ve sair inşaat malzemesi verilmesi ve kredi 
sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan yazılı sorusu (6/6 6) 

[Cevabı 30 . V. 1952 tarihli 7 nci Bırleşiın 
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1'ıı1aııok Drı·gi.qiuiıı sonuna konııınştuı·.l 

' (lçt.i.nuı. : 2) 
270. - Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural '

m, Alacahöyük - Boğazkale yolunun tamamlan
masına Yc Budaközü çayı üzerine i~ olunacak 
köprüye dair Rıı.yındırlık Bakarundan ya
zılı sorusu (6/687) 

[ evabı 30 . V . 1!152 tarilıli 7P. uc i Birlc>şiın 

Tutanak f)pı·KiRinirı sonuna. konmuştur.] 
(lçtiına : 2) 

271 . - Rize M illevekili İzzet Akçal 'ın, haf
tada bir defa Rize'ye uğramakta olan Denizcilik 
Bankası sürat yolcu vapudarı ile normal sefer 
yapan po ta vapurlarının Pazar - Çayeli ve 
Rize iskelelerinden 'pek az yolcu alması yüzün
den sıra bekliyen ve birçok masraf ihtiyariyle 
karayolundan seyahat etmek mecburiyetinde ka
lan halkın haklı şikayetleri hakkında ne gibi ted
birler alındığına dair IDaştırma Bakarundan ya
z ı lı sorusu (6/688) 

[ evabı ll . VI . 1952 tarihli 83 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İçtima: 2) 

272. - oru h Milletvekili Mecit Bumin 'in, 
İşletmeler müesseselerinde vazife gören memur
lardan bazılarına maaşlarından başka yevmiye 
de verildiğinin doğru olup olmadığına dair İş

letmeler Bakarundan yazılı sorusu (6/689) 
[Cevabı 20 . VI . 1952 tarihli 88 nci Birle

şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuşur. ] 

(İçtima : 2) 

273. - Van Milletvekili !zzet Akın'm, Van 
İlinin yedi ilcesinden dördünde askerlik şubesi
nin a ·ı hp a~ılmadığına, açılmamış ise sebebine 
ve ne zaman acıılacağına dair Milli avunma Bs
kanından yazılı soııısu (6/690) 

[ evabı 26 . V . 1952 tarihli 76 ncı Birleşim 
Tutanak De~sinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 2) 

274. - Çoruh Milletvekili Me ut Güney'in, 
Hopa'da bilet alamadıklanndan dolayı günlerce 
beklemek mecburiyetinde kalan yolcuların sıkın
tılı durumunu gidermek için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğiine ve lüks ve sürat vapurlannda üçün
cü mevki yolcu biletleri verilip verilmediğine dair 
!aştırma Bakanından yazılı sorusu (6/691) 

[ vabı 11 . I . 1952 tarihli 83 ncü Bi~leşim 
futanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(lçt.ima : 2) 

275. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Amerika Birleşik Devletlerinden 
satınal ınan lokomotif sayısı ile buular için öde
nen para ıniktanna, bunlardan kaçının seferde 
bulunduğuna, kaçının yollarınııza intibak edeme
diklerinden dolayı' hurda haline geldiğine ve 
zaraı' varsa müsebbipleri hakkında ne muamele 
~·ıı pıldığına dair Ulaştırma Bakanından yazılı ao
rusu (6/704) 

[ 'evabı 6 . V I . 1952 tarihli 81 nci Birleşim 
'l'ıı1aııak Del'gisinin sonuna konmııştur. ) 

(lçtima : 2) 

276. - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller 'in, ellerinde mevcut av cıa1zemesini 
avcılardan başkasına yü;ı-~ek fiyatla 'lll.tarı bayi
leı· hakkında ne muamele yapıldığına ve bu sa
tışların serbest bırakılınası hususunda ne düşü

nüldüğiine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
.vazılı sorusu (6/707) 

[Cevabı 18 . VJ . 1952 tarihli 86 ncı Birleşim 
1'ıı1anak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

· (İçtima : 2) 

277. - Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller 'in, Zonguldak ilinin Bartın 
ilcesinde meyvacılık, sebzecilik ve zeytinciliğin 
kalkındınlması ve buraya bir fidanlık uzmanı 
tiıyin edilmesi, Orta - Doğu ve Cenup - Doğu 

Anadolunun ağaçlandırılması, memleketin mü
sait yerlerinde kavakçılığın i:nk:İılaiı, ayçiçeği 

ziraatinin geli~tirilmesi, gübrecilik çalışmaları
om neticesi ve toprak haritamızın hazırlanıİıası 
hakkında Tarım Bakanından yazılı sorusu 
(6/708) 

[Cevabı ll . VI . 19.52 tarihli 83 ncü Birleşim 
•rutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 2) 

278. - Çorub Milletvekili Mesut Güney'in, 
Arlıavi bucağının şimdiye kadar ilce haline ge
tirilmemesi ve bu bucağa bağlı Pilarget koyü
nün Hopa'ya bağlanması sebeplerine dair lçiş
leri Bakarundan yazılı sorusu (6/710) 

[Cevabı 12 . XI. 1952 tarihli 3 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmll!ltur.] 

(lçtima : 3) 

279. - Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey '
in, veremli asker hastalar için ayrılan yatak 
adedinin artırılması ve esaslı tedavi hususvıı

da alınan tedbirlerin bildirilmesine dair Milli 
avunma Ye ağlık ve osyal Yardım Bakanın . 
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rından yazılı sorusu (6/112) 

[Cevabı 18 . VI. 1952 tarihli 86 ncı Birleııim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima: 2) 
280. -Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'

in, liselerdeki olgunluk imtihanlarının kaldırı
larak fakültelerde kabul imtihanının usul itti
baz edilmesine ve orta okullarda yazılı imtihan 
sorularının mahallilik prensip ve esaslarına. gö
re mahalli komisyonlar tarafından tertibedil
mesine dair Milli Eğitim Bakanından yazılı so
rusu ('6/713) 

[Ceva:bı 12 . XI. 1952 tarihli 3 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtimıı. : 3) 

281. - Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'
in, Danıştayın daha ı·ahat ve verimli ça.hşabil

mesi için müsait bir binaya naklinin diişünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan yazılı so
nısu (6/714) 

[Cev81bı 12 . Xl . 1952 tarihli 3 ncü 'Birleşim 
'l'utanak Dı>rgisirun ~onuna konmuştur.] 

(!çtima : 3) 
2~2. - Dımizli Milletvekili Ali Çobanoğlu '

nun, heı· an heyelitn tehlikesine maruz bulunan 
'l'ıı.vııs''ın Kale bncağının başka bir yere nakli
ne ve içme suyunun teminine, Tavas'ın Kale ve 
Kızıleabölü k hucaklanrun tam teşkilatlı hale 
getirilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine 

dair fçişleı-i Bakarundan yazılı sorusu (6/723) 
[Cevabı 10. IV. 1953 tarihli 66 nm Rirlı-şim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(!c:timıı : 3) 

283. - Denizli Milletvekili Ali ÇobRnoğlu'
nun, Tavas - Muğla devlet yohmun inşasının 

ne safharlıı olrluğuna ve ne zaman bitirileceği
ne, Acıpayam - FethiyP, Denizli - Kaklık - Di
nar yollarının yapılıp yapılmıyaca.~ına. İzmir -
Deniı.li Devlet yolunun ne zıı.man bitirileceği.ne 
vr Tavas ilcesindeki küçük sn işlerinin ne za
man ele alınacağına daiı· Dayındırlıl-: Rak~mn

dan yazı lı sorusu ( 6/724) 
[Cevabı 12. XI. 1952 tarihli 3 ncü Birleşim 

1'ntanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 3) 

284.- Diyarbıılar Milletvekili MtıStafa Ekin
ci 'nin, Diyarbakır'da bir çimento fabrikası ku
rulmasına, Silvan'da mevcut ııuı.d.en kömürünün 
işletilmesine, Ra.man petrol merkezinin Devlet 
yolu şebekesine bağlanmn:.nna , Silvan, !Iaıro, 

Ambar ve civarmd8.ki petrol araştırınalnı·ıııa, 

Diclenin kollarına, Maden ve Gtılaman'dan ka
rışan maden cüruilarma ve Kulp ilcesindeki de
mir roadenine dair İşletmeler Bakanındıı.n yazı lı 
sorusu (6/725 ) • 

l Cevabı 20 . Vl . 1952 taribit 8 nci B ideşim 
Tutanak Dergisinin sonuna koıımuştur.] 

· (lçtima : 2) 

285. - Diyarbakır Milletvekili :Mtı~tıı.fa J<Jkiıı

ci 'nin, Dicle ve Batman nelıirleriniu amenajman 
işine bugüne kadar başlanmamasının sebebine, Di
yarbakır ovasında art.ezyen ara.şllrmalarına, Do
ğu Bölgesi lnşaat Müdürlüğünün lilğvedil cceği 

hakkındaki haberin sıhhat derece~irıe, köy okul
ları inşaatının bölge inşaat müdürlüklerinin 
kontrol ve nezaretinc verilmesine,' Kulp - Licc 
arasındaki Sarım köprüsünün biı- an evvel İlıa

lesinin yapılmasına, Kulp - Muş arasında bir ge
çit sağlanmasına ve bu il dahilindeki köprü ve 
yolların yaptırılma.sına dair Bayındırlık Bakn
nından yazılı sorusu (6/727) 

l Cevabı 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtiın.a : 3) 
286. - Erznrum Milletvekili Babadır Dül 

ger'in, Ata.şemiliteı· ve yardımcılarının tesbit ve 
tayininde gözetiten şart ve esaslara, 1952 yılmda 
yapılan tayinlerde bu nokta.lara riayet edilip 
edilmediğine, edilınemi§Se sebebine, tayin edilen
lerden vazifelerine iltihak etmemiş kimseler olup 
olmadığına ve bunları vazifelerine iltilıaktan 

alıkoyan sebeplere dair Milli avunma Bakanın
dan yazılı sorusu (6/729) 

l Cevabı 16 . VI . 1952 tarihli 85 nci Birle.~iın 
'I'utanak Dergisinin sonuna konmnştur.] 

(İçtima : 2) 
2 7. - Zonguldak Milletvekili Abdiirrahman 

Boyacıgiller 'in, Koz! u 'daki Tuğla, Kireıniı Fab
rikası imalitt makinelerinin nereden, kaç liraya 
ınubayaa olnııdtığuna, bu fabrikanın alıara satıl
ınaması ebebiue ve mubayaada yolsuzluk olup 
olmadığına dair !şletmeler Bakanından yazılı 

SOI'tlBU (6/740) 
[Cevabı 5 . XIT . 1952 tarihli 13 ncü Bil'leşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 
(lçtima : 3) 

28 . - Konya i\f.illletvekiU Abdürrahınan 

Fahri Ağaoğlu'nun, hllim sınıfında olan me
murlar hakkında vftki şikiiyetlerin sebeplerine ve 
bu gibiler i~iıı n ' nıuımıcle yapıldığına dair Ada-
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let Bakımından yazılı sorusu (6/741) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
( İçtima : 3) 

289. - Konya Milletvekili .Abdürralıman 
Fahri .Ağaoğlu'nun, Konya .Asliye Hukuk yargı
cı baklanda Bakanlığa vaki şikayetin sebep ve 
mahiyetine ve bu hususta yapılan muamele ve 
verilen karara dair .Adalet Bakanın'dan yazılı so
rusu 6/ 742) 

[Kamutayın 5 . XII . 1952 tarihli 13 ncü 
Birleşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır.] 

( İçtinı.a : 3) 

290. - Çorunı Milletvekili .Ahmet Başıbü

yük'ün, Çorum ilıne bağlı bazı köylerde kan 
gütıue, orman, hudut, mera ve arazi yüzünden 
vııkuagelen huzursuzluğun izalesi için mahallin
de alınmış ve alınacak tedbirlerin nelerden ibaret 
olduğuna dair İçişleri Bakanındau yazılı sorusu 
(6/743) 

[Cevabı 19 . I . 1953 tarihli 29 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 3) 

291. - Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey'. 
in, vefiyatı azaltmak, hekim adedini artırmak 
için ne gibi t edbirler düşünüldüğüne, veremle 
mücadeleye, sağlık bütçesinin çoğaltılmasına, 

doktorların sahte rapor vermelerinin önlenme
sine, ilcelcrimizin eczaneye kavuşturulnıasına, 

ebe ve hemşire adedinin artırılınasına ve sağlık 
sigortalanrnu kurulmasına dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından yazılı sorusu (6/744) 

[Cevabı 12 . ·ı . 1952 tarihli 3 ncü Birleı;im 
'fı.ıtanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 3) 

292. -Burdur Milletvekili Mehmet Ozbcy'. 
in, okul kitaplarının okullarda ihtiyaca cevap 
verecek şekilde vaktinde hazır bulundul'lllması 
için ne gibi tedbirler düşünilidüğüne ve mesle
ki bilgi ve görgülerini artırmak maksadiyle ken
di maaşlariyle harice gönderilenlere v ri len 
müddetin iki seneye çıkıırılmasına dair Milll 
Eğitim Bakanından yazllı sorusu (6/745) 

[Cevabı12. XII. 1952 tarihli 16 ncı Birleşinı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İı;timn : 3) 

293. -Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey'. 
in, fuhşun tesir derecesini ııi peten azaltmıık 
gayesiyle verilecek cezanın artırılması hususun-

da ne düşünüldüğüne dair .Adalet Bakanından 
yazılı sorusu (6/746) 

[ Cevabı 3 . XII . 1952 tarihli 12 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 3) 
294. - Burdur Milletvekili Mehmet Özb.ey'. 

in, liselerin son suufına fen ve edebiyat şube

leri yanında bir de ticaret şubesinin il ave.sine, 
.Ankara Kız Teknik Öğretmen Okuliyle liseler
deki tahsil süresinin dört yıldau üç yıla indirU
mesine dair Milli Eğitim Bakanından yazıl ı so
rusu (6/747 ) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Birleşinı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur . ] 

( İçtima : 3) 
295. - Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'. 

in, Ulus ile Keçiören arasmdaki yolun otomobil 
kazalarını önlemek i~in genişletilmesinin düşü

nillüp düşünülmediğiııe dııir Bayındırlık ve İç
işleri bakanlarından yazılı sorusu (6/748) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 taı·ilıli 3 ncü Birl<-.şiın 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 3) 

296. - Burdur Milletvekili Mehmet Özbcy'. 
in, .Anlmra'da kurulmakta olan Yeni Mahalle
nin kanalizasyonu hakkında Buyıııdırlık ve t~
işleri bakanlarından yazılı sorusu (6/749) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Birleşiın 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 3) 

297. - Mardin Millet\·ekili .Aziz Uras 'ın , 

Mardin 'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik 'in 
suihalin:in ne zaman ve hangi vali tımıfından 

tesbit edildiğine ve mumaileylıin açtığı iptal da
vası ile Danıştayın v.erdiği men 'i muhakenıe 

kararı arasında ne gibi bir aliika VP miinasebet 
tasavvur edildiğille dair İçişleri Bakanından ya
zılı sorusu (6/750) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 taı-ihli 3 ncü Rirle.şim 

Tutanıık Deı·gisinin sonuna konınuş1ur.] 

(İçtima : 3) 
298. -Çorum Mcbusu .Ahmet Başıbüyük'ün, 

İskilip 'in Karaviran köyü mulıtarlık ücretinin 
köy derneği toplanmadan tesbit olunduğuna, 

mezkılr köy derneğinin 1951 . 1952 de. muhtar 
ücretinin artırılması için bir kararı olup olmadı
ğına ve bu hu usta yapılan şikayetler dolayısiy

le ne muamele yapılelığına dair İçişleri Bakanın
dan yazılı sorusu (6/752) 

[Cevabı 20 . II . 1953 tarilıli 48 nci Birleşim 
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Tutanak Dergi. inin sonuna ıkonmuştur.] 

( lçtimıı. : 3) 

299. - Çonım Milletvekili Hü eyin Ortak.cı

oğlu'nun, Çorum ilinin Alaca ve Sungurlu ilce
lerinde ne zaman P. T. T. binası yapılacağına 

dair Ulaştırma Bakanından yazılı sorusu (6/756 ) 'i 
[Cevabı 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Birlcşim 

Tutanak Dergisinin sonuna ıkonınuştur.] 
(İ~tima : 3) 

300. - Çorum YJ:illctvekili Hüseyin Ortakcı
oğlu 'nun, Çorum 'un Alaca ileesine şimdiye ka
dar hapishane yapılmaması sebebine daiı· Adalet 
Bakanından yazılı sorusu (6/757) 

[Cevabı 12 . .Xl . 1952 tarihli 3 ncü Birleşim 
Tutanak Dergi inin sonuna konmuştur.] 

(l çtima : 3 ) 

301. - Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'
in, Antalya 'yı, lzmir'e bağlıyacak olan yolun 
Korkuteli - Tefenni - Acıpayam - Denizli losmı· 
nın devlet yolları arnsına alınması hakkında ne 
dü.~ünüldiiğüne dair Bayındırlık Bakanından ya-
zılı sorusu (6/758) ' 

[Cevabı 12 . XT . 1952 tarihli 3 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 3) 
302. - Burdur M.illetvekili Mehmet Özbey'

iıı, il ve köy yolu dll.vasını yürütmek için bir teş
ıkillitın kurulup kurulmadığına, 1.-ı:ırulmuşsa kafi 
gelip gelmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
yazılı sorusu (6/759) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

tçTtMA : 3 

tt çüncü ! çtimada tevcih edilen (207) tah
rirl sualden; (200) ü cevapla.ndınlıııış, (7) si 

303. - Malatya Milletvekili uri Oeakcı
oğlu'nun, imam -hatip okullarında din dersi ve
renlerin bilgilerine ve 1\Ialatya 'da da imam - ha
tip okulu a~ılmasının düşünülüp düşiinülmedi

ğine dair Milli Eğitim Bakanından yazılı oı·u

su (6/763) 
[Cevabı 12 . XI . 1952 taribii 3 ncü Bil'le

şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(lçtima : 3) 

304. - Malatya Milletvekili Nuri Ocakcı
oğlu'nun, Malatya'nın yolsuz ve nüfusu ~ok olan 
bucak merkezlerinde sulh mahkemeleri açılma
sı hususunda ne düşüniiidüğüne dair .Adalet 
Bakanından yazılı sorusu (6/764) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 taı·ihli 3 ncü Birle
şim 'l'utıınak D rgisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
305. - Çorum Milletvekili Baha Koldaş'ın, 

küçük esnafın kalkınması için Kefalet Birlikleri 
Kooperatİfine Ziraat Bankasının girmemesi s~

bebine ve bu esnafın kalkınması hu usunda ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
yazılı sorusu (6/765) 

[Cevapsızdır.] 

de cevapsız .kalmıştır. 

306. - Malatya :Milletvekili Nuri Ocakeıoğ
lu'nun, Malatya'nın Hekimhan ilce merkezi ile 
bazı köylerinin doludan zarar gören halkına ne 
gibi yardım yapıldığına dair Başbakandan ya
zılı sorusu (6/768) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 tarilıli 3 ncü Birle
~im Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
307.- Zonguldak Milletvekili Abdürralımaıı 

Boyaeıgiller 'in, Çivril ilcesinde inşa halinde bu
lunan Işıklı Barajı tesisatından hangi viHiyE't 
ve köylerin istifade edeceğiııc ve bu barajııı 
inşaatı neticesinde zarar gören köyliilerle bu 
tesisat için istimlak edilen a ı· azinin malik ve mu
tasarrıflarına arazi tevzü ve ihtiyaçlarmın kar
şılanması için ne gibi bir yardım veya t dbir 
düşünilidüğüne ve baraj ın sulayacağı arazi mik
tarına dair Bayındırlık Bakanından yazılı soru
su (6/ 769) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
30 . - Malatya ~filletvekili Mehmet Kar

tal'ın, Malatya'nın Dilek Köyü Muhtarı Nuri 



Akın ile İsmetpaşa bucağma bağlı Kilfıyık v.c 
Barguzu Köyü Muhtar ve İhtiyar Kurulu üye
lerinin vazifelerine son verilmesi sebeplerine da
ir İçişleri Bakanından yazılı sorusu (6/770) 

[Cevabı 24 . :XU . 1952 tarihli 21 nci Bir
leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur'.] 

(İçtima : 3) 

309. - Zonguldak Milletvekili Abdünalıman 
Boyacıgiller'in, Millet Partisi Çankırı B~kaoı 
Om er Soylu 'nun kaatilillin yakalanmaması se
b bine ve bu hususta alınmış olan tedbirlere, 
Karadeniz salıilindeki il ve ic.elerle Konya ilin
de sou zamanlarda artan cinayetler karşısında 
zabıtıı.mn hareketsiz kalması sehebine, son üç ay 
zarfında bu il ve ilcelerde kaç ölüm hadisesi 
olduğuna ve kaçının failillin bulunduğuna ve 
halkın 'bu asayi§sizlik karşısında silfıhlanmnsı 
hususunda ne düşünilidüğüne dair Adalet ve 
İçişleri bakanlarından yazılı sorusu (6/771) 

(Cevabı 21 . X[ . 1952 tarihli 7 nci Bir
leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(!çtima : 3} 

310. - Konya ;\[illetvekili Abdürralıman 

Falıı·i Ağaoğlu 'mın. 'Pürkiy!' Rınai Kalkınma 

Bankasının kurulduğundan lıtıgünc kadar !stan
bul, l zmlr, Aııkara, Eskişehir, Kütah.va \"(' Kon
ya illerindeki hususi teııehbü~ !'rbabına n<' mik
tar kredi sağlandığına , 1951 .vı lında bankanın 

kendi kaynaklarından ve Marsh all Plnnı öı:el tc
şcbbüs fonundan vakı kredi taleplerinin nP gibi 
cbcplerle ret vı>;va iptal edildiğinc ve her biri

nin mili:tarın:ı, Kon.va - Karacığan J irernit ve 
Tuğln Faıbrikasının tevsi i için bu bankaya ,vapı

ran müracantın l('krmnıiiJ !'ttirilnı eınPSinin doğ
ru olup olmadığına dair 1'1konomi vo Tica1·et 
Bakanından .vaı:ıh sorusu (6/ 772 ) 

(Cevabı 12. Xl. 1952 tariMi 3 ueii Rirl e~inı 

Tutanak Dergisinin sonuna !konmuştur.] 
(l çtima : 3) 

311. - Koıı.,·a :mn tvckili Abdürralıman 

Fabri Ağaoğlu'nun, dii.va arzuhal inin asliy<' hu
kuk mahkem !erin • veriinı sini ınütaakıp nınha

kerne gününün tayini i~in 194 yıbııda ~·apılnıı 

olan tanıimin ll~>ğiştiı·ilme i hususunda ne düşü
nüldüğünt> dair Adalet Bakaımıdan yazılı sorusu 
(6/773) 

(Cevabı H.~ 1. 1952 tııı·ihli -ı. ncü Birlı>şinı 

Tutanak D rgisinüı sonuna !konmuştur. ] 

( tçtimn : 3) 

3]2. - Konya Milletvelklli Abdürrahnıan 

Fahri Ağaoğlu'nun, Konya'da çıkan Öğüt gazc
tesinin ll. VI. 1952 tarihli nüsbasında neşredi

len ve hir suç ihba rı mahiyetinde olan (Menfaat) 
başlıklı makale üzerine ne muamele yapı!Jdığına, 
şay t böyle bir ihbar asılsız ise makaleyi neşre
drn haklımda tak.ibat .vapılmasınm irabcdip et
mt'diğin o duir Adalet Bakanından .vazılı sorusu 
(6/7H) 

[Cevabı H. XI. 1952 tarihli 4 ncü Birlcşinı 

Tutanak Dergisinin sonuna !konmuştur.] 
(lçtima: 3\ 

313. - Konya Milletvekili Alıdünahnıarı 

Fııhri Ağaoğlu "nun, Ilgın 'da Ziya Öznlp 'a :ı it 
bir yerin Toprak Mahsulleri Ofisi taı·afındaıı 

hangi kanuna güre istimillit edilldiğinc . b<•kçi n 
kantarcı evi yapılmak üzere bu yerin istimiRki
nin caiz olup olmadığına, aynı cıvarda ofis i<:in 
daha müsait bir yer göst<>rildiği halde hangi SP

Iıeple buna rıza gösterilmediğine dair Ekonomi 
vP Ticar<>t Bakanından yazılı sorusu (6/ 775) 

[Cevabı 12 . XI . 1952 tarihli 3 ncü Bir]p~im 

Tutanak ()('rgiııinin somma konmuştur.] 

( tçtimıı: :ı ı 
314. - Zonguldak Milletvelkili Abdürrahnıan 

Boyacıgiller'in, ınüstahsılın elinde bulunan haş
haş tohumunun ilıracı hakkında ne düşüniiltlü

ğüne dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından ya:r.ıh 
sorusu ( 6/ 776 ) 

[Cevabı 12. XI . 1952 tarihli 3 ncü Birleşim 

Tutanak D<'rgisinin sonuna !konmuştur.] 
(!~tima : 3) 

315. - Zonguldak Milletvekili AMürrahman 
Boyacıgiller'in, komünistlik töhmeti altında .bu
lunan köy enstitüsü mezunlan ile diğer okullar 
ve üniversite gençleri hakkında yapılan tıı.kibat 

neticesine, köy okulları ihtiyacını karşılamak üze
re köy bütçelerine konan ödenekierin zamanında 
sarfı için ne gibi tedbir alındığına, köy öğretmen
leriDin tatil devresinde Ibilgi ve görgülerinin artı
rılması, köylü için neşir vaıntıı.ları sağlanması 

ve köylere yakın sair okullann öğretim araçla
rından köylünün de faydalanması hususlarında 
ne d~ünüldüğüne dair l'tfilU Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (6/777} 

[Cevabı 14 . XI . 1952 tarihli 4 ncü Birleşint 
Tutanark Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima. : 3) 
316.- Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'

ün, çiftçinin, mübrem ihtiyacı olan ve ormandan 
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istihsal edilen ziraat alet ve vasıtnlariyle muhtaç 
olduğu keresteyi kolaylıkla temin edebilmesi hu
susunda ne düşünilidüğüne dair Tanm Baka
nından yazılı sorusu (6/778) 

[Cevabı 6 . XII . 1952 tarihli 14 ncü Birleşiın 
Tutanak Dergisinin ROmma konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

317. - Kvrşehir Milletvekili Halil Sezai Er
kut'un, b~ğday alım merkezlerindeki değişik ve 
düşük bedelle yapılan mubayaa yüzünden yeni 
mahsul fiyatianna yapılan zamdan istifade <'dr
m iyen çiftçi vatandaşlar hakkında ne gibi tedhiı· 
alındığına dair Tanm, Ekonomi ve Ticaret ha 
kanlarından yazılı sorusu (6/781) 

[Cevabı 26 . XI . 1952 tarihli !l ncu Biri şim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

{lçtimıı : 3) 

318. - Kırşehir MiUetvekili Halil ezai Er
kut'un, ana gıda maddesi olan sade yağ fiyatla
rında husule gelen artış sebcplerine , bu yı l çe
şitli iatihsal bölgelerinde elde edilen mahsul mik
tannın geçen seneye nazaran ne nispette olduğu
mı., makinalı ziraatin hayvancılığa olan tesirine 
ve hayvaneıhğı teşvik için kredi ve saire bakı
rnından ne gibi tedbir alındığına dair Tanm, 
Ekonomi ve Ticaret bakanlanndan yazılı sorıısıı 

(6/782) 

1 Crnıhı 28. Xl . 1%:2 t ı ı rilıli 10 nru Biı-l r!) inı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] ' 
(İçtima : 3) 

319. - Çorum :Milletvekili Şevki Gül'Ses'in, 
mülga 1683 sayılı Askeri ve Mülki Tekaüt Kanu
nu hü)dimlerine göre Sağlık. ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kadrosundan 1944 - 1949 yıllann
da emekliye aynlan dokuz ~iye tahsis kılınan 
emekli, duJ ve yetim ayiıldariyle tazminatının 

bugüne kadar istihkak sahiplerine ödennıenıesi 

sebebine dair Maliye Bakanından yazılı sorusu 
(6/783) 

[Cevabı 12 . XT . 1952 tarihli 3 ncü Bjrleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

320. - Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğ

lu 'nun, Malatya 'nın Gürün ilcesiyle diğer mill
hakatında dokumacılık sanayiinin ihyası husu
sunda ne düşünilidüğüne ve hayat pahalılığı kar
şısında ne gibi tedbirler nlındığına dair Ekonomi 
ve Ticaret Bakanından yazılı sorusu (6/7 ) 

[Cevabı 12 . Xl . 1952 tarihli 3 ncü Birleşiın 

Tutaııak Dergisinin sonu!Ul konmuştur.J 
(İçtima : 3) 

321. - Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp
rak'ın, Kozlu 'daki Uzun Mehmet Kuyusunun ilı-

7.arat galerilerinde vukuagelen kazanın sebeple
rine, bu kaza neticesinde istilısale esaJil olacak ha
zırlıkların ne kadar geeikeeeğine, zarann Türk 
lirn~ı olarak tutarına ve İşletmenin istihsal prog
rammda bir değişikJik olup olmıyacağına dair 
lşletmeler Bakanından yazılı norusu (6/789) 

· [ c\·abı t4 . I . 1953 tarihli 27 nci Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtiına : 3) 

322.- Van Milletvekili Ferid Melen 'in, Van 
Hava meydanının beton kaplaması işine dair 
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (6/790) 

[Cevabı 14 . XII . 19'52 tarihli 4 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtiına : 3) 

:323. - V an Milletvekili Ferid Melen 'in, ya
ğan sürekli yağmurlar yüzünden su baskınına 

ıığranuş olan Van'ın Asbaşın ve Kasnk köyleri 
halkına Hükümetçe bir yardımın yapılıp yapıla
mıyaeağına, yapılacaksa miktar ve nisbetinin ne 
olacağına. dair Bayındırbk ve İçişleri bakanların
dım yazılı sorusu (6/791) 

[Cevabı 24 . XII . 1952 tarihli 21 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

324.- Van Milletvekili Ferid Melen'in, Dev
IH yolları arasında bulunan Patnos - Erciş -
Van, Van - Ba.şkale -Hakkari, Tatvan - ·Ahlat
Eı·ciş, Tatvan -Reşadiye- Gevaş- Van yollarının 
inşasına hangi yıllarda başlanacağına ve ne 
vakit ikmal olunacağına dair Bayındırlık Baka
nından yazılı sorusu (6/792) 

f Cevabı 14 . XI . 1952 tarihli 4 ncü Birle
şim Tutanak Dergi inin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

325. - Kal'S Milletvekili ırrı Atalay'ın, 
Kal'S Iline Ziraat Bankasınca kredi verilmemesi 
sl'bebine dair Ekonomi ve Ticaret ve Tarım ba
knnlarından yazılı sorusu (6./797) 

f eva.bı 14 . XI . 1952 tarihli 4 ncü Birleı,ıim 
Tutanak Derbrisinin sonuna konmuştur.) 

(!çtiına : 8) 

326. - Mardin Milletvekili M. Kfunil Boran'
ın , asayişsizliğin izalesi için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından yazılı so-

1 
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·rus u ( 6/798) 

[Cevabı 28 . XI . 1952 tarih li 10 ncu Birleşim 
Tntıınak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima: 3) 

327. - Van Milletvekili Ferid Melen'in, Van 
Gölündeki münakale durumunun ıslahı için ne 
gibi irıler yapılqığına ve daha ne gibi tedbirler 
düşüniiidüğüne dair Ulaştırma Bakanmdan ya
zı lı sorusu ( 6/799) 

[ evabı 14 . XI . 1952 tarihli 4 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 3) 

328. - Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er
kut'un, İzmir'deki alori Tütün Şirketine ait iş 
yerinde çıkan y:ıngın ile Zongeldıık'ta zun
mchmet kuyusunda vuk·ubulan g•·izu hadisesin
den önce yapılan mtırakabc üzerine ne gibi eksik
likler tesbit edilerek, ne yolda tedbirler aldırıl

dığına, işe almma, işten ~ıkıırılına ve işe yerleş

til'ilıne ınevzularında en son durumun neden iba
ret oldulunıı daiı· Çalışma Bakanından yazılı so
rusu (6/ 800) 

[Cevabı 14 . XI. 1952 tal'ihli 4 ncü Birleşiın 
Tutanak Dergisinin ·onuna konmuştur.] 

(İçtiına : 3) 

329. - Kı r~ehir Milletvek;li Hıdil Sezai Er
kut'un, bu yıl hacca giden kaç vatandaşa 

ne miktar döviz Vf'I'İlıliğinı>. Beyı·ut'tan ge
ri dönenlerin sayısına, yurda dönmek için 
vesaiti nakliye bekliyen hacıların bir an evvel 
memlekete 'gelebilmeleri için ne gibi tedbirler 
alındığına dair· Başbakandan yazılı sorusu 
(6/801) 

[ evahı 5 . IT . 1953 tarihli 3 nci Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtiına : 3) 

330. - Zonguldak Milletveltili emal Kıp
cak'ın, Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri lşl;tme
sinin lfıwarlarından lftıçarak derelt>re sürükler• n 
ve oradan da denize ürüklenerek ziyan olan tn·~ 

kömürleri hakkında Başbakandan yazılı sorusu 
(6/ o ) 

[Cevabı 28. XI .1952 tarihli 10 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İı:tiına : 3) 

331. Diyarbakır Milletvekili Nazım 

Onen'in, kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilenıi
yen bucak müdürleı·iyle tahrirat ve nüfus ka
tiplerinin ve diğer tali memurların vaziyetleri-

nin ıslahı için ne düşüniiidüğüne dair İçişleri 
Bakanından yazılı sorusu (6/813) 

[Cevabı 1 . XII . 1952 tarihli ll uci B!;lcşiın 
Tutanak Dergisinin sonllllll konmuştur.] 

(İçtiına : 3) 
332.- Bingöl Milletvekili Mustafa NuriiOk

cuoğlu'ımn, 1953 yılında 1\iği ilcesinde biı· or
taokul binası yapılıp yapılmıyııca~na dair Milli 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (6/814) 

[Cevabı 14. XI. 1952 tııriiıli 4 ncü Rirleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
333. -Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri Ok

cuoğlu 'nun, Kiğ' i ve Karakoçan kazalı riyle Elii· 
zığ arasında bir yol yapılması hakkında etüd 
yapılıp yapılmadığına dair· BayınLlıl'iık Baka
nından yazılı sorusu (6/ 815) 

[Cevabı 14. XI. 1952 tarihli 4 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
334. - Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri Ok

euoğlu'nun, Elazığ - Van şosesiııin Bingöl ili 
merkezinden geçirilmesinin mümkün olup olma
dığına dair Bayındırlık Bakanından yazılı so
rusu (6/ 816) . 

[Cevabı 14. XI. 1952 tarihli 4 ncü Birleşiın 
'l'utanak Dergisinin · sonuna konmuştur.] 

( İçtiına : 3) 
325. - Bingöl l\Iilletvekili Mustafa uri Ok

cuoğlu'nun, Solhan ve Karlırıva kazal a rı hül>ii
met binalaruıın ne 1·akit yapılacağı hakkında 

İçişleri Bakaıııııllan yazılı sorusu (6/ 817) 
[Cevabı 14. Xl . 1952 tarihli 4 ncü Bil'leşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuııtur.] 
(!çtiına : 3) 

336. - Malatya Millct,·ekili Nuri Ocakcıoğ
lu'nun, Malatya'da konserve ve <:imento fabri
kası kurulması hakkında ne düşünüldüğüne dair· 
Ekonomi ve 'l'icar t Bakamndıın yazılı sorusu 
(6/820) 

[Cevabı 14. 'J. 1952 tarihli 4 ncü Bir-leşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçt~ma : 3) 
337. - Rize MilletvekHi İzzet Akçal 'ın, 16 

Ağn~tos 1952 tarihinde Rize'd bulunan ikti
sadi Kalkınma Ileyetinin Başkan ve üyelerine 
tediye edilmiş olnn harcırah ve yevmiye mik
tan ile bu heyetin il ve civıınnda nerelerde ça
lıştıklarımn ve Rize'den ayrılış sebeplerinin 
bildirİlınesi hakkında Ekonomi ve Ticaret Ba-
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kanından yazılı sorusu (6/821) 

[Cevabı 24. XI. 1952 tarihli 8 nci Birieşi m 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima · 3) 
338. - Çorum Mebusu H. Ali Vural'ın, Ço

rum 'un Alaca ilcesine ba ğlı Değirmendere kö· 
yünden ihtiyacını sağlıyan ve Alaca Belediye
since istimink edilen içme suyuna ait projenin 
joeelenmesine ve susuz bıı·akılan bu köy halla
na karşı yapılan haksız muamele karşısında ne 
düşünilidüğüne dair İçişleri Bakanından yazılı 
sorusu (6/831) 

[Cevabı 13 . VII. 1953 tarilıli 107 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin somma konmuştur.] 

( İçtiına : 3) 
339. - Trabzon Milletvekili Cahid Zama n

gil'in, Haziran - Elilin 1952 ayları sonunda % 
95 karşılık fonu hesabının hareketleri ve aynı 
aylar sonunda Merkez Bankası alctifindeh-:i al
tınlardan ne milctarının hangi yabancı memle
ketlerde mcrhun bulunduğu hakkında Maliye 
Bakanından yıızıl ı sorusu (6/834) 

[Cevahı S. XII. 1952 tarih li 14 ncü Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İ<;tima : 3) 
340. - Afyon Milletvekili Bekir Oynagablı '

ııın, her hangi bir iclare amirinin, kendi mem
leketine veya ~iftliği hıılunan bir yere tayin 
edilmesinin uygun olup olmadığına dair İçişleri 
Bakanından yıızılı sorusu (6/835) 

[Cevabı 1 . XII. 1952 tarihli ll nci Birleşiın 
Tutanak Derg-isinin sonuna konmuştur. ] 

( İçtima : 3) 
::141. - Malatya Milletvekili Mehmet Kar

t a! 'ın , Sultansuyu Harasının hangi tarilite ku
rulduğuna, zeriyat yapılan kısmı ile me'ra ola
rak kullanılan kısmmın mesııhasının neden iba
ret olduğwıa, bu arazinin ne sm·etle hazineye 
intikal ettiğine , 16 yıl önce bir miktarı köylü
ye tevzi edilen a ı·aziden kaç kişiye ne miktar 
v rildiğine dair Tarını Bakanından yazılı soru
su (6/836) 

l Cevabı 5. XII . 1952 tarihli 13 ucü Birleşim 
Tutanak Dergisinin . onuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
342. - Trabzon :M:illctvekili alih E ad Alp

eren'in, 'l'enkid gıızetesinin 25. X . 1952 tarih 
ve 9 sayılı nüshasında intişar eueu Türkiye Bü
yük Millet Meclisine açık clilekı:e , ser] ;halı 

yazıda bahsedilen Jı5cliselerin 'c bu gazrtımin 

muhtelif nüshalarında isimleri geçen profesör
ler hakkındaki iddialarm hakikata uygun olup 
olmadığına dnir !\{illi Eğitim Bakanından yazılı 
SOl"USll (6/839) 

ı Cevabı 23 . I . 1953 tarihli 31 nci Birl şim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(lçt.ima : 3) 
:.!4:3.- Van Milletvekili Ferid Melen'in, Tür

kiye Enıli\k ve Kredi Bankasının 1951 ve 1952 
y ıll nr ınd ıı mesken inşası için yaptığı ikrazat 
miktaı·ı ile aynı yıllar zarfıncialu % 7 !aizli 
ikr-a zatın tutarına ve % 5, %7 faizli olmak üze
re 25 biıı liradıııı faz la Itreeli almış olanlaı·a 

da ir Maliye Rakanından ynıılı sorıısu (6/ 44) 
[Cevabı 22 . XII . 1952 tarihli 20 nci Birle

şim Tutanak Deı-gi ·inin ~oıuma konmuştur.] 

( İçtima : 3) 
:344. - Van Milletvekili li'erid Meleu'in, 

1!151 - 1952 yılları içinde hangi şartlada ve 
kimlere l1 a ~ ırınden imtiyazı verildiğine ve han
gi ıııaclenler için kimlerin işletme ruhsatname
si alelığına claiı· Ekonomi ve Tica1·et Bakanından 
ya z ılı sorusu (6/ 845) 

ı Cevabı 3 . XII . 1952 tarihli 12 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konnıuştuı·.] 

(lçtima : 3) 
345. - 'l'ı ·a lızon Milletvekili Mahmut Gol

oğlu'nun, '!'rabzon Verem ve N'ümune lııı.stane
leri satınalmalarında vazifelendirilen belediye 
üyelerinin ıılanıadıkları iicretleri hakkında Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanmdan yazılı sorusu 
(6/846) 

[Cevab ı 5. XII . l!J52 tarihli 13 n •ü Birleşiın 
'l'utanak Drrgisinin sonuna konmuştur. J 

• ( İçtima : 3) 
346. - Kars Milletvekili Fevzi Aktaş 'ın 1952 

:vı lı Kasım ayı başına kadar Kars ili köylerinden 
kaçmın i çın~ sıı:ı--u ve ~·olları it;in ne kadar para 
ay ı·ı ldığına ve ne kadarının ·arfolunduğuna, köy 
yolları ve içme suları i<:in 1952 yılı Bütçesine 
ne kadar tah isııt konulduğuna dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (6/ 47) 

[Cc1•abı 23 . TTI . 1953 tarilıli fi7 nci Birleşim 
Tutanak DorgL<ıinin sonuna konmuş1ur.] 

(1 çtinıa : 3) 
347. - 1rabzoıı ftlillctv('ki!i «'ınal Reşit 

E~·iihoğlu 'nun, Yunaııistan ·cı an .c\yvalık 'a iltica 
etmiş olan ırkta larınıız ha kinoda İçişleri Baka
nından yazılı sorusu (6/' ) 

[ Crvabı . XH . Hl52 tarihli 14 neü Birieşi m 
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TuUına.k Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İr.tima : 3) 
348. - Trabzon Milletvekili Cnltid Zaman

git 'in, Li herasyon listesi ithalittından son iki a.v 
i~ inde is 'af edilen talepnaınel rin tutarı hakkıtı 

da Ekonomi w Ticaı·<'t Bakanıııdıııı yaz ılı sorusu 
(6/ -Hl) 

[ evabı 2 . XI . 1!)52 tarihli 10 ncu Birl!'şim 
Tutanıık Dtwgisinin sonuna konmuştur. ] 

( t~tima : 3) 
34!1. - Trabzon ~1illetvekili Cl•mal Reşi t 

Eyüboğlu"nıın , milli birlik ,·r llPı·ab~rlik pren
siplerimizi !lllrımn .vımlar hakkında Adalet Ba
kanındun ~·a1.ılı sorusu (6/ 51 ) 

l evabı 5 . TT . Hl53 tarihli 3 nci Birl l·ş inı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
Clı;tinıa : 3) 

350. - Konya Milletvekili 1 Iida,ret Aydııı
cı·'in, vakıflarımız V<' YakJflıır Jdaı·rsinin dnru
ınu ve bu idar •nin haşında bultınanların ~a lı~ ma 
tarzları hakkında Başbakandan yazılı sonı~n 

(6/ 852) 
[Cevabı 30 . . I . 1952 tarihli 35 nci Bil'leşim 

Tutunak Der~isinin sonuna konmuştur. ı 

(İ~tima : 3) 
35J. - Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziz

oğlu 'nun, ü~ ~-ı ldan beri tah isatsızhk yüzünden 
niltamam bir lıaldı• bulunan Oıyarbakır A~keri 

l:fastane.~inin ikmali inşaatı için ne qüşünüldü
ğiino ve bunun için 1953 yılı Bütr.e ·in<' ıH' mik
tar tahsisat konulduğuna dair MiUi Sanınma Bu
kanından yazılı sorusu (6/ 53) 

[ vubı 5 . XII . 1952 tarihli 13 ncü Birlrşiııı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( l~tima : 3) 
352. - Trabzon .i'ıfillctvek:ili Cemal Reşit 

Eyüboğlu'nıın, Trabzon 'daki Ayasofya amıınııı 

akar yakıt d<'p ·u olarak kullanılm11sınııı doğru 
ohtp olmııdığına dair Başbakandan ,vazıh sorusu 
(6/ 55) 

l CeYabı fl . Il . 1953 tnrilıli 40 ncı Bil'leşim 

Tutan nk Dergisinin sonıma konmuştur. ] 

( !~tiına : 3) 
353.- )[alat~·a i\fillctvC'kili ~l<'hın<' t Knı1al '

ın , 1ktisıırli De\'l('t T(' t>kkiillerinden 19!il - 1952 
yıllarında biliinc:olarıııı kiirla kapayarı mü S<'· 

s L rin hangil<'ri olduğuna .. bu mik es krdr 
memur ve miistahdt•nılerc tevzi edilen ilfi kfıı•ııı 

ll- ii inin ne kadar tutmııkta olduğunu V<' kıir

daıı iş~ilen• de lt•vziat· yapılıp ~·u pılmadığınıı 

dair Ekonomi ve Ticaret Bakanından yazılı so
rusu (6/ 856) 

1 Cevabı 5 . 1 . l!l53 tarihli 23 ncü Birl eşİnı 
Tutanak Dergisini u sonuna konmuştur. ı 

( ! çtiına : 3) 

354. - Kurs Milletvekili Sırrı Atalay'ın, 
Kağızman 'ın Kütek bucağın ın Çamuşlu, Koz
lu, .A.kdam ve Kosor köyleri ile Tuzluca'run iki 
köyünde vilkJ heyelimdan zarara uğrıyan va
tandaşlara Ziraat Bankasının kredisi dışında 

hangi yardtıııiarın yapıldığına ve mezkür ara
zinin uurumunun tetkik ettiriliı.ı ettiı·ilmediği

ne dair lçişleri Bakanından yazılı sorusu 

(6/859) 
LCevabı 24. XII .1952 tarihli 21 nci Birle

şim Tutıınak Dergisinin sonuna konmuştur.) 
( İçtima : 3) 

355. - Çorum Milletvekili Ahmet B~ıbü
yük 'ün, lskilip kazası halkına verilen zh·ai kre
di m.iktarımn artıı·ılması hususundn ne düşü
nilidüğüne dair Ekonomi ve '!'icaret Bakanın
dan yazılı sorusu (6/860) 

[Cevabı 12 . XII. 1952 tarihli 16 ncı Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

:356. - Çankırı Milletvekili Kemal Atakurt '
un, Manisa 'da göçmen ev leri inşası sırasında 

eşhas zimmetinde bırakıldığı iddia olunan elli 
bin liı·a hakkında bir teftiş yapılıp yapılmadı
ğına, yııpılnuş ise neticesine dair Devlet Baka
nından yaz ılı sorusu (6/863) 

[ evubı 9 . 1 . 1953 tarihli 25 nc'i BirlC§iın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 3) 

357. - Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ
lu'ııun . Akı,:aabat'ta bir milyon kilo tütünün 
i I nınesine ne için müsaade edilmediğine ve 
600 tütün ve 150 eleniz işı:iııinin işsiz kalmama
lan i<:in ne gibi tedbirler alındığına dair Çalış
ma. Devlet Vf:' Gümrük ve 'l'ekel bakanlarından 
yazılı soru u (6/ 866) 

ı evabı 6 . II . 1953 tarihli 3~l ncu Birleşinı 
Tut anak Dı-rı,>isinin ·onuna konmuştur. ] 

(İçtima : 3) 

!358. - iııob Milletvekili Muhit Tümerkan '
ın, Denizcilik Bankası çalışmalariyle ilgili te
şebbüsler, tedbirler v bazı masraflara dair Baş
hakandan yazılı sorusu (6/ 67) 

[ eva bı 9 . XT . 1953 tarihli 2 nci Bir! im 
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Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(l çtima : 3) 

359. - Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan '
ın, Denizcilik Bankası, ekspres ve posta vapur
larının 1950 ve 1952 yıllarında muhtelif iske
Jelere yaptığı seferlere, istiap hadlerine, fır

tınalı hava!arda aksıyan seferler dolayısiyle 
vapur bekliyen yolcu ve yükler hakklllda ne 
gibi tedbirler alındığına ve bankanın kurulu
şundan itibaren ill§aat ve diğer hususlar için 
ne kadar para sarf edildiğine dair Başbakandan 
yazılı sorusu (6/868) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İçtiına : 3) 

360. - Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ
lu 'nun, Samsun - Trabzon arasında balıkçılıkla 
geçinen ve en çok 3 - 5 tonluk motör kullanan 
vatandaşlardan diplomah kaptanlık ehliyetinin 
aranmasının. doğru olup olmadığına dair Ulaş
tırma Bakanından yazılı sorub"U (6/871) 

[Ccvahı 17 . XII. 1952 tarihli 18 nci Birleşiııı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(l çtima : 3) 

361. - Kars Milletvekili Sırl'l Atalay'ın, 

Kars Gazetesi sahibi ve Başyazarı Fuat Araslı'
yu taarruz eden milletvekili hakkında ne gibi 
muamele yapıldığına dair Adalet Baksurndan 
.va1.ılı sorusu (6/885) 

1 Cevabı 9 . I . 1953 tarihli 25 nci Birleşim 
Tntanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

:362. - Burdur MiJletvekili Mehmet Özbcy'
in. Olimpiyatlara iştirak eden ekibirnizin seçili
şinde ~·apılan hatalar neticesinde uğranılan mağ

lübiyetlerin müsebbiplerine ve yapılan masraf
lara dair Milli Eğitim Bakanından ya1.1lı soru-
1111 (6/906) 

l Ce\•abı 7 . I . 1953 tarihli 24 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

363. - Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'
ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin halen Hazine ke
(aletini haiz bonolarin ferkez Bankasma ne ka
dar bor<;lu olduğıma ve bu borcun yıllara isabet 
eden miktanna, ofisin bugüne kadar sattığı hu
bubattan borçlarına karşılık ne kadar alacağı ol
duğuna ve hububat dışındaki stoklannın neler
den ibaret olduğuna dair Ekonomi ve Ticaret 

Bakanından yazılı sorusu (6/907) 
[Cevabı 14. I . 1953 tarihli 27 nci.BirJeşiın 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 3) 

364. - Erzincan Milletvekili Ziya oylu '
nun, Erzincan 'ın Başköy, Tercan 'ın Karakulak 
ve Mans bucaklarını Pekeriç ve Tercan Demh·
yolu istasyonlarına bağlıyacak olan Karasu üze
rindeki Kızılmağara mevkiindeki köpriinün in
~atına ne vakit başlanılacağına dair Bayındır
lık Bakanından ya1.1lı sorusu (6/908) 

[Cevabı 5 . I . 1953 tarihli 23 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : 3) 

365. - Burdur· Milletvekili Mehmet Özbey'
in, Kore'deki cr ve subaylarıınızın mektupları
nı paı·asız veya az bir ücretle göndermeleri hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Milli Savunma 
Bakanından yazılı sorusu (&/913) 

!Cevabı 5 . I . 1953 tarihli 23 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

366. - i<}ı·ıincan MilJetvekili Ziya oylu'
nul\, Eı·zuruııı 'un Dıca bucağına içnw suyunun 
ne vakit getiı-ileceğine dair ·Bayındıl'lık Baka
nından yazılı sorusu (6/914) 

[Cevabı 21 . II . 1953 tarihli 49 ncu Birleşint 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

367. - iuob Milletvekili Muhta.r Acar 'ın, 

htanbul Belediyesi imar i.~lerinde mevzuata ay
kıN olarak yapılan muanıelelerin na ıl tatbik 
cd il diğine ve mü ·ebbipl ri hakkında şimdiye ka
dar ne ınıramele yapıldığına dair Bayındırlık 

Bakanından y87.1lı sorusu (6/915) 
[ evabı 2 . II . 1953 tarihli 56 ncı Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : 3) 

36 . - Burdur lllilletvekili Mehmet Özbey'
in, köy, ilce ve il hudut ihtilaflarının bir an . v
vııl halli iı:in İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
kndı'Osuııun takviyesi hususwıda n düşüniiidü

ğüne dair l ı;işlHi Bakanından ,vazılı sorusu 
(6/91 ) 

[ ~evabı 19 . I . 1953 tarihli 29 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

36!!. - Bingöl Mebusu ?ıfustafa Nuri Okcu
oğlu'nuıı, Kigi'de asayişle ilgili bam hAdiseler 
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hakkında ne gibi tedbirler alındığına dair İçiş
leri Vekilinden yazılı sorusu (6/922) 

l evabı 23 . I . 1953 tarihli 31 nci Birlcşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

370. - Burdur Uebusu Mehmet Ozbey'in, 
bugünkü hayat pahalwğını tedricen gider
mek suretiyle ucuzluğa doğru .gitmek husu
ı:sunda ne düşünilidüğüne dair Ekonomi ve Tica
ret Vekilinden yazılı sorusu (6/926) 

[ evabı 19 . I . 1953 tarihli 29 ncu Birle.~im 
Tutanıık Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

371. - Burdur Mebusu Mehmet Üz bey 'in, 
hacca gitme işinin KLZılaya verilinesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Başvekildcn yazılı 

sorusu (6/927) 
l Cevabı 22 . V . 1953 tariiili 86 ncı Birieşi m 

Tut,anak Dergi ·inin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 3) 

372. - Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüb
oğlu'nun, köy ihtiyar heyeti azalığı vaziiel erinı 

ihmalden dolayı beşer lira para cezasına çarp
tırılan Şiran kazasının Günbatur köyünden Şük
rü.Erdem ile Hamza Yılmaz haklarında tatbik 
olunan muamelenin mahiyetine ve bu hususta 
yapılan şikayete dair lçişleri Vekilinden yazılı 

sorusu (6/932) 
[Cevabı 30 . 1 . 1953 tari!ıli 35 nci Birleşim 

Tutanıık Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : 3) 

373.- Aiyon Karahisar Mebusu Ahmed Vc
ziroğlu 'nun, köy yolları ve i<;me sıılıırı için 1951 
vci 1952 yılları bütçelerinde ACyon Kıwalıisar 

vilayetine ne miktar para ayrıldığına ve lıunla

rıu nerelere sarf olunduğuna ve Dinar ka1.a ının 
biiz1 köylerindeki kumar iptiHisma dair Başve
kilden yazılt soı·u u (6/933) 

[Cevabı 28 . li . 1953 tarilıli 56 ncı Birleşim 
Tutanak Dergi inin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 3) 

37-ı. - •rrabzon }le bu u ahi d Zamangil 'in, 
Ege ve ukurova Pamuk Tarım Satış Koopera
ti.fleri Birlikleri taı·afından 1951 - 1952 ve 1952 · 
1953 malısul yıllarında kendi hesıı.plarınıı mnba
yaa edilen pamukların kalite itibariyle ıniktar
laı·iyle ortalama satış maliyetlerine, bunlardan 
satılan veya ihra<; edilenlerin kalite itibariyle sa
tış fiyatlıırına. dair Ekonomi ve Tieıır t Vekilin-

den yazılı sorusu (6/938) 
[Cevabı 23 . III . 1953 tarihli 57 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 3) 

375. - Trabzon Mebusu Cahicl Zanıangil ' iıı, 

liborasyon yoliyle ithalat taleplerinin Ankara'da 
tescili usulüne geçiJdiği 22 . IX . 1952 tarihin
elen 31 . XII . 1952 t&rilıine kadar Merkez Ban
kası tarafından Ekonomi ve Ticaret Vekalctinc 
gönderilmiş ve Vekillotçe tescil muamelesi ikmal 
edilerek mezkfır bankaya iade edilmiş olan itha
lat talepnamelerinin Tüı·k lirası olarak tutarının 
ne kadar olduğuna dair Ekonomi ve Ticaret Vc
kilinden yazıl ı sorusu (6/939) 

[Cevabı 29 . I . 1953 tarihli 3-l ncü Birleşim 
•rutanıık Dergisinin sonwıa konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
376. - Trabzon Mebusu Cahid Zamangit 'in, 

Fisko Birlik tarafından W51 . 1952 ve 1952. 1953 
malısul yıllarında Hükümet hesalıımı muba~·aıı 

edilmiş olan fındı kların miktar ve orlıılama fiyatı 
ile bu fındıklardau satılmış ve ilmıç edilm iş 

olanlarm miktar ve satış fiyatına ve .eldeki stok 
miktarı ile maliyet fiyatına dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden yazılı sorusu (6/940) 

[Cevabı 23 . III . 1953 tarihli 57 nci Bir
leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
377. - Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, 

altın terbini mukabilinde elde edilmiş krediler
den 31 . XII . 1952 tarihine kadar ödenmesi ge
reken miktarın vadesinde ödenmiş olup olmadı
ğına dair Maliye V ekilinden yazılı sorusu 
(6/941) 

[Cevabı 18 . II . 1953 tarihli 46 ncı Bir
leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
37 . - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'

nun, Malatya 'nın Akçadağ kazası dahilindeki 
köylülere dağıtılan arazi hakkında ne muamele 
yapılacağına ve Kilayik köyüne Marshall yardı
mındau bir değirmen makinesinin verilip veril
m.iyeceğine dair Devlet Vekilinden yazılı sorusu 
(6/942) 

[Cevabı 26 . ll . 1953 tarihli 54 ncü Bir
leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtiına : 3) 
379. - Anıaya Mebusu 1 met Olgaç'ın, 

Ama ya Memleket Hastanesi ~ ki binaslUlU ve
rem hastanesi olarak kullarulmasınıı, yeni meıu-
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leket haıstanesi kadrosunun takviye edilmesine 
ve İn§aatı tamamlanmış bulunan Merzifon sağ
lık merkezinin de ihtiyaçlarının teminine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilinden yazılı so
rusu (6/943) 

[Cevabı ll . II . 1953 tarilıli 41 nci Bir

leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 
(İçtinıa : 3) 

380. -Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'
nun , Malatya vilayetine bağlı bazı kaza, nahiye 
ve köylerdeki camiler için imam, hatip ve mü
ezzin kadrosu verilmesi ve tamire muhtaç cami
lerin harap olmaktan kurtarılmaları hakkında 
Başvakitden yazılı sorusu (6/944) 

[Cevapsızdır . ) 

381. - Amasya Mebusu Harnit Koray'ın, 
şehirlerarası ve şehir içi telefon görüşmelerin
de viikı aksaklıkların ıslahı ile santrallerin tak
viyesi, kelime ve cünıle hataları yüzünden anla
şılınıyacak hale gelen telgraflardaki yanlışlık
ların önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Ulaştırma Vekilinden yazılı 
sorusu (6/945) 

[Cevabı 28 . II . 1953 tarihli 56 neı Birle
şim ~utanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

382. - Amasya Mebusu Kemal Eren 'in, 
mesleki ve teknik öğretim okulları meslek ve 
atelye öğretmenliklerine muvakkat öğretmen 

olarak tayin edilmiş olanlardan beş yıl ve da
ha fazla hizmet edenlerin daimi öğretmenliğe 

geçirilmeleri için tekrar imtihana tabi tututma
larının doğrıı olup almadığına dair Milli Eği
tim Vekilinden yazılı soriisu (6/ 946) 

[Cevabı 13 . V . 1953 tarihli 81 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

{İçtima : 3) 

383. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kağız
man'ın Kötek nahiyesinin Çamuşlu, Kozlu, Ka
sor, Akdam köyleri ile Tuzlucıı. 'nın iki köyün
de viıkı heyciandan zarara uğrıya.n vatandaşla
ra Ziraat Bankasının kredisi dışında ne gibi 
yardım yıı.pıldığına dair Baovekilden yazılı so
rusu !6/949) 

[Cevabı 20 . V . 1953 tarihli 85 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

384. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars 
vilayetine bağlı nahiyelerin 1953 yılı içinde tam 

teşekküllü hale getiritmeleri için ne düşünilidü
ğüne dair Başvekilden yazılı sorusu (6/ 950) 

[Cevabı 10 . VI . 1953 tarihli 94 ncfl. Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(1çtima : 3) 

385. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'
nıın, Malatya Vilayetine bağlı kaza, nahiye ve 
köylerin sulama ve içme suları işlerine, Daren
de 'ye elektrik cereyanı verilmesi işine bir an 
evvel başlanılmasına, Pütürge'nin Şiro Irmağı 
üzerindeki köprünün yapılmasına ve bütün kaza 
yollarını Malatya 'ya bağlıyacak Devlet yolları, 

kaza ve köy ve içme suları için 1952 yılı Bütçe
sinde ne kadar tahsisat verilmiş olduğuna ve 
şimdiye kadar neler yapıldığına dair Bayındırlık 
ve İçişleri vekillerinden yazılı sorusu (6/952) 

[Cevabı 8 . V . 1953 tarihli 79 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima: 3) 

386. - Diyarbakır Mebusu Nazım Onen 'in, 
6 . II . 1953 tarihli Ulus Gazetesinde «Tuhaf 
bir teklif:. başlığı altında ncşredilen umumi 
efkarı şüpheye düşürecek mahiyetteki yazı hak
londa ne düşünüldüğüne dair Başvckilden yazıt 
sorusu (6/953\ 

[Umumi Heyetiii 7 . XII . 1953 tarilıli 14 ncü 
Birleşiminde geriveril~iştir.] ( İçtima : 3) 

387. - Malatya Mebusu Mehmet Kulu'mın, 
Malatya Vilayetine bağlı Arapkir Kazasındaki 
sağlık evi operatörünün, yerine bir başkası tAyin 
edilmeden, nakledilmesi sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekilinden yazılı sorıısu (6/959) 

[Cevabı 23 . III . 1953 tarihli 57 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtiına : 3) 

388.- Burdur Mcbusu Mehmet Ozbey'in, 
Tefenni'nin Hasanpaşa köyünden Hüseyinoğlu 

Şevket Tuluk'un ölümü seb bine dair Adalet ve 
Milli Savunma vekillerinden yazılı sorusu 
(6/960) 

[Cevabı 16 . IV . 1953 tarihli 69 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İçtima: 3) 

389. - Trabzon febusu Harndi Orhon 'un, 
Trabzon'un Çaykara Kazasına daimi bir hasta 
nakil arabasının talı.sis edilip edilmiyeceğinc 
dair ağlık ve Sosyal Yardım Vekilinden yazılı 
sorusu (6/962) 

[Cevabı 25 . III . 1953 t.arihli 58 nci Birleşim 
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'l'ııtııııak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 3) 
390. Trabzon Mcbusu Harndi Orhon 'un, 

Bayburt - aykarıı - Of şosesi üzerinde Soğan

lık dağı viraj ları da kaldırılarak esaslı ~alışıııa

lara ne zaman başlanacağına dair Bayındırlık 

Vekilinden yazılı sorusu (6/963) 
[Covabı 6 . V . 1953 tarihli 77 nci Birleşiın 

Tutanak Dcrıtisin in sonuna konmuştur.] 
(İçtiınıı. : 3) 

391. - '!'rabzon Mcbusu Haındi Orhon 'un, 

Trabzon vi layetinde 1951 köy ve ~t·ncl ınecli~ 

seçimlerinde vazife alanlara ödenemiyen istih
kak miktarıııa ve bunun ne Mman ödeneceğini' 

dair lçişleri V kiJinden .vazılı sorusu (6/964) 
[Cevabı . lV . 1953 tarihli 64 ncü 13irlrşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( tçtiıııa : 3 ) 

392. - :Malatya Mebusu :Mehmet Karta! ' ın, 
Malatya Vilayeti emrine köy ve il yollariyle kö~· 
içme sııları i~iıı 1951 vi' 1952 mali yıllarında 

ne kadar tahsisat vcrildiğine, bu paralardan ni' 
kadarının sarfedildiğinc ve küçük köy sulama 
işl rine dair Rayındırlık Vekilinrlcn yazılı snııı 

su (6/966) 
[Cevabı 9 . Xl . 1953 tar.ihli :! ııci 13iı· lf'~inı 

Tutıma k Drr~isinin sonuna konımı ·tur. / 
(tı:tiına : :3 ) 

393. - Trabzon Mehusu emal Reşit Eyf,h
oğlu'nun, Şiran kazasının Günbatur köyü ihti
y&r heyeti üyelerinin istifalarının kabul edilme
mesi sebebine ve haksıı:lığı aşikiır olon il~c idıı

r kurulu kararına daiı· t ı:i . l eri V<>kilinclrn yıı'-ı 
lı sorusu (6/967) 

[Cevabı 24 . IV . 1953 tarihli 72 nci Rirleşim 
'l'utonak Dergi inin ~onuna konmuştur.] 

(fçtiıııa : 3) 
394. - Seyhıı.n Mebusu Remzi Oğuz Arık'

ın , Seyhan'da 1953 yılında vukubulıı.n sel felA
ketinin Şimdiki bilançosuna, nerelerde, ne sebep
lerle meyd&n& geldiğine ve bu münasebetle ah
nan tedbirlerle yapılan yardımların nelerden 
ibaret bulunduğuna dair Başvekilden yazılı so
rusu (6/970) 

[Cevıı.bı ll . V . 19-53 tarihli 80 nci Birl!'.şim 
Tutanak Der~sinin sonuna konınuştur.] 

(1çtiına : 3) 

395. - S yhan Mebusu Remzi Oğuz Arık'
ın, eyhan 'da, Mi3is ve dolaylarında 1952 yı
lında vukubulan deprem felaketi ve neticeleri 

hakkında Başvek:ilden yazılı sorusu (6/971) 
[ eva bı 24 . IV . 1953 tarihli 72 nei BirleıJim 

'l'utanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(lçtima : 3) 

396. - eyhan Mebusu Remzi Oğuz .A.rık'

ın. Ceyhan'daki Mercimek harasının bugünkü 
durumuna ve ilerisi için ne düşünilidüğüne da
ir Ba.şvekilden yazılı sorusu ( 6/972) 

[Cevabı 3 . IV . 1953 tarihli 62 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonunıı koııınuştur.] 

(İçtima : 3) 
397. - Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 

belediyelerce yapılan yollara cıvar ev ve arsıı. 

sahiplerinden Belediye Gelirleri Kanunu gere
ğince alınmaktıı olıın iştirak paylarının tahak
kuk usullerindeki karışıklığı gidermek için ne 
d~üniildüğünı• dair l~işleri Vekilinden yazılı 

sonıstı ( 6/ 973) 
[ C'evabı 13 . V IT . 1953 ta ı·ih li l 07 nci 13irll'şim 

Tutanak Der~isinin sonunıı konmuştur.] 

(lçtimıı. : 3) 
398. - Kırklııreli Mebusu Şefik 13akay'ın, 

Üskiidar ''~' Kadıköy Halk 'l'rıımvnylıırı Şirke

tinin bPie<liy~ tanıfından sat ınalınaı·uk Istanbul 
Tramvay ldaresine bağlanması işinin ne sebeple 
geciktirildiğine dair 13nyındırlık Vekilinden ya
zılı sorusu (6/974) 

[Cevabı 6 . IV . 1953 tarihli 63 ncü Ril'le·inı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
399. - 'I'rıı.bzon Mehusu emal Reşit Eyüb

uğlu'nun . Kıınıd('niz'in Doğusundaki vil ayetler
de yaşıyan halkın iktisaden kalkındırılmasını 

sıı.ğliımak için hnralarda dokııma , ~imento fab
rikaları ile gübre ve balık sanayii gibi sınai 

tesislerin vücuda ~etirilmesi ve bu Werin bir 
prof.'('raın~ bağinnması hakkınd8 ne rlüşünüldii 

il;üne dııir Ekonomi VI' 'T'icaret ve fşletnıeler ve
killerinrlen ya:r.ılı soru n (6/98:l) 

[ f'e,' a hı 1.i . V . 195:l ta ri h li R3 ncü Riı·lc>şim 
'T'utıınnk Dergisinin sımunıı konmuştur.] 

(lçtiınıı. : 3) 
400. - Tı~&bzon Mehusn C'eınal R<>şit Eyüb

nğlıı 'nun, Gümüşane'de kurulması. rlüşünülen 

şekeı· fahrikıısının istihsııl hacmı ile pancar i -
tihsal . abıısı hakkıııda fşletmeler V ekilinilen yıı
zılı sorusu ( 6/984) 

[C'evsbı 20. TV. 1!15~ tıırihli 71 nı>i Riı·le~inı 

'l'ıı1ıınıık D!'rgisiniıı :~onuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
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401. - Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüb

oğlu 'nun, Trabzon - Doğubayazit yolunun ıs

lahı i~in şinididen esaslı teşebbüslere geçilme
sinin düşünülüp düşünülınediğine dair Bayın
dırlık Vekilinden yazılı sorusu (6/985) 

.Cevabı 15. IV. 1953 tarihli 68 nci "Rirleşim 
'l'utanak Deririsinin sonuna konmuştur.] 

(!çtima : 3) 

-1.02. - 1' r8Jbzon Mebusu enıııl Reşit E.vüb· 
oğlu 'nuıı , •rı-ııbzon limanının nt' 7.Rman ihale 
cdildiğiııe, yükleme ve boşa:ltnıa !{ibi tesi~lcrin 

ihaleye dithil olup olmadığına ve biitiiıı tesi~le
ı·iyle !imanın ne zaman işletıneyt' tam o!Rrak dev
r<'di l eccğiıı e daiı· Bayındırlık Ve'k:ilinlen yazılı 

sorusu (6/986) 
[Cevabı 6 . TV . 1953 tarihli 63 nc•ü Biı·l eşinı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(l ı;ti ın R : ~) 

.ı.ü3 . - Trabzon Mebusu Cem;ıl Reş i t B~iib

oğlu 'ıııın , Ma<;ka vr Of kar.alarının Hamsi köyU 
ve Hayrat nahiyelerinde 1.iı·ai kredi koopeı·atif

lerinin kurulması hususunda. nt• düşünii i düğün e 

dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden yazılı ~oru

su (6/987) 
[Cevalbı 20 . TY . Hl5~ tarihli 71 nc•i Bil'leşim 

Tuta nak 0Pı',!?isiııin sonuna konnıuştur.l 

(f (}tima. : ~) 

404. - Trabr.on Mebusu Cemal RP.şit E:vüh
oğlu 'nun, Clireswt Ye '!'rabzon köylerindeki bina
ların üstünü, orman t.ahriba.tmı önlemek ıra~•Ps i 

ile sa.clıı öı1.ebilnıek için Ziraat Bankasınca aç ıla

cuk l"·Nlidcıı vazııeı:ilip geı;ilnıediğiıw rhı ir '!':ko
nomi ve Ticaret ve Tarını vekillerimlen yazılı so
rusu (6/988) 

[Ceva1bı 20 . TV . 1953 tarihli 71 nci Birli'Şim 
'l'utanak De11gisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtiına : 3) 
• 405. - Trabzon Mebusn Cemal Reşit Eyüb-

oğlu'nun , Çiftçiyi Topraklandırma Karıunundan 
önce bo~lıı.ndırnıa suretiyle veya pııra.sız ola rak 
tevzi ve tahsis edilmiş olan topraklar hakkında 

'!'rabzon ve Maçka tapu sicil muha.fızlılklarının 
tatbik ettiklerı mua.ınel ı> hakkında Bruıvekildcn 

yaınlı SOl'USU (6/989) 
1 cvabı geldi, dosyasına kondn.l 

406. - Malatya Mebusu MehmE-t Kulu'nun , 
Arapkir Kazasmdaki Küçük Sanatlar Kooperati· 
finde Yukubulduğu söylenilen suii tirnaller hak
kında bir muamele cerE'yan edip etmediğini' daiı· 

Ekonomi ve Ticaret Vekilinden yazılı sorusu 
(6/995) 

[Cevabı 15 . V . 1953 tarihli 83 ncü Birleşim 
Tutanak Del'gisinin sonuııa konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
407. - Kars Mebusu Fevzi Aktaş'ın, Kars 'ın 

rktisadi ve içtimai ka.l!lnnmasmı ternin i<:in Ba
yındırlık. Tarım, Mi!Ji Eğitim , Ekonomi ve Ti
caret ve illaştırnın vekaletleri 1952 yılı bütçe
l eı-ine normal tertipler d.ı~mda ne kadar tahsi
sat konulduğuna dair Başvekilden yazılı sorusu 
(6/999) 

[ evabı 22 . VI . 1953 tarihli 95 nci Birleşim 
Tutanak Deı1tiRinin sonuna konmuştur. ] 

( İçtima : 3) 
4() . - Kars Mebusu Fevlli Aktaş'ın, Doğu 

vilayetleri okull arındaki eksik öğretmenJiıkleri 
karşılamak ve geçi~i öğretmenliğin ma.hzurla
rmı önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğiine dair Milli Eğitim Voki\inilen ya7.ılı sorusu 
(6/ 1000) 

[Cevabı IR. V. 1953 tarihli 84 ncü Birleşim 
'l'ut~nak Dergisinin sonuna konmuşttı r .l 

( l<;t.iına . : 3) 
409. - Toka.d Mebusu Haluk Ökeren 'in, zel

zele ve sel felaketi yüzünden harap olan Tokad 
Vilayetinde Enıliik Bankası şubesinin ne r.aman 
açılaca.ğlna dair Başvekilden yazılı sorusu 
(6/1003) 

[Cevabı 29 . V . 1953 tarihli !l ucu Birleşim 
Tutanak Der~isinin sonuna konmuştur.] 

( lçtiına : 3) 
410. - 1\IIala.tyıı Mebusu Mehmet Karta! 'ın, 

Tavas ka1.asma. •bağlı Kızılcabölük nahiyesine ge
tirilecek içme suyu işinden dolayı ·bu nalıiye:ve 
bağlı Valoilar IOOyünde çıkan hadise hakkında ne 
muamele yapıldığına, dair İc::işlel'i \ ekilinden ya
zılı sorusu (6/1004) 

[Cevabı 25 . V . 1953 tarihli 87 n<.>i Birle im 
Tutanak Dergisicin sonuna konmuştur.) 

( İçtim a : 3) 

411. - Malatya. Mebu u Mehmet Kulu 'nuu, 
Arapkir - Divriği - Zara yolunun inşasına n za,

man ha§lanaeağına. dair Bayındırlık ekilinden 
yazılı soruııu ( 6/1005) 

[Ceva.b1 ~1 . V . 1953 tarihli 80 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

· (! çtima : 3) 
-1.12.- Koıı,vu. i\l<.>lıusu . ı tlk ı Salim Burc::ak·ın , 

ı fnq t a lık 1'1' Arıalık . 'i~or1as ı l(aııunmıa til hi ola· 
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rak 1952 senesinde en yüksek ve en az prim ödi
y n sigortalıların bir sene zarfında ödedikleri 
prim yekUnuna ve prim ödiyemediklerinden si
gortadan istifade ederniyecek durumda bulunan
ların miktarına dair Çalışma V ekilinden yazılı 

sorusu (6/1006) 
[ Ceva:bı 17 . V . 1953 tarihli 70 nci Birlcşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtinıa : 3) 

413. - Sinob Mcbusu Server Soınuncuoğlu'
nun, Istanbul 'da Beşiktaş Abbasağa mahallesin
de oturan Burhan Karadayı'nm, İstanbul Em
niyet teşkiHitınca dövüldüğünün doğru olup ol
madığına ve bu hususta İstanbul Cumlnıriyct 
!ılüddciumuıniliğinc viikı şikiiyet üzerine no mu
amele yapıldığma dair Adalet V ekilinden yazılı 
sorusu (6/1007) 

[Cevabı 22 . V . 1953 tarihli 95 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtiına : 3) 
414. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 

taıbanca taşıyanlardan ağır vergiler alınınası ve
ya tabancanın tamamen yasak edilmesi ve sivri 
uçlu bıçak taşıyanların eczalarının artırılmiJSı 

hususunda ne düşünilidüğüne dair İçişleri Ve· 
kiJinden yazılı sorusu (6/ 1008) 

[Cevabı 29. IV . 1953 tarihli 74 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(!çtima : 3) 
415. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey 'in, 

Çıı.nııfi<kale'de Nara Feneri önünde Dumlupınar 
denizaltı gemisinin batması ile neticelenen deniz 
kazasında bir ihmal veya kasdın mevcut olup 
olmadığına dair Milli Savunma Vekilinden ya
zılı sorusu (6/1009) 

[Cevabı 29. IV . 1953 tarilıli 74 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
416.- Çorunı Mebusu Ahmet Başıbüyük 'ün, 

Çorum zirai kalkınmasını temin i~in teknik zira
at teşkilatnun ne zaman kuruineağına dair Ta
rım Vekilinden yazı lı sorusu (6/1016) 

[Cevabı 17 . IV. 1953 tarilıli 70 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

{İçtima : 3) 
417. - Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün, 

Alaca'nın bfızı köylerinden okul yapılacak va'
di;vlo 1945 yılında idare iimirlcri tarafından top
lanan paraların bu köylerle alfıkası bulnnmıyan 

sair yerlere sarf edilme i sebebine ve bu yüzden 

mağdur olan köyterin durumunu hertaraf etmek 
için ne gibi tedbirler düşünilidüğüne dair 1\'Iilli 
Eği~im Velkilinden yazılı sorusu (6/1017) 

[Cevabı 3 . VII . 1953 tarilıli 101 nci Birieşi m 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
418. - Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan ' ın, 

Mürefte ve Çerkesköy nahiyelerinin ne zaman 
tam teşkilatlı hal'c gctirileceğine, Tekirdağ il .ı 

Karadeniz arasındaki boş orman salıasının ve 
Midye'nin Tekirdağ'a ne vakit ilhak edileceğine 
ve valinin durumu hakkında vii.kı mürncaatın 

neticesinin bildirilmesine dair İçişleri V ekilin
don yazılı sorusu (6/1022) 

l Cevabı 20 . V . 1953 tarihli 85 nci Birieşi m 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İçtima : 3) 
41!l. - Tekirdağ Mebıısu Şevket Mocan 'ın, 

Tekirdağ'ın imar işleri haklinnda mahallinde 
yaptırılan tctkikata ait müfettiş raporunun ne 
vakit bildirileceğinc, gümrük muafiyetinden 
faydalanılnııyarak yüksek fiyatla su bonıları 

satınalınmasının ve hastane inşaatında betonar
me işlerinin yüksek fiyatla vrrilmesinin suiisti
mal olup olmadığına dair Bayındu·tık Vekilin
den yazılı sorusu (6/1023) 

[Cevabı 8. V. 1953 tarihli 79 ncu Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ) 

( İçtima : 3) 
420. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Doğu 

Üniversitesinin Veteriner Fakültesi ile Ormancı
lık Araştırma Enstitüsünün Kars'ta açılınası için 
tetkikat yapılıp yapılınıyacağına dair Milli Eği
tim Vekilinden yazılı sorusu (6/1027) 

[Cevabı ll . V . 1953 tarihli 80 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
421. - Ordu Mebusu Naşit Fırat'ın Üskü

dar'da tüccar terri Hıizı Ünsaldı'nm it. defa 
dükkanını soyanlar hakkında ~imdiye kadar ya
pılan tahkikat ve takibatın ne netice verdiğine 
dair İçişleri Veki,linden yazılı sorusu (6/1028) 

[Cevabı 24 . IV . 1953 tarihli 72 nci Birleşinı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtinıa : 3) 
422. - Ordu Mebusu Naşit Fırat'm, !nebo

lu limanının inşaatına ne zaman başlandığına, 

btıtnine kadar yıl itibariyle sarfedilen paralarm 
ıı•;ktan ile !imanın hangi tarihte ikmal edilmiş 
olneağına, inşaat projesinde değişiklik yapıbp 



yapılmadığına ve 1 Mart 1953 günü vukubulan 
fı:tınadan tesisiere bir zarar gelip gelmediğine 
dair Bayındırlık Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1029) 

[Cevabı 8 . V . 1953 tarihli 79 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
423. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Ame

rikalıların Doğu - Anadolu için teklif etmiş ol
duğu 3,5 milyon Dol1irlık yardııııla Kars'ta ne 
gibi tesisler yapılacağına ve hayvancılığın ıslah 
ve inkişafı için bir tanm endüstrisinin kurulma
sı hususunda hazırlık yapılıp yapılmadığına 

dair Tarım Vekilinden yazılı sorusu (6/1030) 
[Cevabı 29 . IV . 1953 tarihli 74 ncü Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 
(lçtima : 3) 

424. - Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, 

Tekirdağ vilayeti ihtiyaçlarının gözden geçiril
mesine, Mürefto elektrik tesisatı için satınalınan 
dize! motörünün mahalline ne suretle sevkedile
ccğine, Tekirdağ Tüberküloz hastanesi inşaatının 
betonarme işlerine, Tekirdağ - Hayrabolu yolu 
inşaatıua, köy içme sulan için alınan su bonıla
rına ve 142 bin liralık munzam tahsisatın nereye 
sar[cdildiğine dair Bayındırlık Vekilinden ya
zılı sorusu (6/1031) 

[Cevabı 8 . VI . 1953 tarihli 93 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sontma konmuştur.] 

(lçtima : 3) 
425. - Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan 'ın, 

Çilingoz ve Malatra sahil Devlet depolarından 
18 . II . 1949 tarihinden 31 . VII . 1949 tarihi
no kadar devren odun satın alan Altıeddin Er
gün narnma kaç kental nakliye kesildiğine, bu 
iki deponun sahile ne kadar mesafede olduğuna 
vo senelik açığı miktarına dair Tanm Veki!inden 
yazılı sorusu (6/1034) 

[Cevabı 5 . VI . 1953 tarihli 92 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
426. - Çorunı Mcbusu Ahmet Başıbüyük'ün, 

Toprak lfahsullori Ofisi alım merkezlerindeki 
muamelclerin ıslahı ve muvakkat alım merkezle
rinin dainıileştirilmesi hususunda ne gibi tedbir
ler düşünilidüğüne da'ir Ekonomi ve Ticaret Ve
kilinden yazılı sorusu (6/1037) 

( evabı 15 . Y . 1953 tarihli S3 ncü Bil'leşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 3) 

427. - Konya Mebusu Abdürrahınan Fahri 
Ağaoğlu 'nun, 1953 senesinde hangi nahiye, ka
za ve vilayet merkezlerinde yeniden mahkeme
ler kurulduğuna, 60 lira ve daha yüksek maaş
lı htıkimlere mahsus kadroların kimlere tahsis 
adildiğine ve bu hususta takip edilen usule dair 
Adalet Vekilinden yazılı sorusu (6/1040) 

[Cevabı 29. V. 1953 tarihli 89 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(lçtima : 3) 

428. - Konya Mebusu Abdürrabman Fabri 
Ağaoğlu'nun, Adalet Vekilieti 1953 yılı bütçe
sinin döşeme ve demirbaş ödeneklerinden nere
lere kaçar liralık tahsisat ayrıJdığma dair Ada
let Vekilinden yazılı sorusu (6/1041) 

[Cevabı 26. VI. 1953 tarihli 97 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

429. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 
Burdur vilayetinde gül yağı çıkarılan inbikler
den Harcl:ır Kanunu gereğince alınan verginin 
bütün gül yağı çıkaranlardan alınıp alınmıya

cağma dair Gümrük ve Tekel Vekilinden yazılı 
sorusu (6/ 1044) 

[Cevabı 3. VI. 1953 tarihli 91 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

430. - Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüb
oğlu 'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 
kabul edilen İnsan Haklan Evrensel Beyanna
mesinin hukuki mahiyetinin ne olduğuna ve bu 
hususta Birleşmiş Milletler camiasma dilbil 
memleketlerin hükümetleri arasında görüş fark
ları bulunup bulunmadığına dair Dışişleri Veki
linden yazılı sorusu (6/1046) 

[Cevabı 12. II. 1954 tarihli 42 nci Birieşi m 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 4) 

431. - Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüb
oğlu'nun, Urfa Devlet Hastanesinin wsaıye 

doktoru hakkında ağlık ve osyal Yardım Ve
k.ilinden yazılı sorusu (6/1048) 

[Cevabı 22. V. 1953 tarihli 86 ncı Birl('.ııim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 3) 

432. - Trabzon Mcbusu Cemal Reşit Eyüb
oğlu'nun, Gör le kazasının eski Hükümet Ta
bibi Muammer Akkanat haklanda Sağlık ve 
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Sosyal Yardım Vekilinde rf yazılı sorusu 
(6/1049) 

( evabı 25 . V . 1953 tarihi i 87 nci Birlef}im 
Tutanak Dergisinin ~onuna konmuştw·.] 

( İçtirna : 3) 
433. - Kırşehir Mebusu Halil ezai Erkut'

un, Ktı-şehlr'in iktisadi, sınai ve içtirnai ba
kıınlardarı kalkındınlması hususunda tetkikleı· 

yapılıp yapılmadığma dair Başvekilden yazılı 

sorusu {6/ 1050) 
( evabı 16 . XI. 1953 tarih li 5 nci Birl eşiın 

Tutanak Dergi inin Ronuna konmuştur.] 
(lçtima : 4) 

434. - Ku·şehlr Mebnstı Halil ezai Er·ku t'
uıı, 1952 yılında Kıı-şehlr vilayetinin hangi köy
lerine içme suyu getirildiğille ve bu maksatla 
1953 yılı bütçesi ödeneğiııdeıı aynı vilayete ll<' 
miktar para ayı·ıldığına, çeşmeye ihtiyacı olan 
bütün köylerin tesbit editip edilmediğiDe dniı· 

Baywdırlık Vekilinden yazılı sorusu (6/ 1051) 
[ eva bı 9. XI . 1953 tarihli 2 nci Birle~iııı 

Tutanak Dergisinİlı sonuna konmuştur.] 
(lçtima : 4) 

435. - Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'
un, Ku·şehir Vilayetinde Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununa göre topraksızıara verilmesi müm
kün toprakların tesbit edilip edilmediğine, bu 
kabiL arazinin ihtiya<'ı karşılıyacak miktarda olup 
olmadlğına ve bu yıl proR'J"amına hangi köylerin 
alındığına dair Devlet Vekilinden yazılı sorusu 
(6/ 1052) 

f evabt 17 . VIJ . 1953 tarihli lll nci Bir
leşim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 3) 
486. - Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut '

un, K:ırşelrir li esinin 1953 - 1954 ders yılında 

açılıp a<ıılmıyacağına ve aynı viliıyete bağlı kaza
lardan yapılacak ortaolrullar ile köy okulları 

için 1952 ve 1953 bü~.elerinden ne kadar yardım 
yapıldığına dair 1\filll Eğitim Vekilinden yazıl1 

sorusu (6/1053) 
[ evabı 9 . XI . 195.3 tarihli 2 nci Birle.~im 

'rutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(!otima: 4) 
437. - Malatya Mebusıı Mehmet Kartal'ın, 

.Maraş Vilayetinin Arrlil , , arıl ve Terbizek köy
lerind ki bir vatandaşa nit bulunan çiftliklere 
civa r köyliileı· ta ra (ı ndan vakı tecavüz dolayı-
iyi yapılan ikfı,yetin alakah bulwıduğu mü

dahale ihtilfıfıımı idari ve adli safahatma ve ne 

neticeye bağlandığına dair Adalet ve İçişleri 
vekillerinden yazılı sorusu (6/ 1055) 

[ ev ah ı J . VI . 195.'3 tarilıli 90 . ncı Birleşim 
Tutanak Dergisinin soıımıa konmuştur.] 

(lçtima : 3) 
438. - Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın , 

Malatya Viliıyeti merkeziyle kazaları merkezle
rinde meeburi öğretim ~.ağındıı. olan c;ocukların 
sayısına, kaçının okula devam edebildiğine, ilk
okul adediniıı artırılması hususunda ne gibi ted
birleı· ıı.lıııdığına ve özel idare bütçesinden ilk
okul iıışaatı için kaç lira ayrıldığına dair Milll 
}~ğitim Vekilinden yazı lı sorusu (6/ 1056) 

[ evahı 3 . VH . 1953 tarihli 101 nci Birlcsim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima: 3) 
4:39. - Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın , 

Malatya 'nın Adıyaman, Pütürge, Darende ve 
Arapkir kazalarındaki sağlık merkezlerinden 
kaçında doktor ve müstahdem kadrosunlllı ta

mam olduğuna, Adıyaman ve Pütürge sağlık 

merkezlerinin hangi tarihte açıldığına. bu has. 
taııelerin mütehassıs doktor kadrolarının ne zn
ınan tamam lanacağına, konfor ve sılılı i tesisat
ları hakkında ne düşünüldüğüne daiı· Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekilinden yazılı sorusu (6/ 1057) 

ı 1 Cevabı 5 . VT . 1953 tarihli 92 ooi Birleşinı 
ı Tutanak Dcrı-risinin sonuna konmuştur.] 

ı • (!~tiına : 3) 
440. - Kay;ıeri Mebusu İsmail Berkok'un. 

bugünkü teclris mevımn ve tatbik edil en program-
lar hakionda ne dii.şüni.i ldüğüne dniı· Milli Eğitinı 
V ekilinden ~·azı lı soruSil (6/ 1060) 

[ evabı 9 . XJ . 195-3 tarihli 2 nci Birleşiın 

'futanak Dcrııi . inin d'Jrıuna konmmıt.ur.] 

(lçtima : 4) 
441. - Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu 'nun. 

Damlupmar kazası kurulması hakkındaki iste
ğin 1953 yılında nazara alınıp alınıruyacağuıa 

dair İçişleri Vekilinden yazılı sormm (6/ 1061) 
[Cevabı 22 . V . 1953 tarihli 86 ncı Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(lçtima : 3) 

442. - Kastamonu Mebusu Hayı·i 'l'osunoğ

lu'nun, ecza ılın· ve eczaneler hakkında ağlık 

ve Sosyal Yardmı Vekilinden yazılı sorusıı 

(6/1062) 
[Cevabı 25 . V . 1953 tarilıli 37 . nci Birle<ı;m 

~l'utanak Dergisinin sonuna konm~tur.] 

(İçtima : 3) 
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«3. -Kocaeli Mebusn .Ekrem Aliean'ın, 

Adapazarı .Ağır Bakım Tamir Fabrikasında yn
pılan yolsuzluklar dolayısiyle tahkikat yaptırı

hp yaptırılmadığına dair Milli SaVlınma Veki
linden yazılı sorusu (6/1064) 

[Cevabı 26. VI. 1953 tarihli 97 nci Birleıiııı 
'l\ıtanak Ueı·gisinin sonuna konmuştur.] 

([l}tima : 3) 

4:4:4:. - Trabzon Mebusu Naci .Altuğ'un, 

'l'r11bzon vilayetine bağlı Yonıra nahiyesine bir 
ebe ve nıezkUr nalıiyenin Kodil mevkiindeki 
sağlık evine bir sağlık memuru tayini hususla
rının düşünütüp düşüniilmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1065) 

[Cevabı 22 . V . 1953 tarihli 86 neı Birleşim 
Tutanak Deı·gisinin souuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

4:4:5. - Siııob Mebusu Mnhit 'l'ümerkan'm, 
Küçükçekmece gölü ile Marmara denizi arasın
daki kara parçasınuı iki tarafından alınan bü
yük mikyastaki kum ve çakıl yüzünden husule 
gelen askeri, sıhhi ve idari mahzurlar hakkın
da İçi§leri, Milli Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım vekillerinden yazllı sorusu (6/1066) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birlcşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

4A6. -.Kars Mebusu Fevzi .Aktaş'ın, Kars 
köylerinin içme suyu ihtiyacı i<:in 1953 yılı büt
çesinden tahsis edilen paranın artırılması ve 
Tuzinea ve Tğdır ovalarının sulanması hususla
nnda ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Veki
linden yazılı sorusu (6/1067 ) 

l Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Ri tl ? im 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : 4) 

447. - Kars Mebusu Esat Oktay'ın , Anka
ra 'da kurulan Y enimahaBenin münakale işi

nin düzenlenmesi VI' kanalizasyon teşkili'ıtının 

tamamlanması bususlıl!'lnda ııe düşünüldüğünl' 

dair İçişleri Vekilinden yazılı soru..cru (6/1069 ) 
[Cevabı 21 . XTT. 1953 tarihli 20 nci Rirleş.inı 

Tutanak Derıı;iainin ~onuna konmuştur. ] 

(!çtima : 4) 

448. - Yozgad Mebusu Faik Erbaş'm. Yer
köy Petrol Ofisi eski mümı>.<ısili Şükrü Ön<'ül 
narnma ne kadar benzin, gaz. mıızot ve mulıte
lif yağ sevkedildiiine dair Ekonomi ve 'N aret 

ı 

Vekilinden yazılı ııoruııu (6/1071) 
[Cevabı 10 . VI . 1953 tarihli 94 ncü Ri:leşiuı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 3) 

449. -- Bolu Melmsu Kamil Koznk'ın, ortao
kul binası yaptıran müteşebbis derneklere yar
ılım için 195~ ve 1953 yılları Milli Eğitim büt
~eleriyll' ıı.yrılnıı.ş ~lan tahsisatın JH' suretle vP 
hangi kasabalar derneklerine tevzi edildiğini' 
dair Milli Eğitim Vekilinden yazılı sorusu 
(6/ 1072 ) 

[Cevabı 22 . Vl . 1953 tıırihli 95 ııci Birle
~inı Tutanak Der~sinin sonuno konmuştur. ] 

( İ<;tiına : :3 ) 
450. - Malatya Mebusu Hikrn t F'ırat'ın, 

Malatya vilayetinin Besni 'l'rahom .ıtastane~in
ılP vukubulduğu ~öylenil ıı hadisenin sebebine 
ve bu hususta tahkikat yapılıp yapılmadığına 

daiı- Sağlık ve Sosyal Yardım \'ı>kilinden yazılı 

sorusu (6/1073 ) 
ı Cevabı 5 . V J . 1953 1arihli 92 ııei Birle-

~inı 'f'ntnnak Dı>rgisinin sonuna konmuştur.) 
(lçtima : 3) 

'• i 451. - 'l'ı·abzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
I mm, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 

Günll'ük Muhafaza memurları hakkında Gürn-

I 
rük ve Teki'! Vekilinden yazılı sorusu (6/1074) 

[C'evabı 5 . VI . 1953 tarihli 92 nci Birle-

ı 
~inı 'futana.k Dergisinin sonuna koıımuştur.] 

ct~tima : :l ) 
ı 

ı 
ı 

1 

452. - Kars Mebusn ırrı Atalay'ın, Knı·s. 

Ardahan, 'arıkamış ve Tğdır'da Yapı Kredi VE' 

~~mliı.k Kredi bankalaı·ının hiı·er şube açarak 
n;ıezkiıı· yerlerin imarmıı <;alıııınalarının müm
kün olup olmadığına dair Ekonomi VI' 'Ncaı·ı>t 

Yekilinden yazılı sorusu (6/ 1075) 

[Cevabı 20 . VJJ . 1953 tarihli 112 nci Birlt-
ııim 'l\ıtaııak Derırisinin sonuna konmuştur. 1 

( fçtinıa : 3) 

45:t - 'rrabzon Mebuııu i\1.ahınut ıoloğlu '
nuıı. 'l'ra bzıın limanını Ş!' h rP bağlıyacak olnu yo
lun yııpılmaııı husuımnda ne düşünüldüğünt', hn-

1 va ıneyclanı inşaatının n i' zaınnn tıınıaınlanncıl
ğınn , verem hnstanesiyl<• lıidro - elektrik saul
raline I' C Maçke knznııı köylerinden bazılarının 
haşkn y('rlere naklinin nıl'vzuuhahis olup olmıı 

rlığına dair J ayındırlık kiJinden yazılı sonı

su (6/ 107 ) 
[ \6bı 15 . vır . 195ll tarihli 109 rıru lliı· lc-
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şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 3) 
454. -Erzincan Meb.usu Sabit Sağıroğlu'

nun, Kemah kazasına bir doktor ve bir ebe tayi
ninin düşünülüp düşünülmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım V ekilinden yazıh sorusu 
(6/1079) . 

[Cevabı 22 . VI . 1953 tarihli 95 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 3) 
455. - Çoruh Mebusu Mesut Güney'in, Ço

ruh vilayetine 1951 ve 1952 senelerinde il ve 
köy yolları ile içme suları için yapılan nakdi 
yardım miktarına, yollan ve suları ikmal edil
miş kaç köy bulunduğuna dair Bayındırlık Ve
kilinden yazılı sorusu (6/1084) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 4) 
456. - Burdur Mebusu Mehmet Ozbey'in, 

İstanbul'da Fatih'in heykelinin ne zaman diki
leceğine dair Başvekilden yazılı sorusu (6/1085) 

[Cevapsızdır.] 

457.- Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, 7abancı devletler bankalarında 
kimlerin ne miktar parası bulunduğuna ve bu 
paraların memlekete mal edilmesi hususunda 
ne düşünilidüğüne dair Başvekilden yazılı so
rusu (6/1086) 

[Cevabı 17 . Vll . 1953 tarihli lll nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(lçtima : 3) 
458. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Ziraat Bankası tarafından köy
liiye yapılan çeşitli kredi yardımlarına, Marshall 
ve karşılıklı güvenlik yardımiarmdan ne ka
darının Ziraat Bankası kanaliyle köylüye tev
zi edildiğine dair Bıı.şvekilden yazılı sorusıt 

. (6/1087) 
[Cevabı 8. VII .1953 tarihli 104 ncü Birle

Ilim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 
(İçtima : 3) 

•59. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, 1950 - 1953 yıllan arasmda 
1\{aadin Nizamnamesi · ve ek kanunlara göre ya
pılmış olan müracaatların miktanna ve Maa
din Umum Müdürlüğünün ruhsatname almak 
İstiyenler hakkında tatbik ettiği usule dair Baş
vekilden yazılı sorusu (6/108 ) 

(Cevabı 1. vn .1953 tarihli ili nou Birleaiııı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 3) 

460. - Zonguldak Mebusu Abdürirahman 
Boyacıgiller'in, birçok yerlerde mevcut burda 
vagon, lokomotif ve diğer çeşitli demir mal
zemesinin tasfiyesinin düşünülüp düşüuülmedi

ğine dair IDaştırma Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1089) 

[Cevabı 10. VI .1953 tarihli 94 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 3) 
461. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Marshall ve Karşılıklı Güven
lik Yardım Teşkilatı tarafından Türkiye'ye ya
pılan çeşitli yardırnlara dair Başvekilden ya
zılı sorusu (6/1090) 

[Cevabı 6. VII. 1953 tarihli 102 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 3) 
462. - Zonguldak Mebusu Abdürralıman 

Boyacıgiller'in, radyo ve Anadolu Ajansı hıık
kında Başvekilden yazılı sorusu (6/1092) 

[Cevabı 9. XI. 1953 tarilıli 2 nci Birleşim 
Tutanak Del'gisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 
463. - Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüb

oğlu'nun, 1950 - 1953 yılları içinde yabancı 

memleketlere satılan ve teslim edilen hububat 
miktarı ile Toprak Mahsulleri Ofisinin alıcılar
la yaptığı mukavelelerin hükümlerine, 1951 
ve 1952 kampanyalarından mubayaa edilen hu
bubatın dahildeki satış miktarına dair Ekono
mi ve Ticaret Vekilinden yazılı sorusu (6/1093) 

{Cevabı 29. VI. 1953 tarihli 98 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuııa konmuştur. ] 

(lçtima : 3) 
464. - Aydın Mebnsu Cevat Ülkü 'ııün, İlk

okul Öğretmenleri Yapı Sandığı qakkında Milli 
Eğitim Vekilinden yazılı sorusu (6/1095) 

[Cevabı 3 . Vll. 1953 tarilıli 101 nci Birieşi m 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(1çtima : 3) 

. 465. - Zonguldak Mebusu Abdürrahmıın 

Boyacıgiller'in, Kıbrıs meselesinin nıenfa.atleri
mize uygtın şekilde halli hususunda mutabaka
ta varılıp varılmadığma dair Dışişleri Vekilin
den yazılı sorusu (6/1096) 

[Cevabı 23. ll .1954 tarilıli 48 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(l~tima : 3) 
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466. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
faaliyetine, hububat istihsal ve ih-racı ile alaka
lı hususlara dair Başvekilden yazılı sorusu 
(6/1097) 

[ Cevapsızdır. ) 

467. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller 'in, Raman petrolleri için rafineri 
tes isatının satınalınması ve yakıt politikasma ge
reken önemin verilmesi hususunda ne düşünüi
düğüne dair lşletmelcr Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1098) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima: 4) 

468. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacıgillcr'in, hayat palıalılı~ı ile mücadele hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına ve lllına

cağma dair Başvekilden yazılı sorusu (6/1099) 
[ Cevapsızdır .] 

469. - Zonguldak Mcbusu Abtlürralıman Bo
yacıgiller'in, Ağaçlı Linyitleri İşl etmesinin ne 
zaman açılıp, ni<:in kapandığına ve işletmede 

yapılan yolsuzluklara dair İşletmeler Vekilinden 
yazılı sorusu (6/1100) 

[Cevabı 3 . VU . 1953 tarihli 101 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

470.- Zonguldak ıfebusu Abdürralıman Bo
yacıgiller'in, 1stanbu1 4 ncü Noterliğine mevzu
ata aykırı olarak yapılan tayin dolayısı ile ne 
gibi bir muameleye tevessiU edildiğine, Zongul
dak Sulh Ce:ı:a ve Ağır Ceza mahkemelerinin 
takviyesinin düşünütüp düşünülmediğine, Dev
rek ve Ereğli kazaları ceza evleri inşaatına dair 
Adal~t Vekilinden yazılı sorusu (6/1101) 

[Cevabı 22 . VI . 1953 tarihli 95 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin onuna konmuştur.) 

(İçtima: 3) 

471. - Zonguldak Mebusu Abdürralıman Bo
yacıgiller'iu, Zonguldak'ın viliiyet ve köy yol
ları ile köy içme sularına, büyük ve küçük su 
işlerine ve Kokak.~u - Bartın ve Amasra iltisak 
hattının inşası hususunda çalışmalara başlanıp 

başlanmadığına dair Bayındırlık Vekilinden ya
zılı sorusu (6/ 1102) 

[Cevabı 29 . VI . 1953 tarihli 9 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(lçtima : 3) 

472. --; Burdur Mebusu Mehmet Özbey 1in, 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösteri vç 
proYaları dulıuliyelerinin geliri Kızılay'a veril
mek üzere ücrete tabi tutulması hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Başvekildcn yazılı sorusu 
(6/1103) 

[ Cevapsızdır.] 
473. - Konya Mcbusu Murad Ali Ülgen 'in, 

Konya Ereğl i i l\fensucat Fab~ikası Müdürlü
ğünden uzaklaştırılan Fahri Fuad Or an hak
kında Ekonomi ve Ticaret, İ<:işleri, İşletmeler 
Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma vekillerin
den yazılı so nı.~ u ( 6/ 1104) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 4) 
474. - Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'

nun, Trabzon 'un Vakfıkebir Kazasına bağlı 

Tonya Nahiyesiuin kaza haline ifrağı hususun
da ne düşünüldüğüne dair İçişleri Vekilinden 
yazılı sorusu (6/1105) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 
475. - Burdur M~busu Mehmet Özbey 'in, 

Maadin mum Müdürlüğü ç~lışmalarlllın verim
li bir hale getirilme i hususıında ne gibi tedbirler 
düşünüldiiğüne dair Ekonomi ve Ticaret Veki
linden yazılı sorusu (6/1109) 

[Ceval5ı 29 . VI . 1953 tarihli 98 nci Birleşim 
Tutanak Dergişinin sonuna konmuştur.] 

(lÇtima : 3) 
476. - Trabzon Mebusu Harndi Orhon'un, 

Trabzon Vilayeti dalıilinde ürmene Kazasın
da ikinci bir ağır ceza mahkemesinin kurulup 
kurulımyacağına dair Adalet Vekilinden yazılı 

SOrUsU (6/1110) 
[Cevabı 22 . VI . 1953 tarihli 95 nci Birleşim 

Tutanak Dergis inin sonuna konmuştur.) 
(lçtima : 3) 

477. - Trabzon :l!Iebusu 'Mahmut Goloğlu'
nun, Trabzon ila bir çimento fabrikası kurulma
sı hususunda her hangi bir tetkik yapılıp yapıl
madığına dair İşi tıneler Vekilinden yazılı so-

.rusu (6/llll) 
[ eva bı 8 . VII . 1953 taribl'i 104 ncü Birle

şim Tutanıılk D<'rgisinin sonuna konmuştur.) 
(lçtima : 3) 

478. - Manisa Mebuııu Refik Şevket l nc '
nin, üzüm müstahsıllarının durumunu düzelt-



ınek için n g ibi tedbirler dü~ünülıiüğün ve 
üzüm istihsalinde maliyete ınües.~ir maddelerin 
~atışında indiı·mcler yapılıp yapılmadığına dair 
~~konomi ve Ticııı·l't ,.,. Maliye Vl'killerinden .vıt

:t.ıh HOrU!JU (6/1114 ) 
[Cevabı 9. Xl . l953 tarihli 2 nei Birlr•şiın 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.! 
d<:tiına : 4 ) 

479. - aııkırı :NI .. busu Kiiv.ıın Arar ' ın, Çan
kırı vilayetinin Çerkeş kazasına bağlı Ovacık 

nahiyesinin kaza haline ifrağı lm~usunda ne gibi 
tetkikler yapıldığına, kaza ve nahi.ve olınayıı 

layık nahiyelerle köyler hakkında ne düşünüi
düğüne dair !~iş l eri Vekilinden yazılı sorusu 
(6/ 1118) 

ı evabı !! . XI . 1953 tarihli 2 nci Birlcşim 

'l'utanak Dergisinin sonuno konmuştur.] 
( l çtinıa : 4) 

4 O. - Çankırı Mcbusu Kazıın Ara ı· 'ın , bu 
yıl i ·inde ankm viluyeti dahilindeki ııahi:v lH
den kaçına biikim tilyiıı edildiğine ve önümüz
deki yıl için bu hususta M düşüniiidüğüne daiı· 

Adalet Vekilinden yazılı sorusu (6/1119 ) 
[ evabı 24. VI _ 1953 tarihli 96 nru Birl<'şim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima: 3) 

4 ı . - ankırı Mebusu Kazım Arar'ın, an
kırı ve Bitliı; viliiyctl rinde 1954 yılında açıla

<'ağl bildirilen liseler il;iıı gerekli te~ikler gi
rişilip girişilmC'diğin ı> ve Çankırı 'nın Eskipaıaı· 

kal'.asında n zaman ortaokııl aı;ılacağına dair 
:Milli Eğitim V<'kilinden yazı lı sorusu (6/ 1120) 

[ '1•vabı . VII . 1953 tarihl-i 104 n<'Ü Birl<'-
şim Tutanalk Der~isinin sonuna konmuştur.] 

( İçtima : 3) 

4 2. - Bingöl Mebu.su xhL~tafa · uri Okcu
oğlu 'nun, Erganiınadt>ni kazasının Arpa i\Ie_,-
dam mahallt>ııiııdı• vukubulaıı çöküntüniin madım 
işlrt mcsi ııeticı>.si olup olmadığına ve a •ıkta ka
l au vatandaşlar hııkkındıı ne düşünüldüğün<> ,-r 
ne gibi trdbirl r alındığına dair İşletmeler Vl'
kilinden yuzılı soı·uRu (6/1121 ) 

( 'pva bı 9 . Xl . 1!153 tarihli 2 nei Bil'leşim 

Tııtaııak Dl'rgisinin sonuna koııınnştur.l 
(lçtima : 4 ) 

4 3. - Bingöl Mebuım Mustafu Nuri kcıı
oğlu 'nun, Erganimadeni kaY.asmm Aı·pa Ml'y
danı mahall ind<' vukubulan çöküntü netir in
d evııiz kulun vatandaşiara mi!Skrıı temini hak-

kındane dü~iiııüldüğün dair İ çişleri Vekiliııd~ıı 
_yıı7. ılı sorusu (6/ 1122) 

!Cevabı 7. V1l . l953 t arihli 103 neü Birl <'
~iııı 1' ııtaııak DPrgisiniıı sonuna konmuştur.! 

( İ<:tima : 3 ) 

484. - ::>inolı Mebusu Muht.ar Acar'ın, 1950 -
1953 senelerinde lstanbttl Umumi Meclisi Büt
ç sine nıev?.u içtinıai nıuavcnet tahsisatı mik
tarları ile lıu tahsisaftan kimlcı·c ne miktar tP
di_v!' yapıldığırıa dair fçişleri Vekilinden ,va~ılı 
sorusu (6/ 1127 ) 

1 'evabı ll . Xl . 1953 tarihli 3 ncü Birleşİnı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmııştuı·.ı 

(lçtimu : ~ ) 

i85. - 1'ekirdağ l\llebusu Şevket Mocıuı ' ın. 

Mürefte nahiyesinde mevcudiyeti tcslıit edilen 
havagaıı ve petrolden ne ·ebeple ist ifade edil 
mediğine dair lşletıııe ler Vekilinden .vaıılı soru
su (6/1128) 

l Cevabı !! . :Xl _ 1953 taı·ihli 2 nci B iı·leşiııı 
Tutanak Del'gisinin sonuna konınuştuı·J 

. ( lçtinıa : ~ ) 
-186. - 'inob Mebusu Muhit 1'ümcrkan ' ın, 

muayyeıı şartları haiz ıneskenleri tapulamuk 
maksadiyle çıkarılmış olan kanunlar hükümlerinin 
ne sebeple uygulanıştan geri bırakılelığına dail' 
! ()işleri Vekilinden yazılı sorusu (6/ 1129) 

[Cevabı 23 . XI . 1953 tarihli ne i Birleşİnı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştw·.] 

(1 ~tiııııı : 4) 

487. - ~amsun Mebusu ı\luhittin ÖzkefeH ·
ıı.iıı, Karadeniz vapur seferlerinin ıslahı ve bile1 
ücretlerine yapılan zamlar iıakkmda Ulaştırm a 

Vekilinden yazılı sorusu (6/1130) 
ı eva bı 9 . :Xl . 1953 tarili li 2 nci Birleşiııı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. J 

( I ~Jtimıı : 4 ) 

,l . - Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan 'ın. 

Tekirdağ'da dört aydır devam etmekte olun tah
kikat netice. ine ve ıUıılkara 'da Iller Bankasınra 
yapılan su tesiıoa.tma dair !~işleri V~ıkilindeıı .v n
zıh soru u (6/1131) 

ı evabı 20 . Xl . 1953 tarihli 7 nci Birle~im 
Tutanak Dergisinin sonuna konm tıştur.] 

(İçtima : ~ ) 

4 9. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu ·
nun, Malatya'da ıkan Malatya. Postası Clazct<>
sinin 17 . VI . 1953 v 19 _ Vl . 1953 güniii niis

ha.lıı.rında neşredilen kömür, demir ve iç'llle su-
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!arına ait büz işi hakkındaki yazılara dair lçi§
leri Vekilinden yart.ılı sorusu (6/ 1133) 

l evabı 25 . Xll . 1953 tarihli 22 nci Birle
~im Tutanak Dergisinin ~onuna konmuştur.] / 

(İçtima : 4) 

4!!0. - 'orwn .Mebusu Ahmet B~ıbüyük'ün , 

Çorum 'du gayrimenkule tecavüz işlerini malıal 

Ien tetkik ve tahkika giden memurların i~ sa
hiplerinin tuttukları otomobiliere hinmiyerek 
yüksek miktarda vesait para~ı almak suretiyle 
vazifelerini suiistima..l ettiklerinin doğru olup 
olmadığı.nıı. dair İçişleri Vekilinden .vazılı sorusu 
(6/1135) 

[Cevabı 4 . L . 1954 tarihli 24 ueü Birle~iııı 

Tutanak Uı>rgisiniıı sonuna konmuştur.] 

( tçtinuı : 4) 

491 . - Trabzon Mebusu Harndi ()rhoıı 'un. 
Trabıoıı Vilil.veti Genel Meclisi t.ııı·afındıuı tnrı

zinı edilen yol progrıı.mınu da.iı· Bayınd ırlık \"••
kilindeu yıı.ıılı sorusu (6/1136) 

[Cevabı 13 . VII . 1953 tarihli ]] 5 uci Birle
şiın •rutanıık ner!!isiniıı sonuna konmu§tur.[ 

(lçtima : 3) 

4!!2. - ' l'ral.ızon Mt"btısu Mahmut (loloğlu '
nun, Trabzoıı 'da bir l.ıa.lıkyıığı ve bn.lık uııtı fab
rikası kurulması hususunda yapılan tctkikııtııı 

neticelerine ve ne zaırum tatbikata ge<;ileceğinc 

dair J<Jkoııoıni ve Ticaret Vekilinden yazılı ~oru
~u (6/1137 ) 

[Cevabı ) !) . vn . 1953 tarilıli 109 IICU Bir
l eşim Tutanuk Dergi~inin ııonuııa konmuştur.j 

( lçtiına : 3) 
493. - Malatya ~iebuııu ~u ri cııkeıoğlu ·-

nuıı. Malatya'da toplantı yapan C. H . Partililere 
belediyece temizlik yapılmadığı bahanesiyle ceza 
verildiğinin doğru olup olmadığına daiı· l ~i~l ri 
Vekilinden yaııJı . orusu (6/113 ) 

[Cevabı 21 . XJL . 1953 tarihli 20 nci Birle
şim Tutanak Derırisinin sonuna koııınuştm.] 

( !çtiınu : 4) 
494. - Çankın Mebusu Kazım Arar'ın, he

yeliın sebebiyle Çankın'nın Yapraklı mevkiine 
nakledilen Bayırakseki köyünün müstakil muh
tarbk halinde kalması, halkına arazi verilmesi 
ve suyunun temini hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Devlet ve İçişleri vekillerinden yazılı 
sorusu (6/1130) 

[Cevabı 9 . XT . 1953 tarihli 2 nci Birleşim 
Tutanak D rgisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 

495. - lstanbul Mebusu Ahmet Hıı.mdi Ba
şar'ın, yirmi ay kadar evvel Istanbul'da b~lı
yaıı bir tahkikatla ilgili görülerek tevkif edi
len vatand~lar hakkında ne gibi muamele yıı.

pıldığına dair İçişleri Vekilinden yazılı orusu 
('6/1140) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşim 
•rutanak Dergisinin sonuna konmu.ştur.] 

(lı:tima : t) 
496. - '}'rabzon Mebusu Mahmut Goloğlu '

nun, Trabzon Liman İşletmesi emrinde çalışan 
mavna kaptan ve tayfalarının mesai tarzları 

hakkında yapılan tetkikatın ne neticeye vardı
ğına ve Trabzon'dalci i,şçilere barınak yapıl

ması hu usunda ne düşünilidüğüne dair Çalış

ma Vekilinden yazılı sorusu (6/1141) 
[Cevabı 20. :XI. 19.53 tarihli 7 nci Bil'letim 

Tutanak Dergisinin ııonuna konmuştur.] 
(lçtima : 4) 

497. - Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er
knt'un, mülki taksimatın yeni ı;rartlaı·a göre göz
den geçirilmesinin düşünülüp dÜ§ünülmediğine 

ve yeniden villiyet, kaza ve nahiyeler kurulma
sında hangi esaslar~n göz önünde tutulduğuna 
dair Içişleri Vekilinden yazılı sorusu (6/1143) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : -i) 
~98. - Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er

knt'un, Kaınan kazasının imar plauı ile elek
trik ve u tesisleri projelerine dair t i§leri Ve
Jcilinden yazılı sorusu (6/1144) 

[Cevabı 4 . xn . 1953 tarihli 13 ncü Birleşim 
'l'utnnak Dergisinin sonuna konmuştur.j 

(lçtima : 4) 
499. - Burdur .febusu Mehmet Özbey'in, • 

1947 - 1952 yıllannda tahakkuk ettirilen vası
ta · ız verırilerin yüzde kaçının tahsil edildiğine 
ve vergi borçlarını ödemiyen mükellefler(' tat
bik eelilen kanunların müessiriyet derecesine 
dair Maliye Vekilinden yazılı sorusu (6/1145) 

[C"evabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşinı 
Tutanak Dergisinin sonuna· konmuştur.] 

(lgtima : 4) 
:;oo. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 

köy enstitüsü mezunu öğretmeniere askerlik 
hizmeti esnasında ücret verilip veribniyeceğine 
dair 1:illi Eğitim ekilind n yazılı sorusu 
(6/1146) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleıpi.m 
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'!Utanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 
501. - Burdur Mebusu Mehmet Ozbey'in, 

tıp, eczacı, dişçi, sağlık, hemşire ve ebe o)rnl
larına geçen senelere nazaran daha fazla talebe 
alınması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Milli Eğitim vekille
rinden yazılı sorusu (6/1147) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 
502. - Burdur Mebusu Merrnet Ozbey'in, 

bütün memurların saat 8 den 12 ye ve 14 ten 
18 e kadar çalışmalan hususunda ne düşünüi 

düğüne dair Başvekilden yazılı sorusu (6/1148) 
Cevapsızrur. 
503. - Çankırı Mebusu Kazım Arar'ın, he

yalan sebebiyle tehlikeli bir dunım arz eden 
Çankırı'nın Yapraklı nahiyesine bağlı Kavak 
köyünün başka bir mahalle nakli hususunda ne 
düşünilidüğüne dair Bayındırlık, İçişleri, Devlet 
vekillerinden yazılı sorusu (6/1149) 

Cevapsızdır. 

504.- Çankırı Mebusu Kazım Arar'ın, Çan
kın devlet hastanesinin bugünkü durumuna, 
Çankın'dan bir doğum evi ve verem dispaseri, 
llgaz, Kurşunlu ve Eskipıızar'da birer sağlık 
merkezi açılması hususunda ne düşünilidüğüne 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilinden ya
zılı sorusu (6/1150) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşim 
'l'utanak Dergisinin so!luna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 
505. - Trabzon Mebusu Harndi Orhon'un, 

köy enstitülerinin sağlık memuru yetiştiren kıs
mından mezıın olanların durumuna dair ağlık 

ve osyal Y ardını ve Milli Eğitim vekillerinden 
yazılı sorusu (6/ 1151) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşim 

i 
Tutanak Dergisihin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

506. - Malatya Mebusu Esat Doğan'ın, Eğ
ridir kemik mafsal hastanesi kadrosunun kaç 
hekimden ibaret olduğuna, mevcut münlıailerin 
ne zaman doldurulacağına ve hastaların iaşe du
rumuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım V!!kilin
den yazılı sorusa (6V1152) 

[Cevabı 9 . XI . 1953 tarihli 2 nci Birleşinı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 

507. - Malatya Mebusu Nun Ocakeıoğlu'
nun, Malatya vilayetinin muhtelif işleri için 
1953 yılı bütçesinden ne kadar para verildiğine, 
yol ve köprüterin tamir ve inşa işlerine dair 
Bayındırlık Vekilinden ya7.1lı sorusu (6/ 1153) 

[Cevabı ll . I . 1954 t ar ihli 27 nci Birleşİnı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 
508. - Kırşeh'ir Mcbusu Halil Sezai Erkut'

un, kendilerine Yeni Mahalle'de arsa tahsis edi
len vatandaşların belediye muamelatında ve kre
di verilmesinde uğradıkları güçlükler hakkında 
ne gibi çareler dü.şünüldüğüne dair Ekonomi ve 
'l:icaret ve İçişleri vekillerinden yazılı sorusu 
(6/ 1154) 

[Cevabı 23 . XI . 1953 tarihli 8 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtima : 4) 
509. - Çankırı Mebusu Kazım Arar 'ın, köy

lerle, bağlı bulundukları PTT merkezleri ara
sındaki mesafen"in tesbiti ve köylere telgraf ka
bul edildiğinin ilônı hususlarında ne düşünilidü
ğüne dair Ulaştırma Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1155) 

[Cevabı 13 . XI . 1953 tanhli 4 ncü Birleşim 
Tutanak Dergi inin sonuna konmuştur.) 

(lçtima. : 4) 
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tçtiına. : 4 

Dördüncü Içtimadıı. tevcih edilen (184) 
ta.briri sualden (123) ü cevapliı.ndınl.mış, (61) 

510. - Malatya Mebusu Mehmet Kulu 'nun, 
Malatya· Arapkir yolundaki Morhamam ve Sö
ğütlü çaylan üzerinde köprü inşasına ne zaman 
haşlanacağına .dair Bayıııclırlı k Vekilinden yazı. 

lı sorusu (6/ 1157) 
[Gevab.ı 13 . Xl . L953 tarihli 4 ncü Birle

şim Tutanak Dergisinin sonıına konmuştur.] 

{İçtima : 4) 

511. - ankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, 
yeni Orman Kanunu kabul edilineeye kadar ev, 
samanlık ve ahır gibi zati ihtiyaçların temini 
hususunda ne düşünüldüğüııe ve bu sene yapı

lan kesim Ye ormanlarda çürümektc olan tabii 
devriklerin köylülere verilmesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Vekilinden yazı 

lı sorusu (6/1158) 

[Gevabı 13 . XI . 1953 tarihli 4 ncü Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

{İçtima : 4) 

512. - Urfa Mebusu Feridun Ayalp'ın , Sü
ı·üç kazasınm Dobalak köyü hudutları içinde 
mevcut yeraltı suyıınuu daimi olup olmadığının 
tctkik ettirilip ettirilmediğin e, şimrliye kadar 
yapılan ıslah arneliyesi için ne miktar para sarf. 
edildiğine ve suyun götürülcceği beş köyde de 
mebzul miktarda yeraltı suyu bulunduğuna gö
re bu kadar masraflı bir işe ne sebeple giri
şildiğine dair Bayındırlık ve İçişleri vekillerin
den yazılı sorusu (6/1159) 

[Cevabı 29 . I . 1954 tarihli 35 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

{İ~tima : 4) 

513. -Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacıgiller'in, İsmetpaşa . Karabük yolu inşaa
tının gecikmesi sebebi hakkında Bayındırlık Ve
kilinden yazılı sorusu (6/1160) 

[Cevab.ı 13 . XI . 1953 tarihli 4 ncü Birle
şim Tiıtanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 
514. - Trabzon Mebusu emal Reşit Eyüb

oğlıt'nun, '!'ürk vatandaşlarının Yugoslavya 'da 
bırakmış oldukları emiakin tasfiyesi hususunda 
hükümetin yeni te.şebbüsleri olup olmadığına 

i de cevapsız kal.mıştır. 

dair Dışişleri Vekilinden ya:ıılı sorusu (6/1161) 
[Cevabl.13 . XI . 1953 tarihli 4 ncü Birle

şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

{İçtima : 4) 

515. - Çankırı Mebusu Kazım Arar'ın, bir 
otomobil kazasına marıız kalan Şabanözü kaza. 
sının Karaviran köyünden Arifoğlu Süleyman 
Çelik'in vazifesini ihmal neticesi ölümüne sebe
biyet veren Nümune Hastanesi nöbetçi doktoru 
Naci Özgen hakkında takibat yapıl ıp yapılma
dığına dair Adalet ve Sağlık v Sosyal Yardım 
vekillerinden yazılı sorusu (6/1162) 

[Cevabı 9 . XII . 1953 tarihl i 15 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

{İçtima : 4) 

516.- Zonguldak Mebusu Cemal Kıpcak'ın, 
İktisadi Devlet Teşekkülle ri Umnıni neyetince 
verilen karar ve yapılan teınennilerin tatbik yo
luna sokulması için bulnııınası Hizımgeleu tl'§· 

kilatın hangi vekiliete bağlı olduğuna ve İşlet
meler V ekiiletiyle bu teşkilat arasındaki müna
sebet şekline ve karara bağlanan hususların na
zarı itibara alınmamasından mütevellit mesuli
yetlerin kimlere ait buhınduğuna dair İşlet
meler Vekilinden yazılı sorusu (6/1163) 

[Cevab.ı 13 . XI . 1953 tarihli 4 ncü Birle
şim Tutanak D rgisinin sonuna konmuştur.] 

(İçt inıa : 4) 

517. - Kır§ehlr Mebusu Halil Sezai Erkut'· 
un, ziraatte kullanılan alet ve makinelere ait 
yedek parçaların karaborsaya düşmesinin ön
lenmesi hususunda hükümetçe ne gibi tedbirler 
dü§ünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret ve 
Tarım vekillerinden yazılı sorusu (6/1164) 

[Cevabı 23 . Xll. 1953 tarihli 21 nci Birle im 
Tutanak Dergisinin sonuna. konmuştur.] 

(tçtirna : 4) 

518. - Kırşehir ebusu Halil Sezai Erkut'· 
un, iş yerlerinde çıkan toplululda iş anlaşmaz. 
ltğı ve hayat pahalılığı karşısında geçim zorlu· 
ğu çeken işçilerin emniyet ve huzur i ~i nde ve
r imli olarak çalışabilmeleri hususunda hükü
metçe ne düşünüldüğüne dair Çalışma Vekilin-
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den yazılı sorusu ( 6/1165 ) 

[ eva bı 13 . XI. 1953 tarihli 4 ııcü Birieşi m 
Tutanak Dergisinin sonuna. konmıı~tuı- . 1 

(İçtima : 4 ) 
519. - Kıı·şehiı· Mebusu Jialil Sezııj Eı·kut'

nn, değerlerinden çok üstün bir bedelle teın.i 

nincle müşkülat çekilen her türlü taşıt la.stik
le i sıkıntlsı karşısında hükümetçe ·ne gibi iıci l 
tedbirler düşünüldüğüne daiı· Ekonomi ve 1'i cıı

ret Vekilinden yazılı soı·ıısu (6/ 1166) 
[Cevabı 23. Xl! . 195~ tflrihli 21 nci Biı·leşiın 

'L'utanak Dergi inin sonıııı~ koıınıu~tuı·.j 

( İçtimıı : 4) 
520. - Kars Mebusu ITüsa.m ettiıı 1'uga~ 'ın. 

Kım< ilinde hasadın biı· an evvel yapılabilmesi 
için viliiyetçe istenilen nıakiıı Jel'le buıılııı·ı koıı

tı·ol edecek ve çalıştıı·acıık ınütehııssıslımn ne 

zarnan göııdeı·ileceğiııe dııiı· 'l'a ı · ını Vekilindl'n 
yazılı ııorıısıı ((i / 11 67) 

!Cevabı 13 . Xl . 1953 1arihli 4 ncü Riı·leşiııı 

1'utanak Derırisiııiıı soııuııa koıınıuştuı· .] 

(İçtimu : 4) 
521. - 1'rabzon Mehusıı Cemal Reşit l~yüh

oğlu'nun. 22 Eylül 1952 de dış ticaı·e t ı·ej iıııiıı 

de ~lınan 1cdbirlcr sebebiyle trıınsfeı· imkanı 

bulunanınmış ıııeba liğ bakıyesinin Ye kredi it
hal nt hacmının Türk parası olarak :ı Eylfil 
19!i3 1eki miktarlarına dniı · Ekoııoıııi ve Ti<'H· 
ı·et Vekilinden .va?.ı!ı soı·usu (6/ 1170) 

[ 'evapsızdır.) 

522. - Trabzon Mebu~u Ct>nıal Reşit Eyiib
oğlu'nuıı. :ı EylUl J953 tc yürürlüğe giren ye
ni dı · ticııl'et re.iinıi ilı> üzüm iı;in kabul edilt>ıı 

prim hadlerinde biı· df'ğişiklik yapılıp ya.p ılıııı 

yncağııııı da,ir Ekonomi ve 'rieıı ı·et Vı>kiliııdt>ıı 

yazılı SOri,JStl (6/1171) 
[C'evabı 2R. :xu . 195~ tnrihli 21 nci Birle~im 

1'ııtnnıık neı·ıı-i.-iııiıı sonuna koııırıuştuı·.ı 

(İçtima : 4) 
52:1. - 'l'ralızoıı Mebnsu ( 'pınııl Reşit 'Jo~yüh

oğlu 'nun. ıncmleketinıir.in t di .ve nıuvıır.eııcsi 
hesaplarımı d:ıiı· llıışvı>kilrl{'ll yazılı sorusil 
(fi/1172) 

f cvabı 12. III. 1954 tarihli 65 nc·i Birleşiın 

Tutıınıık Derı--isinin soııtınl\ koııınıı ·tm·. ı 
( !çtimıı : -l) 

524. - Malatya Mehusu Nul'i Oeakcıoğlu '
nun, ı\fallllya halkının iktisaden kıılkmdırıl

ınıı~ı. kıır.al arda ve Darende'nin bo ol8lı Do
mnln n ovnıoındn oı·ınan yetiştirilm eRi husııınııı-

da. ne düşünüldüğüue dair Tarım Vekilinden 
yazılı sorusu (6/1173) 

l Cevabı 13 . XI. 1953 tarihli 4 ncü Birleşiııı 
Tutanak Dergisinju sonuna konmuştur.! 

(1çtima : 4) 

525. - Malatya Mebusu Nuıi Ocakcıoğlu '· 
nun, Malatya 'ya bağlı kaza ve nahiyelerin 
elektı·ik ve sıı işleriyle köy içme ım i arına ve 
yollarımı. dair fçişleri Vekilin deıı yazılı Mor·u~ıı 
(6/1174) • 

[Cevabı J5 . lt . 1954 tarihli 43 ncü Bil'leşim 
ı' utanıık Deı·g-i~ini n sonuna konmuştur.] 

( İçtima : 4) 

526. - Zonb'lıldak Mebusu Cemal Kıpcak'ın , 

llayındırlık Vekiileti 1953 yılı Bütçesinin bazı 
fas ıllariy l e Karayolları Umum Müdürlüğünün 

7Al nci l'aslı~a ınevzu tahsisatın vilayetlere göre 
ne miktarda tcvzi edileliğine daiı· Bayındırlı k 

\'ekilinden ya:t. ılı sorusu (6/1176) 
1 Cevabı 16 . Xl , l95~ tarihli 5 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin ~-omına konmuştur. 1 
(İçtima : 4) 

ii27. - Trab:t.oıı Mebusu Harndi Orhon 'un. 
Trab:~.on Vilil.yetinin Of Kazasına bağlı bazı kö.v
lere köprü yapılahilmesi i~iıı yardım yapılıp ya
pılaını.vacağına dair Bayındırlık ·vekilinden ya
r.ılı sorusu (6/ 1179) 

1 Cevabı 11 . I . 1954 tarihli 27 nci Birleşin ı 
Tutanak Derg-isinin sonuna konmuştur.] 

(İçtinıa : 4) 

:i2R. - Tı·ııbzon Mt>busıı llıımdi Orhoıı'tııı. 

Of Kaza · ının Taşhan lXiigesinde bir sağlık mer
kezi tesisinin düşünütüp düşünülmediğine ve bu
raya hiı· ebe verilip verilenıiyeeeğine daiı· Rağ

lık 1•e , osyal Yardım Vekilinden yazı lı sorıısu 

(6/1180) 
f evahı 23 . :Xl . J953 tarihli nri Birloşinı 

Tutanak Dcı·g i sinin sonuna konmuştur.] 
( İçtinıa : 4) 

.)29. - Trab1.on l\Iehusu Harndi Orhon'uıı, 

'aykara Kazasına bağlı Şeralı 'da ne ıaman nil
lıiye knnılacağıııa dııir Jçişleri V ekilinden yazılı 
ll<\l'tıSU (6/ 1181 ) . 

!Cevabı 1:3 . XI. 19fi3 tJırihli 4 neii Birl eşiııı 

'J'ııtanak Dergisinin soıınnaı konmuştur.] 
(İçtinıa : 4) 

"30. - 'rrabzoıı l\febusu Raındi Orhon 'tın. 
Arakli Ka7.asına bağlı Dağbaııı nahlyesine biı• 

<'h I'C sağlık ınennını YeriJip " rilenıiye<>eğine 
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dair . ağlık ve f:losyal Yardun Vekilinden yaı!:ılı 

sorusu (6/1182) 
[Cevabı 13 . XI. 1953 tal'ihli 4 ncü Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 
(İçtiına : 4) · 

531. - Trabzon Mebusu Hıııııdi Orhon'tm, 
öğretmen okullarına paralı yatılı talebe alınma
sının düşüııülüp dü§ünülmediğine dair Milli Eği
t im \7'ekilinrlen yazllı sorusu (6/1183) 

l Cevabı 4 . XTI . 1953 tarihli 13 ncü Birleşim 
Tutanak. Oer~isiniıı sonuna konmuştur. ] 

(!çtima : 4) 

332. - Diyarbakır Me'busu Nazım Önen 'in, 
'l'ürki.ve 'de ıncvcu1 trııktörleriıı sayısına, yur
dun nıuhtelif bölgelerine kaçar tane satıldığınıı. 

ve sıı.tılmı~•anlarının ıniktarınııı neden ibaret ol
duğuna daiı· Tarım Vekilinden yaZlh sorusu 
(6/ 1184) 

re Yabı ı :ı . XI . 1953 tarihli 4 ncü Birleşiırı 
Tutanak Dergisinin sonuna· konmuştur.] 

(İçtima ~ 4) 

:)33. - Diyarbakır Mebusu NaZlm Önen 'in, 
Doğu ve Güney - Doğu'da bulunan 18 vilayetin 
hanın kasaba ve köylerinde kaçar okul yapıldı
~ınıı ve bu okııliara ne miktar para sarf edild.iğine 
daiı· Milli Eğitim Vek.ibnden yazılı sorusu 
(6/ 11 5) 

[Cevabı 1 . XI . 1953 tarihli 6 ncı BirJetşim 
'l'utanak Oergisinin sonuna konmuştur.] 

(1<:tima: 4) 

:l34. - Diyarbakır Mebusu Nıiılım Öneıı 'in , 
n~ı ve Güney - Doğu'dıı. mevcut kazalardaki 
yol faaliyetine ve bu yollara şimdiye kadar sarf 
edilen para. miktanna dair Bayındırlık Vekilin
den yazılı onısu (6/1186) 

[Cevabı 23 . XI . 1953 t.arihli 8 lll'i Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konınuşur. 1 

(İçtiına : 4) 

535. - Van 1\febu!>lı Ferid :Melen 'in, dış ti
earet ve tediye mıwazenesine dair Ekonomi ve 
Ticaret ve 'Maliye vekillerinden .vazıl ı sortum 
(6/ 1189) 

[Cevabı 12 . lll . 19fi4 tarihl i 65 nci Birleııim 
Tutanak Derı:ıisinin sonuna konınU§tuı'. ) 

( İçtima : 4) 

536.- Tı·abr.on Mebusu ı'ıwi Altu~ ·Hıı , 'r ı ·ah

Y.OD limaııııııı .''>ıpılnıı~ ı>l»n rlalı:ıtıkırııııııı IIY.Il.tıl

lllası lııısıı~uııun düşüııüliip dü iiniilnwdiğiılC' \ '1' 

iıı!j!l c· lil c~ck lıulıulıııt . ilosunu dair Bıt,vıııdırlık 

Vl"kilindPn .''8Zllı sorusu · (6/1190) 
[ cvabı 13 . Xl . 1953 tarihli 4 ncü Birlcşim 

Tutıınıık Dergisinin !:onuna konmuştur.] 

(fçtima : 4) 

537. - Vaıı Mebıısu l<'eı·id Melen 'in, 1 . 1 . 
19!11 - ~o. rx. l9!l3 tar·ihlcri arasmda ya:baneı 

mrnılekrtl<'r" se.valıa.t cdenleı·e ta hsis edilmiş 
bulunan döviz ıniktarııııı ve bu devr de kiınle
rirı bin l,iradan far.la döviz almış olduğuna dair 
Mali.''<' Vekilinden .'·az ılı sorusu (6/ 1193) 

ı f'e,·apsızdır.ı 

fı3 . - Çorum i\lc•husu Alunet Başıbüyük 'ün , 

!-ıünıer·bank ıııaınull erinin faaliyette bulunan top
tan mağazaları vasıta.~iyle doğr.udan doğruya pe
rakendeci tüccarlar~ satılmasının düşünülüp dü
şünülınediğin!' dair 1şl etmelrr Vekilinden yMılı 
sorusu (6/ 1194) 

[ ("('vabı 1 J . XJI . Hl53 tarihi i 16 ncı Bir le i nı 
Tııtmınk ll<'rR"iıii niıı sonuıııı konmuştur.] 

( İçtima : 4 ) 

:i3!l. - Kars M!'lıusu Sırı·ı Atalay ' ın , Rusya '
·'·a ha,,·van ilıı·aeatıııa müsaade edildiği ve bu htı
sushı anllaşma yapıldığı hakkındaki söylentilere 
daiı· F.konomi v!' TiMrl't Vrkilind n .vıızılı soı·u

su (6/ 11!16 ) 
ı Cevab ı 1 . XII . 191>3 tarihli 19 ncu Birlc>

şiııı Tutanak Ot'rıtisinin sonuna konmuştur.] 

( l çtima : 4 ) 

540.- Trahzon Mebusu -ari Altuğ'un, Trah
ıon vil iı~'etindr inşa edil t'n tütün işletme ve 
bakım Pvinin ne zama n işletmeyl' açılacağına 

dair <lüınriik ,.,, Tekl'l Vekilind<>n yazıh somını 

(6/1197) 
ı ('ı>vııbı 30. Xl . 1953 tarihli ll nci Birlcşinı 

'l'ııtımak Drrgisinin sonıma konmuştur. 1 
( lçt.imıı : 4 ) 

fi41. - Bingöl :Mt'bıısu ).fnslafa Nuı•i Ok ıı 

oğlıı 'nun , k()ylii vataııdıı.şl aru Marsh~ll Yardı

mmdan ve,\'8 uz1ın vadeli !kredileri' motörlii dP

~iı·m<•n veri lmesi hakiondaki Rkononıi v Ticarl't 
\ 'e 'ral'lnı v('kill <' riııdcn yazılı sormm (6/ ll !J i 

[l'<'valıı 23 . XII . 1954 tarihli 21 nci Biı·l i nı 
'l'tıtıınBk Df'rgisinin ·onuna konmllştur.) · 

( İ tima : 4 ) 

fi42. - Trabzon :'ı:febu u Uı•nıal Reşit Brüb
oğlu 'nun, ATO ta ra fındaıı v('ı·il!'n tııhsisat ill' 
.vııptırılacak tc isierin in ·a.ııını 1aahhüdedt'<'f.'k 
l'iı·ınıılnru dair· Bıışvrkild«>n .vn:r. ılı ~ııı·tı~ııı 16/ 120-0 

[ f'CI' O]>i'lı:r.dıl'.) 



-SM-
543. - Ordu Mcbusu .Atıf TopaJoğlu 'nwı, 

Ordu 'nun Onyc kazasına bağlı Karakuş nahiyc
sinin ne zaman kaza hal~ geti ril'cceğinc dair 
!çi§leri Vekilindı>n yaZJlı sorusu (6/1205) 

[ evabı 30. XI. 1953 tarihli ll nci Bil'le§im 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 
544. - Diyarbakır Mebusu azım Oııcn 'iıı, 

gündeme alınan sözlü soruların taliki ve yazılı 

soruların da c vaplondırılnıaması bcbiylc M \'\'· 

li in murakabc vazifesini ne şek ilde kııUanabilr

c ğiııe dair Büyük Millet Meclisi Rcisliğiııdrn 

yazılı sorusu (6/1207) 
[ eva bı ll. XI. 19G3 tarihli 3 ncü Birlcşiın 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtiına : 4) 

545. - Zonguldak Mebusu Rifat ivişoğlu ·. 
nun, Devrck Belediye hududu dahilinde yapt ı 

rılnıakta olan bazı binaların çıkıntılnrınıu kantın 
hükümlerİlle aykırı olmasına rağmen ne sebeple 
yıktırılmadığına dair lçişlcri Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1208) 

[Cevabı 4 . I .1954: tarihli 24 ncü Birle§i nı 

Tutanak Dergisinin sonuna ıkonnıuştur.) 
( İ~tinıa : 4 ) 

546. - Kar Mehusu Hüsamettin Tugaç'ın, 
Van, :Muş, Bitlis, Ağı·ı ve Kars vilayetleri da
halinde cami ve minare yapım ve onarımı için 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952 - 1953 yılı 

bütç sinden ne kadıır yardım yapıldığına dn.ir 
Başvekilden yazılı sorusu (6/ 1209) 

[Cevapsızdır.] 

547. - Kar Mebusu Esat Oktay'm, Karı:·
ta vilayet bakımından olan bozuk yol ve köp
rülerin işler bir hale gelmesi için ne düşünüldü
ğüne dair Bayındırlık Vekilinden yazılı soru~u 
(8/1215) 

[ evabı 2'1 . :xn . 1953 tarihli 20 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : ' ) 
54 . - Va.n Mebu.m Ferid Mclen'in, Van'. 

da inti ar t>den «Van Postasu Gazetesine res
mi ilim verilmemesi sebebine dair 'Raşvekildeıı 

yazılı sorusu ('6/1216) 
r evapsızdır.l 
349. - Konya Mebusu Kemal Ataman 'ın, 

an, Kar , Erzurum, Konya ve Maraş vililyet
l('rinde n miktar hayvan bulunduğuna dair 
Başvekilden yaZllı sorusu (6/1217) 

[ evabı 14 . Xll. 1953 tarihli 17 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 4) 

550. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, «Yeni 
Cephe:. Gazetesinin 15 Haziran 1953 tarihli nüs
hasında intişar eden habere dair Maliye Veki
linden yazılı sorusu (6/1220) 

[Cevabı 4 . I . 1954 tarihli 24 ncü Birleşiıu 
Tutanak Dergisinin sonuna konmu§tur.] 

(İçtima : 4) 

551. - Burdur Mebusu Mehmet Öz bey 'in, 
P'l"l' Teşkilatının iktisadi teşekkül h&line gel
mesi neticesinde posta müvezzilerinin. kaybolan 
haklarının telilfisi için ne düşünilidüğüne dair 
Ulaştırma Vekilinden yazılı sorusu (6/1221) 

[Cevabı 25 . XI. 1953 tarihli 9 ncu Birleşim 
Tutanak Dergi inin sonuna konmuştur . ] 

(İçtima : 4) 

552. - Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcu
oğlu'nun. Bingöl vilayetinin Kiği ka~asına 

bağlı Çel'me ve Uöııek ııahiyelerinin ne vakit 
tnm teşkilatlı bir hale getirileceğinc dair İçiş
leri Vekilinden yazılı sorusu (6/1222) 

[Ceval)l 14 . XII . 19!'i3 tarihli 17 nci Birleşİnı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İotima : 4 ) 

553. - Zonguldak Mebusu Abdürrahmaıı 

Boyacıgiller'in, Zonguldak'da Ereğli Kömür
leri İşletmesi Genel Müdürü ile muavin ve di
ğer yüksek m:ıaşlı personeline dağıtılan para 
hakkında İşletmeler Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1223) 

[Cevabı 12 . lll. 1954 tarihli 65 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

554. - Zonguldak Mebusu Abdürrahınan 

Boyacıgiller'in, emekliye aynlm~ olan memur 
ve subaylarla bir kısım profesör ve doçantıerin 
devlet himıetinde ve iktisadi devlet te§ekkülle
rinde istihdam edilmelerine m!ni olmak için 
ne gibi tedbirler diişünüldüğüne dair Baovekil
den yaınlı sorusu (6/1224) 

[Cevapsızdır.] 

555. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, yeni harem kanununun hazır
lanıp hazırlanmadJğına, fiyat istikrarının teııllni 
için ne gibi tedbirler alındığına, memur, işçi ve 
ınüstahdemlerin nıaaş ve ücretlerine zanı ya
pılmasının derpiş edilip edilmediğine ve hayat 
pahalılı~ dolayısiyle ne düşünilidüğüne dair 
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Başvekilden yazılı sorusu (6/1225) 

[Cevabı 12. III. 1954 tarihli 65 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonıma konmuştur. ] 

(İçtima : 4) 

556. - Burdur Mebusu .Mehmet Özbey'in, 
Ankara Tıp Fakültesine bağlı bir cczııcı okulu 
açılması lıususunda ne düşünüldüğünc dair :Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve JI,Iilli Eğitim vekillerin
den yazılı SOl'USll ( 6/ 1226) 

[Cevabı 23 . Il . 1954 tarihli 48 nci Bi.ı·l cşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 4) 

557. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'iu, 
İstanbul'daki eski P. T. T. Okulu binasının Mil
lt Eğitim Vekilietine >erilerek Gedikpaşa Ortao
kulunun bir şubesi olarak kullanılması hususun
da ne düşünüldüğünc dair Başvekil, Milli Eği
tim ve Ula5tırma vekillerinden yazılı sorusu 
(6/1229) 

[ Ccvapsıllllır.] 

558. - Zonguldak Mebusn Alıdürralınıan Bo
yacıgilleı- ' in, Ereğli Kömürleri İşletmesi tara
fından Karadon ınevkünde iıı~a;;ı i haleye ~ıkarı
lan siteye ve bu işten doğan zarar dolayısiyle 

mesnlleri hakkında ne gibi idari ve hukuki nuıa
mele yapıldığına dair !şletmeler Yekiliııdeıı ~·a
zıh sorusu (6/1231) 

[Cevapsızdıı·.] 

559. - Zonguldak Mebusu Abdünalıman Bo
yacıgiller 'in, Devlet. ı)cmiryollan ilc Orman Iş
letmeleri idareleri arasında trm·ers temini lıu

susunda yapılan görüşmelere dair Başvckildeıı 
yazılı sorusu (6/1232) 

[Cevabı 9 . XII . 1953 tarihli 15 nci Birle
şim Tutanak Der-gisinin sonuna konmuştur.] 

(!~ima : ·!) 

560. - Burduı· Mebusu lllehmet Özbcy'in, 
İstanbul, Ankara, Eskiş~hir ve lzmir gibi l'ilu
yetlcrdeki askeri hastanelerin yataklarındau si
villerin de istifade edebilmeleri hususundıı. ııe 

düşünüldüğüne dair 1\lilli Savunma, Sağlık ve 
l:)osyal Yardım vekillerinden yazılı sorusu 
(6/1236) 

[ evabt 2 . XII . 1953 tarihli 23 ncü Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

561. - Kaı-s Mebusu F vzi Aktaş'ın, Kars 
vilayetinin mc ken, malınıkat ve kereste ihtiya~
larının halli için n<> düşürıüldüğüue dair Tıırım 

Vekilinden yazılı sornsu (6/1237) 
[Cevabı 9 . XII . 19-53 tarihli 15 nci Birle

şi.ın Tutanak Dergisillin sonuna konmuştur.) 

(İçti.ına : 4) 

562.- Kars Mebusu ırn Atalay 'ın, hayvan 
nakliye tarifelerinin indirilmesi, nakil va ıtalan 
temininin kolaylııştırılmııst, hayvan vergilerinin 
kaldırılması hususlarında ne düşünilidüğüne ve 
hayvanlardan elde edilen gıda ve sanayi ınadde
leriııe dair Gümrük ve 'l'ekcl, Maliye, Tarım, 

Ulaştırma vekillerinden yazılı sorusu (6/1240) 
[Cevapsızdır.] 

563. - Kars .Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars 
vilayetinin kaza ve köylerindeki meskenlerin ta
mir ve inşası için ne kadar para. ayrıla.cai;rına 

dair Tarım Vekilinden yaz ılı sorusu (6/1242) 
[Cevabı 28 . XJI . 1953 tarihli 23 ncü Birle

şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(lçtima : 4) 

564. - Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcu
oğlu'nı.ııı, Eliızığ'ııı Keban kazasına bağb Ağın 
Dahiyesinin kaza haline getirilmesi hususunda ne 
düşünilidüğüne dair İçişleri Vekilinden yazılı so
rusu (6/ 1243) 

[ Uevııbı 2 .' XII . 1953 tarihli 23 n_eü Biı·l~
şim Tutanak Dergisillin sonuna konmuştur.] 

(l çtima : 4) 

565. - Kars Mebusu ırrı Atalay'ın, iki 
Anıerikah uzmanın Kars'ın hayvancılık bakı

ınından iktisadi kalkınmasına !'Sns olacak olan 
tetkikl<'rinin neticesine dair Tarım \·ekiliııden 

yazılı sorusu (6/1244) 
[Cevabı 18.XII.l!l53 tarihli 19 ucu Birlcşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

566. - Kars Mebusu ırn Atalay'ın, Kars 
Vilayetinde hayvancılığın ıslah ve inkişafı için 
günlük ihtiyaç ve zaruretler karşısında ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Vekilinden yazılı soru
su (6/1245) 

LCevabı 1 .XII.1!l53 tarihli 1!J ucu BirlPŞiın 
Tutanak DC'rgisiniıı sonuna konmuştur.] 

{t~timn : 4)._ 

!i67. - Trabzon MPhusıı ahid Znmangil 'in, 
itbııliit gümrük tarifesinin lınngi fasıl ve taı·i!o 

numaralarına dahil maddelerin t'nvestisman 
nıadd~i sayıldığına dair Başvck:iden yaı:ılı soru
su (6/1246 ) 

i Crvnbı 12 . lll . 1954 tarihli 65 nci B.irl şim 
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Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 
568.- Van :L\Icbusu Ferid Melen'in, Van Vi

layetinde iki yıldan beri c;alışmakta olan Toprak 
Tevzi Komisyonu marifetiyle şimdiye kadar kaç 
aileye ne kadar arazi dağıtıldığına ve bu komis
yonun iki yıllık masrafma dair Başvekilden ya
zılı soru u (6/1247) 

[Cevabı 12 . III . 1954 tarihli 65 nci B.irleşim 
'l'utanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

569. - Van Mebusu Ferid Melen'in, Van'da 
Ziraat Bankasma muhabirlik vermiş olan Tür
kiye Emlak Kredi Bankasının ne zaman fiilen 
ikraz muamelelerine başlıyacağına dair Maliye 
Vekilinden yazılı sorusu (6/1248) 

[Cevabı 12 . III . 1954 tarihli 65 nci B.irl eşiın 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İçtima: 4) 

570. - Van Mebusu Ferid Mclcn'in, «Köy
lord halltın yapacağı su işlerine yardım :. faslın. 

dan 1951 - 1953 yıllarında Van Vilayetine ne 
kadar para verildiğine ve şimdiye kadar hangi 
köylere su temin edildiğille dair Bayındırlık Ve
kilinden yazılı sorusu (6/1249) 

[Cevabı 1 . I . 1954 tarihli 30 ncu 'Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima: 4) 

571.- Zonguldak Mcbusu Abdürrahman Bo
yacıgiller'in, Zonguldak ve çevresinde 1000 ve
ya 500 yataklı bir sanatoryum ve prevantoryu
mun te is edilmemesi sebebine, işçilerin ücret 
ve maaşlanna zam yapılmasının derpiş edilip 
edilmediğine dair Çalışma, İşletmeler, ağlık ve 

osyal Yardım vekillerinden yazılı sorusu 
(6/1250) 

[Cevabı 15 . I . 1954 tarihli 29 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima: 4) 

572. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacıgiller'in, memlekeUmizin iktisadi ve içtiınai 

kalkınmasını sağlamak maksadiylE' bir plan -
program yaptiması ve tatbik edilmesi hususun
da lıl'r hangi bir lcşE'bbüste bulunulup bulunul
madığına dair Başvekilden yazılı sorusu 
(6/1251) 

( evabı 15 . Il . 1954 tarihli 43 ncü Biri im 
Tutanak Dergisinin onuna konmuştur.] 

( 1 çtiına : 4) 

573. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacıgiller'in , Zonguldak bölgesinin iktisaden kal
kınması için ziraat mahsullerini ıslah edip ve
rimli tohumlar yetiştirmek ve halka tevzi etmek 
hususlarında programlı bir ç-alışmaya tevessül 
edilip edilmediğine dair Tarım Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1252) 

[Cevabı 28.XII.1953 tarihli 28 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

( İçtima : 4) 

574. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Eğridir ve Balta limanı kemik 
verem hastanelerinin noksanlarının giderilmesi 
veya Zongııldak'tak'i ormanlık bölgeye nakli hu
suslarında ne düşünilidüğüne dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekilinden yazılı sorusu (6/1253) 

[Cevabı 2.'5 . XII . 1953 tarihli 22 nci Birl eşim 

Tutanak Dergisinin ı.'Onuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 

575. - Zonguldak Mcbusu Abdürrahman 
Boyacıgillcr'in, öğretmenierin terfileri ve asker
Jiklerini yapmamış olan köy öğretmenlerinin 

sevkleri hususlarmda ne düşünüldüğüne dair 
Milli Eğitim Vekilinden yazılı sorusu (6/1254) 

[Cevabı 23. :XII. 19.'53 tarihl i 21 nci Birleşim 
Tutanak Dergi inin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

576. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıg'iller'in, Karadere ormanlannın işletilme
si, orman bölgeleri halkının geçimini sağlamak 
için dokuma tezgahlan imal etmek üzere atel
yeler ve kağıt hamurıı.ı fabrikaları tesisi husus
larında no düşünüldüğüne dair Tarım Vekilin
den ya7.1lı sorusu (6/1255) 

[Cevabı 4 . I . 1954 tarihli 24 ncü Birleşint 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima. : 4) 

577. - Zonguldak Mebusu Abdürrahma.n 
Boyacıgiller'in, Zonguldak ve Kastamonu bölge
lerinde mevcut demir madenierinin 'işletilmesi 

hususunda ne düşünüldüğüne dair Ba.,.'Mlkilden 
yazılı sorusu (6/1256) 

[Cevabı 12 . III . 1954 tarihli 65 nci Birle§im 
Tutanak Dergisinin sonuna konmıu,.tur.] 

(İçtima : 4) 

57 . - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyııcıgilleı· 'in, memleketimizde l\Iilli .Müdafaa 
sanayıının tesisi ve mevcut tesislerin tevsii hu
suslannda ne düşünüldüğüne da'ir Başvekilden 
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yazılı sorusu (6/1257) 

[Cevabı 25 . Il . 1954 tarihli 50 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmu.'jtur.] 

(İçtima : 4) 

579. - Zonguldak ~1ebusu Abdürrahman 
BoyacıgiUer'in, resmi ihale ilim ücretlerinin ten
ıili ve resmi iliı.nların Resmi Gazete 'ile yayımı 
hususlarında ne düşünüldüğünc dair Başvekil

den yazılı sorusu (6/1258) 
[Cevapsızdır.] 

5 O. - Zonguldak l\1ebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller 'in, Zonguldak'ta maden işçilerine 

hakiki muşamba tevziinin düşünillüp düşünülme
diğine dair lşlP1m e l cr Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1259 ) 

[Cc\·abı 15 . 1 . 1954 tarihli 29 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmu.'jtur.] 

( İçtima : 4) 

581. - Zonguldak Mebusu Abdürrahmaıı Bo
yacıgil\er'in. yeniden 1aııziın edilen avukatlık 
iicrrt tarifesiniıı ne zaınan yüriirlüğe gi'receği

ıw dair Adalet Vekilinden yazılı sorusu (6/1260) 
ı C'cvabı ~1 . Xl f . 1953 tarihli 20 nci Birleşiın 

Tııtunak r>eı ·gisiııin sonuna konmuştur.] 
(İçtirna : 4) 

.582. - Zonguldak Mebusu Abdürrahmau 
Boyarıgill er 'in, Devlet daireleri nakil vasıtalariy
lc, resmi nakil vasıtalarına dair Başvek'ilden ya-
7.ılı sorusu (6/1261) 

ı Cevapsızdır.] 

5 3. - Zonguldak Mebusu Abdürrahmaıı 

Boyacıgiller 'in , Zonguldak Ereğli Kömürleri İş
letmesinde gayrimeşru şekilllerde pııra edindiği 
bildirilen yüksek dereceli bir memur hakkında 
ne gibi tahkikat yapıldığına ve bir kısım ikti
sadi devlet teşekküllerindeki personelin aynı 
yoldmı servet edindiklerinin doğru olup olma
dığına dair işletmeler Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1262) 

[Cevabı 25 . XII . 1953 tarihli 22 nci Birle
~im Tutanak Dergisinin sontma konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

5 4. - Zonguldak Mebusu .Abdürrahman 
Boyacıgi!Jer'in, Ereğli Kömürleri Işletmesinin 

1949 - 1953 yıllarında istihsal ettiği kömür mik
tarına, modern lavvarlaı·ıu ne zaman ikıııal edi
leceğine, şlamların ve kömürlerin denize dö
külmemesi için ne düşünüldtiğüne, tizüJnıez'
deki Sömikok Fabrikası ile Zonguldak limaru 

inşaatına ve Kandilli - Ereğli demiryoluna dair 
İşletmeler Vekilinden yazılı sorusu (6/1263) 

[Cevapsızdır. ] 

585. - Zonguldıık Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, maden imalat sahasının ilidas 

·ettiği durumun halli hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Adalet, İşletmeler ve Maliye vekille
rinden yazılı sorusu (6/1264) 

[Cevabı 3 . IT . 1954 tarihli 37 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

586. - Zonguldak Mebusu .Abdürrııhman 

Boyacıgiller'in kürtaja miini olmak için idari, 
adli ve sıhhi ne gibi tedbirler cliişünüldüğüne 
dair Adalet, lçi~leri ve Sağlık ve osyal Yar
dım vekillerinden yazılı sorusu (6/1265) 

[Cevabı 25 . XII . 1953 tarihli 22 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

587. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, antidemokratik kanuruardan han
gilel'inin tadil veya ilga edildiğine dııir Başve
kilden yazılı sorusu (6/1266) 

[Cevııpsızdır.] 

588. - Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'ın, 
Kağızman kazasına bağlı bazı nahiye ve köyler
de vukua gelen heyelan dolayısiyle toprııksız ka
lan çütçi ailelerine ne zaman ve nerede toprak 
verileceğiııe ve Tuzlu'ca kazasının heyelana ma
ruz bazı köylerinde incelemeler yapılıp yapılma
dığına dair Başvekilden yazılı sorusu (6/1267) 

[Cevabı 12 . III . 1954 tarihli 65 nci Birl -
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

589. - Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'ın, 
Kağızman kazasına bağlı Kötek nahiye inde vu
kua gelen heyelli.n neticesinde harap olan sula
ma yollanmn tamiri için ne düşünilidüğüne dair 
Bayındırlık Vekilinden yazllı sorusu (6/1268) 

[Cevabı 20 . I . 1954 tarihli 31 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 4) 

590. - Ordu Mebu.su Feyı:i Boı:tepe'nin, 

Doktor Hamzıı ve Nedim aner'in durumları 
hakkında Milli Savunma Vekilinden yazılı so
rusu (6/1272) 

[Cevabı 25 . I . 1954 tarihli 33 ncü Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmll§tur.] 

(lçtima : 4) 



591. - Malatya Mebusu Mehmet Kartııl 'ın, 
Mühendis Yusuf Ziya Atılgan hakkında alınan 
karar ve tatbik edi len muamelenin mucip sebebi
nin ne olduğuna dair Dışişleri Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1278) 
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ı yet llfüddeiumunıisi hakkında ne muamele yapıl
elığına dair Başvekilden yazılı sorusu (6/1285) 

[Cevapsızdır.) 

[Cevabı 23. XII .1953 tarihli 21 nci Birleşim · 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ı 

( lçtinıa : 4) 
592. - Trabzon Mebusu Hanıdi Orhon'un, 

ortaokullaıın ve bu mcyanda Çaylmra Orta
okulunun öğretmen kadrolariyle diğ!'r noksaııla
ıının ne zaman ikmal edileceğine dair Milli Eği
tim VekHinden yazılı sorusu (6/1279) 

[Cevabı 28. XII. 1953 tarihli 23 ru:ü Biı·lel}inı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

{İçtima : 4) 
593. -Van Mebusu Ferid Melen'in, Van'nı 

Erciş Kazası Belediye Başkanı Süleyman Er
dinç'in Hazincadına te~eil ettiri l miş olan bir kı
sım arazisi hakkındaki Bnşvekilden yazılı sorusu 
(6/ 1280) 

[Cevabı 12 . III . 1954 tarihli 65 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(lçtima : 4) 
594. -Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Knı'S'ııı 

Posof, Kağızmıın, Iğdır ve 'l'uzlncıı kazalarma 
mcyvacılık için verilen kı-edinin artırılmas ı , mey
vacılık mütahassıslıırı gönderilmesi ve nünıunc 
meyva bab~eleri açılınası hususinnnda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Vekilinden yazılı sorusıı 
(6/1282) 

[Cevabı 4 . I . 1954 tarihli 24 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştu r.) 

(İçtinıa : 4) 
595.- Zonguldak Mebusu Abdurrahman Bo

yacıgiller'in, Ziraat Ban~ası Umum Müdürü Mit
hat Dülge hakkında tahkikat yapılıp yapılma

dığına dair Başvekilden yazılı onısu (6/12 3) 
[Cevap ı1.dır.] 
596. - Kars Mebusıı ırn Atalay'ın, Kars 

vilayetinin kaza ve köylerinde merinos koyunu ye
tiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüııe dair 
Tarım Velcilinden yazılı sorusu (6/12 4) 

[Oevabı 18 . XII . 1953 t:ırihli 19 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin onuna konmuştur.] 

(İc;tima : 4) 
597. - Zonınıldak iiicbusıı .Abdürrahnıun Bo

yacıgiller'in, D vlet Vt'kili Celal Ynrdım('ı'nııı 

Ağrı'da yaptığı konuşma dolayı~i~'le vakı iddia
lar kal'Şısındıı tiıhlıiknt yapınıyan Ağrı C'umhuri-

598. - Zonguldak l\Iebusu Abdürrahınan Bo
yacıgiller'in, Adalet i:ılerinin aynı mereie bağlı 
bir tek yargı ciha1.ı ile sağlanması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başvekilden yazılı sorusu 
(6/1286) 

rcevapsızdıı·.] 

599.- Zongulrlak Mebıısu Abdürrahnıan Bo
yarıgiller'in, Tekel fabrikalarının ve tekstil sa
nayiinin ne sebeple hususi trşchbüs ve sermaye
ye dcvı·edilmocliğine dair Başvcki ld cıı yazılı so
rusu (6/1287) 

[Cevabı 22 . I . 1954 tarihli 32 nci Birl~im 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İ~tima : 4) 

600. - Zonguldak Mcbıısu Abdünalıman Bo
yacıgillcr'in , Mill et Partisinin mm·akkatcn kapa
tılmasındıın sonra vukubulan kanun dış ı nıua

melclerin hertaraf edilm<.'si i~in ne düşüııüldüğü
ne dair Başvekilden yazılı sorusu (6/1~88) 

[Cevapsızdır.] 

601. - Zonguldak JUcbu~u Abdürrahman 
BoyarıgillPr 'in, .\[ill<'t Partisinin nnwakkateıı 

kapatılmasından sonra ıbu parti~'C intisabetıni~ 

üye sa~·ısının t<.'shiti i~in parti binalarma gir
ml'yi i<.'abcttir!'n siya i I' C hukuki S<'b<'plere ve 
bunların kanuni m<'snPtlerine dair Başvekildm 
yazı lı sorusu (6/1289) 

[f'evapsızclır. ı 

602. - Zongııldak )f<>busu Abclürrııhmnn 

Boyac·ıA"ill"r'iıı, 19fi1 ~·ılı sıınu.vi kongresinde 
ıılınan kararlardan hangi lerin in n!' sıır<.'tlc tahak
kuk ettirildiğinc ve Sanayii Teşvik Kıı ııununun 

niı:in ihzar edilmediğine dair BaşYCkil len yazılı 
soı·u u (6/1290) 

[Ce1·nhı' 15. II. Ul5.ı tarihl i 43 ncü Birleşim 
Tutanak DPı·gisinin sonuna konmuştur. ] 

{l~timıı : 4) 

603. - Zon~nldak ~Jcbusu Abdürrahman 
Boyat•ıgiller 'in, ınenılekE'tiınizin umumi kalkındı
rılması iı;:in ne gibi tedbirler <' IPvro;.~ül edileliğ i

ne 1·e ne gibi ihznri ~alışmalarda Iıulunulduğu

na dair Başvt>kilden yazılı sorusu (6/1291) 
[Cev'apsızdır.) 

604. - Bulıkrsir )lı>btt~u Ali Fa h ri 1 eri 'nin, 
1946 yılından 1950 ~·ılına ve ı ;:; Mayıs 1950 ta
rihinden hugüne karlur bilfıınum mathuatıı ne 



-809-
kadar ilan parası verildiğine dair Başvekildcn 

yazılı sorusu ( 6/1292) 
[Cevapsızdır.] 

605. - Kars Mebusu Ilüsamcttin Tugaç'ııı , 

Kars'ın bazı köylerindeki meyva ağaçlarmı ~-c

şilyaprak kurdu hastalığındım kurtarmak ir,in 
ne gibi tedbirler alınacağına dair Tarım Veki
linden yazılı soru u (6/12!)5) 

[Cevabı 8. 1 . 195-l ta'rilıli 26 ncı Birleşİnı 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ) 

(lçtimıı : 4) 

, 606. - Kars i\Icbusn IIüsamcttin Tugaç 'ın, 
Kars vilayetine yeni toprak tcV?.i komisyonları 

verilmesi ve bütün memleket toprnkl arıııııı 

kadııstrosuna başlanınası hususlarında ne dü~ü

nüldüğüne dair BaşYekilden yazılı sorusu 
(6/1296) 

[Cevapsızdır.] 

607. - Zonguldak Mı:busu Abdüı·ı·ııhmıın 

Boyacıgiller 'i n , iktisadi devlet teşckküllcri ida
re meclisierindeki başkan ve üyelerin adcdine, 
bu müesseselerde yüksek ücretle ı;alışaııla rla 
arnele kadrosunda memur olarak istihdam edi
IC'nlere ve ınrzkiır tcşckkiillrr umumi lıC'yC'ti top
lantılarına dair BaşvC'kilden ynıı lı sorusu 
(6/1299) 

[Cevapsızdır . ] 

608. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller 'in, . Sarıyar h id ro- elektrik san trııl i
nin inşasını tC'mincn istiııılfik edi! cek ~ahıı \·c 
bu sahadaki köyl crin tesis edilecek yt'ni ve mo
dern köylere nakli husııslarında ne düşün üldü

ğünc dair lşletmeler Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1300) 

[Ccvapsızdır.] 

609. - Kars Mebnsu Sırrı Atalay'ııı, Kars, 
Ardahan, Çıldır, Arpaçay, Digor, Sarıkamış ve 
Göle'de sıı;ırcılık, koyunculuk, nııımlacılık H 

atçılık yetiştirme şubeleı·inc sahip harnlıır ıı~ıl

ııııısı hususunıla ne düşünüldüğüne dair Tarım 
Yekilinden yazılı sorusu (6/1301) 

[Cevabı 1 . Xli. 1953 tarihli 19 ncu 13irlı>

şiııı Tutanak Dergi&;nin sonuna konınllljtur.l 
( tı·tiına : 4) 

610. - Kurs Mı>busu Sırrı Atalay'ın, Kars'
ta orman muhafaza memurları veya telmisiyen 
yetiştiren bir okul ilc hnyvaıı sağlık ın~muru 

okulu ve tarım kolejleri açılması lıUM1Sların
da ne düşünüldüğüne dair Tarım Vekilinden ya-

zılı sorusu (6/1302) 
[Cevabı 21. XII. 1953 tarihli 20 nci Birle

şim Tutnnak Dergisinin sonuna konıııuştur.) 
(lçtima : 4) 

611. - Kocaeli Mebusu Ekrem Alican 'ın, Es
kişehir, Burdur ve Kocaeli viliıyetleriııc 1953 se
nesi büt~esi ile verilen tahsisatin bu vilfıyetle

rin her birinrle kaç köye ı;u getirildiğine, kaç 
köyün yola kavuşturtılduğuna ve Kocaeli viiii
yetinin küçük su işlerine dair Daym hrlık V elci
linden yazılı sorusu (6/1310) 

[Cevabı 15. ll. 1954 tarihli 43 ncü Biı-leşim 
'I'uianak Dergisinin soııunıı konmuştur.) 

(İçtima : 4) 

612. - Zonguldak Mebusu Abdürrabman 
Boyaeıgiller'in, mndeıı işlerinde çalı şan vatan
daşlarınııza kredi sağlamak üzere Etihankın 

vıızifelendirilıııesi veya ınaden kredisi verecek 
yeni bir müesseseniıı tesisi hususlarında ne dü
şünüldüğüne dair l3nşvekilden yazılı sorusu 
(6/1311) 

[Cevapsızdır.] 

613. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, şehir ve kasııbalnrıınızın gece 
emniyetini temin için bekçi teşkilatının ilgası 

ile bu hizmetin polis meınurlarına yaptınlması 
ve bekçi parasının kaldırılması hususlannda ne 
düşünilidüğüne dııir Bnşvekilden yazılı sorusu 
( 6/1:3] 2) 

[Cevapsızdır.] 

614. - Zonguldak Melıusu Abdürrabman 
Boyacıgiller 'in, asker ailelerindçn ınulıta~ olan
lara yupılan yardım ıniktarma ve bu ]Jaraların 
g-ayesind<>n bnşl(a mahallerde istimal edildiği 

hakkındaki söylenti l eriıı doğru olup olmadığı

na dair Başvekilden yaıılı soı'USu (6/1313) 
[Cevabı 12. lll .1!>54 tarihli 65 nci Birleşim 

Tutanak Deı·gisinin sımuna konmuştur.] 
(lc:tima : 4) 

613. - Zonguldak JI.Iebusu A bdiirrahman 
Boyacıgiller'in, ıneınleketiıniz<le zirai sigortala
rın tesis edilmesi hususunda ll<' düşiinüldüğüne 
dııir Başvekilden yazılı sorıısu (6/1314) 

[Ç'~vııhı 15. n . 19114 tıırihli 43 ncü Birieşilll 
'I'ntanak D<'rgisinin sonuna konmuştur. ] 

(İçtimo. : 4) 

616. - Zongııldnk Mebusu Abdürrahronn 
Royneıgiller'iu, Dt'mokrat Porti hakkında adli 
takibat yapılmama ı selı bine do.ir Adnlet Ve-
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kiJinden yazılı sorusu (6/1315) 
[Cevapsızdır.] 

617. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Millet Partisinin kapatılması 

sebeplerine dair Ba§vekilden yazılı sorusu 
(6/1316) 

[Cevapsızdır.] 

618. - Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 
.Ağaoğlu.'nun, Konya vililyeti merkezi ile bazı 
kaza ve nahiyelerinde adalet teşkilatının tak
viyesi hususunda ne düşünüldüğüne, Ankara, 
Kırşehir, Y ozgad ve Konya vilayetlerinin Ada
let kadrolarına dair Adalet Vekilinden yazılı 
sorus-u (6/1318) 

[Cevabı 2 . III . 1954 tarihli 55 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(lçtima : 4) 
619. - Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 

Malatya'da münteşir Doğrusöz gazetesinin 16 . 
XI . 1953 tarihli nüshasındaki «Eski ağalık dev
ri ihya ediliyor.:. başlıklı yazı hakkında İçiş
leri Vekilinden yazılı sorusu (6/1322) 

[Cevabı 5 . III . 1954 tarihli 58 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 
620. - Konya Mebusu Murad Ali Ülgen'in, 

Konya Ereğli'si Mensucat Fabrikası Müdürlü
ğünden uzaklaştınlmış .olan Fahri Fuat Orsan 
hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden yazı
lı sorusu (6/ 1323) 

[Cevabı 2 . III . 1954 tarihli 55 nci Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur. ] 

(l çtima : 4) 
621. - Trabzon Mebusu Cahid Zamangil 'in, 

1953 - 1954 dış ticaret r ejimine dahil Ili sayılı 
ithal listesinin liberasyon usulü ile tatbik olu
nacağı tarihin tesbit v.e ilan edilip edilmediği
ne dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1324) 

[Cevabı 8 . II . 1954 tarihli 39 ncu Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 
622. - Trabzon Mebusu Cahid Zamangil 'in, 

gümrüğe gelmiş veya gümrükten çekilmiş mal
lar bedelinden ve karşılığı Türk lirası olarak 
yatuılmlŞ akreditiflerden yabancı satıcı mem
leketlere transferi yapılmamış paralann mikta
rına dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1325) 

[Cevabı 12 . m . 1954 tarihli 65 nci Birl~-

şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtiına : 4) 

623. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu '
nun, Malatya vilayeti köylerinin içme suyuna 
dair İçişleri Vekilinden yazılı sorusu (6/1326) 

l Cevabı 15 . II . 1954 tarihli 43 ncü Birle
şim 'l'utanak Deı·gisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 4) , 
624.- İstanbul Mebusu Salamon Adato'nun, 

hükümetimiz namına beynelmilel bir teşekkül
de kiralar hakkında bir anlaşma imza edildiği
ne dair gazetel erde intişar eden haberin doğru 
olup olmadığına dair Dışişleri Vekilinden yazı
lı sorusu (6/1327) 

[Cevapsızdır.] 

625.- Diyarbakır Mebusu Kamil 'l'ayşı'nın , 

Ul'fa'mn Viranşehir kazasında İbrahimpaşa V(' 

oğulları narnma tapulu olup ŞCırayı Devlet kanı 

riyle hazineye intikal eden ;mızi hııkkııı<la 

Maliye Vekilinden yazılı sorusu (6/1335) 
[Cevapsızdır.] 

626. - Ankara Mebusu S<'yfi Kuıtb.ck'iıı, .ı 

Kasım 1952 tarihinden bugüne kadar Ulaştırma 
Vekaletiyle bu teşkilii.ta bağlı umum nıüdürlük
lere ne kadar memur, müstahdem ve sair perso
nel almdığına ve hangi vazifeleı·e tayin ed ildik
lerine dair ffiaştırma Vekilinden yazılı sorusu 
(6/ 1336) 

[Cevabı 25 . I . 1954 tarihli 33 ncü Birle
şim Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(lçtiına : 4) 
627. - Mardi'n Mebusu Aziz Uras'ın, askeri 

terfi kanunu liiyihasının ne zaman i\feclisc su
nulacağına dair Milli Savuııınıı. Vekilinden ,vıı.zılı 

sorusu (6/133ı9 ) 

[Cevabı 25 . I . 1954 tarihli 33 ncü Birleşinı 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(Iç· rna : 4) 

628.- Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacıgiller'in. Adliyeye müdıı.hale edildiğin e, 25 
yı llık fiili hizmetini ikmal edenlerden Adalet 
Vekilietince emekliye sevk edilenlerin sayısına, 

1952 ve 1953 yıllarında nakil ve tahvil edilen 
hiıkim ve savcıların miktarına dair Adalet Veki
linden yazılı sorusu (6/1342) 

[ evabı 2 . III . 1954 tarihli 55 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(l çtima : 4) 
629. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo

yacıgiller'in, l ktisadi Devlet Teşekküllerinde 
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verilenı ziyafetler hakkında 'Başvek:ilden yazılı 
yazılı sorusu (6/13-!3) 

l Cevapsızdır.] 
(İçtima : 4) 

630. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yaeıgillcr'in, Öğretmenler Yapı Sandığının du
rumu hakkında Ba.şvekilden yazılı sorusu 

(6/1344) 
[Cevabı 7 . III. 195-! tarihli 60 ncı Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(lçtima : -l) 

631. - Zonguldak Mebusu Abdün-ahman Bo
yacıgiller'in, Namıkkemal mahallesi &a kinleri 
hakkında llıışvekilden yazılı sorusu (6/1345) 

l Cevapsızdır .] 
632. - Zonguldak Mebusu Abdürrabınan Bo

yacıgiller'in, vckiılet emrinde ne miktar memur 
olduğuna, vekiileten ve ek olarak vazife gören 
memurlarm sayısına dair Başvekilden yazılı so
rusu (6/ 13-!6) 

l Cevapsızdır.J 

633. - Zonguldak Mebusu Abdürralıınan Bo
yacıgiller 'in, öğretnı.enlerin nakil ve tayinleri . 
haklanda Milli Eğitim Vekilinden yazılı sorusu 
{6/ 1347) 

[Cevabı 24 . ll . 1954 tarihli 49 ncu Birle.~im 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

{İçtima : 4) 

634.- Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacıgiller'in, yeni kurulmakta olan çimento, şc

kı:r ve emsali fabrika ve tevsilerle demir - çelik 
fabrikalarında geniş bir progranı:a çalışılması

nın dcrpiş edilip edilmediğine dair İşletmeler 

Vekilinden yazılı sorusu (6/1348) 
[Cevapsızdır.j 

635. - Çankırı Mebusu Kilımı Arar'ın, Zon
guldak - Ankara arasında mukarrer elektrikli 
işletmenin güzergahına ve mezkfır hatta işliyen 
motörlü trenin ne sebeple kaldırıldığına dair 
Ulaştırma Vekilinden yazılı sorusu (6/1353) 

l Cevabı 26 . II . 1954 tarihli 51 nci Birleşim 
Tuta:nak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 4) 

636. - Çankırı Mebusu Kazını Arar'ın, Şa
banözü kazasına bağlı Orta namyesinin ağaçlan
dırılması için talebedilen 10 000 aded Kanada 
ka.vağının verilip verilmediğine dair 1'anm Ve
kilinden yazılı sorusu (6/1354) 

[Cevabı 29 . I . 1.954 tarilıli 35 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.1 
(lçtima : 4) 

637.- Çankırı Mebusu Kazım Arar'ın, Çan
kırı vilayetine bağlı Şabanözü kazasının Karavi
ran köyü ilkokulu ile diğer okulların tamirleri 
hıısusunda ne düşünüldüğüne dair MiUi Eğitim 
Vekilinden yazılı sorusu (6/ 1355) 

[Cevabı 12 . III . 1954 tarihli 65 nei Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.) 

( lçtima : 4) 

638. - Çankırı Mebusu Kazım Arar'ın, ası
subayların Şark hizmetlerine ve üç seneden faz
la istihdam edilenlere üç ay izin ve haı·cu·ah ve
rilip verilmediğine dair Milli Savunma Vekilin
den yazılı sorusu ('6/1356) 

[Cevapsızdır.] 

639.- Çankırı Mebusu Kazım Arar'ın, Çan
kırı vilayetine bağlı Taytak köyünün içme su
yuna dair Bayındırlık ve İçişleri vekillerinden 
yazılı sorusu (6/1357) 

[Cevapsızdıı·.) 

640. - Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, 
llgaz'da yapılmakta olan Kise köy barajından 
elektrik istihsal etmek için ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1358) 

[Cevapsızdır.] 

641. - Çankırı Mebusu Kemal Atakurt 'un, 
Çankırı vilayetinin llgaz kazasına bağlı Çörek
çiler köyünün içme suyıına dair Bayındırlık Ve
kilinden yazılı sorusu (6/135!).) 

[Cevapsızdır.] 

642. - Çankırı Mebusu Kazım Arar'ın, Çan
kırı vilayetinde bir çimento fabrikası açılması 
hususunda ne düşünilidüğüne dair Başvekilden 
yazılı sorusu (6/1360) 

[Cevabı 7 . ID . 1954 tarihli 60 ncı Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 

643. - Zonguldak Mebusu Abdürrn h man 
Boyacıgiller'in, İş Kanununun 30 ncu maddesi
ne göre biriken ceza. paralarının miktarı ile ne
relere verildiğine dair Başvekilden yazılı soru
su ('6/1361) 

[ Cevapsızdır.] 
644. - Zonguldak Mebusu Abdürrııhman 

Boyacıgiller'in, memlcketimizde uranyum aran
masımn ve Atom Araştırma Enstitüsü tesisinin 
"rpiş ediliP. edil.mec:Utine ve Ankara 'da bir ra-
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sathane kurulması hususunda ne düşünilidüğü

ne dair Başvekilden yazılı sorusu (6/1362"ı 
[Cevapsızdır.] 

645. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Ankara - Zonguldak motörlü · 
treninin ne sebeple seyrüseferden kaldırıldığı

İla dair IDaştırma Vekilinden yaz:ılı sorusu 
(6/1363) 

[Cevabı ll . ll . 1954 tarihli 41 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 

646. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller 'in, İstatistik Genel Müdürii Şefik 
Bilkur ile PTT Genel Müdürü Orhan Kubat'
ın vazifelerinden uzaklaştınlmaları ııebebine 

dair Başvekilden yazılı sorusu (6/1364) 
[ Cevapsızdır .] 

647. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, adiiye teşkilat haritalarının tan
zim ve tevzii hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Adalet Vekilinden yazılı sorusu ('6/1365) 

[Cevabı 7 . m . 1954 tarilıli 60 ncı Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 

648. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Temyiz Mahkemesinin bir içti
hat mahkemesi haline gelmesi ve Devlet Şılrası
nın takviyesi hususlarında ne düşünüldüğüne 

dair Başvekilden yazılı sorusu (6/ 1366) 
[ evııpsızdır.l 

649. - Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcu
oğlu 'nun, Bingöl viJ.ayet merkezinde bir lise, 
Genç, Solhan ve Karlıova kazalarında birer orta
okul veya öğretmen okulu açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Milli Eğitim Vekilinden 
yazılı sorusu (6/1367) 

[Cevabı 8 . II . 1954 tarihli 39 ncu Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 

650. - Zonguldak Mebusu bdürrahman Bo
yacıgiller'in, Gelir Vergisine tabi mükelleflerin 
sayısına, mevcut teşkilatın vergi kaçakçılığını 

önliyecck kudrette olup olmalığına ve vergi ka
çakçılığından dolayı takibe tabi tutulmu.' olan 
mükellef sayısına dair Jıfaliye Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1368) 

[Cevabı 12 . m . 1954 tarihli 65 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima: 4) 

651. - Çorum Mebusu Baha Koldaş 'ın, Koç
giri isyanı hadisesinde yararlıklar gösteren Şa
ban Ateş'in, lstikllıl Madalyası ile taltifi hak
kındaki inha evrakına dair Başvekilden yazılı 
sorusu (6/ 1369) 

[Cevapsızdır.] 

652. - Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
~·acıgill r'in, Af Kanunundan önce ve oonra 
ceza ve tevkif evlerinde bulunan mevkuf ve mah
kfım sayısına ve Ceza Kanununda yapılan son 
tadilatın neticesine dair Adalet Vekilinden yazılı 
sorusu (6/1370) 

[Cevapsızdır.] 

653. - .Zongu ldak Mebusu Abdürralıınan Bo
yacıgiller'iıı, işçilere ihtiyarlık sigortası fonla
rından ayrılan kredi ve yapılan meskenlerin mik
tarına dair Başvekilden yazılı sorusu (6/1371) 

[Cevapsızdır.] 

654. - Çank ırı Mebusu Kemal Atakurt'un, 
Kurşunlu Kazasında Büyül{ gölde yapılan baraj
dan elektrik istihsalinin düşüniilüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1372) 

[Cevapsızdır . ] 

655. - Çankırı i\[cbusu Kemal Atakurt'un, 
Ilgaz Kazası Devres çayı üzerindeki köprünün 
1954 yılında tamamlanıp tamamlanmıyacağına 

dair Bayındırlık Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1373) 

[Cevabı 25 . II . 1954 tarihli 50 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konnn~tur.] 

(l~tima: 4) 

656 - Çankıı·ı Mebusu Kaz1m Arar 'm, Çan
kırı merkez kazası dalıilinde ırmak üzerinde bir 
köprü inşasının düşünülüp düşü.nülmediğine dair 
Bayındırlık ekilinden yazılı sorusu (6/1374) 

[Cevabı 24 . ll . 1954 tarihli 49 ncu Birleşim 
Tutanak Deı·gisinin sontma konmt~tur.] 

( İçtima: 4) 

657. - Çankırı Mebusu lGizun Arar'm, 
Çankırı merkcı kazasına bağlı Yapraklı nalıiye

sinin iktisaden kalkınabilnıesi i~in bir baraj in
şasının düşünülüp <lüşünülıncdiğin<' dair Bayın
dırlık Vekilinden yazılı sorusu (6/1375) 

[Cevapsızdır.] 

658. - Çankırı 1\febusıı Kazım Arar'm. Şa
banözü kazasının Karakaya mevkiinde yer altı

na kaçtığı aıılaşllan sudan 'istifade i<;in bir yer
altı barajı inşasının dü~ünülüp düşünülmediğine 
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dair Bayındırlık Vekilinden yazılı sorusu 
(6/1376) 

[ Oevııpsızd.ıı· .] 
659. - Çankırı Mebusu Kazım Arar'ın, An

kara - Zonguldak hattında işiiyen motörlü tre
nin kald.ınlması ve yolcu treninin de haftada üç; 
gürıe indirilmesi sebebine dair Ulaştırma Veki
linden yazılı sorusu (6/1377) 

[Cevabı ll . II . 1954 tarihli 41 nci Birl cş'im 
Tutanak Dergisinin sonuna konmU§tur.] 

(1çtima : 4) 
660. - Çankırı Mebusu Kiizım Arar'ın, Çan

kırı merkez kazasma bağlı biizı köyler halkının 
muayyen zamanlarda yaptıkları tuz nakliyatı 
dolayısiyle yıllık Gelir Vergisine tabi tutulma
sırun sebebine dair Maliye Vekilinden yazılı so
rusu (6/1378) 

[Ceva.psızdır.] 

661. - Çankın Mebusu Kazım Arar'ın, ıne

murl ara ikramiye verilmesi hakkındaki kanun 
liiyihası nıünasebetiyle Bütçe Komisyonunda 
Maliye V ekiileti adına konuşan temsilcinin beya
natma dair Maliye Vekil'indcn yazılı sorusu 
(6/1379) 

[Cevabı 12 . III . 1954 tarihli 65 nci Birleşim 
Tutanak Derg]sinin sonuna konmuştur.] 

(1çtima : 4) 

662. - Çorum )febusu Baha Koldaş'ııı, em
niyet müfettişleri ile muavinlerinin terfileri için 
ne düşünilidüğüne dair Başvekildcn yazılı soru
su (6/1380) 

[Cevabı 5 . III . 1954 tarihli 58 nci Birleşim 
Tutanak Derg'isinin sonuna konmuştur.] 

(1çtima : 4) 
663. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 

mahpuslann ~alıştırılması husuımnda ne düşü
nüldüğüne dair Adalet, İçişleri, İşletmeler ve 
Maliye vekillerinden yazılı sorusu (6/1381) 

[Cevabı 15 . II. 1954 tarihli 43 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(1çtima : 4) 
664. - Trabzon Mebusu Mahmut G{)loğlu ·_ 

nun, köy enstitüsü mezunlannın Yedek Subay 
Okuluna alınıp alınmadıklarma dair Milli Sa
vuruna Vekilinden yazılı sorusu (&/1383) 

[Cevabı 17 . II . 1954 tarihli 44 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 

(!çtima : 4). 
6!15. - Zonguldak M:ebusu Rifat ivişoğlu '

nun, vazifelerini kötüye kullanan Devrek Kay-

makamı ile Jandarma Kumandanı hakkında ne 
gibi idari ve inzıbati tedbirler alınd1ğına dair 
!~'işleri Vekilinden yazılı soru u (6/1384) 

[Cevabı 24 . II . 1954 tarihli 49 ncu B'irleşim 
Tutanak Dergisinin somuıa konmuştur.] 

(İçtima : 4) 
666. - Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu '

nun, Devlet nüfuzunu suiistimal eden Devrek 
Kaymakanlı hakkında tahkikat. yapılıp yapılma
dığına dair Adalet ve f çişl eri vekillerinden yazılı 
sorusu (6/138!i ) 

[Ccvapsızdır.] 

667. - Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu '

nun, Devrek belediye reisinin vazifesini suüs
timal et.tiği hakkıııdaki söylentinin doğru olup 
olmadığına ve bu hususta ne gibi tahkikat ya
pıldığına dair Adalet ve İçişleri vekillerinden 
yazıh sorusu (6/13 6) 

[Cevapsızdır.] 

668. - Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'
nun, Trabzon 'un Maçka kazasında heyeliina 
ıuiiruz bazı köyterin durumu hakkında İçişleri, 
Devlet ve Tarım vekillerinden yazılı sorusu 
(6/ 1387) 

[Cevapsızdır_J 

669.- Çorum Mebusu Baba Koldaş'ın, nahi
ye müdürlerinin ikelar ve taltifleri hakkında 

ne düşünüldüğiine dair İçişleri vekilinden ya
zılı sorusu (6/1388) 

[Cevabı 2. III .1954 tarihli 55 nci Birleşim 

Tutanak Dergisinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 4) 

670. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 
Devlet Konservatuvarııun muhtelif bölümlerin
den mezun talebelerin kısa kurslara tnbi tutul
mak suretiyle ortaokul müzik öğretmeni ola
rak yetiştirilmeleri hususunda ne düşünüldüğu
ne dair Maarif Vekilinden tahı·iri suali (6/1390) 

[Cevapsızdır.] 

671. - Burdur Mebusu Mehmet Öz bey 'in, 
Jandarma Subay Tatbikat Okulunda okuyan 
jandaı·ma teğmenlerine yevmiye verilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne clııir Dahiliye ve 
Milli Müdnfaa vekillt>ı·incl n tahriri suali 
(6/ 1391) 

[Cevabı 24. U .l954 tarihli 49 ncu İnikat 
Zabıt Ceridesinin sonuna konmuştur.] 

· (1çtimıı : 4) 
672. - Çorum Mebusu Baba Koldaş'ın, kı% 

talebeler için kaç lisede pans'yon mevcut oldu-
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ğuna ve bu liselere hel' sene yeniden kaç talebe 
kabul edildiğine dair Maarif Vekilinden tahriri 
suali (6/1393) 

[Cevabı 2. III. 1954 tarihli 55 nci İnikat 

Zabıt Geridesinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 
673. - BuTdttT Mebusu Mehmet Öz bey 'in, 

tank subaylarına yıpranma tazminatı verilmesi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Milli Müdafaa 
Vekilinden tahriri suali (6/1397) 

[Cevabı 7. m. 1954 tal'ihli 60 ncı tnikat 
Zabıt Geridesinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 
674. - Burdur Mebusu Mehmet Ozbey'in, 

Burdur vilayetinin Bucak kazasına bağlı Dut
alan köyü ile Elsaz köyü arasında mevcut or
man enkazının satılarak halka tevzü hususun
da ne düşünüldüğünc dair Ziraat Veltilinden 
tah ri ri su ali ( 6/1398) 

[Cevabı geldi. Dosyasına kondu.) 
676. - Burdur Mebusu Mehmet Ozbey'in, 

göçebelerin muayyen bir romtakada iskanları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Devlet, Dahi
liye ve Ziraat vekillerinden tahriri sunli 
(6/1403) 

[Cevabı 12. III . 1954 tarihli 65 nci • lnikat 
Zabıt Geridesinin sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 4) 
676. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in , 

Burdu-r'un Gölhisar kazasırun Maşta köyünden 
tek vergi alınması hp.kkında ne düşünüldüğüne 
dair Maliye Vekilinden tahriri suali (6/1404) 

[CevapsızdıT.] 

677. - Zonguldak Mebusu Rifat. ivişoğlu '

nun, DeVTek Belediye Reisinin kaçak tahta ve 
direkler kullan<lığına dair Ziraat Vekilinden talı
riri su ali ( 6/1405 ) 

[Cevabı 12 . III . 1954 taTilıli 65 nci lniDı:at 
Zabıt Geridesinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima: 4) 
678. - Zonguldak Mebtısu Rifat Sivişoğlu '

nu-n, Devr k kar.asındaki kuyulara konulmak 
üzere gönderilen \iç tulumba hakkında Dahili
ye Vekilinden tahriri suali (6/1406) 

[Cevabı geldi, dosyasına kondu.] 
679. - Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu '

nun, Zonguldak mumi Meclisi üyelerinden 
Akif Çağnlın.1 ın, köylüye meccanen veı·ilmesi 
icabeden su borularını para ile sa.ttığı hakkında
ki öylentilerin doğru olup olmadığınn dair Ad-

liye Vekilinden tnhriri suali (6/1407) 
[ Cevapsızdır.] 
680. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey 'in, 

nahiye karakol kumandanlarına birer at veril
nıesi hakkında ne düşünüJdüğüne dair Dahiliye 
Vekilinden tahriri suali (6/1409) 

[Cevabı 4 . III . 1954 tarihli 57 nci lnikat Za
bıt Geridesinin sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 4) 
681. - Burdur Mebusu Mehmet Ozbey'in, 

mahkemelerde yeminin hiikiminin takdirine bı

ralkılması ve yalancı şahitlerin cezalarının artı

rılması hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
Adiiye Vekilinden tahriri sual i (6/1410) 

[ Cev~psızdır.] 
682. - Kırşehir Mebu ·u Halili Sezai Erkut. '

un, bu yıl ne kadar traktör ve biçer - döğer ithal 
edileceğine, Zirai Donatım Kurumundan trak
t"ôr ve biçer - döğer almak için sıra numarası 

verilenierin sayısıııa daiı· 7.iraat Vekilinden tah
riri suali (6/1411) 

[Cevapsızdır.] 

683. - Burdur Ml.'busu Mehmet Ozbey'in, 
dilimizin yaşıyan dilden inşası h!Lqusunda ne dü
şünüldüğünc dair Maarif Vekilinden tahriri su
ali (6/1412) 

[Cevapsızdır.] 

684. - Seyhan Mebusu Sedat Ban 'nın, lkin
ci Cihan Harhinin devamı sırasında ordumuzda
ki ölüm vukuatının hastalık nevilerine göre bil
dirilmesi hakkında Milli Müdafaa Vekilinden 
tahriri suali (6/ 1413) 

[Cevabı 12. III . 1954 tarihli 65 nci lniDı:ııt 
Zabıt Geridesinin sonuna konmuştur.] 

(lçtiına : 4) 
6 5. - Ordu Mcbusu Naşit Fırat 'ın, Reisi

euroburun Amerika seyahatinde refakatlerindc 
bulunanlara ve bu seyahat münascbl.'tiyll' sarf 
edilen döviz miktanna dair Başv6kilden tahriri 
suali (6/1414) 

[Cevapsızdır. ] 

6 6. - Ordu Mebusu Naşit Fırat'ın , mülga 
köy enstitüsü mezunu köy sağlık memurlarının 

ılıhat ve İçtimai Muavcnet Vekii'leti sıhhi.ve 
memurları ile eşit haklara tübi tntulup tutul
mıyacakJaı·ına dair Sıhhat ve lçtimai Muavenet 
Vekilinden tahrirl suali (6/1415) 

[Cevabı 12 . III . 1954 tarihli 65 nci İniDı:at 

Zabıt Geridesinin sonuna konmuştur.] 

(lı;tima : 4) 
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687. - inob Mebusu Muhit Tümerkan 'ın, 

bankalarca yapılan ikrazlann 1936 arazi yazımı
na göre hesap· edilmesi hakkında Başvekilden 

tahriri suali (6/1418) 
(Cevabı geldi dosyasına kondu.] 
688. - Sinob Mebusu Muhit Tümerkan 'ın, 

ufakı çapta bulunan tuğla ve kireç ocaklannın 
durumlan hakkında Başvekilden tahriri suali 
(6/1419) 

(Cevapsızdır. ] 

689. - Sinob Mebusu Muhit Tümerkan 'ın, 

Boyabatın Boyalı köyü yangın ı için ne kadar yar
dım yapıldığına ve daha ne gibi yardım yapıla
bileceğine dair Başvekilden tahriri suali (6/1420) 

[Cevabı 12 . III . 1954 tariiili 65 nci Inikat 
Zabıt Ceridesinin sonuna konmuştur. ] 

(fçtima : 4) 
690. - Sinob Mebusu Mu h it Tümerkan ' ın, 

:::;inob vilayetinde inşaatı yanm kalıruş olan okul
lar hakkında Maarif Vekilinden tahri ri suali 
(6/1421) • 

[Cevabı 12 . III . 1954 tarihli 65 nci İnikat 

Zabıt Geridesinin sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 4) 

691. - Çankın Mebusu Kiizını Arar'ın, Şa

banözü Güzelleştinne Derneği Başkarunın cemi
yet narnma topladığ-i paralar hakkında Adiiye ve 
Dahiliye vekillerinden tahriri suali (6/1422) 

[Dahiliyc VekiLietinden cevabı geldi. Dosyası 

na ikondu.] 

692. - Çankın Mebusu Kazım Arar 'ın, Çan
kın vilayetinin Şaibanözü kazasında 12 . X . 1953 
tarihinde Türkiye Köylü Partisi adına yapılan 
toplantıda hilfıfı hakikat zabıt tutanlar hll'kkın
da Adiiye ve Dahiliye vekillerinden t.ahriri suali 
(6/1423) 

[Dahiliye Vekaletinden cevabı geldi. Dosyası

na 'kondu.] 

693. - Tunceli Mebusu Hıdır Aydın 'ın , Tun
celi vili\yetinjn rktisadi ve kültürel halkımlardan 
kalkındırılması hususlannda ne düşünüldüğüne 
dair Başvekilden tahriri suali (6/1424) 

[Cevapsızdır. ] 

···~ . 



2. 1 stizahlar 

İQTlMA : F. 

Fevkıı.l8.de İçtimada. tevcih edilen (ı) istizah reddedilmiştir . 

ı. - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu '

nun, yapılmakta olan Büyük Millet Meclisi bi
nası ile .Atatürk Anıtının •bulunduğu saha i çirı

deki arazi hakkında Bayındırlık Bakanından 

gensorusu (6/42) 
[Kamutaym 30 . VI . 1950 tarihli ı5 nci Bir

leşiminde reddedilmiştir.] 

tÇTlMA : ı. 

Birinci İçtiınada. tevcih edilen (2) istizahtan (ı) i sahibine iade edilmiş, diğeri de görüşülmüş
tür. 

2. - Malatya Milhıtvekili İsmet lnönün 'n ün, 
dış politika ile memleketin siyasi ve askeri me
seleleri hakkında Başbakandan gensorusu 
(6/100) 

[Kamutayın 1 . XII . ı950 tarihli 13 ncü Bir
leşiminde sahibine iade .edilmiştir.] 

(lçtima : 1) 

3. - Kırşehiı· Milletvekili Osman Bölükba
şı ve Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, 
Kore'ye gönderilen savaş birliği hakkında Baş
bakandan gensorusu (6/101) 

[Kanıutayın ll . XII . 1950 tarihli 13 ncü 
Birleşiıninde görüşülmüştür.) ( l~tima : 1) 

tÇTlMA : 2 

İkinci İçtima.da. tevcih edilen (2) isıizahtan (ı) i reddedilmiş, diğeri de geriverilmiştir. 

4. - Tı·abzon Milletvekili Cemal Reşit Eyü
boğlu 'nu u, re ıııl il linlarm gazetelere tevzii 
hakkındaki 3/1329-i, sa)'llı son kıınırnaıne ile 
bu kararnamenin uygulama şekli hakkında Baş

bakandan gensorusu (6/470) 
[Kamutayııı 23 . XI . 1951 tariltli nci Bir-

leşiminde ı· ddedilıııiştir.] (lçtima : 2) 

5.- Maruin Milletvekili Aziz Uras'ın, Mar
din'in, Kordis köyü ınulttarı Mehmet Elik hak
ltındııki Danıştay ilanıının yeı·inP getirilmeme
si dola:ınsiyle tı:işlcri Bakaıııııdan gensorusu 
(6/730) 

[Kamuta)'ln 1 . VI . 1952 ta ı ·ihli 86 ncı 
Bir! iminde geriverilmiştir.] (lçtiınıı. : 2) 
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lQTlMA : 3 

Uçüncü lçtimad.a tevcih edilen (5) isti.zahtan (4) ü reddedilmiş, (1) i de sahibi tarafından ge
ri alınmıştır. 

6. - Erzurum Milletvekili Sıtkı Salim t3ur
çak 'ın, C. H. P. Genel Başkanı ve M alatru Me
busu İsmet İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar gü
nü İzmir'de söylemiş olduğu nutuk ile onu ta
kibeden Manisa ve Balıkesir hiıdiseleı·i ve bu 
hadiseler karşısında alınan tedbirler hakkında 
Başbakandan gensorusu (6/829) 

[Kamutayın 19 . XI . 1952 tarihli 6 ncı Bir
l eşiminde gensoru a~ılması redcledilıııi~tir.] 

(İçtima : 3) 
7. - Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba

rutçu 'nun, umumi seçimlerden evvel Seçim Ka
nununun ve adli sistemin açık yerlerinin doldu
rtıhıp noksanlarının tamaqı.lanmasının düşünü

lüp düşünülmediği, vatandaşların söz, yayın ve 
toplantı hürriyetlerini teminat altında bulun
duracak yeni müeyyidelcre ihtiyaÇ olup olma
dığı, bu hürriyetlerin istimaline engel olan ve 
olmak İstiyenler hakkında tedbir olarak ne dü
şünüldüğü ve «Millet iradesine ve ileri fikirlere 
dayanan iclareden», «siyasi bünyenin tam de
mokratik şekilele ıslahından», «istikrarlı ve en 
pürüzsüz şekildeki kanun ve hukuk dev:( ti ni
zamından» ne miına çıkarıldığı hakkında Baş

bakandnn gensorusu (6/830) 
[Kamutayın 21 . XI . 1952 tarihli 7 .ıci Bir

leşiminde gensoru açılması reddedilmiştir.] 
(İçtiına : 3) 

8. - Mardin Mill etvekili Kemal Türkoğlu'-

mm, i kinci Meneleres kabinesiııe dahil bakan
lardan yarısından fazlasının değişmiş olması 

dolayısiyle Anayasaya uygun bir kabinenin te
şekkülüne imkan hazırlamak ma.ksadiy;c Baş
bakanın istifa etmemesi veya hiç olma"-'~ 9ek
lcn istifa ederek aynı şahsiyetlerle ve y('nı bir 
programla Meclisten güven oyu istemcme~i ~e
bcplerini açıldamak üzere Başba'randan genso
nısu (6/838) 

[Kanıutayın 8 . XII . 1952 tarihli 14 ncü Bir
leşiminde sahibi tarafından geri alınmıştır . ) 

(İçtima : 3) 
9. - Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı ve 

iki arkadaşının, Türkiye'de pürüzsüz demokra
tik bir idarenin kurulduğu ve vatandaş hak ve 
h ii n·iyetlerinin tam manasiyle teminat altına 
alındığı yolundaki iddialarının veya istinadctti
ği hususunun açıklanmasına dair Başvekilden 
gensorusu (6/1080) 

[Umumi Heyetin 24 . VI . 1953 tarihli 96 ncı 
Birleşinlinde gensoru açılınası reddedilmiştir.] 

(İçtima : 3) 
lO. - Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'

nın, Millet Partisinin elini siyasete alet ettiği 
yolundaki iddialarının neye istinadettiği husu
sunda Başvekilden gensorusu (6/1112) 

[Umumi Heyetin 24 . VI . 1953 tarihli 96 ncı 
Birleşinlinde reddedilmiştir.) 

(İçtima : 3) 

lÇTlMA : 4 

Dördüncü lçtimad.a tevcih edilen (4) istizahtan (3) ü redde~, (1) i de muamele görmemiş-
tir. . 

ll. - Trabzon l\iebusu Cnlıid Zamangil ve 
-! arkadaşınuı, dış ticaretimizdc hüküm süren 
dış ödeme zorluklarının ve ~eşitli meııfi netiecle
rinin ne kadar zamanda ve nasıl bir pmgranı 
ve tedbirlerle izalesi düşünillelüğü hususund:ı 

Başv~ltilden gensoru u (6/ 130-!) 
[Umumi Heyetin 25 . 1 . 1954 tarihU 33 nrü 

Biı·lt-şinıinde gensoru a<;ılmor,ı r ddedilıniştir.] 
(İçtima : 4) 

12. - .'eyhan Mcbusu Rcmır.i Oğuz Arık v<ı 
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5 &rkadaşının, Mı ·ır Devleti nezdindeki Büyük 
Elçimizin bususi durumuna rağmen vaktinde 
geri alınmamış olması ·ebebi ve son badise kal'§ı
sında sebep olanların iş başında kalmasının doğ
ru olup olmadığı hakkınrla Dışişleri Vekilinden 
gensorusu (6/1337) 

[Umumi Heyetin 25 . I . 1954 tarihli 33 ncü 
Birleşinlinde gensoru açılması reddedilmiştir.) 

(lçtima : 4) 
. 13. - Trabzon Mebusu F'a.ik Armed Barut
çu'nun, Kahire Büyük Elçimizin Mısır Hükü
meti tarafından hudut baricine çıkarılması ha
disesinin bugüne kadarki safalıatı ile bu işte 

Dışişleri Vekaletinin nasıl bir hareket hattı üze
rinde olduğuna dair Dışişleri Vekilinden genso
rusu (6/1340) 

[Umumi Heyetin 25 . I . 1954 tarihli 33 ncü 
Birleşinlinde gensoru açılması reddedilmiştir.) 

(İçtima : 4) 

14. - Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı ' 

nın, Adaletin istikliili ve hakimierin teminatı 

meselesi halledilmeden seçim emniyetinin sağla

nıp sağlananııyacağı hususunun Başvekilden is
tizah olunmasına dair takriri (6/ 1400) 

[Muamele görmemiştir.] 



G. Bakanlar Kurulu 

lÇTlMA : l' . 

1. - Dönemin değişmesi dolayısiyle Baş

bakan Şemsettin Günaltay 22 . V . 1950 tari
hinde istifa etmiş, yeni Bakanlar Kurulunu 
teşkile Cumhurbaşkanı Cel.il Bayar tarafın
dan İstanbul Milletvekili Adnan Menderes 
memur edilmi§tir. 

Başbakan Adnan Menderes 'in teklifi üze
rine yeni Bakanlar Kurulunun aşağıda adları 

yazılı zevıı.ttan teşkilinin tasdik olunduğunu 
mübeyyin 22 Mayıs 1950 tarihli Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Kamutayın 22 . V . 1950 ta
rihli Birleşiminde okunmuştur. 

Başbakan 

Adalet Bakanı 

Milli Savı.ııımu ) 

lçişlcri » 
Dışişleri » 
Ualiye » 
Milli Eğitim » 
Ba.vıııd ırlık ,. 
Bkoııonıi .ve Ticaret » 
Sağlık ve ::;osyal \'aı·dını » 
(~ümrük ,.c Tekel » 
Tarım » 
Ulaştırma 

Çalışma 

l şl etnıclE>ı· 
De,·lrt Bakanı vP Baş

bııkan Yardımcıs ı 

Ocvlet Bakanı 

» 

» 
» 

Ad'nan Menderes 
Halil Özyörük 
Refik Şevlkct İnce (1) 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Fuad Köprülü (2, 3, -! ) 
Hali l Ayan 
Avııi Başman (5, 6) 
Fahri Belcn (7) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
Nilıad Rcşad Belger ( ) 
Nuri Özsaıı 
Nihat İyriboz 
T vfik İleri (!)) 

Hasan Polatkan 
Muhlis Ete 

(10) 
(ll ) 

İst.ıı.nbul 

İzmir 
Manisa 
Edirne 
İstanbul 
Bursa 
!zmir 
Bolu 
İzmir 

·İstanbul 
Muğla 

Çanakkale 
Samsun 
Eskişeh i r 

Ankara 

2. - Yeni Hükümet programını 29 Mayıs 

1950 tarihinde Mecliste okumuş olup gerek 
program ve gerekse bu bapta cereyan eden 
görüşmeler : 

zaptının 24 : 32, 31 . V . 1950 tarihli Dördün
cü Birleşinı zaptının 42 : 92 ve 2 . VI . 1950 
tarihli Beşinci Birle§inı zabtının 94 : 111, 115: 
143, 144 : 147 nci. sayfalarında yu.zılıdır. 

29 . V . 1950 tarihli tt çüncü Birleşinı 

( 1) Bi•· ay izin cılıııış olon JlfiUi Savunma Bakwıı Refik Şevket Ince'nin döniişüne kadaı· keııdi
:ine Devlet Bakanı ve Bo .. şbalian Yardimıcıs-ı Samıet Ağaoğlu ı•ekillik etıniştiı·. 

(2) Paris'te topl.aııan Avrupa Ekonomik Iş Birliği Teşkı'latı Bakanlar Konseyi ile Avrupa Kon
seyi Bakanlar Komitesiııde Türkiye'yi temsilen giden Dışişleri Bakanı Fıw.d Köprülii.'nün dönü.ş-ü.ne 
kadar kendisine Ekonomi ve Tica-ret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe vekilıik etmi§tit. 

(3) Avrupa Konseyi BakanUır Komitesinde Türkiye'yi temsil etmek 'iizere Stras'burg'a giden 
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Dışişleri Bakanı Fuad Köprüıü'niitn dönü.şüne kadar kendisine Ekmomi ve Ticaret Bakanı Zühtü 
Hilmi Velibeşe vekillik e tmiştir. 

( 4) Roma 'da toplanacak olan Avrupa Kmseyi Bakanlar Komitesinde Türkiye 'yi tenısı1 etmek 
iizere giden Dışişleri Bakanı Fuad Köpriilü'nün dönüşüne kadar kendisine Ekmomi ve Ticaret Ba
kanı Zühtii Hilmi Velibeşe vekillik etnıiştir. 

, (5) Sıhhi durumu yüzünden istifa elen ~liilli Eğitim Bakanı Avni Baş1ııan'ın istifasının kabu
lü ve Milli Eğitim Bakanlığına GiimriUc ve Tekel Bakanı Nuri Ozsan'ın vekil olarak tayini hakkın
daki 3 Ağustos 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 6 . Xl . 1950 tarihli Birieşi
minde okunmuştur. 

(6) Açık bul1ınan Mı1li Eğitim Bakanlığına Ulaştırma Bakanı T evfik lleri'nin ve Ulaştırma 
Bakanlığına da Ankara MiUetvekili Seyfi Kurtbek'in tayinleri hakkındaki 11 Ağustos 1950 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 6 . XI . 1950 tarihli Birle§iminde okunmuştur. 

(7) !stifa eden Bayındırlık Bakanı Fahri Belen'in istifasının kabul ve adı g~en Bakanlığa 
Çalışma Bakanı II asan Polatkan'ın ·vekil olarak tayin edildiğine dair olan 28 Ekim 1950 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı tezkoresi Kanıutaym 6 . Xl . 1950 tarihli Birleşinıinde okunmuştur. 

{8) Istifa elen Sağlık ve So,syal Yardım Bakanı Nihad Reşad Belger'in istifasının kabulii ile 
yerine !zmir Milletvekili Ekrem Hayri V stündağ'ın tayini hakkındaki 19 Eyliıl1950 tarihli Cumhur

başkanlığı tezkeresi Kamutayın 6 . Xl . 1950 tarihli Birleşiminde okunmtt§tur. 
(9) lllilli Eğitim Bakanlığına tayin edilen . Tevfik lleri'den açık kalan Bayındırlık Bakanlı

ğına Ankara ~lfilletvekı?i Seyfi Kurtbele'in tayin edildiğine dair olan 6 Ağustos 1950 tarihli Cum
hurbaşkanlığı tezleeresi Kam1ıtayın 6 . Xl . 1950 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(10) Başbaklın Yardımcılığı göreviyle Devlet Bakanlığına Manisa lıfıLletveleili Samet Ağaoğlu'
nun tayinine dair olan 5 H aziran 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezleeresi Kamutayın 12. V !.1950 
tari/ıli Birle§iminde okunmuştur. 

(11} Açık olan Devlet Bakanlığına, .illanisa Milletvekili Feı•zi Liıtfi Karaosrııanoğ/u'nun tayi
nine dair olan 10 . V ll'. 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezireresi Kamuta-yın 11 . VII . 1950 tm-ih
Zi Birleşimirıde okunmuştur. 
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İQTİMA : 1 

1. - Birinci toplantı yılı ba§mda Bakanlar Kurulu a§ağıda ya.zılı şekilde idi 

Başbakan 

Devlet Bakanı ve Baş

lıakan Yardımcısı 

Devlet Bakımı 
Adalet » 
Milli Savunma » 
!<;iş l eri » 
Dışişl('ri :o 

Maliye :o 

~[illi Eğitim » 

13u.vındırlık " 

gkonoıni ,.e Ticaret :. . 
~ağlık ve Sosyal ~rardını :o 

Uümrük ve Tekel :o 

1'a rını 

Ula~tırınıı 

Çalı . ıııu 

tş letıncleı· 

" 

Adnan Menderes 

Saınet Ağaoğlu 

F\wzi Lütfi Karaosmanoğlu 
Ilaiii Özyörük 
Refik Ş<'vkt't l ncc • 
Hükneddin Nasuh ioğlıı 

F'ıı:ıd Köprülü 
ll alil ı\~•an (l ) 
Trdik llcri 
Ilasan Polatkan (Vckliilcten ) 
(2, 3) 
7-ülıtii Hilmi \'t·libcşr 

ı:krcm Jl ayri Üstündağ 
l'\ııri Ö1.san 
:\lihnt l .vriboz 
Seyfi Kurtbck 
ll a.~"n Polatkan (4, 5) 
J!ulı lis Etl' 

İ stanbul 

Manisıı 

Manisa 
fzınir 

Manisa 
Edirnr 
!. tanbul 
Blırsıı 

~amsun 

Eski şehir 

Iz ın ir 
!zmir 
Muğla 

Çanakkale 
Ankara 
Eski~ehir 

Ankara 

2. - 8 Mart 1951 tarihinde İstanbul Mil
letveltili Adnan Menderes Ba§baka.nlıktan çe
ki.lıııi§ ve tekrar İstanbul Milletvekili Adnan 
Menderes yeni Hükümetin te§kiline Cumhur
başkanı Celli.l Bayar tarafından memur edil
miştir. 

Ba§bakan Adnan Menderes'in teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunun aşağıda adlan ya.zılı 
zevattan teşkilinin tasdik olunduğunu bildiren 
9 Mart 1951 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkere
si Kamutayın 26 . ın . 1951 tarihli Birleşimin
de okunmuştur. 

(1} /Jalil .-tyan'ın Maliye Bakcınlığ11ıclan isti{ası k.abul vt .llaliy t Bakanlığına Çalışma Bakam 
Hasan Palalkan'ın tayinine dair olan Cum/qrbajkanlığının 14 Aralık 1950 tarihli tezkeresi Kamu
tayın 15 . Xll . 1950 tarihli Bir/eşiminde okunmuştur. 

(2) Açık bulıma.n Bayındırlık Bakanlı(ima Devlet Bakanı ve Bll§bakan Yardımcısı Samet 
Ağaoğlu'nun vekil olarak tayini hakkındaki Cumhurbaşkanlığının 14 Araltk 1950 tarihli tezkereıi 

Kamutayın 15 . Xll . 1950 tarihli Birleşiminde okunmuştur . 
. (3) Açık bulıman Bayındırlık Bo.kanlığı11a Eskişehir Mı1letvekili Kemal Zeytinoğlu'nun t4yi

nine dJ.ıir olan 22 Aralık 1950 tarihli Cıımhıırbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 25 . Xll . 1950 tarihli 
Birle,~iminde oku.mımştur. 

(.f) • ı çık bulunan Çnlı§nıa Bakanlığına Ekonomi ı•c Ticaret Bako-ııı Zii1ıtii Tf11mi Velib~e'nin. 

1' eki/ nlrınık tayi1ıi hakkındaki l·l .ı rai1k 1950 taı-ihli Cıımhu.rbaşkanlığı tezkercsi Kamutay'tn 
15 . X ll . 1950 tarihli Birleşinrinde okıııımııştıır. 

( 5) .ıçı/; bulıı110n ('alışma Balamlığına Bıır a .ll il/ rtıırkili /Jul iısi Köymen 'in tayinine dair olan. 
:ı-ı .'!ralık 1950 tari/ıli Cumhııhbn.şkanlığı trzkrreçi Kamulay'ın 95 . X l! . 1950 tarihli Birle§iminde 
okmımuştur. 



Başbakan 

Devl<'t Bıı.kam ve Baş

hakan Yardımcısı 
J) vlot Bakanı 

AdaJ t » 
Milli Savunma » 
.t~işlcri » 
Dışişleri » 
Maliye » 
Milli Eğitim » 
Bayındırlık » 
!!:konomi ve Ticaret » 
ağlık ve osyal Yardım » 

G·ümrük ve Tekel » 
'l'arınt » 
l 'laştırma » 
Çalışına ,» 
Işletmeler » 
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Adnan Menderes 

Sarnet ğaoğlu 

Refik Şevket İnce ( 1,2) 
Rülmeddin asuhioğlu 

Hulusi Köymen 
Halil Özyörük (3) 
Puad Köprülü (+). 

Ilasan Pol at.kiııı 
'l'Pvfik lleri 
Kemal Zeytinoğlu 

}fuhlis Ete 
l~krcnı Ha ,v ı·i Üstündağ (5 ) 
H.ıfkı alim Burçak (6) 
~edinı Ökıncn 
Seyfi Kurtb('k 
. uri Özsan 
Hakkt Gedik 

l s tanbul 

M8.nisa 
Manisa 
Edirne 
Bursa 
İzmir 

lstattbul 
Eskişehir 

Samsun 
Eskişehir 

Ankara 
İzmir 

Erzurum 
Maraş 

Ankara 
Muğla 

Kütahya 

3.- Yeni Hükümet programını 30 . III . 
1951 tarihinde Mecliste okumuş olup gerek 
program ve gerekse bu bapta cereya.n eden 
görüşmeler : 

30 . ın . 191>1 tarihli elli sekizinci Birle
şim zaptının 60 : 66, 2 . IV . 1951 tarihli elli 
dokuzuncu Birleşim za.btınm 76 : 100, 101 : 
123 ve 124 : 127 inci sayfalannda yazılıdır . 

(1) Refik Şevket lnce' ·n.iıı Devlet Bakmılığındam çekiıınesinin Juı,bul edildiğinr rlair o/arı 30 

Mart 1951 tarihU Cumhurba§kanlığı tezkeresi Kanıtıtayın 4 . lV . 1951 tarihli Birlc.riıııindı okıı>ı· 

muştur. 

(2) Açık bulıına11. Devlet Ba/w;ıı/ığı.ıw ,l1ani.wı .ıiilıetvekili 

tayinine dair olan 18 Efaziran .1951 tarihli Cumhurbaşkanbı.ğı 
tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

Fevzi l"iıtfi Kaı·ao.mıaiwğ/11'nıııı 
tezkıwesi Kanıııtayın 20 . V I . 1951 

(3) l zmir ilWlıı.tvckili Haıil Ozyöriik'ihı, I çişleri 1Jcıkaııf1ğından istifasmw katıu/ii ı·r lçi§lrri 
BakaniA.ğına Devlet Bakam Fevzi. liıit{i Karaosnıaııoğlıı 'nun vekillilc edeceği. hakkındaki 20 Ekim 1951 
tarihli Cunıhurbaşkanıığı tczkeresi /(anıutayL11 9 . Xl . 1951 trırihli Birlcşinıindr okıımııııştur. 

(4) tra.~borg'da toplanacak olan .lvı·upa l(on. eyi Bakanıar Komitesinin 9 ncu içtiınaına 

Tii.rkiye'yi temsil etmek üzere giden Dışişleri JJakrııı ı Fuad Köpriilii'niin döniişiinc kadaı· kcndi.<ıinc, 
lç~leri Bakanı Halil Ozyörük'ün vekilUk edeceği hakkııırl<ıki 5 . tğuslos 1951 tarilı/i ('ıonlııırlıa§knn
lığı tezkeresi. Kamutayın- 9 . VIII . 1951 ~rihli Birlc~'iminde okunmuştur. 

(5) Cenevre'de toplanacak olan Dünya ~ağlık 1 'cşkilô.h Konseyine Türkiye'yi temsil etmek 
üzsre giden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ET.:r~m Hayri Vstii11dağ'ın döniişiine kadar ke-ndisine 
Çalı§ma Bakanı Nuri Ozsan vekillik etmiştir. 

(6) Erzurum MilletvckiU Rıfkı , alim Burçak'ııı Giinıriik ve Tekel Balvaıılığuıdaıı istifa-sı /r,a . 

bul tır bu Bakanlığa Çalışına Baka,m Nuri OıMaıı 'ın vckcilet elme.sinin muvafık göriildiiğiiııe dair 
ola11> 26 Ekim 1951 tarihli C'ıımhıırba.şkaıı1Ağı tczkor~si Kamutll11'" 9 . X l . 1951 ((1~-ilıli Rirltıiji-

mindl' okımmuştıır. 
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İÇTlMA: 2 

1. - İkinci toplantı yılı ba.şmda Bakanlar Kurulu a.§ağıda yazılı şekilde idi 

Başbakan 

Devlet Bakanı ve Baş
hakan Yar·dınırısı 

.Devlet Hakııııı 

Adalet » 
.\!illi Sanınn ı ıı » 
l t:i~ll'ri » 

Jlı~i~leri » 
J\lali,vr » 
\!illi ~;ğitim » 
Ba.vıııdıdık » 
!~konomi vı• Tiran·t » 
:-:Hğlık vt· :-:os~·ııl Yn rd ıııı » 
<:ümrük \'L' 1'Pkel » 

'1 1
Hl'llll 

l ' l ıı~t ırma 

<.'Riı~nı:ı 

f ~ll'lnwlPı· 

» 
» 
» 
» 

Adnan Menderes (1, 2, 3) 

Sıımct Ağaoğlu 

~'cvzi Llıtfi Kamosnıanoğlu 

(-1, 5, 6) 
Rükneddin Nasulıioğlu (7) 
llulı1si Köymen 
Pcvzi Lı1t fi Kanıosmanoğlu 
( Vckalcten) (8, 9, lO, ll) 
~'uad Köprülü (12, 13, 14, 15, 16) 
1 fasa n Polatkan 
1'cvfik Hcri 
Keınıı.l Ze.vt inoğlıı 

...Hulılis ·ı~t c (17, 18) 
l~kı·pın If ayı·i Üstündağ 
.'\nd \hsaıı (Vckılktcn) (19, 20 ) 
:'\Pdiın Ökııwıı 
:-:ı·.di 1\ııı·tbek 

:"< ıır·i Ör.~>J ll 
llakkı n1•dik (21, 22) 

!stanbul 

Manisa 

Manisa 
Edirne 
Bursa 

Manisa 
!stanbul 
Eskişebir 

Samsun 
Eskişehir 

.Ankara 
İzmir 
Muğla 

Maraş 

.Ankara 
Muğla 

Kütahya 

( 1 J Ra~lmlaııı Adıımı ~1lendeı·cs'in Yınıanistan'rı y<ı}Jacaklon iadci ziyaret miina8ebetiyle döwii§
lrrine kadar laııdi.~ne Sağlık ·ve Sosyal Yardım Rakcıııı Ekrenı ITayri trstilıulağ vekillik etmiştir. 

(2) lJa~lıa.,mıı , ldııaıı M endeı·e.~'in memleket karasıuan dışında yaprıca.ğı seyahatten döniişiine 
kn.rlar kendisine f:iağlık ı•e .'!osyal Yardım Bakanı f:krem Hayri tJstiiııclağ vekı'llik ctmiştiı·. 

(3) lıırtiltm·n ffii.kiiıııetiııin d(lt>etlisi olarak /,oıulr!l 'yı n•snıen ziyarrt edecek nlaıı Bo§lıakaıı 

.1 d n mı .ll cııdcres'iu diiııiişiiur kadar kcıulisinc Sağlık ı·r .'\osyal Yardım Rolranı Ekı·eııı Fl ayı-i tJstiin
•/n.iJ nkillik e tmiştir. 

( 1) ft'cı•zi /,ıit[i J(arormıımınğ11ı, lçişlai Uakmılığıııa tayininden açılan Devlet Balranlığına da 
ı·t· killilr etmiştir. 

( 5) Jlanisft. Milletvekili Feıızi J,ıitfi KnrMsmınıoğlıt 'ııuıı Devlft Bakanlığındon islifosının kabul 
rdildiğinc dair o/tm 7 Nisan 1952 tm-ihli ('ımıhıırbct.'!kan7ığı tczkeresi K.aıııutayın 7 . TV . 1952 tarihli 
Hirlc iminde okıııııııuştuı·. 

(6) Açık bulumııı Devlet Bakanlığına Zonyuldflk Milletı·ckili Mııaınmeı· . llakant'm tıiyiıı edil~ 

diğine dair olan 23. 1'1 . 1952 trırilı/1 rııııılıuı·başkanlığı leeireresi Kmml.tayın 1 . Xl. 195:J tarihli 
Rirle§imindc okuııın1ı§t11r. 

(7) Miitcveffa Ingiltere Krn.lı Majestr 6 ncı .Jorj'tm coııaze nıeı·asiıninde bulunmak iizere Loıı

dra'ya giden Adalet Bakanı Riikneddi11 Nasuhio.ql1ı'nun dihıii.§iiııe lwdcw kendisine Deı•let Balwnı ve 
Raşbakaıı Yardımctsı Sarııet Ağaoğltı vekillik etmiştir. 

(8) Açık bubıınan l çi§leri Bakanlığına, Devlet Bakanı Fevzi JA.Ifi KarMsıııanoğl«!ııuıı tdyinine 
dair olan 2 Aral1k 1951 tarihli C'ıımhurbaşkaıılığı tezkeı·esi Kamutayııı 3 . XII . 1951 tarihli Birleşi
tııinde okunmuştur. 

{9) Mani a Mebusu Feı.ı;;:.i Lıilfi 'Kaı·aosınaıınğlu'wu.n tç~leri Bakanlığıııdan vakı ist-ifası kaOul 
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v& Içişleri Bakanlığının, Anayasanın 49 ııcu maddesi geı·eğince Başbalcan Adnan ilfeııderts tm·afıı~

dan denılıde edileliğine dair olaıı 7 Nisan 1952 tarihli Cuıııhııı·başkawlığı tezleeresi Kanıut1111Jın 7 . IV . 
1952 tarihU Bi1·le§inıinde okumııııştur. · 

{10) Başbalcan Adnan llfeııdercs'iıı Yunanistan'a yapacakları iaclei ziyareti miinasebetiyle Içişle
ri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 'anıet .tlğaoğlıı vekillik etmiştir. 

{11) Açık bulıınan Içişleri Bakanlığına Aydın Milletvekili Et em M cııderes'in tayinine dair ola··ı 
1 Ağustos 1952 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkere.•i Kamutayın 1 . XI. 1952 tarihli Birleşiminde okun
muştur. 

(12) Paris'te toplanacak olaıı Bi·rleşmiş Milletler Genel Kurulu Altıncı Otunımımda memleketi
nıizi temsil etmek iizerc Paris'e giden Dışi§leı-i Bakanı Ji'uad J(öpriil ii'niiıı döııii§iine kadar lıeııdisiııe 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı .<::amet Ağaoğlu vekiılik etıni§tir. 
(13) Atlaııtik Paktı Devletlerinin akdcdecrği toplantıya katılmak iizırP Dizbon 'a giden Dış iş

leri Bakanı Fuad Köpriilii'niin clöniişiiıır kariaı· kendisine Arialet Bakanı Riik?ı ccldin Na~ulıioğlıt 

vekillik etmiştir. 
(14) Avrııpa Konseyi ile A.ıwııpa gkımomil: Iş Birliği Teşkilatı Bakaııtm· J(omitesiniıı yapcu;ak

l,arı toplantılara lcatılıııal• üzere Paı·is'e giden Dışişleri Balanıı Fııad J(öpriilü'niin döniişiiııc karlar 
leendisine Başvekil ;ldııan 111 endcres ve/ıd/ct l'lmi:tir. 

(15} Dışişleı-i Bakcmı Fuad Iiöpı·iilii'rıiiıı Yıınrıııistan 'cı yapacağı iadei ziyaret ın ibaseb c tiylc 

döniişiine kadar kendisin e, Deııle t Bakanı ı•c Başbakarı Yardımcıs-ı Sanıet ılğa.oğlu ı•el:illik etmiştir. 

(16} lngiWere Hü.lciimetiniıı davetiisi ularak Londra'yı resmen ziyaret etlecek olan Dışişleı-i Ba
lcaııı Fuad Jföprülii'niin dönüşüne kadar 1.-cndisiııf'. Devlet B'a kam ve Ba-şbakan Yardıın c ı.>L Sanıct 

Ağaoğlıı vekillik etmi§tir. 
(17) Batı Alınanya'ya giden Ekonmni t'P Ticarrt Bnl.-mıı .l!uhlis Ete'nin döııiişiinP kadar 

kendisine Maliye Bakanı Hasan Potalkan ı•cl:i/lik etmiştir . 

{18} Istifa eden Ekoııoıııi ı•e Ticaret B'akmıı Mııhlis Ete'nin isf>ifasıııııı kabııliyle yerine Balı
kesir jJfı"lletvekili Enver Güreli'nin tayinine dair olan 23 . VI . 1952 tarihli Cumlmrbaşkaıılığı tez
kcresi Kamutayın 1 . X l . 1952 tarihli Birleşiıııindc okunmuştur. 

(19} Açık bulunan Giimrük ve T ekel Bakanlığına Balıkesir .llilletvekili Sılkı Yırcalı'nın tıi

yinine dair olan 2 Araıtk 1951 tarihli Cııınhıır başhanlı,ğı tPzkeresi Kamutayın 3 . Xll . 1951 tırı-

rihli Birleşiminde okunnıuştuı·. 

{20} Balıkesir Mil/etl'rkili Sıtkı Yırcolı'm;ı açık bulıınmr !şletmeler Bakanlığın a asaletrn ve 
Gümriik ve Tekel Balcanlığına da vekcile tcıı tayini1ıe clrıir olan 1 . Eyl<il 1952 t-arihli Cunıhurba§· 
lcanlığı te~keı·esi Kamutayın 1 . XI . 1952 tari1ıli Birle.şiminde okıııınıııştıır. 

{21) Kiitalıya MilletvekiU Hakkı Gedik'in, l§letmeler Bakanlığınd,an isti/a31nııı kabul ve adı ge
çen bakanlığa Çalışnıa Bakanı Nuri Ozsan'ııı vQkaleten tayinine dair olan 12 Aralık 1951 tarihl~ 
Cumhurba-şkanlığı tezkeresi, Kamutayın 14 . XII .1951 tarihli Biı·leşiıııinde okumııuştur. 

(22) Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nın açık bıılıınaıı l§letmcler Balcanlığına asalefen vıı 
Güıııriik ve T ekel Bakanlığına da vekaleten tayinine dair olan 18 Eylıil 1952 tarihli Cıwıhurbaşkan
lığı tezkeresi, Kanıulayın 1 . Xl . 1952 tarihli Birleşiıııinde okunmuştur. 
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lÇTlMA: S 

1. - Uçüncü toplantı yılı başında Bakanlar Kurulu a.şağıda yazılı şekilde idi 

Başbakan 

Devlet Bakanı YC Baş

bakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 

Adalet » 
Milli Savuıııııa ,. 
!~işl er i » 
Dışişleri ,. 

Maliye • 
Milli Eğitim » 
Bayındırlık ,. 
Ekonomi \ 'C Tiearet ,. 
Sağlık ve :Sosyal Yardım ,. 
Uümrük ve Tekel » 
Tarım » 
Ulaştırma » 
Çalışma ;; 
I şletmeler ~ 

Adnan l\Icndcrcs (1, 2) 

Saınct Ağaoğlu (3, 4) 
?.Iuammer Alakaııt (5, 6) 
Rükncddiıı asuhioğlu (7 ) 
Jiulfısi Köymen (8, 9) 
Etenı Menderes 
l"uad Köprülü (10, ll, 12, 13, 14) 
lfasan P olatkan (15, lG ) 
1'ı!vfik İl ~ ı·i (17, 1 ) 
Kemal Zeytinoğlu (19) 
Envcı· Güreli (20, 21, 22) 
l~krı:ın lia)Ti Üstündağ (23) 
S ıtkı Yırcalı (Vd;;fıl etcn) (241 
Nedim Ökmcıı (25) 
Seyfi Kurtlı<"k (26, 27 ) 
Nııı ·i Özsıuı (2 . 29. 30) 

: Sıtık ı Yırcalı 

l staııhııl 

lllani sa 
Zonguldak 
Edirne 
BursıL 

Ayduı 

! stanbul 
Eskişehir 

Samsun 
Eskişehir 

Balıkesir 

İzmir 
B8 lıkesir 

Maraş 

Ankara 
~fuğla 

Balıkesir 

(1) Fransız Hükiımetinin davetlisi olarak Paris'i resmen ziyaret edecek olan Başvekil Adnan 
Menderes'in dönüşüne kadar kendisine Sağlık ve Sosyal Yardını Vekı'lti Ekrem Ilayri tJstiitıdağ ve
killik etmi§tir. 

(2) Ingiltere Kraliçesi Majeste Elizabet ll. nin taç giyme merasiminde bulunmak iizere Ingı1-
tere'yi ziyaret edecek olan Başvekil Adnan Metıderes'e Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri 
tJ $tündağ vekillik etmiştir. 

(3) Devlet Bakanı ve Başbakaıı Yardımcısı Saıııet Ağaoğlu'nun Çalışma Bakanlığına tiiyiııine 

dair olan 5 Kasım 1952 tarihli Cuınhurba§kanlığ~ tezkeresi, Kamutayın 10 . XI . 1952 tarihlti Bir
lt§iminde okunmuştur. 

(4) Açık bulunan Devlet Vekilliğine Burdur .Mebusu Fethi Çelikba§'ın tayinine dair ol~n 8 Ni
sa.n 1953 taı·ilıli Riyo.seti Cımıllıı-r tezkeı·e.~i Umıwıi Deyetin 9 . IV . 1953 tarihli Inikadında okun
muştur. 

(5} Devlet Vekili .Muaınıner Alakant'm istifasının kabulüne dair olan 8 Nisan 1953 tarihli Ri
llaseticumhur tezkeresi, Umumi H eyetin 9 . IV . 1953 tarihli Inikadında okunmuştur. 

(6) Açık bıılunan Devlet Vekilliğine Ağn ıJi ebusu Celal Yaı·dııııcı'mn tayini11e dair olan 8 Ni
san 1953 tarilıli Riya.seti Cumıhıır tezkercsi Umıımi Heyetin 9 . llT . 1953 tarihli lnikadıııd<J okun.
mu§tur. 

(7) Adalet BakanlığıncUıtı- istifa eden Riikııeddin Nasuhioğlıı'nun istifasının kabul ve AJdal~t 

Bakaıılğına Aııkara llfilletvekı'lti Osman Şevki Çiçekdağ'ın tc1yininc dair olan '7 Kasım 1952 tariJı.li 

Cumhurbaşkanlığı tezkcresi, Kamutayın 10 . XI . 1952 tarihli Birle§iminde okuımıuştur. 
(8) .Meclis Gruptı Başkanlığına .~eçilıncsi dolayısiyle J!illi Savımnıa Bakaıılığmdaıı. istifa eden 

HuhiJi Köymen'in istifasının kabııl t•e Mı'Ui Savuıııııa Bakaıılığma, Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt-
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bek'in tayinıne dair olan 4 Kasım 1952 tarihU Cumhııı·başkanlığı tezkeresi, KamutQ11tıı 10.Xl.195~ 
tarihU Birleşimiııde okunmuştur. 

(9) Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in, ,lfilli avunma Vekilliğinden istifasının kabul ve Milli 
Savunma Vekilliğine Bursa i}febusıı Kenan Yılmaz'ın tayinine dair olan 28 ~l'emmuz 1953 tarihli 
Riyaseti Cwmhur tezkeresi, Ummni Il eyetin 1 . Xl . . 1953 taı-ihli lnikad:ında okuıımuştuı· . 

{10) Paris'te toplanacak olan O. E. (). E. Bakanlaı· lçtimaı ile NA'l'O Konseyi Çalışmakwma 
Hükümetimiz adına iştirak için Paris'e uc avdetıe ! talya Hm·iciye Nazımıa ı·esmi ziyaı·ette bulun
mak üzere ftoma'ya gidecek olan Dışişleı-i Bakanı Fuad Köpriilü'nün döııüşüno kııdaı- Bakanlık işle

rini Başbakan Adnan M endeı·es vekaleten if a etmiş_ tir. 
(11) Yııgoslav ve Yunan Hiikünıetlerince vakı resmi davet iizeı·i?ıe bıı nıemlekcllcre giden l>ış

işleı-i V ekili Fuad Köprülii'nün dönüşiine kadaı' kendisine 1 çişle·ri V ekili Et em M eııdeı·es vekiıtik 
etmiştir. , 

(12) Fı-ansa Hükümetinin davetiisi okırak Paris'i resmen ziyaret edecek olon Dışişlori Vekili 
Fuad Köprülü'niin dönü_şüne kadar kendtisine lçi§leı·i Vekili Etem ılt endeı·es uekillik etmiştiı·. 

{13) lngilte·re Kıraliçesi Majeste Elizabet ll nin Tcu; giyme meı-asiminde bulunmak üzeı·e In
giltere'yi ziyaı·et edecek olan Dışişleri Vekili Fua(l Köı>rülii'niin dönüşüne kadaı· kendisine, Içiş
leri Vekili Et em M en der es uekillik etmiştiı·. 

{14) Yunan ve Yugoslav Hariciye vekilleri ile yapılacak müzakereleı·de bulunmak üzere Atina'
ya giden Dışişleri Vekilı• Fuad Köpriilü'nün dönü~'Üno kadcır kendisine Içişleri Vekili Etem Mende
res vekilUk etmiştir. 

{15) Avrupa !ktisadi lş Birliği Teşkiltitınm 23 Mart ~953 tarihinde V ekilter Servisinde yapıla
cak Konsey toplantıs-ına iştirak etmek üzere Paıtis'e gitmiş olan Maliye Vekili Hasaıı Polatkarı'ın 
dönüşiitıe kadar kendisine Içişleri Vekili Etem Mendeı·es vekillik etmiştir. 

(16) Vazife ile yurt dışına gitmiş bulunan Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın dönüşüne krıdaı·, 

kendisine, Günıriik ve Tekel VekiU Enıin Kalafat vekiltik etmiştir. 

(17} Milli Eğitim Vekili 'l'evfik ller·i'nin istifasının kabul edildiğine dair olan 8 Nisan 1953 
tarilıli Riyaseti Cumhur tezkeresi, Umumi Heyetin9 . IV. 1953 tarihli Inikadında okunmuştur. 

{18) Açık bulunaıt MiWi Eğitim Vekilliğiııe Erzuı··um Mebıısu Rıfkı Salinı B un;ak 'm tıiyiniıw 

dair olan 8 Nisan 1953 tar·ihU Riyaseti Cuınhur tezkeresi, Umumi Heyetin 9 . LV . 1953 lwrihli Ini-
kadında okumuştur. '·· 

{19) Vazife ile yurt dışıııa gitmiş olan Bayındırlık V ekili Kemal Zeytinoğlu 'nun dönüşiine klı

dar kendisine, Gümrük ve 2'ekel Vekilti Eıııiıı Kalafat vekillik etmiştir. 
{20) Yıı.gosuw Hiikümetinin davet-i iizerine bu ıneınlekete giden Ekonomi ve 2'icaı·et Bakanı En

ver GiireU'nin dönüşiine kadar kendisine, Çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu uekillik etmiştir. 

(21) Ekoııoıni ve Ticaret Vekatetinden istifa eden Enver Giireli'ııiıı istifasının kabulü ve yerine 
Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen'in vekili-ik etmesine dair o&ın 26 Mayıs 1953 tnrihli Rvyuseti () ·ımı

hw- tezkeresi, Umumi Heyetin 27 . V . 1953 tarihli Inikadında okunmuştur. 
{22) Açık bulunaıı Ekonomi ve Ticaret VektUetine Devlet Vekili Fethi Çelikba§'ın tayinitıe dair 

olan 2 j)Jayı 1953 tarihli Riyaseti · ımılıur tezkeresi, Unıuıni Heyetin 29 . V . 1953 tarihli Inika
dında okunmuştur. 

(23) Sağlık ve osyal Yardım Bakqnı Ekrem H(ıyri Vstümlağ'ın izinli bulunmasına binaen kırı
disine Içişleri. Bakanı Etem Menderes vekı1Uk etmiştir. 

(24) Açık bulunan Gii.nırük ve Tekel Vekilliğine Çanakkale Mebu u Emin Kalafat'ın tayin·ine 
dair olan Nisan 1953 tcırihU Riycıseti umh1ıı· tezkeresi, Unımııi Heyetin 9 . IV . 1953 tarihli Inika
dında okunmuştur. 

{25) Paris'te toplanacak Avrupa MÜ§terek Ziraat Pazarı Konferaıısına iştirak etmek üzere Pa
ris'e giden Tarmı Vekili N edinı Okmen'e Ekonomi t•e Ticaı·et 1' ekili Enver G-iireli vekillik etnıi;ıtiı·. 

(26) .Ili/li 'aı•umna Balwnlığ11.a tayiıı rdilw ,'eyfi f{urtbck'ten açılmı l la ·tırmrı Rakcmlığııw, 
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hilecik Milletvekili Yümnü tiresin'in t&yinine dair olan 5 Kasım 1952 tarihli Ct~mkurbrışkaniA.ğı tez
keresi, Kamutayın 10 . Xl. 1952 tarihli Birleşiminde okımıııuştıu·. 

(27) Vazife ile Ingiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Vekili Yüm.nü tiresin'in dönüşüne kndaı· 
kendisine Çalı:şma Vekili Hayrettin Erkmen Vekı1lik elnı i·tir. 

(28) Çalı,1ııw HaJrrm lığıııdan ~' li[a eden Nuı·i Özsan 'ın isti[asımn kabul ue Çnlı*ma Bakmılığı
·ııa Devlet Bakanı ve Başbakan Yrırdımcısı 'cıınet . lğaoğlu'nu11 tayinine daiı· olan 5 Ka111m 1952 
tcırihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Kamutaym 10 . Xl . 1952 tarihli Birleşiminde okunmu§tur. 

(29) Çalı~ına V ekili Sarnet Ağcıoğlu.'nun istifasını-n kabuli~ne d4iı· 8 Nisan 1953 taı·ihli 8iyrıs · 
ti Cumhur tezkeresi, Umumi Heyetin 9 . IV .1953 turihli Inikadında okunmuşlll'r . 

( 30) Açık bulunan Çalışma Vekilliğine Giresun M ebusu B ayrettin Erkmen 'in tayinine dair 
olan 8 Nisan 1953 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi, Umumi H eyetin 9 . IV . 1953 tarihli lnikadıncUı. 
okummuştur. 
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tQTlMA : 4 

1. - Dördüncü içtiina yılı ba.şmda tera Vekilieri Heyeti aşağıda yazılı §ekilde kurulu idi: 

Baş>ekil Adnan Mcsdcrl's İstanbul 
Devlet Vekili ve Baş-

vekil Yardımcısı 

Devlet Vekili Celal Yardımcı Ağrı 

Adli ye • Osman Şevki Çiçekdağ . Ankara 
Milli Müdafaa • Kenan Yılmaz Bursa 
Dahiliye • Etem 1\Icııdercs Aydın 

Hariciye " Fuad Köprülü (1) İstanbul 
Maliye » Hasan Polatkan Eskişchiı· 

Maarif "' Rıfkı Salim Burr;ak Erzurum 
Nafıa " Kemal Zeytinoğlu Eskişelıiı· 

Iktisat ve Ticaret • Fethi Çelikbaş Burdur 
Sıhhat ve tçtimai 
Muavenet • Ekrem Hayri Üstündağ lznıir 

Gümrük ve lııhisarlıır • Emin Kalafat Çanakkale 
Ziraat :t Nedim Ökmen Maraş 

MünakaHit • Yümnü Dresİlı Bilecik 
Çalışma • Hayrettin Erkmen Giresun 
!şletmeler • Sıtkı Yırcalı Balıkesir 

{1) Vazife ile yurt dı§tna gitmiş olaıı Dı.şi§leri V ekı'li Fııad Köprülii.'ııün döniişüne kadar kendi
M i, lçişlııri Vakı'li Etem MııııdereM vekı'llik etmiştir. 



H. Sayın Mebuslar1n işleri 

ı. 

Son kabul edilen 5545 sayılı Milletvekil
leri Seçimi Kanunu gereğince Türkiye Büyük 
Millet Meclisi seçiminin yenilenmesi hususu 
Heyeti Umimuyenin 24 . lli . 1950 tarihli 72 
nci lnika.dında. Konya Milletvekili Tevfik 

Seçim 

Fikret Sıla.y ve Tra.b:ıon Milletvekili Faik 
Ahmed Ba.rutçu tarafından verilen takrir ile 
kabul edilmiş ve seçimler 14 Mayıs 1950 ıari
hinde yenileilJD.iitir. 

,. 



2 . IX. Devrede Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan sayın me
busların seçim çevresi sırasına göre adları 

.AFYON KABARİSAR (i ) 

Abdulla.lı Güler 
üleyınan Krnnıın 

Bekir ynaganlı 

Kemal Özçoban 
.Ali İhsan SS.bis 
Avni Tan 

alih Torfilli 
.Ahmed Veziroilu 
Gazi Yiğitbaşı 

•Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Cel8.1 Yardımcı 

AclRI (3) 

AMASYA (4) 

Kemal Eren 
Hfunit Koray 
!smet Olgaç 
Cevdet Topcu (15 . VI . 1953 de ölmüştür.) 

ANKARA (18) 

' ı 

Sal.B.haddıin Adil (2~. VI . 1953 de çekilmiştiı·.; 

Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salahattm Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Bi.nerbay 
Hameli Bulgurlu 
Osman Şevki içekdağ 

RamizEren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman TalAt İlteki.n 
Hilmid .,.evket lnee 
Seyfi Kurtbek 
Talat Vasfi Öz 
Fuad eyhun 
Cevd t Soydan 

ANTALYA (7) 

~'atiı) Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
.Ahmet Toku4 

Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 

AYDIN (10) 

l·'~vzi Lfıtfi Kanın~ıııaııoğlu (12 . VI I . 1950 
de Maııi:sn .M <· Iıu~luğuııu tercih ı>tnıişt i ı· .} 

Fund Köprülü (24. VII : 1950 de İstanbul Me
busluğunu tercih etmişti ı · .) 

Adnan Menderes ( 13 . XIT . J 950 de Istanbul 
Mt>busluğunu teı·cih etmiştir. ) 

Etenı Menderrs 
Baki Ökdem 

evat Ülkü (l XT . 19fil de Meclise katıl

mıştır. ) 

TA'ıtfi Ülkümen ( ı . XI . 1951 rle MeeliHP ka
tılmıştıı·. ) 

Kail Geveci (1 . Xl . 19fiJ de Meclise katıl 

mlştır. ) 

BALIKESİR (14) 

Yııeid A ena 
alahattin Baskan 

Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumen 
Enver Güreli · 
Ali Fahri lşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet. Kocabı)'lkoğlu 

Refik Koraltan (25 . 1 . 1950 de 1ı;el Me
busluğnnu tercilı etmiştir. ) 

Yahya Pı>lvan 
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Muharrem 'fıınçay 
Sıtkı Yırcalı 

Mi.icteba lştın (l . Xl 1951 d~ Mecliı>c kn -
tılmıştır.) 

BİLECİK (5) 

lıııuail .A.;;kın 
Keşşııf Mehmet Kurkut 
'l'aH1t Oran 
lhsan Şeril" Özgen (6 . XI . 1~50 de Kütıı hy~ 

Mebusl uğunu teı·eih etmiştir. ) 

Yümııü Üresin (1 . X l l9fi1 lle :.Vreclise kıı · 

tılm~tır.) 

BİNGÖL (2) 

Feriıluıı }'ikri Düşünsel 
Mustafa Nmi Okcuoğlu 

BİTLİS (3) 

Muht:ır !::rtan (:~o . VI . Hl51 llı• ölınü~lüı·.) 

~alfıhattin fnan 
Nu~rettin Barut ( 1 . Xl . 19!'il de Mc<· lise kıı

tılmıştu .) 

BOLU (7) 

Fahı-i Beleu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Kamil Kozak 
V:ıhit Yöntem 

BURDUR (3) 

Fethi Çelikbaş 

Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA (lS) 

Halil Ayan (15 . II . 1953 te ölplü&tür.) 
Raif Aybar 

elfıl Bayar (25 . V . 1~50 de İstanbul Mebus
hığunu tercih etmiştir.) 

. 'elim Ragıp Emeç 
g&h Erozan 

Selim Herkmen 
adettin Karacabey 

Hulftsi Köymen 
Mithat San 
Halilk şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

Kenan YılnıaY. (1 . XI . 1951 de Mecliııe katıl

mıştır.) 

ÇAN.A.KK.A..LB (~) 

Kenan Akmanlaı-
Falıı-i Beleıı (26 . V . 1950 de Bolu Mttbn.rılu-

ğunu tercih etmiştiı·. ) 

Nihat lyriboz 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
~:min Kalafat 
llısan kara.~ioğlu 
Ömer Mart 

.. 

, usı·<'t Kirişcioğlu ( l . XJ . 1951 de Meclin 
katılmıştıl'.) 

KRııın Arar 
1( eımLI Atakurt 
( 'cliH Boyuuk 
Kenan Çığınan 
f'el ~.l Otmaıı 

Meeit Bumin 
.\hhas Gigin 
Mesut Güney 
Ali Rıza , ağhu· 
Zihni ral 

~edıü Ba raıı 

ÇANKIRI (6) 

ÇORUH (5) 

ÇORUM (8) 

.\!ıın (•t. Başıbüyiik 

Şevki Güı·s<>s 

Ba.ha Koldaş 
llüs yin Oıtıık<;ıoğlu 
, ııip ;-.er 

. 
1 f !I.'!IIU Ali lll' &1 
1 fı\kkı <>men icilor 
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DENlZLt (9) 

Hüsnü Altşit (18 . IX . 1951 de ölmüştür.) 
F ikret Başaran 
.Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak (8 . X . 1952 de ölmüştür. ) 

.Ali İhsan S$bi<ı (24 . V . 1952 de Afyon Ka..-
rabisar Mebusluğunu tercih etmiştir.) 

Eyüp Şahin 
Refet Tavııslıoğlu 

Baba Akşit (1 . XI . 1951 de Meclise katıl

mıştır.) 

DlY ARBAKm (7) 

Yusuf Kamil Aktui (5 . XII . 1952 de öl-
müştül'.) 

Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Re.mzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nli.zım Onen 
Kurnil Tayşı 

EDİRNE (15) 

.Arif .Altunalmaz 
Mehmet Engünün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Na uhioğlu 
Hasan Osmn 

ELAziG (5) 

Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Omer Faruk anaç 
Mehmet Şevki Ya.zman 
Harnit Ali Yöney 

ERZİNCAN (15) 

Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nabid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM (10) 

Said Blf&lt 

Itıfkı Salim Bul'~&k 
Fehıni Çobanoğlu 

Babadır Dülger 
Sabri Erdu.ınan 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

M emiş Yazı cı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR (7) 

Muhtar Başkurt 
Ali Fund Cebesoy 
İsmail Hakkı Çevik (12 . VI . 1950 de ölmü§-

tür.) 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

Ekrem Baysal (1 . XI . 1951 de Meclise katıl
mıştır.) 

GAZ!ANTEB (7) 

Ekrem Canani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
AliOcak 
Cevdet San 
Salahattm Ünlü 

Harndi Bozbağ 

GİRESUN (8) 

Ali N aci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Arif Hilrmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçioğlu 

GttM'UŞANE (7) 

Cevdet Bayburi 
Raşit Gürgen (14 . IX . 1950 de ölr.liiştıir.) 
Vasfl Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
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Flalit Zarbun 

Ahmet Kemal Varınea (1 . Xl . 1951 de .Mec
lise katılmıştır. ) 

HAKKARt (1) 

elim Sewn 

HATAY (6) 
1 

Abdulla:r Cilli 
Ablürrahman Melek 
Colii.J Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tanh.-ut 
Cavit Yurtman 

Halil Atalay 
llüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Azir. Köksal 

İÇEL (7) 

Celal Hama.zanoğl u 
Şah.ap To! 

İSPARTA (5) 

1rfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demira.la.y 
Tahsin Tola 
Reşiı. Tur~ut 

lSTAmUL (29) 

Enver Adakan 
!::ialaınon Adato (3 . IV . 195-! te ölmüştür. ) 

İhsan Altınel 
Andı·e Vahram Bayar 
Ahmet Harndi BaıJar 
Celal Bayar 

iluıd Reşad Belger 
Mithat Benker 
Ali Fuad ebesoy (29 . V . 1950 de Eskişehir 

melıusluğunu tercih etmiştir. ) 

Faruk ' afiz Çanılıbel 
Fuad RuHisi Demirelli 
Bcdri 'cdiın Göknil 
Salih Fuad Keçeei 

F uad Köpriilü 
.Aclnan Menderes 
Ahilya lUoshos 
Halil Özyörük (24 . V . 1950 de lımir mebus-

luğuııu tercih etmiştir.) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
ıV1 i that Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topcu 
Celiil Türkgeldi 
Hüsnü Yanıan 
Saııi Yaver 
. eni hi Yürüten (20 . ll . 1954 t ölmüş~ür) 

l! iıdi Hüsman (1 . Xl . 1951 dt> Meclise ka, 
tılıruştır.) 

!::ieyf'i Oran (l . XI . 1951 de Meclise katıl

mıştır.) 

tzMlR (18) 

Halide Edib Adıvar 

Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Ba§man 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Eı:ener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Refik Şevket İnce 

Mebuslnğunu 

Necdet İncekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil Özyörük 
.A!bidin Tekön 
Cemal Tunca 

(24 . V . 1950 de Manisa 
tercih etmi§tir.) 

Ekrem Hayri Üstündağ 
Ziilıtü Hilmi Velibeşe 

Perte\' Arat (l.XI.1951 de Meclise katılmıştır.) 

Fevzi .Aktaıj 
Liitif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
1\Iehmet Babadır 

' Abbas Çetin 

KARS (10) 
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Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahlt Yalçın 

KA~TAMONU (11) 

Tahsin oşkarı ('l'ntanıı€ı 14 . II . l!lri lde ı·c<l-

dedilmiştir. ) 

Galib Deniz (6 . X . 1953 te ölmüştür.) 

Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin (3 . XII . 1952 de öldnriilmüş-

tiir. ) 
Muzaffer Ali Mühto 
Rüat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

Harndi Türe 

Ziya 'l'er·ııu•n (1 . Xl . 195 1 <l~ M !'rlikı• katıl

mıştır.) 

lU YS!I:ıtt (9) 

Fikri Apaydın 
!smail Berkok (10 . V . 1954 te ölm~tür.) 
Emin Develioğlu 
Kamil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

.tbrahim Kirazoğlu . 
Mehmet Özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri 'Ürgüblü (Bonn Büyük Elçiliğine 

tayin edildiğinden 30 . X . 1952 de çe
kilıniştir.) 

KmKLA.R!ILİ (5) 

Şefik Bilkay 
fahmut ETbil 

Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

• Faik 'Üstün 

KmŞ!IRİR (5) 

man Bölükbaşı 
Osman eYki içekdnğ (24 . V . 1950 de Anka

Ta Iebusluğnnu ter<'ih etmiştir.) 
Halil ezai Erkut 

Rii'at Özdeş 

Elvan Kaman (1 . XI . 1951 de Meclise katıl
mıştır. ) 

KOCAELI (11) 

Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Harndi Başak 

Salih Kaleıncioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Y eredoğ Kişioğlu 

Saim Önhon 
Iıfttfi Tokoğlu 

Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA (17) 

Abdürralıman Fahri Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Ridayet Aydıner 
Ziya Bartas ( . ın . 1952 d ölnıü~tür. ) 

Remzi Birand 
Sıtkı Salim Bur<;ak 
.Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğml (13 . 1 rL . 1 !l'i2 de ölmüştür. l 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
Murad Al i 'Ülgen 
Umran Nazif Yiğitı>r 

Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 

KUTAHYA (10) 

'hm t İhsan Gürso~' 
hmet Kavuncu 

Remzi Koçak 
~üleyman iirnri , aııuhoğlu 
İhsan erif zg ır 
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MA.LA.TYA (ll) 

Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Karta! 
Mehmet Kulu 

uri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir Özbay 
Lutfi Sayman 

Şefik Tugıı,v (3. X l . 1951 de ölmüştür. ) 

. amet Ağaoğlu 
Şeıni Ergin 
Faruk İlker 

MANİSA (12) 

Refik Şevket İnce 
Adnıın Karaosmanoğlu 

Fevzi I,frtfi Karaosmıı.noğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıheıoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrıöver 
Kazım Taşkent (16 .II. 1953 tc çekilmi tir.) 
Muhlis Tümay 

MARAŞ (T) 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozd~ 
Salahattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhm- ÖZBOy 

MARDİN' (7) 

Abdün·ahmıı.ıı Bayar 
Mehmet Kamil Boran 
Rıza Erten 

bdillkadir Kalav 

Cevdet Öztiirk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

Mt1clLA. (7) 

Samet Ağaoğlu (13 . VII . 1950 de Manisa Me-
busluğunu tereih etmi§tir. ) 

Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan 

Natıık Poyra.zoğlu (1 . XI . 1951 de Meclise 
katılmıştır.) 

Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

MUŞ (2) 

NlclDZ (8) 
1 

Hiidi Arıbaş 
Necip Bilge (25 . VITJ . 1953 te ı,ıekilmiştir.) 
Süreyya Dt>llııloğlu 
Asım Doğanay 

Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU (8) 

Refet Aksoy 
Jlüsnü Ak~·ol 

Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut ezer 
Harndi Şarlan 
Atıf TopaJoğlu 

lzzet Akçal 
Kemal Balta 

RİZE (6) 

Osman Kavrakoğlu 
M ehmet Fahl'i Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza porel 

SAMSUN (10) 
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Naei :Berkmaa 
İsmail Işm 
Tevfik !leri 
Firuı Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Uzer 

SEYHAN (11) 

Zeki Ak~ah 
Remzi Oğuz Arık (3 . IV . 1954 de ölmüştür.) 

Arif Nihat .Asya. 
SOO.at Ban 
Tevfik Coşkun 
YUBuf Ziya Eker 
Reşad Gü~ü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe • 
Sinan Tıekeli.oğlu 

ezmi Türk 

StlRD (6) 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şef.ik Türkdoğan 

Cemil Yardım 

SİNOB (6) 

Cevdet Kerim İnceda.yı (Z9 . V . 1951 de öl-
müştür.) 

Nuri Sertoğlu 
Server omuncuoğlu 

.Al' Şükrü Şa.vlı 
Muhit Tümerkan 

Muhtar Acar (1 . XI . 1951 de M-eclise katıl.

mı t.ır.) 

SIVAS (13) 

Ntiıım Ağacıkoğlu 

Ercümenı Damalı 

İlhan Dizdıı.r (Ankara . Savcılığına tayin 
edildiğinden 29 . 11 . 1952 de çekilmiş
tir.) 

İbrahim Duygun 
Şevki Ec ~it 

Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat Öc;ıten 
Sedat Zeki Örs 
Bahattin Taner 
Mahir Türkay (29 . VIII . 1950 de ölmüştür.) 
Hüseyin Yüksel 

Reşat Şemsettin Sirer (1 . XI . 1951 de Mec
lise katılmış ve 2 . X. 1953 te ölmüştür . ) 

TEKİRDAG (5) 

İsmail Hakkı .Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Ttmtaş (16 . :XI . 1953 te ölmüş

tür.) 

ıtkı Atanç · 
Zihni Betil 
Feni Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Harndi Koyutürk 
Halfik Ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa Özdemir 

TOKAD (9) 

Nuri Turgut Topcoğlu (4. VI . 1952 de ölmüş
tür.) 

TRABZON (12) 

'alih Esad Alperen 
aci Altuğ 

Faik Ahmed Barut{u 
affet Baştırnar 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu 
Tevfik Koral (28 . VII . 1951 de ölmüştür.) 

Harndi Orhon 
Hasan aka 
:Mu'lt.afa Reşit Tarak~ıoğlu 
r.ahid Zamangil 

TUNCEIJ (2) 

~ydın Hıdll' 

Hasan Re!Tl7i Kulu 
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Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri (18 . XI . 1952 de ölmüştür.) 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
CeJ.al Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

1zzet Akın 
Ferid Melan 
Kazım Özalp 

VAN (S) 

YOZGA.D (T) 

Niyazi Ünal Aleılı 
Avni Doğan 
F aik Erba§ 
Yusuf Karshoğlu 

Fuad Nizamoğlu 
HAşim Tatlıoğlu 

Hasan Uçöz 

ZONGULDAK (11) 

Fehrn.i A~ıkııöz 
Yunus Muamm.er Alakanı 
Sebati Ataman (Tutanağı 7 . VII . 1950 de red-

dedilm~tir. ) 
Hüseyin Balık 
Suat B*l 
Abdürrahman Boyaeıgiller 
Ali Rıza İncealemdaroğlu 
Cemal Kıpcak 
Rifat Sivi§oğlu 
Avni Yurdabayrak 

Esat Kerimol (1 . XI . 1951 de Meclise katılmış 
ve 25 . V . 1952 de ölmÜJ}tür.) 

• 
-)0)011 ..... __ 





3. Sayın mebusların lotoğralları, kısa tercümei halleri ve 
seçildikleri komisyonlar 

• 





Abdullah Giiler 
AFYON KARAH İSAR 

Sand ı kl ı - 1894 - Lise - Çiftçilik 
_ Evli, 3 çocuk - D. P. Sandıklı 

llcc Başkan ı 
I·.,.- Tutanaklan İnce leme, Tarım. 

l- Tarım , Geçici . 2- Tar ı m, Ge
c:;.ici. 0- Tarım, Geçici. 4- Tarım, 

Geçicj komisyonlnrına seçi l mi~tir. 

Ke mal Özçoban 
AFYON KARAlllSAR 

Afyon Karahisar - 1908 - Hukuk 
-Hukuk- Evli, 4 çocuk- Avukat. 
F. - Tutanakları Ince leme, Ana
yasa. ı- Anayasa. 2- Milli Eği

tim. 3 ve 4 - Anayasa koınisyoıı-
larıııa seçilmiştir. 

VIII nci Devreden beri Afyon 
Karahisar Mebu•udu r. 

!'-iiil ey nuw 1\erm an 
AFYON KARAHİSAiı 

Emirdağ - ı896 - Orta - Ticaret
Evli, 5 çocuk - D. P. l lce Başkan ı . 
F. ve ı -Ticaret. 2- Ticaret, Ge
çici. ;ı- Ticaret, Geçici. 4 - Tica-

ret komisyonlarına seçilmiştiı·. 

Ali lhsan .Sabis 
AFYON KARAHISAR 

istanbul - 1882- Harb Akademisi 
- Askeı-lik - Matbuat - Almanca, 
Fı·ansızca ve biraz Ingil izce -
F.vli, 3 çocuk - Birinci Ordu Ko-

ınutanlığından Emekli Gl. 
D<'niz];'den de seç ilmi ~se de 24 . 
V . l 9fi0 de Afyon Karahisar'ı 

tercih etmiştir. 
F. : 4 - Milli Savunma Komi~y\J · 

mına seçilnıiştiı·. 

Bekir Oynagu nlı 

AFYON KARAH ISAR 

Şuhut - 1912 - Orta - Çiftçi 
Evli, 2 çocuk - Şuhut Belediye 

Başkanı. 

F. - Dilekçe. ı - Tarım, Geçici. 2 
ve 3 - Gümrük ve Tekel. 4 -

Gümrük ve Tekel ve Geçici ko-
nıisyon l arına seçilmiştir. 

Avni Tan 
AFYON KARAHISAR 

Tosya - 1890 - Tıp - Fransızca, 

Almanca, Arapça- Evli, 3 çocuk
Operatör, D. P. Afyon 11 ldare 

Kurulu Başkanı. 
F. ve 1 - Sağlık ve Sosyal Yar
dım. 2 - Gümrük ve Tekel, Geçi
ci. 3 - Sağlık ve Sosyal Yard1m, 
Ge~ici. 4 - Sağlık ve Sosyal Yar
d ım komisyonlarına seçilmiştir. 



Istanbul - 1895 - Orta - Çiftçilik 
- Ingilizce, Fransızca - Evli, 2 

çocuk - Çiftçi. 
F. - Tarım, Geçici. 1 - Tarım, 

Geçici. 2 - Tarım. :~ - Tarım, 

Gümrük ve Tekel. 4- Tarım ko -
misyonlarıııa seçilmiştir. 

1\asım Küfrevi 
ACRI 

llitlis - 1920 . Edebiyat Fa. -
Ingilizce, Arapça ve Farsça - ts
lam Türk Mistisizmi - Evli, ı ço
cuk - Istanbul Üniversitesi Ede-

biyat Fa. Dr. Asis. 
f'. · 4 ·Mill! Eğitim Komisyonuna 

seçilmiştir. 
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Ahmed Veziroğlu 
AFYON KARAHISAR 

Dinar - 1901 - Orta - Az A lnıa n 

cu - Ticaret . Evli, 4 çocuk -
Ticaret. 

F. · Bütçe, Geçici. 1 - Bütçe, Ge
çici. 2 - Bütçe, Geçici. 3 - Içişleri, 

Geçici. 4 -İçişleri komisyonlarına 
seçilmiştir. 

Vll l nci Devreden beri Afyon 
Kara hisar Mebusudur. 

-,~ :. -~ı~ 
._,._ı_ .. . 

• :;. ı 1 il, 

Halis Öztürk 
ACRI 

Tutak - 1899 - Ilk - Çiftçilik 
Kürtçe - Evli, 12 çocuk • 

Çiftçilik. 
F. · Gümrük ve Tekel, Geçici. 
1 ve 2 - Güıııı·ük ve Tekel. 3 -
Günıı·ük ve Tekel, Geçici. 4 -
Gümrük ve Teke l komisyonlarınıı 

seçilmiştir. 

Gazi Yi ğitbaş ı 

1\FYON KARAHISAR 

Bol vııdin - 18!J8 - Rüştiye - Ti
caret - Evli, 7 çocuk - Ticaı·et -
Bolvadiıı D. P. !Ice Idare Kurulu 

Başkanı. 

F. - Dilekçe, Gümrük ve Tekel. 
l : 4 - Ticaret komisyonlarına 

seçilm i ştir. 

Cela l Yardımcı 

ACRI 
Doğu Beyazıt - 1911 - Hukuk 
fransızca - Hukuk • Evli, 2 ço
cuk - Istanbul Barosunda Avukat. 
F. ve 1 - Anayasa Komisyonuna. 
2 ve :ı • Meclis Başkanvekili se
ç ilmiş ve Devlet Bakanı ,.e Baş-

vekil Yardımcılığına tayin 
edilmiştir. 



Kemal Eren 
AMASYA 

Amasya_ 1910- Siyasal Bilgile r 
- F'nınsızca - Idare - Evli, :ı ço
ruk - Vezirköprü Kaynıakanıı. 

F . ve J - Içi ş leri. 2 - Içi şleri, 

Geçici . :3 - Içi şleri, Geçici. 4 -
Içişleri konıisyonla rına 

seçilnı i şt iı·. 

Cevdeı Topçu 
AMASYA 

Anıasya - L9ı4 - Hukuk - Fran
sızca - Hukuk - Evli, ı çocuk 

Avukat. 
P. Ulaştırma, Geçici. ı : :3 

l:laştıı·ma komisyonluı·ına 

seçilm iştir. 

lfı. VI. J!)f>;~ te ölmüştür. 

Biimit Koray 
AMASYA 

Istanbul - 1899 - Yüksek Tica
ret ve Ekonomi - Maliye ve Eko
nomi · Fransızca _ Evli, 4 çocuk 

- Emniyet Sandığı Genel Md. 
F. - Gümrük ve Tekel, Geçici. 
ı - Ticaı·et, Geçici. 2 : 4 - Maliye 

konıisyonlarına seçi l miştir. 

~aliıhacldin Adil 
ANKARA 

Istanbul - 1882 - Haı·b Akade
misi - Fransızca, Almanca - As
kerlik, Fabrika ve Maden Işlet-
nıesi - Evli, 3 çocuk- Emekli 

General. 
F. : :ı- Ekonomi Kom isyonuna 

seçilmiştir. 

22. VI. 1953 te çekil mi ştir. 

I sınet Olgaç 
AMASYA 

Merzifon - 1914 - Hukuk - ingi
lizce - Hukuk - Evli, 1 çocuk

Avukat. 
F. - Dilekçe. 1 : a - Adalet. 4 -
Adalet, Dilekçe konıisyonlarına 

seçilmişti r. 

Sadri )laks udi Arsa! 
ANKARA 

Kazan - Taşsu - 1881 Hukuk -
Fr., Ing., Rusça, Al., Farsça 
Hukuk - Evli, 2 çocuk _ Türk 
Tarihi, Lisaniyat - Hukuk Fa-

kültesinde Pı·ofesör. 

F. - Dışişleri, Geçic i. 1- Dı şişleri , 

Geçici. 2 - Dışişleri. 3 - Dışişleri , 

Geçici. 4 - Dışi şleri komisyonla -
I'Ina seçilmiştir. 

ı V. Dev1·e Şe bin Karahisar ve 
V. Devrede Giı·esun Mebusudur. 

s 



)(ııhlis Bayramoğlu 

ANKARA 

Ankara - 1902 - Istan bul Tıp Fa
kültesi ve Almanya'da - Alman
ca, Fransızca - Çocuk Hastalık

ları Mütehassısı - Doktor - Be-
kar - Serbest Hekim. 

F. - Sağlık ve Sosyal Yardım. 
1 - Bütçe, Geçici. 2 - Meclis He
sa plarını Inceleme. 3 ve 4 - Büt-

çe komisyonlarına seçilmi ştir. 

Dağıstan Binerbay 
ANKARA 

Bala - 1902 - Lise _ Çiftçi - Evli, 
4 çocuk - Çiftçilik. 

F. - Ekonomi. ı - Tarım. 2 ve 
:ı - Ekonomi. 4 - Ekonomi, Geçi

ci komisyonlarımı seçilmiştir. 
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' a liihattin Benli 
ANKARA 

Eskişehir - 1919 - Hukuk - Ingi 
li zce - Çiftçi - Evli, 2 çocuk 

Çiftçilik, Ithalat ve Ihracat 
Ticareti. 

F. - Günll"ük ve Tekel. ı - Tica
ret, Geçici. 2 - Ticaret. :; - Tica
ret, Ekonomi, Geçici. 4 - Ekono-

mi, Ticaret komisyonlarıncı 

seçilı1ıiştir. 

Harndi Bulgurlu 
ANKARA 

Ankara - 1908 - Orta - Ticaret -
Evli, 3 çocuk - ll Genel Meclis 

Üyesi. 
F. - Dilekçe. ı ve 2 - Ticaret. a -
Ticaret, Geçici. 4 - Ekonomi, T i

caret, Geçici komisyonlarına 
seçil nı iş li r. 

Ömer Hilcn 
ANKARA 

A vunos - 1 91 - Medrese - Arap
ça, Farsça - Müderris - Evli, 7 
çocuk - Di n İ ş leri Reisliği Ge-

zici Vaiz ve Müfettişi. 

F. - Dilekçe. 1 - Milli Eğitim, 

Geçici. 2 - Milli Eğitim, Geçici. 
:ı ve 4 - Dilekçe komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Osman Şevki Çiçekda~ 

ANKARA 

Çiçekdağ - 1899 - llukuk - Hu
kuk - E\·li - Avukat. 

Kırşehir'den de seçilmişse de 24 . 
V. 1950 de Ankara'yı tercih 

etmiştir. 

F. - Adalet, Geçici. 1 - Adalet, 
Geçici. 2 - Adalet komisyonları
na seçil miş, Adalet Bakanlığına 

tayin edilmişti~. 



Ramiz Eren 
ANKARA 

Nallıhan - 1907 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, 2 çocuk - Avukat. 

F. - Anayasa. 1 - Anayasa, Ge
çici. 2 : 4 - Anayasa Komi•yo

nuna seçilmiştir. 

Abdullah Gedikoiilu 
ANKARA 

Ankara - 1911 - Fransa'da Yük
sek Iktisat ve Ticaret Okulu -
Fı·ansızca - Evli, 2 çocuk - Eko. 
,.e Tica. V. Teş. Genel Müdlirlük 
Huportörü - D. P. ll Idare Ku-

rulu Üyesi. 
F. : ı - Ekonomi. 2 - Ekonomi , 
Geçici. 3 - Ekonomi, Geçici. 4 

Ekonomi komisyonlarımı 

seçilmi ş ti r. 

)luhlis Ete 
ANKARA 

IRtanbul - 1904 - Leipzig ve Ber
lin Yüksek Tiraret Okulu - Al., 
Fı·. ve biraz Ing. - Evli, 2 çocuk 
- lkt. Doktoru, Prof. - lkt. ve lş
letm" - Başbakanlık Um. Mu. 

Heyeti O yesi. 
Işletmeler, Ekonomi ve Ticaret 
bakaniıkiarına tayin edilmiş. 3 -
Hütçe. 4 - Bütçe ve Geçici komis-

yonlarına seçilmişti r. 

O• man Talat 1 ltekin 
ANKARA 

Ayaş - 1890 - Hukuk - Hukuk
Evli, 3 çocuk _ Ya-rgıtay 2 nci 

Ceza Dairesi Başkanı. 

F. : ı -Adalet. 2 - Adalet, Geçi 
ci. 3 - Adalet, Geçici. 4 - Adalet 

komisyonlarına seçilmiştir. 

,\lümtaz Faik Fenik 
ANKARA 

Istanbul - 1904 - Hukuk ve Ikti
sat - Fransızca - Basın - Evli, 

ı çocuk - Zafer Gazetesi 
Başyazarı. 

F. : 2- Kitaplık. 3, 4 - Dışişleri 

koınisyonlarına seçilmiştir. 

Hamid Şevket Ince 
ANKARA 

Midmi - 1889 - Hukuk - Hukuk
Evli, 3 çocuk - Avukat. 

F . : ı - Adalet. 2 - Adalet, Ge
çici. 3 - Adalet, Geçici. 4 - Ada

let, Geçici komisyonlarına 

seçilmiştiı·. 
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'ey ri lüı rtbek 

ANKARA 

Gelibolu - 1905 - Harb Akade
misi - Almanca, Fı·ansızca ve 
Ingilizce _ Askerlik - Bekar -
Genelkurmay Milli Seferberlik 

Dairesi Başkanı. 

F. - Milli Savunma Komisyonu
na seçilmiş, Ulaştırma ve Milli 
Savunma bakaniıkiarına tayin 

<.'di l miş. 4- Dışişleri Komisyo
nuna seçilmiştir. 

Kızılcshamam - 1902 - Hukuk -
Az Fransızca, İngilizce - Hukuk 
- Evli, 2 çocuk - Kocaeli Asliye 

Ceza Yargıcı. 
F'. ve 1 - Dilekçe. 2 : 4 - Anaya
sa komisyonlarına seçi lmiştir. 
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Talat Vasfi Öz 
ANKARA 

Ankara - 1902 - Istanbul - Tıp 
Fakültesi - Almanca - Evli, :ı 

çocuk - lntaniye ve Bakteriyolo
ji Mütehassısı - Doktor - Hukul< 

Fakültesi Adli Tıp Öğretmeni. 
F. - Adalet. ı : 4 - Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarına 

seç il miştir. 

Fatin Dalaman 
A TALYA 

Antalya - 1909 - Istanbul Tıp 
Fakültesi - Fransızca _ lçhasta
lıkları Mütehassısı - Doktor -
Evli, 3 çocuk - Cerrahpaşa Has
tanesi lçhastalıkları Mütehassısı. 
F. - Milli Eğitim. ı : 2- Sağlık 

ve Sosyal Yardım. 3 : 4 - Kitap-
lık komisyonlarına seçilmiştir. 

F'uad Sey hıııı 

ANKARA 

Uzunköprü - 191(; - Istanbul 
Üniversitesi Eczacı Okulu _ Al
manca, Fransızca - Eczacılık 

Evli, 1 çocuk - Kırıkkale'de 

Eczacı. 

F. ::ı - Ekonomi. 4 - Ekonomi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Geçici 

kom i syon l arına seçilmiştir. 

Kazifi Şerif Nabel 
ANTALYA 

lbradı - 1892 - Tıp - Fransızca, 
Ingilizce - Evli, 5 çocuk - Asabi 
Hastalıklar - Doktor - Iktisadi 

ve Ticari Işler. 
F. - Dışişleri. 1 : 3 - Sayıştay. 4 -
Sayıştay, Ticaret, Geçici koıııis

yonlarınu seçilmiştir. 

IV. Devrede Antalya mebusudur. 



RurhaııeUiıı Onat 
ANTALYA 

Rodos - 1894 - Tıp - Evli, ı ço
cuk - Dokto r. Operatör - Güzel 

Sanatl a r - Serbest Hekim. 
F . - Dı ş i şl eri. ı : 4 - Sağlık ve 
Sosya l Yardım kom i syonlarına 

seçilmiştir. 

Ahmet Tekelioğlu 

ANTALYA 

Antal ya - 1907 - Li se - Dul, 
çocuk - Tar ı m ve Ticaret - Çift

çi ve D. P. ll !dare Kurulu 
Başkanı. 

F. - Tal'lln, ı - Tarım , Geçi<'i. 
2 : 4 _ Tanm konıisyonlarınu 

seçilmiştir. 

Akif Sarıoğlu 

ANTALYA 

Antalya - 1887 - Yükse k Halkalı 

Ziraa t Okulu - Evli, 5 çocuk -
Tarını ve Öğretmen lik - Çiftçi. 
1·'. - Bütçe. ı - Bütçe, Geçici. 
2 . Bütçe. 3 - Bütçe, Geçici. .J -
fliit~c konıisyonl ıırına seçilm i ştir. 

Ahmet Tokuş 

ANTALYA 

Alanya - 1 9 ı9 - Y. Mühendis 
Oku lu - Fransızca, Ingili zce -
~:vli, 2 ço ·u k - Y. Mühendis -
Ka rayolları Genel Müdürlüğü 5. 
flölge Yap ı mı Yüksek Mühendisi. 
F. : ı - t;laştırma. 2 : 4 - Bayın

dırlık konıisyonlal'lll3 seç il miştir. 

lbrahiın Subaşı 

ANTA LY A 

El malı - ı 914 - Yüksek iktisat 
\'e Ticaret Oku lu - Fransızcu -
Bankacılık - Evli, 4 çocuk - Ta
nın ve Ticaret - Elma lı Genel 

Meclis Üyesi. 
F. : 3 - Ekonomi. 4 - Ulaştırma 

komisyonlanna seç ilmi şt ir. 

Xamık Gedik 
AYDIN 

Istanbul - 1911 - Tıp - Fransız· 
ca - Evli, 2 çocuk - l çhasta l ıkları 
Mütehass ı sı, Doktor - Haydar
paşa Nünıune Hastanesi Verem 

1 aviyonunda Mütehussı s. 

F. - ağlık ve osyal Yardım. 

ı : :ı - Çalışma. 4 - Çalışma, Dı ş

işleri konıisyon l arına seçilmiştir. 
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Nail Geved 
AYDIN 

Bafra - ı911 - Hukuk - Hukuk -
Evli, 2 çocuk - Avukat ve 1\a

zilli D. P. ]kinci Başkanı. 
1. XI. ı9öl de Meclise 

katılmıştır. 

2 - lçi~leri, Geçici. 3 - Adalet, 
Geçici. 4 - Adalet, Geçici komis

yonlarımı seçilmiştir. 

Dı·ama - 19ı5 - Tıp - Fransızca

Evli, 2 çocuk - Serbest Doktor -
D. P. Söke !ice Ba~kanı. 

F. - Sağlık ve Sosyal Yardım. 

ı - Dilekçe. 2 - Sağlık ve Sos. 
y:ıl Yardım, Geçici. 3, 4 - Milli 
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Savunma komisyon larına 
seçilmiştir. 

Şevki Hasırcı 

AYDIN 

Nazilli - 1019 - Lise - Fransız

ca - Evli, 4 çocuk - Ticaret - Zi
ı-ai Donatım Kurulu Temsilciliği 
ve D. P. azilli !ice Başkanı. 

F. - Meclis Hesaplarını !nceleme. 
ı : 4 - Sayıştay komisyonlamıa 

seçilmiştir. 

Gazze - ı913 - Hukuk - Hukuk -
Evli, 4 çocuk - Aydın Belediye 

Başkanı, Avukat. 
ı . Xl . ı951 de Meclise 

katılmıştır. 

2 - Sağlık ve Sosyal Yardım. 3-
Adalet, Geçici. 4 - Adalet komis

yonlarına seçilmiştir. 

Etem ~lenderes 

AYDIN 

!zmir 1899 - Hukuk - Evli, l 
çocuk Hukuk - Avukat - D. 1'. 

ll Idare Kurulu Başkanı. 

F. : 2 - Bütçe Komisyonuna se
çilmiş, Içişleri Bakanlığına tayin 

edilmiştir. 

Llıt fi Ülkünıeıı 
AYDJN 

Maraş - J90ö - Halkalı - Y. Zi
raat ,.e Alnıanya'da - Al., Fr.
Tarını (Bağ ve bahçe bitkileri 
ıslahı ve sosyal biyoloji) _ E,·Ji, 
:3 çocuk - Ziraat Fa. Profesörü. 

1. Xl. 1951 de Meclise 
katılmıştıı·. 

2 - Tumıı, Geçici. :ı - Tarım, Ge
çici. 4 - Tarını komisyonlarına 

seçilmiştir. 

VI!. Devrede Mardin 
MPbusuduı·. 



Vacid A•ena 
BAL IKESI H 

istanbul - 1894 - Hukuk - Fran
sızca - Evli, 2 çocuk - Hukuk -

Avukat. 
F. - Adalet, Geçici. ı - Adalet, 
Geç ici. 2 : 4 - Adalet komisyon _ 

!anna seçilıııiştiı·. 

)(uzaffer Em i roğl u 

BALlKESI H 

Bigadiç - ı9ı8 - Lise _ Çiftçi -
Evli- Çiftçi. 

F. - Tarım. 1 - Dilekçe. 2 - Ta
ı·ını, Geçici. 3 - Tarım. 4 - Dilek

çe komisyonlaı·ına seçilmiştir. 

Sala ha itin Rus kan 
BALIKESIR 

Selanik - 1895 - Lise - Basın -
Evli, 1 çocuk - Matbaac ı . 

F. - Içişleri, Geçici. ı : 4 - İç i ş
lel'i komisyonlarına seçilmiştir. 

~füfit Erku yumcu 
BALIKESIR 

Balıkesir - 1908 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, 2 çocuk - Istanbul 

Ikinci Ticaret Mahkemesi 
Başkanı. 

F. ve ı - Adalet. 2 - Adalet, Ge
çici. :3 - Dilekçe, Geçici. 4 - Ada

let, Geçici komisyonlarımı 

seçilmiştir. 

Esa t Budakoğlu 

BALIK ESIR 

Balıke•ir- ı9ıl - Hukuk - Evli, 
1 çocu k - ll ukuk - Avukat. 

F., ı - Bütçe. 2 - Bayındırlık. 

:ı, 4 - Dı şi ş leri konıisyonlarına 

seçilnıiştiı·. 

Enver Güre li 
BALIKESIR 

Burhaniye - 1914 - Siyasa l Bil
giler - Fransızca - Evli, 1 çocuk 
- Iktisadi Işler - Toprak Mahsul
leri Ofisi Istanbul Böl. Md. ve 
Ticaret Odası Genel Mildür V. 
F. - Ekonomi. ı - Ticaret, Geçi
ci. 2 - Ticaret komisyonlarına se
çilmiş. 3 - Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığına tiiyin edilmiş. 4 -

Dışi ş l eı-i Komisyonuna 
seçilmiştir. 
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~liict ebn 1 ş tın 
BA LIKESIR 

Balıkesir - ı9ı7 - Hukuk • Hu
kuk - Evli, ı çocuk - Avukat, 
Balıkesir li Idare Kurulu Üyesi 

ve Daimi Komisyon Azası. 
ı . Xl . 1951 de Mecl ise 

katılmıştır. 

2 - Dilekçe. 3 - Dilekçe, Geçici. 
4 - Dilekçe, Ulaştırma komis

yon l arımı seçilmi ştir. 

Ahmet Kocabıyıkoğ l u 

BALlKESlR 

Balıkesir - 1904 - Rüştiye - Çift-
çi - Evli, 2 çocuk - Çiftçilik 

F . - Tarım. ı - Tarım, Geçici. 
2, 3 - B. M. M. 1dareci Üyeliğe 
ve K itaplık. 4 - Tarım komis-

yon larına seçilmiştir. 
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Ali Fahri İşeri 
BA LIK ESIR 

Perecik - 1897 - Rüştiye - T ica
ret - Evli, 2 çocuk - Ticaret. 

P. - Ticaret. ı : 4 - Dilekçe ko
misyonlarına ~eçi l miştir. 

Yahya Pelvan 
BALIKESIR 

Gönen _ 1910 - Edebiyat Fakül
tesi - Fransızca - Bekiır - Tarih 
- Öğretmenlik - Manisa Lisesi 

Tarih Öğretmeni. 
P . : 4 - Milli Eğitim Komisyonu

na seçilmiştir. 

Ari f 1\alıpsızoğlu 

IlALIK ESIR 

Kandiye - 1918 - Li se . Runıra-
Çiftçi - Evli - Çiftçi lik 

F. - Ticaı ·et. ı - Dilekçe. 2 -
Ulaştırma. :ı - Ulaştı rma, Geçici . 
4 - Ulaştı rma komisyonlaran a 

seçi lmi ştir. 

~luharreın 'liunçay 
BALIKESİR 

Pı-eveze - ı9ı:ı - Tıp - Fransızca 

ve Yunanca - Doktor - Evli , 1 
çocuk - Edremit'de Serbest 

Doktor. 
P. - lçişleı·i. I - Içiş l eri, Geçici. 
2 - I çiş l eri. :ı, 4 - Sağlık ve Sos
yal Yardım komisyon ların a se-

çilmi ştir. 



S ıtlu Yırca lı 

BALIKESIR 

Balıkesir_ 1908 - İstanbul ve Pa
ris Hukuku - Fransızca - Mali
ye ve Hukuk - Hukuk Doktoru -
Evli, 2 çocuk - Avukat ve D. 1'. 

Genel Ida re Kurulu Üyesi. 
F. : 2 - B. M. M. Başkanvekil

ligine seçilmi:;, Gümrük Ye Tekel 
ve i~letmeler bakaniıkiarına tü-

.vin eciilnıi ştir. 

Tala t Oran 
BILECIK 

Gölpazarı - 1916 - Tıp - Fran. 
sızca ve Ingilizce - lçhastalı.k
ları, Verem Mütehassısı - Dok
tor - E,·Ji, ı çocuk - Heybeliada 

Sanatoryumu lçhastalıklaı·ı 

Mütehass ı s ı. 

F. - Milli Eğitim. ı - Dilekçe. 
2- Sağlık ve Sosyal Yaı·d ım, Ge
çici. :3, 4 - Sağlık ,.e Sosyal Yaı·

dıın konıi~yonlarına seçi lmi ştir. 

İsma il Aşkın 
BILEC IK 

Bursa, Yenişehir - 190() - Orta -
Az Ingilizce - Basın - Ticaret -
Evi i, ~ çocuk - Doğruyol Gaze-

tesi Sahibi. 
F. - Dilekçe. ı - Meclis Hesapla. 
rıııı Inceleme. 2 : 4 - Dilekçe ko

nıisyonlarına seçilmiştir. 

Yü ınnü Üresin 
BILJ·:CIK 

Elazığ - 1898 - Harb Akademisi 
Fransızca, Almanca \'e İngilizce
A•kerlik - Evli, ı çocuk . Genel-

kurmay Harekat Başkanı. 
ı . XI. ı95ı de Meclise 

katılmıştır. 

2 - Bütçe, Geçici komisyonlara 
seçilmi:; ve Ulaştırma Bakanlı 

ğına tayin ed ilmiştir. 

1\eşşaf ~! ehmet f{urku t 
BILECIK 

Bozüyük - ı 899 - Orta - Az 
Arapça ve Fı·ansızca - Ticaret -
Evli, 4 çocuk - Tarım ve Ticaret. 
F. - Ulaştırma. ı - Ulaştırma, 

Geçici. 2 : 4 - Ulaştırma koıni s-

~'onlarına seçilrniştir. 

Feridun Fikr i Düşünse l 

BINGÖL 

Istanbul - 1892 - Hukuk ve Pa
ris Huku.k Fakültesi - Fransızca 

- Hukuk - Doktor - Evli, 2 çocuk 
-Avukat. 

F. - Adalet, Anayasa. ı - Adalet, 
Anayasa, Geçici. 2 - Çalışma, Ge
çici. 3 - Dilekçe, Geçici. 4 - Ana
yasa, Geçici konıisyonlarına se-

çilıniştiı· . • 
11. Ders i nı, VI. Devreden bed 

Bingöl Mebusudur. 
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MuRtafa !\ uri Okcuoğlu 

BINGÖL 

Kiği - ı89ı - Hukuk - Hukuk
Evli, 4 çocuk - Yargıtay Üyesi. 
F., ı - Dilekçe. 2 - Adalet, Di
lek~e. 3, 4 - Adalet komisyonla-

rına seçilmiştir. 

Hizan - ı887 - Hususi - Tarını

Evli, 5 çocuk - Tarım. 

F., ı - Tarım. 2 : 4 - Ulaştırma 

komisyonlarına seçilmiştir. 
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N us rettin Barul 
BİTLlS 

Bitlis - 1902 - Lise - idare -
Kürtçe - Evli, 5 çocuk - Çukur 

Bucak Müdürü. 
ı. XI. ı951 de Meclise 

katılmıştır. 

2 : 4 - Ulaştırma konıisyonlarına 

seçilmiştir. 

Fahri Belen 
BOLU 

Bolu - ı892 - Harb Akademisi -
Fransızca - Askerlik - Evli, 2 ço

cuk - Koloniu Komutanı , 
K orgeneral. 

Çanakkale'den de seçilmişse de 
26. V. ı950 de Bolu'yu tercih 

etmiştir. 

Bayındırlık Bakanı tayin edilmiş. 
1 - Milli Savunma. 2 - Dışişleri. 

:ı, 4 . Milli Savunma komisyon -
Ianna seçilmi~tir. 

)lıı hlıu Ertan 
BITLIS 

Istanbul - 1912 - Hukuk - Fran
sızca . Hukuk - Evli, ı çocuk -
Başbakanlık Neşriyat ve Müdev-

venal Müdlir Muavini. 
F'. - lçişleri. ı - lçişleri, Geçici 

komisyon l arına seçi lmişt ir. 

VII nci Devreden beri Bitlis 
Mebusudur. 

:ın. VI. 1951 de ölmüştü ı·. 

Zuhuri Danışman 

BOLU 

Bolu - 1902 - Lise ıo - Fransız

cr. - Ügretmen - Evli, 2 çocuk -
Tarih - Ankara 4 ncü Ortaokul 

Müdürü. 
F., ı - Kitaplık. 2 : 4 - Milli 

Eğitim koınisyonlarına 

seçilmiştir. 



)!ithal Oayıoı(lıı 

BOLU 

Gerede - 1888 - İlk - Tarıı11 ,.c 
Ticaret - Evli, l çocuk - Ticaret. 
V. - Günıı·ük ,.c Tekel. J - Tarıın, 

Geçiri. 2 : 4 - Tarım koınisyon-

larıııa seçi lmiştir. 

Kıimil Kozak 
BOLU 

Beyoğlu - 1913 - Orta - Fransız

ca - Ormancılık ,.e Sanayii _ Ev
li, 3 çocuk - Inşaat Mütaahhirli 

ve Kereste Fabdkatörii 
F. - Ekonomi. 1 - Ekonomi, Ge
çici. 2 - Ekonomi. :3 - Ekonomi, 
Geçici. 4 - Ekonomi, Geçici ko-

ınisyonlarına seçilmiştir. 

.-··:--.~ , . -- \ 

ı~---._-'. ~-

.. ~i. 
)lahnıul Giiçbilıııez 

BOLC 

Nallıhan . 1900 - Hukuk - Hu
l:u l< - Evli, 4 çocuk - Avulwt. 

F. : 2 - Bütçe. :: - Dilekçc. 4 -
Bütçe, Geçiri 1\omisyonlarına 

see: il ıni!)ti r. 

Vnhit Yöntem 
BOLU 

Akçakoca - 1904 - Ilk - Sanayi
Evli. :ı çocuk - Fabrikatör \'e 

Tüccar. 
F. - Ulaştırma, Geçici. 1 - U laş
tıı·nıa, Geçici. 2 - Ticaret, Geçici. 
3 _ Tic::ıı·et, Geçici. 4 - Tica ret, 

Geçid komisyonlarına 

seçil ıni~tiı·. 

İlıRan Gülez 
BOLU 

Dolu - 1919 - Hukuk - Hukuk -
Almanca - Evli - Avukat. 

!-'., l - Dilekçe. 2 - Bütçe konıis
;-onlarıııa. 3, 4 - B. M. M. Dh·a ıı 

Kiitipliğ iııe seçilmişti r. 

Fethi Çelikbaş 

BURD R 

Burduı· - 1912 - llukuk ve Ikti
sat - Fransızca - Iktisat, Mali
ye ve Siyasi Ilimler - Profcsöı· 
- E,·li, 2 çocuk - iyasal Bilgiler 

Fakültesi Dekanı. 
F. - Bütçe, Geçi : i. 1 : 3 - Bütçe 
konıisyonlarına seçilmiş ve Dev
let, Ekonomi ve Ticnr t bakan -

Iıkiarına tayin edilm~ştir. 
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~lehmel Erkazıııı c ı 

BURDUR 

Burdur - 1907 - Orta - Sanat ve 
Ticaret - Evli, 3 çocuk - Tüccar. 
F. , 1 - Çalı şma. 2 - Gümrük ve 
Tekel, Geçici. 3, 4 - Gümrük ve 
Tekel koınisyonlaı·ına seçi lmi ştir . 

Raif Ayba r 
BURSA 

Karacabey - 191 5 - Siyasal BiL 
gi ler Okulu - llukuk - Az Fran
sız<·a - Evli , ~ çocuk - Avukat. 
F. - B. M. M. Divan Kiıtipliğin c. 

1 - Dilckçe. 2 - Çalışma, Geçici. 
3, 4 - l çişl ri komisyonlarına 

seçilm iştir. 
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~l ehmet Özbey 
BURDUR 

Tefenni - 1909 - Yüksek Gazi 
Terbiye - Almanca, Az Ingilizce 
- Milli Eğitim - Evi i - Güneş 

Mecmuası Sahibi , Beden Terbi-
yesi !zmir Bölge Müdürü. 

F. - Milli Eğitim, Geçici. l - Mil 
li Eğitim, Geçici. ~ - Milli Eği
tim, Geçici. :ı - Milli Eğitim, Ge
çici. 4 - Milli Eğitim komisyon-

Ianna seçilmiştir. 

Selim Ragıp Emeç 
BURSA 

Istanbul - 1899 - Galatasaray 
Lisesi ve Hukuk - Fransızca -
Evli, 4 çocuk - Matbuat - Son-

posta Gazetesi Başyazarı. 
F. : 4 - Kitaplık Komisyonuna 

seçilmiştir. 

Halil Ayan 
BURSA 

Bursa - 1904 - Siyasal Bilgiler 
Oku lu - Fransızca - Maliye - ~=--

l i, ~ çocuk - Başbakanlık Müs-
teşar Muavini. 

Maliye Bakanlığına tiıyin edil
miş. 2, :ı - Sayıştay Komisyonu

na seçilmişti r. 

ı :i. 11 . ı U53 te ölmüştüı·. 

Ag-ah Erozan 
BURSA 

Mudanya - 1910 _ Hukuk - Fran
sızca - Idare - Evli, 2 çocuk - Te-

kirdağ Vali Mua,·ini . 
F. - Içişleri, Geçici. 1 - Içişle ri, 
Geçici. 2 - Içi şle ri , Geçici. :ı - Iç
işleri, Geçici komisyonlarına ve 

4 - B. M. M. Idareci ÜyeUğe 
fif'Çilmiştir. 



Selim ll e rkın e n 

R RSA 

Güınülcine - 1892 - Halkalı Yük
sek Ziraat - Alnıanca - EYii , 2 
çocuk - T:nını Mütehassısı - Ta-

rım Bakanlığı Başmüfetti şi. 

F. - Tarırn, Geçici. 1 - Tarım, 

Geçici. 2 - Taı·ını. :ı - Tarım, Ge
c.;ici. 4 - Tarım komisyonlarına 

seçilmiştir. 

) !i t hat San 
BURSA 

Nizip - 1904 - Alınanya'da Bad
Sul za Mühendis Okulu - Alnıan

ca ve Ingilizce - Evli, 1 çocuk -
Elektrik YC Mensucat Mühendisi 

- Dokuma Makina I arçaları 
1 thaliıtçısı. 

F · 3 - Ekonomi. 4 - Bayındır

lık , Ekonomi , Geçiri komisyon
!:ırına seçilmiştir . 

Sad etti n Karacabey 
BURSA 

Bursa - ı 9U::l - Ziraat Okulu - Az 
ltalyanca - Tal'lln - Evli , 2 çocuk 
- Taı·ıın, Tohum ve Koza Tü('carı. 
F. : 2 - Tarım . :ı - Tarım, Geçici. 

~ - Tarım konıisyonlarıııa 

seçilnıiştiı·. 

li a lük Şa ın an 

BURSA 

Istanbul • 1911 - Siyasal Bilgiler 
- Fransızca, Az Ingilizce - Ban
kacılık - F.vli, 1 çocuk - Yapı YC 

Kredi Bankası Bursa Şubesi 
Müdürü. 

F. - Bütçe. 1 - Bütçe, Geçici. 2 -
Bütçe, Geçici. 3 - Ticaret, Geçici. 
4 - F.konomi, Ticaret, Geçici ko-

misyonlarına seçilmiştir. 

~lulüs i 1\öy men 
BURSA 

Istanbul - 1891 - Hukuk - Fran 
sızca - liukuk - Evli, ~ çocuk 

Avukat ve D. P. Genel Idare 
Kurulu Üyesi. 

F. - B. M. M. Ba şkanvekilliğinc 

seçilmi ş . Milli Savunma Bakan
lığına tfıyin edilmiş ve 3, 4 - Dı ş

işleri Komisyonuna seçilmiştir. 

Ken an Yılmaz 

BURSA 

Erzincan - 1900 - Hukuk - Mali 
ye - Almanca, Fransızca - Evli, 
3 çocuk - Milli Savunma Bakan. 

lığı Müsteşa rı. 

ı. XI. 1951 de Meclise 
katılmıştır. 

2, 3 - Bütçe Komisyonuna seçil
miş ve Milli Savunma Bakanlı

ğına tityin edilmiştir. 
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:\eedet Yılmaz 

BURSA 

lluı·sa - 1908 - Hukuk - Pı·an

s ı zca - Idare - Evli, 2 çocuk -
Mülkiye Müfettişi. 

F. - I çişleri, Geç ici. ı - I ç i ş l eri, 
Geçici. 2 - lçiş l el'İ, Geçici . 3 - Iç
işl eri, Geçici. 4 - I çişleri, Geçici 

komisyonlarına seçi lmi ştir. 

Istanbul - 1!)_05 - Tıp - Fransız
ca - lçhr slaJıkiarı Mü te bassısı -
Doktor - Dul, ı çocuk - Eecubat 

Hastanesi lçhastalıkları 
Mütchass ı sı. 

F., ı - Milli Savunma. 2 _ Mi lli 
Savunma, Geçici. 3 - Bayındırlık, 

Geçici, Mill! Savunma. 4 - Milli 
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Sa\'lınnıa konıi syonla rına 

seçilmiştir. 

Ali Canib Yönt em 
BURSA 

Istanbul - ı887 - Hukuk - Fran
sızca, Farsça - Maaı · if, Edebiyat 
- Dul, ı çocuk - Istanbul Üniver
• itesi Edebiyat Fakültes i Eski 

Türk Edebi yatı Öğı·etnıeııi . 

F. : 2 - Milli Eğilim. 3, 4 . Ki
taplık konıisyoıılarıııa seçilmiştir. 

IV - VI. devrelerde Ordu 
Mebusuduı ·. 

Bedi Enüstüıı 

ÇANAKKALE 
lştip - 1908 - Yüksek Mühend is 
Okulu - Ingilizce ve Frans ı zca -
Bayındı rlık ,.e Sosyal Işler - E\"
li, 2 çocuk - B:.ıyındırlık Bakan-

lığında Yüksek Mühendis. 
F. : 4 - Bayındırlık Komisyonu

na seç ilmi ştir. 

1\:~nan Akmanlar 
ÇANAI\ l\.'\LE 

lznıir - ı 903 - Yüksek iktisat ve 
Ticaret - Fransızc:.ı ve Az Ingi
lizce - Iktisat - Evli, 2 çocuk -

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Tetkik Kuı·ul u lizman ı. 

F. : 2 - Bütçe. :ı - Bütçe, C: -
çiri. 4 - Bütçe, Geçici komiRyoıı

larına seçilmiştir. 

:'\ihal l yr i lıoz 

ÇANA KKALE 
Selan ik - 189:! - Yüksek Halkalı 
Ziı·aat - A l nıanca - Nebatat Jıa"
talıkları _ Evli, :ı çocuk - !zmir 
Bnrnova Ziraat Mücadele Ensti-

tüsü Müdüı·ü. 
Tarım Bakanlığına tayin edilmiş 
ve 2 - Milli Eğitim, Geçici. 3 -
Milli Eğitim, Geçici. 4 - Kitaplık 

komisyonlarnın seçilnıi~lir. 



Emin J{alafat 
ÇANA KK ALF. 

Seliınik - 1902 - ~iyasal Bilgile r 
Fransızca - Maliye \ 'C İkti snt

E,·Ji, 2 çocuk - Mali ye 
Başmüfetti şi . 

F · 2 - Bütçe. :3 - Anayasa ko
ınisyonlal'ına seçilmi ş , Gü rn rük 

ve Teke l Bakan lığına hi yi n 
edilmi şt ir. 

Ömer ~!art 
ÇANAKKALE 

Uayramiç - 1910 - Amerika'da 
Üniversite - Ingilizce - Psikoloji 

Bvli , I çocuk - Milli Egi t im 
Bakanlığı Müfettiş i. 

F . - Milli Eğitim . 1 - Mil li Egi
tim, Geçici. korn isyonlannn. 2 :4-

H. M. M. Divan Katipliğine 

FOeç-i l miştir. 

lh san J<.a rasio~ lu 
ÇANAKKALE 

Biga - 1!114 - Lise - Fransızca, 

ingilizce - Tarım _ Evli, 3 çocuk 
- Çiftçilik ,.e Ticaret. 

P. - üla~tırma. 1 - Ulaştırma, 

t;~ç i ri. 2 : 4 - Ulaştırma komis
yonlaı·ına seç ilmi şt ir. 

\ ' ll 1. Devreden be ri Çanakkale 
Mebusudur. 

Kizım Arar 
ÇA 1KIRI 

Çankıı ·ı - 1902 - Özel - Basın ve 
Öğreti m - E\'li, ;J çocuk - Polis 
Enst itüsü Öğretmeni ve Çalı şma 

B Ankara Şubes i Müdürü ,.e 
D. 1'. Çankırı li Başkanı. 

F. : I - Milli Eğitim. 2 - Dilekçc. 
;ı - Milli Eğitim. 4 - Ulaştırma, 

Geçi<· i kom i syonlıınna seçilmi ştir. 

:\"u s ret I\ iri şcioğlu 
ÇANAKKALE 

Üsküda r - 1914 - llukuk - Fran
sızca - Huk uk - Avukat - Bekiır 

Çanakkale D. P. li Idare Ku
rulu Başkanı. 

ı. Xl. 1951 de Meclise 
katılm ıştır. 

2 Oilekçe. :ı - Ada let. 4 - Ada-
let, Geçici konı isyo nlarına 

seç i l m i ştir. 

Kema l Atakurt 
ÇANKIRI 

Istanbul - 1909 - Özel - Çiftçi 
E\'li - Çiftçi ve D. P . lke 

Başkanı. 

F. : ~ - Tarım Ko misyonuna 
seçilıııi~lir. 
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Cela l Boynuk 
ÇANKIRI 

İstanbul - 1911 - Hukuk - Hukuk 
- Evli, 2 çocuk - Avukat. 

F. - Adalet, Geçici. ı - Adale . 
2 - Içişleri, Adalet, Geçici. 3, 4 -

Adalet komisyonlarına 
seçilmiştiı·. 

Mecit Bumin 
ÇORUH 

Yusufeli - 19ı6 - Tıp - Fransız

ca - Evli, ı çocuk - Doktorluk -
Hükümet Tabibi. 

F. - Gümrük ve Tekel. 1 - Ulaş

tıı·ma. 2 - Gümrük ve Tekel, Ge
çici. 3 - Gümrük ve Tekel. 4 
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Bayındırlık komisyonlarıııa 

seçilmiştir. 

Kenan Çı ğman 

ÇANKIRI 

Çankırı - ı906 - Tıp _ Fransız
ca - Evli, 4 çocuk - içhastalık
lan Mütehassısı - Doktor - Dev
let Havayolla ı·ı Ankara Merkez 

H ekimi. 
F. - Çalışma . 1 : 4 - Sağlık \"e 
Sosyal Yardım komisyonlarına 

seçilmiştiı·. 

Abbas Cigin 
ÇORUH 

Aı·tvin - 19ı5 - Tıp - Ingilizce 
Evli, ı çocuk - lçhastalıkları 
Uzmanı - Serbest Hekim. 

F. : 4 - Meclis Hesaplarını In
celeme Komisyonuna seçilmiştir. 

Celal Otma n 
ÇANKIRI 

istanbul - ı888 - Tıp - Fransız
ca - Bakteriyoloji - Evli, ı ço
cuk - Doktor - Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Sosyal Yardım 
Geııd Müdürlüğünden Emekli. 

F'. :ı - ~ağlık ve Sosyal Yar
dım. 2- Sağlık ve ~osyal Yardım, 
Geçici. 3 - Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Geçici . 4 - Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Geçici komisyonlarına 

seçilm i şt i r. 

)J esud Gü ney 
ÇORUH 

Hopa - 188ı - Hukuk - Hukuk
Dul, 4 çocuk - Yargıtay Üyelİ

ğinden Emekli. 
F. - Dilekçe. 2 : :ı - Adalet. 4 -

Adalet, Geçici komisyonlarına 

seçilmiştir. 



Ali Rıza Sağlar 

ÇORUH 

Nazilli - 1900 - Tıp - Pı·ansızca

İçhastalıkları Uzmanı - Evli, 1 
çocuk - istanbul Tramvay Idaresi 

Doktoru. 
F. - Ulaştıl'nıa, Geçici. 1 - Sağ

lık ve Sosyal Yardım , Geçici. 2 : 
4 - Sağlık ve Sosyal Yardım ko-

misyonlarına seçilm i ştir. 

Ahmet Başıbii y ük 

ÇORUM 

Çorum - 1915 - Hukuk - Hukuk
Evli, ~ çocuk - Ünye Cumhuriyet 

Savcısı. 

P., ı - Gümrük ve Tekel. 2 - Di
lekçe. 3 - Dilekçe, Geçici. 4 - Di
lekçe konı isyonlarına seçilmiştir. 

Zihni Ural. 
ÇO RUH 

Şavşat - 189:! - ldadi - Öğı·etıııeıı 
-Evli, a çocuk - ll Daimi Üyesi . 
P. - Ekonomi. ı - İçişleri, Geçici. 
2 - I çişleri, Geçici. :3 - Içi şleri, 

Geçici , 4 - I çişleri, Geçici komis-
yonlanna seçi lmi şt ir. 

Şevki Gü rses 
ÇORUM 

Osmancık - 1903 - Maliye Okulu 
- Evli, 2 çocuk - Ekonomi ve Ti 
caret Bakanlığı Levazıııı Müdürü. 
P. : :ı - Sayıştay. 4 - Maliye, 
G çiri konıisyoıılal'llıa seçilmiştiı·. 

Sedat Baran 
ÇORUM 

Istanbul - 1919 - Tıp- Ingilizce
Operatör, Doğum ve Kadın Has
talıkları Mütehassısı - Evli -

Serbest Doktor. 
F. - Sağlık ve Sosyal Yardım ko
misyonuna. l, 2 - B. M. M. Divan 
Katipliğine. 3 - Sağlık ,.e Sos
yal Yaı·dı m Komisyonuna V' 4 

B. M. M. Divan Katipliğine 

seçi lmi şti r. 

Balıa Koldaş 

ÇORUM 

Geylan - 1891 - Lise - Idare 
(Köycülük) - Evli, 4 çocuk - Em-

niyet Genel Müdür Muavini. 
F. - Içi şleri, Geçici. 1 - I çiş l eri, 
Geçici. 2, 3 - Içişleri. 4 - Meclis 
Hesa plarını Inceleme konıisyon-

larına seçi lmiştir. 
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Hüseyin Orta kcıoğlu 

ÇORUM 

Alaca - 1916 - Hukuk - Hukuk-
Evli, ı çocuk - Avukat. 

F. - Adalet. 1 - Adalet, Geçici. 
2 - Adalet, Geçici. 3 - Adalet, Ge. 
çici. 4 - Dilekçe komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Hakk ı Yemeniel ler 
ÇORUM 

Samsun - 1909 - Lise - Az Al
manca - Ticaı·et - Evli, 2 çocuk

Tüccar Ye Mütaahhit. 
F. · Ticaret. ı : 4 - Meclis He
saplannı Inceleme konıisyonla

rına seçilmiştir. 
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Sa ip Öze r 

ÇORUM 

Istanbul - 1889 - Tıp - Fran s ı c 
ca, Alnıanca - Dr. Opeı·atör ve 
Kadın Hastalıklan Mütehassısı -
Evli, 2 çocuk - Ankara Yenişe-

hiı·'de Hususi Hastane Sahibi. 
F. - Sağlık ve Sosyal Yardım. 

ı - Sağlık ve Sosyal Yardım, Ge
çici. 2 - kişleri, Geçici. 3 - Dış
işleri, Geçici. 4 - Dışişleri ko-

nıisyonhuına seçilmiştir. 

Ba ha Ak ş i t 

DEN IZLI 

Denizli - ı914 - Tıp _ Fransızca
Tababet - Evli, 4 çocuk - Hay
darpaşa Nünıune Hastanesinde 

Dokto r. 
ı . XI. ı95ı de Meclise 

katılmıştır. 

2 Bayındırlık, Geçici . 3, 4 
Bayındırlık komisyonlarıııa 

seçilmiştir. 

Hasan Ali \' ura l 
ÇORUM 

Sungul'iu . ıoıı - Hukuk - Hu-
kuk - Evli , çocuk - Anıkat. 

F. : 2 - Mecl is HeRaplannı In
celeme. :ı, 4 - Milli Eğitim ko

nıisyonlarına seçilmiştir. 

H üsnü Akşi t 

DENIZLI 

Acıpayanı- ı915- Hukuk- Fraıı

Rızca - Hukuk - Evli, ı çocuk -
Avukat. 

F. - Ulaştırma . 1 - Ulaştıı·nıa , 

Geçici komisyonlarıııa seçilmi ştir. 

18. rx. 195ı de ölmü ştür. 



F;kret Başa ran 

DENIZLI 

Denizli - 1900 - Öğretmen Oku
lu - Eğitim - Evli, 3 çocuk -
Emekli Milli Eğitim Müfettişi. 

!-'. : 4 - Milli Eğilim Komisyo-
nuna seçi lmi ştir . 

Fik rct 1\arabudak 
DENIZLI 

Çal - 1893- Harb Okulu (Sanayii 
Haı·birc) - E\'li, :ı çocuk - Mill! 
Savunm;ı Bakanlığı Endüstri Da
iresi Başkanı - Emekli Tü mgl. 
F. : 2 - Milll Sa,•unma Konıis-

. vonuna seçilmiştiı·. 

8. X. 1052 de ölmüştür. 

Ali Çobanoğlu 

DENIZLI 

Tavas - 1915 _ Hukuk - !ngiliz
ce, Fransızca - Bekar - Ticaret. 
F. - Meclis Hesaplarını Inceleme. 
1 - Dışişleri, Geçici. 2 - Dı şişleri. 

3 - Dışişleri, Geçici. 4 - Dışi şleı·i 

kom isyon l arına seçilmiştir. 

Eyüp $ahin 
DENIZLI 

Aydın - 1895 - ldadi - Arapça -
Fabrikatör, Tüccar - Evli, 7 ço
cuk - D. P. Aydın Idare !\urulu 

Üyesi. 
F. - Maliye. 1 - Meclis Hcsapla
ı·ıııı Inceleme. 2 . Bayındırlık . 
3 - Ticaret, Milli Savunma. 4 -
Mill1 avunma, Ticaret komis-

yoıılanna seçilmiştir. 

~lu stafa Gülcü gi l 
DF~NIZLI 

!sparta - 1917 - Tıp - Doktor -
Evli, 2 çocuk - 5"erbest Doktor. 
F., 1 - Gümı·ük ve Tekel. 2 : 4 _ 

Sayıştay komisyonl:ırın:ı 

seçi lmi ştir. 

Refet Tavaslıoğlu 

DENIZLI 

Denizli - 1910 - Hukuk - Çiftçi
Az Fransızca - Evli - Çiftçi. 

F., ı - Tarım. 2 - Tarım, Geçici. 
3 - Tarım, Geçici. 4 - Tıu·ım ko

ınisyonlarına seçilmiştir. 
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Yus uf Ka mil Aktuğ 

DİYARBAKIR 

Diyarbakır - 1883 - Harb Aka
de misi - Askerlik - Arapça, Fars
ça, Frans1zca - Evli, 3 çocuk 

. jandarma Komutan l ığından 

Emekli Tuğbay. 
F. - Milli Savunma. ı - Milli 

Savunma, Geçici. 2 - Içişleri, Ge
çici. 3 - Dilekçe komisyonlarına 

seçilmiştir. 

5. XII . 1952 de ö l müştür . 

M. Remzi Bucak 
DIYARBAKlR 

Siverek - 1912 _ Hukuk - Frnn
sızca, Ingilizce - Evli, 2 çocuk_ 

Avukat. 
F. - Maliye. ı - Maliye, Geçici. 
2 - Maliye, Geçici. 3 - Bütçe. 4 -

Maliye, Geçici komisyonlarına 

seçilmişti r. 
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Ferid Alpiskender 
DlYARBAKIR 

Diyarbakır - 1909 - Hukuk - !n
gi lizce - Hukuk - Evli, 2 çocuk -
Diyarbakır Hazine Müşaviri ve 

Avukatı. 

F. : 4 - Anayasa Komisyonuna 
seçilmiştir. 

Mustafa Ekinci 
DIYARBAK l R 

Diyarbakır - 1904 - Orta ve Hu
susi - Evli, 6 çocuk - Tarını ve 

Ticaret. 
F. - Bütçe. ı - Bütçe, Geçici. 2 -
Bütçe. 3 - Bütçe, Geçici. 4 - Büt

çe, Geçici komisyonlarına 

se~ilnıiştir. 

Yusuf Azi zoğlu 

DİYARBAKIR 

Silvan - 1917 - Tıp - Fransızca

Dokto r - Ev li - Silvan Belediye 
Başhekimi . 

F ., 1 - Gümrük ve Tekel. 2 - Büt
çe, Geçici. 3, 4 - Bütçe komis

yonlarıııa seçilmi ştir. 

Nazım Ön eıı 
DIYARBAKlR 

Diyarbakır _ 1887 - ldadi - Be
lediyecilik - Evli, 4 çocuk - ll 
Daimi Encümen Üyesi ve D. P. 

li Başkanı. 
F. : 4 - lçişleri Komisyonuna 

seçilmiştir. 



Ka mil Tayşı 

DlYARBAKIR 

lbradı - ı899 - Tıp - Fransızca -
Tababet - Evli, 2 çocuk - Bele

diye Başhekimi. 
F., ı - Ulaştırma. 2 - Ulaştırma, 

Geçici. 3, 4 - Ulaştırma komis
yonlaı·ına seçilmiştir. 

Cemal Köprülü 
EDIRNE 

Istanbul - 1893 - Edebiyat Fa
kültesi - Almanca, Fransızca, Az 
Ingilizce - Öğretmen - Evli, ı 
çocuk - Gazi Terbiye Enstitüsü 

Öğretmeni. 
F. - Milli Eğitim, Geçici. ı _ Mil
ll Eğitim, Geçici. 2 - Mill! Eği
tim, Geçici. 3 - Milli Eğitim, Ge
çici. 4 - Milli Eğitim komisyon-

larına seçilmiştir. 

Arif Altınalmaz 

EDİRNE 

Edi rne - 1911 - Kısmen Hukuk -
Ticaret, Fabrikacılık - Evli, 3 

çocuk - Fabrikatör. 
F. - Bütçe. ı : 3 - Ekonomi. 4 -
Ekonomi, Geçici komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Rükneddin Nasuhioğlu 

EDlRNE 

Istanbul - 1894 - Siyasal Bilgiler 
ve Hukuk - Fransızca - Evli, ı 

çocuk - Içişleri Bakanlığı Merkez 
Valisi. 

lçişleı· i, Adalet bakaniıkiarına 

tayin edilmiş. 3, 4 -· Içişleri Ko
misyonuna seçilmiştir. 

Mehmet Enginün 
EDIRNE 

Balıkesir - 1912 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, 2 çocuk - Çorum Ağır 

Ceza Üyesi. 
F . - Adalet. 1 - Adalet, Geçici. 
2 - Adalet, Geçici. 3 - Adalet, 

Geçici. 4 - Gümrük ve Tekel 
komisyonlarına seçi l miştir. 

Hasan Osma 
EDIRNE 

Lofça - ı900 - Lise - Az Alman
ca - Ticaret ve Sanayi - EvU, 

7 çocuk - Fabrikatör 
F. : 2 - Ekonomi. 3 - Ekonomi, 
Geçici. 4 - Ekonomi komisyonla

rına seçi l miştir. 
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A hd ıılla h Demirt aş 

ELAL:IG 

!'alu 18D9 - Hüştiye - Evli, 5 
çocuk - Çiftçi . 

F. , i Içi şle ri. 2 - Ulaştırma, 
Geçici. ~ . 4 - Ulaşlımıa koıni s

yonlaı-ına seçi lmi ştir. 

) !ehm et Şevki Yazman 
ELAZ IG 

Elazığ - ı896 - Harbiye ve Yük
sek Mühendis Almanca, Fran
sızca - Basın - Evli, 2 çocuk -
Emekli Albay - Çalışma Bakan-

lığı Bursa Bölge Müdürü. 
F. - Çalışma. 1 - Bayındırlık. 2-
Mill! Savunma. 3 - Milli Savun
ma, Geçici, T. B. M. M. Başkıın

vekilliğinc . 4 - Içi ş leri, Milli Sa-
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vu nma komisyo nlaı·ınn 

seçilmişliı·. 

S uphi Erg-ene 
ELAZIG 

M aden - ı 904 - Öğretme n Okulu 
- Çiftçi - Evli, 2 çocuk _ Çiftçi 

ve lı Genel Mecli s i Üyesi. 
P. - Bütçe. ı, 2 - Ta rım. 3 - Ta
rım, Geçici. 4 - Ta nm konıi s

yoıılarıııa seç ilmiştir. 

Ha rnil A li Yöney 
~:LAZIG 

Zoı· - 1890 - Lise - Adalet - EY
li, 6 çocuk • Avukat. 

P., ı - Adalet. 2, 3 - Dilekçe. 
4 - Dilekçe, Gümrük ve Tekel 

konıisyonlaı·ına seçilm iştiı·. 

Öme r Fa ruk ~ana ç 
ı;;LAZ I G 

Harpul - 1920 - Hukuk - Hukuk 
- Evli, :ı çocu k - Axuk:ıt. 

P. - Bütçe. ı - Bütçe, Gcçid. 2-
Bütçe. :ı - Bütçe, Geçici. 4 - Büt
çe komisyonlarına seçi lmiştir . 

Cemal Gönen~ 

ERZINCAN 

Istanbul - 1905 - Siyasal Bilgi
ler - idare - Dul, ı çocuk - Zi
raat Bankas ı Idare Meclis i Üyesi. 
F. - lçiş leı-i, Geçici. ı - I çişleri, 

Geçici. 2 - Içiş leri, Geçici. :ı - Iç
işleri, Meclis Hesaplarını İncele
me, Geçici. 4 - Içi şleri komisyon-

ların a seçilmi ştir. 



~cnı•ettin Günaltay 
ElıZiNCA!\ 

Kemaliye - J 88:ı - Yüksek Öğret
men Okulu ve Lozan'dan Scrtifi
kalı - Fransızca, Arapça, Farsça 

Milli Eğitim, ldaı·e - Evli, 4 
~ocuk - Profesör - Eski 

L!aşbakan . 

F. : 4 - Anayasa Komisyonuna 
seçi lmi ştir. 

Os. M. M. :ı. Ertuğı·ul, ll - VI 11. 
Sivas Mebusudur. 

Ziya Soylu 
ERZINCAN 

Eı·zuı·um - ı9ı~ - Yüksek Eczacı 
Okulu - Almanca - Evli, ı ço-

cuk - Ticaı·et ve Ziraat. 
F. - Ba)•ındırlık. ı - Bayındırlık, 

Geçici. 2 - Bayındırlık, Tarım. 
:ı, 4 - Gümrük ve Tekel komis-

yonlarına seçilmiştir. 

Nahid Pekcan 
ERZINCAN 

istanbul - ı900 - Hukuk ve Yük
sek Ticaret - Almanca, Arap~a
Hukuk ,.e Ekonomi - Evli, 2 ço
cuk - işletmeler Bakanlığı Teftiş 

Kurulu Başkanı. 
F'., 1 - Bütçe. 2 - Bütçe, Geçici. 
3 _ Bütçe, Geçici. 4 - Bütçe, Ge
çici komisyonlarına seçi lmiştir. 

VIT 1. Devreden beri Et·zincan 
Mebusudur. 

Said Başak 

ERZURUM 

Istanbul - 1899 - ldadi - Fran
sızca - Iktisat ve Bankacılık -
Evli, 2 çocuk - T. Ticaret Ban-

kası Umum Müdürü. 
F'. - Ticaı·et, Geçici . 1 - Ticaret, 
Geçici. 2 - Ticaret, Geçici. 3 - Ti
caret. 4 - ~~konomi, Ticaret ko-

misyonlal'llı:ı seçilmiştir. 

Sabit Sai(ıroi(l u 

ERZINCAN 

Keınah - ı881 - Özel - Biraz 
Arapça, Farsça - Idare, Banka
cılık \ 'C Çiftçilik - Evli, 5 çocuk 
- Ziraat Bankası Idare Kurulu 

Başkanı. 

F. : :ı - Anayasa. 4- Tarını ko
nıisyonlarına seçilmiştir. 

TL Erzincan, VI, VII. Elazığ, 

Vfll . Devreden beri Erzincan 
Mebusudu r. 

Rıfkı Salim Burçak 
ERZURUM 

Erzurum - 1913 - iyasal Bilgi
ler - l'roefsör - Evli, 3 çocuk -
Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Po
lis Enstitüsü Siyasi Tarih Prof. 
F. - Dı şiş leri ve Geçici komisyoıı
larına seçi l miş. 1 - Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına tiıyin. 2, 3 -
Dış i ş leri, Geçici konıisyonlarııııı 

seçilmiş. Milli Eğitinı Vekilliğine 
tayin ed ilmiştir. 
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Fehm i Çobanoğlu 

ERZURUM 

Bolu - ı885 - Tıp - Fransızca -
Serbest Doktor, İçhastalıkları 

Evli, 4 çocuk - Harb Okulu 
Öğretmeni. 

F. - Milli Eğitim . ı - Milli Eği
tim, Geçici. 2 - Milli Savunma, 
Geçici. 3, 4 - Milli Savunma ko-

misyonlarına seçilmiştir. 

Enver Karan 
ERZURUM 

Istanbul - 1894 - Tıp - Fransızca 
- Adli ve Ruhi Tababet - Evli, 
ı çocuk - Adli Tıp Umum Mü-

dür MuaviııL 
F. - Sağlık ve Sosyal Yardım. 

1 - Adalet. 2 - Adalet, Geçici. 
3 - Adalet. 4 - Adalet, Geçici 

komisyonlarına seçilmiştir. 
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Bahadır Dülger 
ERZURUM 

Istanbul _ 1911 - Hukuk - Fran
sızca - Basın ve Hukuk - Evli, 
3 çocuk - Türkiye Yayınevinde 

Muharrir. 
F., ı - Dilekçe. 2 - Dışişleri, Ge
çici. 3 - Dı şişleri, Geçici. 4 - Dı ş

işleri komisyoıılarına seçilmiştir. 

İstanbul - 1902 - Hukuk - Al
manca, Ingilizce - Hukuk - Evli, 

3 çocuk - Avukat. 
F. - Ekonomi. 1 - Ekonomi, Ge
çici. 2 - Ulaştırma, Geçici. 3 -
Ulaştırma, Milli Savunma, Geçi
ci. 4 - Ekonomi, Milli Savunma, 
Geçici komisyonlarına seç ilmiştir. 

Sabr i Erdumaıı 

ERZURUM 

Hasankale - ı 911 - Öğretmen 
Okulu - Ticaret - Evli, 3 çocuk
Ticaret ve Çiftçilik - llce D. P. 

Başkanı. 

F. - Tarım. ı - Tarım, Geçici. 
2 - Tarım, Geçici. 3 - Maliye. 
4 - Maliye, Geçici komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Rıza Topçuoğl u 

ERZURUM 

Erzurum - ı900 - Medrese - Ti
caret - Evli, 2 çocuk - D. P . ll 

Ikinci Başkanı - Tüccar. 
F. - Milli Eğitim, Geçici. 1 - Di
lekçe, Geçici. 2 - Sayıştay, Geçici. 
3 - Ekonomi, Geçici. 4 - Gümrük 

ve Tekel komisyonl arımı 

seçilmiştir. 



~l emiş Yazıc ı 

ERZURUM 

Istanbul - 1890- Hukuk_ Hukuk 
- Evli, 2 çocuk - Avukat. 

P., J - Anayasa. 2 - Sayıştay. 

:l, 4 - Anayasa komisyonlarına 

seçilmi~tir. 

Ekrem Baysal 
ESKIŞEHIR 

Afyon Karahisar - ı909 - Tıp -
Almanca, Fransızca - lçhastalık

ları Mütehassısı - Evli, 3 çocuk
Eskişehir Belediye Meclisi Üyesi 

ve D. P. tl Başkanı. 
ı. Xl. 1951 de Meclise 

katılmıştır. 

2 - Milli Eğitim. 3, 4 - Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyon larına 

seçilmiştir. 
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~lustafa Zeren 

ERZURUM 

Erzurum - 1895 - Hukuk - Fran
sızca - Hukuk - Dul, ~ çocuk -

Avu kat. 
F. - Milli Savunma. 1 - T. B. M. 
M. Başkanvekili. 2 - Milli Sa
vunma . 3 _ Içiş l eri, Milli Savun
ma, Geçici. 4 - Içiş l eri, Milli Sa-

vunma komisyonlarına 

seçilmiştiı·. 

Ali Fuad Cebesoy 
ESKIŞEH I R 

Istanbul - 1882 - Haı·b Akademi
si _ Fransızca, A 1 man ca - Asker

lik ve Diplomasi - Bekiır -
Emekli General. 

Istanbul'dan da seçilmişse de 29. 
V. 1950 de Eskişehir'i tercih 

etmiştir. 

F., ı - Milli Savunma. 2 - Milli 
Savunma, Geçici. 3, 4 - Milli Su

Yunma komisyonlurına 

seçilmiştir. 

- 11. Ankara, TV - VI IT. Dev
ı ·eleıdc K oııyıı Mebusudur. 

~luhtar Ba şkurt 

ESKIŞEHIR 

Adana - 1896 - Lise - F ı·ansızca 

- Ticaret - Evli, ı çocuk - Tüc
car, Fabrikatör ve D. P. Eskişe-

hir ll Başkanı. 
F. - Bütçe. ı : 3 - Sayıştay. 4 -
Maliye, Geçici komisyonlaı·ına 

seçilmişti r. 

!smail Hakkı Çevik 
ESKIŞEHIR 

Eskişehir- ı 890 - Hukuk - Fran
sızca - Hukuk - Evli, 2 çocuk -

Avukat. 
F. - Meclis Hesaplarını Inceleme 

Komisyonuna seçilmiştir. 

VIII. Devreden beri Eskişehiı· 

Mebusudur. 
12 . VI. 1950 de ölmüştü ı·. 
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Hasan Polatkan 
ESKIŞEHIR 

Eskişehir - 1915 _ Siyasal Bilgi
ler - Fransızca - Maliye ve Ban
kacılık - Evli, 1 çocuk - T. C. 

Ziraat Bankası Müfettişi. 

F. - B. M. M. Divan Katipliğine 

seçilmiş. Çalışma ve Maliye Ba
kanlığına tayin edilmişti r. 

VII I. Devreden beri Eskişehir 

Mebusudur. 

Ekrem Ceııani 

GAZIANTEB 

Gazianteb - 1901 - Hukuk ve Ik
tisat - Almanca, Fransızca, Ingi 
lizce - Zirai Iktisal - Evli, 1 ÇO-

cuk - Avukat ve Çiftçi. 
F. : 3 - Tarım . 4 - Bütçe, Geçici 

komi yonlaı·ınn seçilnıiştiı·. 
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Ahidin PotuoJ!Iu 
ESKIŞEHIR 

Sivrihisa r - 1890 - Orta - Bele
diyecilik - Evli, 3 çocuk - Çiftçi. 
F . - Dütçe, Geçici. ı - Bütçe. 2-
Bütçe, Geçici. 3, 4 - Bütçe ko-

nıisyonlarına seçilnıiştiı·. 

VIII. Devreden beri Eskişehir 

Mebusuduı · . 

Samih Ina ) 
GAZlANTES 

Kilis - 1912 - Tıp - Fı-ansızca 

Evli, 1 çocuk - Ankara Doğuın-
evi Doğum Mütehassısı. 

F . - Sağlık ve Sosyal Yardım. 

1 - ağlık ve Sosyal Yardım, Ge
çici. 2 -Sağlık ve Sosyal Yardım. 
:ı - Gümrük ve Tekel. 4 - Güm
rük ve Tekel, Geçici konıisyon-

Jarına seçilmiştir. 

Kemal Zeytinoı!lu 

ESKIŞEHIR 

Eskişehir - 1911 - Istanbul ve Vi
ya~a Yüksek Mühendis Okulu 
- Alnıanca, Fransızca - Yol ve 
Köprü - Evli, 2 çocuk - Eski şe

hir Askeri Mıııtaka Komutanlığı 
Yüksek Mühendisi. 

F. - Barıııdırlık. 1 - Bayındırlık, 

Ulaştırma komisyonlarına seçil
miş ve Bayındırlık Bakanlığına 

tayin edilmiştir. 
VI II. Devreden beri Eskişehir 

Mebusudur. 

Ga lip Kınoğlu 

GAZIANTES 

Kilis - 1898 - Siyasal Bilgiler ve 
Hukuk - Hukuk - Evli, 2 ~ocul< -

Yargıtay O yesi. 
F. - Adalet, Geçic i. ı - Adalet, 
Geçici. 2 - Dilekçe. 3 - Adalet, 
Geçici. 4 - Adalet, Geçici konı is-

yonlarına seçilnıiştiı·. 



Sül ey man Jüı rane l 

GAZIANTEB 

Gaziantcb - 1911 - Güzel Sanat
laı· Mimari kısmı - E vli , 3 çocuk 

- Serbest Mi mar. 
P., ı - Bayındırlık. 2 - Bayındır. 

lık , Geç ici. 3 - Bayı ndırlık, Geçi
c i. 4 - Kıyındırlık komi syo nları -

na seç ilmi ~ tir. 

Salaha t l in Ün lü 
GAZlANTES 

Islahiye - ı 909 - Adii ye Mesle k 
Okul u - E,·ı; , 4 çocuk - Çiftçi. 
F. : 4 - Tarım Komi syonuna 

seçilmiştir. 

A li Oca k 
GAZ İANTEB 

Gazianleb - 1911 - Anıe rikan Ko
lcji - İngilizce - Evli , 2 çocuk -

Tücca ı· . 

F · 2 - Ekonomi Komisyonuna 
ve 3, 4 - B. M. M. Di va n Kalip

liğine seç ilmi ştir. 

ll aın d i Bozbağ 

GIRESU 

Giresun - ı91 8 - Yüksek Maden 
Okulu _ Ame rika'da - .Ingi lizce, 
Fı·a nsızca - Maden Mühend is i -
Evli, 2 çocuk - M. T. A . Enstitü
s ünde Yüksek Maden Mühendisi. 
F. - Ekonomi. ı - Bay ındırlık, 

U laştırma, Geçici. 2 - Bayındır

lık. 3 - Bayındı rlı k, Ekonomi. 4 -
IO: konomi, Geçici koınisyonl arına 

seçilmi ştir. 

Cevdet !:;an 
GA ZIANTEB 

Nizip - ı908 - Yükse k Mühendis 
Okulu - Ingili zce, Fran s ızca- In. 
şaat İ şl e ri - Evli, ı çocuk - Ta-

ah hüt I ş l er i. 

F. - Ekonomi. 1 - Ti cal'et. 2 -
Bayındırlık, Geçici. 3 - Bay ı ndır

lık, Geçici. 4 - Bayındırlık, Ge
çici kom i syonlarına seç ilıni ~li r. 

A li 1'\nci Duyduk 
GlRESUN 

Giresun - 1893 - Tıp - Serbes t 
Doktor ve Çiftçi - Dul , 1 çocuk -
D. P. 11 İdare Ku rulu Başkanı. 
F . - Tarım. ı - Tarım, Geçici. 
2 - Tnrım, Geçici. 3, 4 • T:ırıın 

komisyonlarına seçilmiştir. 
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Hayretl in Erkmen 
GIRESUN 

Tirebolu - 1915 - Siyasal Bilgiler 
(Cenevre Iktisat ve Lozan Hu
kuk Fak.) - Fransızca, ingi lizce 
- Iktisat Doktoru - Bekiır - Istan
bul Üniversitesi Umumi Iktisat 

ve Bütçe Asistanı. 

F. - Maliye, Geçici. ı - Maliye, 
Geçici. 2 - Bütçe, Geçici. 3 - Büt
çe, Geçici komisyonlarına seçil
miş ve Çalışma Bakanlığına ta-

yin edilmiştir. 

Arif Hikmet Pamukoğlu 

GIRESUN 

Giresun - 1908 - Hukuk - Fran
sızca, Almanca, Ingilizce - Do
çent - Evli, 3 çocuk - Devletler 

Hukuku Doçenti. 
F. - Dışişleri, Geçici. ı - Güm
rük ve Tekel. 2 - Gümrük ve Te
kel, Geçici. 3 - Dışişled komis-

yonlarına seçilmiştir. 
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Tahsin Inanç 
GIRESUN 

Tirebolu - 1914 - Yüksek iktisat 
ve Ticaret - Fransızca, Az İtal
yanca ve Ingilizce - Iktisat - Be-
kar - Ağaçlı Işletmesi Müdür 

Muavini. 
F. - Ulaştı rma. ı - Ekonomi. 2-
Ekonomi, Geçici. 3 - Ekonomi, 
U laştırma. 4 - Ekonomi, Ulaştır-

ma, Geçici koınisyonlarına 

seçi l miştir. 

Keşap - 1916 - Hukuk - Fransız

ca - Maliye - Evli, 2 çocuk - Ma
liye Müfettişi. 

F. - Sayıştay. 1 - Bütçe, Geçici. 
2, 3 - Bütçe. 4 - Bütçe, Geçici 

komisyonlarına seçilmiştir. 

Doğan Köymen 
GIRESUN 

Alucra - 1904 - Harb Okulu -
Askerlik - Evli - Matbaa ve Ga

zetecilik - Doğu~ Matbuası 

Sahibi. 
F. - Sayıştay. 1 - Çalışma, Ge
çici. 2, 3 - Çalışma. 4 - Çalışma, 

Geçici komisyoıılanna seçilmiştir. 

Adnan Tüfekcioğlu 

GIRESUN 

Rize - 1911 - Orta - Az Fransız
ca - Evli, 2 çocuk - Ticaret ve 

Gazetecilik. 
F. - Ticaret. 1 - Meclis Hesap
lai"IIH Inceleme. 2 - Bayındıdık, 

Geçici. 3 - Bayındırlık. 4 - Bütçe, 
Geçici komisyoıılarına seçilmiştir. 



Cevdet Bayburıı 

GÜMÜŞANE 

Bayburt - 1885 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, 2 çocu k - Yargıtay 

Üyesi. 
F. : 2 - Dilekçe. ;ı - Meclis He
saplarını Inceleme, Geçici. 4 -
Meclis Hesaplarını İnce l eme, Ge
çici komisyoıılal"llıa seçi lmi şti r. 

Halis Tokdemir 
GÜMÜŞANE 

Kelkit 1920 - Hukuk - Alman-
ca - Edi, 2 çocuk - Hukuk -

A\·ukat. 
F. - Ekonomi, Geçici. ı - Ekono
mi, Geçici. 2 - Adalet, Geçici. 
:ı - Adalet, Geçici. 4 _ Adalet, 
Geçici komisyonlarına seçilmişti r. 

Il aş i t Gürge n 
GÜMÜŞANE 

Bayburt - 1892 - Harb Akade
misi - Askerlik - Evli, :ı çocuk -
Harb Akademis i Yüksek Komuta 
Akademisi Öğretmeni - Tümgl. 
F. - Ulaştırma , Geçici komisyon-

Ianna seçi lmiştir. 
1~. IX . 1950 de ölmüştür. 

Ah mel. Kemal Va r ı nca 

GÜMÜŞA E 

Bayburt - 1887 - Siyasal Bilgiler 
- Fransızca - Idare - Evli, 2 ço
cuk - Gümüşane eski Mi!İetvekili. 

ı . Xl . 1951 de Meclise 
katılmıştır. 

2 : 4 - Dilekçe Komisyonuna 
seçilmiştir. 

VI ı 1. Devrede Gümüşane 
Mebusudur. 

Vas fi Mahir Kocatürk 
GÜMÜŞANE 

Gümüşane _ 1910 - Siyasal Bil
giler - Fransızca, Almanca, Fars
ça ve Arapça - Edebiyat - Evli, 
2 çocuk - Milli Eğitinı Bakanlığı 

Müfettişi. 

F. - Dilekç . 1 : 4 - Milli Eğitim 
kom i syonlarına seçilmişti r. 

Kemal Yörükoğiu 

GÜMÜŞANE 

Van - 1906 - Hukuk - Az Fran
sızca - Hukuk - Evli, 3 çocuk -
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi 

Başkanı. 

F. : 4 - Bütçe Komisyonuna 
seçi lmiştir. 
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Ha lit Za rbu ıı 

GÜMÜŞANE 

Gümüşane - 1912 - Hukuk _ Hu
kuk - Evli - Avukat ve D. 1'. il 

fdar·e Kurulu Başkanı. 
F., ı - Dilekçe. 2 : 4 - Mcelis He
saplarını Inceleme komisyonları

na seçilmiştir. 

Abdürrahman Melek 
HATAY 

Antakya - ı896 - Tıp - Alman
ca, Fransızca - Tabiplik - E,·li, 

3 çocuk - Hatay Başvekili. 

F . - Dışişleri, Geçici. ı - Dışiş

leri, Geçici. 2 _ Dışişleri, Geçici. 
3, 4 - Dışişleri komisyonlarına 

seçilmiştir. 

VI - Vlll. Devı·elerde Gazianteb 
Mebusuduı·. 
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i::ie l i ııı i::ieve n 
HAKKARl 

!-!akkari - 1892 - Medrese ve Özel 
- Farsça, Arapça - Şark Bilgi leri 

E,·li, 5 çocuk - fl Vaizi. 
F. : 4 - Sayıştay Komisyonuna 

seçilmi ş tiı· . 

VIII. Deneden beri Hakkari 
Mebusudur. 

Ce la l i::ia it Siren 
HATAY 

Adana - 1906 - Siyasal Bilgiler -
Fransızca - Maliye - Evli, 2 ço
cuk · Maliye Bakanlığı Nakit 

İşleri Genel Müdürü . 
F. - Bütçe. ı - Bütçe, Geçici. 2 -
Maliye. 3 - Maliye, Geçici. 4 -

Maliye, Geçici komisyonlarıııa 

seçilmiştir. 

VI - Vll l. Devı·elerde Bolu 
Mebusudur. 

Abdull a h Cilli 
HATAY 

Süveydiye - 190(i - ilk - Arapça 
- Çiftçilik ve Turunçgiller _ Evli, 
G çocuk - Çiftçilik ve Süveydiyc 

Belediye Başkanı. 
F. - Milli F.ğit.im. ı - Günu·iik 
ve Tekel, Geçici. 2 - Günu·ük ve 
Tekel. :ı - Gümrük ve Tekel , Ge
çici . 4 - Gümrük ve Tekel konıis-

yonlaı·ına seçilmiştir. 

VIII. Devreden beri Hatay 
Mebusudur. 

Tayfur i::iö k nıeıı 

HATAY 

Gaziant.eb - ı891 - Hususi - Az 
Almanca _ Tarım ve Ticaret -

Evli, 5 çocuk - Hatay Devlet. 
Başkanı. 

F.- Tutanakları Inceleme, Tarım, 
Geçici komisyonlarına seçilmiştir. 

V - VII I. Devrelerde Antalya 
Mebusudur. 



Hasan Reşit Tankul 
HATAY 

!'l bistan - 1891 - 'iyasal Bilgi
ler - Almanca, Fransızca, Aı·ap
ça - idare - Evli, 3 çocuk - Mül-

kiye Müfettişi. 
F. : 2 - Milli Eğitim. 3 - t:koııo

mi, Geçici. 4 _ E konomi komis
yonl a rın a seçilmi ştir. 

JV. Muş, V- VTIJ. Devrele rde de 
Maraş Mebusudur. 

Hüseyıin Fıraı 

!ÇEL 

Kahta - 1914 - Hukuk - Hukuk 
Evli, 3 çocuk - Çiftçi ve Avukat. 
F. - Anayasa, Geçici . ı - Anaya
sa, Geçici. 2 - Anayasa. :ı - Ana
yasa, Geçici. 4 - Anayasa, Dilek-

çe, Geçici komisyoııla rına 

seçi lmiştir. 

<..:a vit Yurtman 
HATAY 

Antakya - 1905 - Tıp - Az Fran
sızca - Evli, 4 çocuk - Hatay 

Sağlık ve Sosyal Yardım 

Müdürü. 
F., ı - Sağlık ve Sosyal Yardım. 
2 - Sağlık ve Sosyal Yardım, Ge
çici. 3 - Çalı şma, Geçici . 4 - Ça
lışma komisyonlarına seç il miştir . 

Salih Inankur 
lÇEL 

Silifke - 1904 - Öğretmen Okulu 
- Çiftçilik - Evli, 3 çocuk - Çiftçi. 
F. - Tarım. 1 - Tan m, Geçici. 
2 - Tarım, G çici. 3 - Tarım, Ge
çici. 4 - Tarını komisyonlarına 

seçilnıiştir. 

Vlii. Devreden bel'i !çel 
M ebusud ur. 

Halil Alalay 
!ÇEL 

Anamur - 1901 - ldadi - Ticaret 
- Evli, 2 çocuk - T icaret. 

F. : 2 - B. M. M. Idareci Üyeli
ğine . :ı - Kitaplık. 4 - lçi şl el'i, 
Geçici komisyon ları na seç ilmi şti r. 

VIII. Devreden beri !çel 
Mebusudur. 

Refik Kora ltan 
IÇ EL 

Divriği - 1889 - Hukuk Fakültesi 
- Fransızca, Az Almanca - Hu
kuk ve Idare - Evli, 4 çocuk -
D. P. Genel Idare Kurulu Üyesi. 
Balıkesir'den de seçilmişse de 

25. V. 1950 de lçel'i tercih 
etmiştir. 

~' . : 4 - T . B. M. M. Başkanlığına 
seçilmiştir. 

l - TV. Konya ve VI. Devreden 
beri d !çel Mebusudur. 
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A•iz Köksa l 
~ÇEL 

Tarsus - 18Y5 - Tıp Fakültesi -
Fransızca - lçhastalıkları Uzma
nı - Evli, 2 çocuk - Haydarpaşa 

Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi 
lçhastalıkları U ımanı. 

F. : 4 - Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna seçilmiştir. 
VIII. Devreden beri !çel 

Mebusudur. 

lrran Aksu 
ISPARTA 

Yalvaç - 1916 - Tıp - Fransızca

Tababet - Evli, 3 çocuk - Serbest 
Tabip. 

F., 1 - Milli Savunma. 2 - ağlık 

ve Sosyal Yardım. 3 - ağlık ve 
osyal Yardım, Geçici. 4 - Sağlık 

ve Sosyal Yardım komisyonla
rına seçilmiştir. 

., .. _.-_·:ı 
J!!,; 
l.: . ' . 

-tl 
Cela l Ram azanoğlu 

IÇ EL 

Tarsus - 1896 - Tıp - lçh astalık
Jarı Mütehassıs ı - Evli, 1 çocuk 
- Serbest Doktor ,.e Çiftçi - D. 

P. Genel Idare Kurulu Üyesi. 
F .. 1 - Milli Sayunma. 2, 3 - Büt
çe. 4 - Bütçe, Geçici komisyon 

larına seçilmiştir. 

VI II. Devreden beri !çel 
Mebusudur. 

Said Bilgiç 
ISPARTA 

Şaı·ki Karaağaç - 1920 - Hukuk
Hukuk - Evli - D. P. Şarkj Ka -

raağaç !Ice Başkanı. 

F ., 1 _ Sayıştay. 2 - B. M. M. Di
van Katipliğine. 3 - Adalet, Ge
çici. 4 - Adalet komisyonlarıııa 

seçilmiştir. 

Şa h ap Tol 
IÇEL 

Silifke - 1910 - Huku k - Hukuk
Evli, :ı çocuk - Silifke Hukuk 

Yargıc ı. 

F., l _ Dilekçe. 2 - Adalet, Geçi
ci. :ı - Adalet, Geçici. 4 - Adalet 

konıi syonlarına seçilmiştir. 

Kemal Demira lay 
ISPARTA 

Is parta - 1913 - Lise - Ticaret 
ve Belediyecilik - Evli, 2 çocuk

Tüccar. 
F . - Ulaştırma. 1, 2 - Içişleri. 3 -
Içişleri, Geçici. 4 - Içi şleri ko

misyonlaı·ına seçilmiştir. 



'--
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Tahs in Tola 
ISPARTA 

Senirkeni - 1911 - Tıp - Tababet 
- Evli, 5 çocuk - Serbest Tabip. 
F. - İçi şleri. ı - İçişleri, Geçici. 
2 - İçişleri, Geçici. :ı, 4 . Içi şle ri 

komisyonlarına seçilmiştir 

Salamon Adato 
İSTANBUL 

Edirne - ı894 - Hukuk ve Paris 
Üniversitesi - Hukuk Doktoru -
Fransızca, Alman a ve Ingilizce 
- Hukuk - Evli, ı çocuk - Avukat. 
F. - Çalışma . ı - Çalışma, Geçi
ci. 2 : 4 - Anayasa komisyonla-

rına seçilmiştir. 

Vlll. Deneden beri Istanbul 
Mebusudur. 

;ı. lV. 1953 te ölmüştür. 

Reşit Turgut 
İ PARTA 

İbradı - 1900 - Adiiye Meslek 
Okulu - Hukuk - Evli, 3 çocuk -

Avukat. 
F. - Bayındırlık. ı - Anayasa, 
Geçici. 2 - Dilekçe. 3, 4 - Ana
yasa kom i syonlarına seç ilmi ştir. 

Vll 1. Dev rede Kayseri 
Mebusudur. 

lhsan Alıınel 
ISTANBUL 

Sinob - ı916 - Ilk . Dokuma Iş
çisi - Evli, 2 çocuk - İ stanbul 
Ç. Mensucat Fabrikası Umumi 

Kontrolörü. 
F. - Çalışma. ı - Çalışma, Geçici. 
2 :4 - Çalışma konıisyonlanna 

seçilmiştir. 

Enver Adakan 
ISTANBUL 

Girit - 1896 - Yüksek Mühendis
Almanca, Fl'ansızca - Makine ve 
Elektrik Yüksek Mühendisi - Ev-

li, 4 çocuk - D. P . li Idare 
Kurulu Başkanı. 

F. - Bütçe. ı . Bütçe, Geçici. 
2 - Bütçe, Geçici. :ı - Bütçe, Ge
çici. 4 - Dışişleri konıisyonlarına 

seçilmiştir. 

l V, V. Devrele rde Balıkesir 

Mebusudur. 

Ahmet Harndi Başar 

ISTANBUL 

!stanbul - 1897 - Üniversite, Coğ
rafya Fakültesi - Fransızca -
Ekonomi, Ulaştırma ve Coğrafya 
- Evli, ı çocuk - Iktisatçı - Istan
bul Tüccar Derneği Genel Sek
reteri, TUı·kiye Iktisat Mecmuası 

Sahibi ve Başyazarı. 
F. - Bütçe. ı - Biltçe, Geçici. 2 • 
Bütçe, Geçici. 3 - Ekonomi, Ti
caret, Geçici. 4 - Ekonomi, Ticn-

ı·et, Geçici komisyonlan a 
seçilmiştir. 
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Andre Ya lıram Bayar 
ISTANBUL 

Istanbul - 1890 - Tıp (Paris'te )
lçhastalıkları Mütehassısı - Fran
sızca, Erınenice - Evli , 1 çocuk -

Seı·best Heki m. 
F. - Sağlık ve Sosyal Yardım . 

1 - Sağlık ve Sosyal Yardım, Ge
çici. 2 : 4 - S ağlı k ve Sosyal Yar
dım komisyonlarımı seçi lmi ştir. 

Mithat Beııker 

ISTANBUL 

Anka ra - 1906 - Hukuk - Fran
sızca - Hukuk - E:vli, 2 ço uk -

Avukat. 
F ., l - Anayasa. 2 - Anayasa, 
Geçici. ~ - Anayasa, Geçici. 4 

Anayasa komisyonlanna 
seçilmiştir. 
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'e lal Bayar 
ISTANBUL 

Gemlik - 1884 _ Özel - Fransızca 

- Bankacılık - Evli, :ı çocuk - lt
tihat ve Terakki lzınir Katibi 
Mesulü - Eski Ba şbakan - D. P. 

Baş kanı - Cııınhuı·başkanı. 

Bursa'dan da seçilmi şse de 25 . 
V. 1950 de lstanbul'u te rcih 

etmiştir . 

Cumhurbaşkanı. 

Os. M. M. 4. Sanıhan, l. 'anı

han, ll- VII. i zmir, VIII. Dev
reden beri Istanbul Mebusudur. 

Faruk 1\afiz Çanılıbel 

ISTANBUL 

Istanbul - 1 97 - ldadi - Fran
sızca - Edebiyat - Evli, 2 çocuk
Istanbul Kabataş Erkek Lisesi 

ve Arnavutköy Kız K leji 
Edebiyat Öğretmeni. 

F. - Milli Eğitim. 1 - laştırnıa. 

2: 4 - Milli Eğitim komisyon
larına seçilmiştir. 

VII I. Devreden beri Istanbul 
M busudur. 

:\ihad Reşad Be l geı· 

ISTANBUL 

Istanbul - 1882 - Istanbul ve Pa
ris Tıp - F'ransızca, Ingilizce 
Dahiliye Mütehass ı sı - Evli 

Istanbul Tıp Fakültesinde 
Pmfesö ı· . 

F. - Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığına tayin edilmiş . ı -
Dı şişle ı·i. 2 - Dı şişl e ri , Geçici. 
:ı - Dı şişleri. 4 - Kitııplık komis-

yonlarına se<;ilnıiştiı'. 

'
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Fııad Hıılüsi Demirelli 
ISTANBUL 

istanbul - 1877 - Hukuk - Arap
ça, Farsça, Fransızca ve İngiliz

ce - Medeni ve Ticaı·i Hukuk -
Evli, ;ı çocuk - Yargıtay Ticaret 
Dairesi Başkaıılığından Emekli. 
F. - B. M. M. Başkanvekili. 1 -
Anayasa. 2 - Adalet. 3 - Adalet, 
Geçici. 4 - Adalet, Geçici koınis. 

yonlat'ına seçilmiştir. 

Os. M. M. 1. Trabulusşanı, :ı. An
talya, VIII. D vrcden bel'i 

Istanbu l Mebusudur. 



Bed ri :\edinı Gök nil 
i TANBUL 

Istanbul - 1896 - Lozan Yüksek 
Ticaret Okulu - Fı·an sızca - ik
tisat \'C Maliye - Evi i, 2 çocuk -

Tüccar. 
F. - Ticaret. 1 - Ticaret, Geçici. 
:! Tiearet. a - Ticaret, Geçici. 
4 - Ticaı·el, Geçici komisyonla-

l'llla seçilmiştir. 

Fuad J{öprülii 
1 'TANBU L 

istanbul - ı890 - Hukuk _ Fran
sızca, Arapça, Farsça - Edebiyat, 
Tarih - Pı·ofesör - EYii, 2 çocuk 

- D. P. Genel Idare Kurulu 
Üyesi. 

Aydın'dan da seçilm işse de 24 
V. l!J50 de lstanbul'u tercih 

etmiştir . 

Dışişleri Bakanlığına tayin 
edilmiştir. 

V. - VII . Kars, VIII. Devı·eden 
beri Istanbul Mebusudur. 

Hadi Hüsman 
ISTANBUL 

Günliiicine - 1904 - Siyasal Bil
giler - Fransızca _ Mali ye - Ev
li , ı çocuk - Teke l Gene l Müdü-

rü - Eti bank Mali Müşa viri . 

1 • Xl . 1951 de Mecli se 
katılmı ştıı· . 

2 - llütçe, Geçici. :ı - Bütçe, Ge
çici . 4 - Bütçe, Geçici konı isyon 

l a rına seç i 1 miştir. 

Adnan ) •Jenderes 
1 T ANBUL 

Aydın - 1899 - Hukuk - Ingiliz
ce - Çi ftçili k - E\'li, ~ çocuk -
D. 1'. Genel Idare Ku rulu Üyesi. 
Aydın'dan da seçilmişse de 13 . 
XII. ı9~0 de lstanbul'u tercih 

etmiştir. 

Başbakanlığa tiıyin edilmi ştir. 

1 V - VII . A ydın, VII 1. Devrede 
Kütahra Mebusudur. 

Salih Fuad Keçeci 
ISTANBUL 

Istanbul - 1893 - S iyasal Bilgile r 
- Fran sızca - Tica ı·et ve Eski 
E;se rl er - Evli, ı çocuk - Tüccar. 
F'. : 4 - Meclis Hesa plarını İn
celeme Komisyonuna seçilmi şti r. 

Ahilya Moshos 
ISTANBUL 

Yanya - 1884 - Hukuk - Rumca, 
Az Fransızca - Hukuk - Evli, 2 

çocuk - Avukat. 
F. : 4 - Adalet Komisyon una 

seçil mişti r. 
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Seyfi Oran 
ISTANBUL 

İstanbul - 1884 - Siyasal Bilgiler 
- Fransızca - Maliye ve Ekonomi 
- Evli, 2 çocuk - Sayıştay Bi-

rinci Başkanlığından Emekli. 
1 . XT . 1951 de Meclise 

katılmıştır. 

2 : 4 - Bütçe Komisyonuna 
seçilmiştir. 

Mora Yenişehir - 1913 - Lise -
Rumca - Ticaret - Evli, 4 çocuk 

_ Ticaret. 
F. - Gümrük ve Tekel. ı - Güm
rük ve Tekel, Geçici. 2 : 4 - Eko
nomi komisyonlanna seçilmiştir. 

00 

)1 ükerreın Sa rol 
ISTANBUL 

Gediz - ı909 - Tıp - Almanca, 
Fransızca - Kadın Hastalıkları 

Mütehassısı, Operatör - Evli, 3 
çocuk - Serbest Doktor ve D. P. 

II Idare Kurulu Üyesi. 
F. : 2 - Sağlık ve Sosyal Yar
dım. 3 - Bütçe. 4 _ Bütçe, Geçici 

kumisyonlarına seçilmiştir. 

Fü ruza n Tekil 
ISTANBUL 

Istanbul - ı914 - Istanbul St. Be
noit Koleji - Fransızca, Az Ingi
lizce - Ticaret - Evli - Genel Ih-

racat T. A. Ş. İdare Meclisi 
Başkanı. 

F. : 4 - B. M. M. Divan Kalip
liğine seçilmiştir. 

Fahrettin Sayımer 

ISTANBUL 

Is tanbul - 19ı6 - Yüksek Iktisal 
ve Ticaı·el Okulu - Fransızca -
Iktisat, Ticaret, Maliye - Evli, 
:.ı çocuk - Tel Çivi Sanayii T. A. 

Ş. Muhasebe Müdürü. 
F. - Ticaret. ı - Bütçe. 2 - Sa
yıştay. 3 - Bütçe, Geçici. 4 - Büt

çe komisyonlarına seçi l mi ~ tiı·. 

:'\azlı Tlabar 
1 TANBUL 

lst.anbul - 1913 - Amerikan Kız 
Koleji - Almıınya'da Felsefe_ ln
gi1izce, Fransızca , Almanca ve 
Rumca - Basın - Evli, ı çocuk-

D. P. Beyoğlu !Ice Başkanı. 
F., ı - B. M. M. Divan Kiıtipli

ğine . 2 - Çalışma, Geçici. 3 - Dı ş

işleri. 4 - Dışişleri komisyon
larına seçilmiştir. 



Ah met Topcu 
ISTANBUL 

fiile- 1912 - Ilk- Işçi - Evli, ~ ço
cuk - Pa şabahçe Şişe ve Cam 

Fabrikasında Usta. 
F · :ı - Çalışma. 4 - Çalı~ma, 

Geçici komisyonlarına seçilmiştir. 

Sani Yaver 
İSTANBUL 

Üsküdar - 1880 - Tıp - Fransız
ca, Arapça - Profesör Dr. - Ku
lak, Burun, Boğaz Mütehassısı -
Evli, 2 çocuk - Serbest Doktor. 
F. : 2 - Milli Savunma. 3, 4 -
Sağlık ve Sosyal Yardım komis-

yonlarına seçilmi'ltir. 

Celal Türkgeldi 
ISTANBUL 

İstanbul - 1904 - Hukuk - Fran
sızca - Hukuk- Bekiır- Yargıtay 

Üyesi. 
F. - Bütçe. ı - Bütçe, Geçici. 2 -
Içişleri, Geçici. 3 - Içişle ri. 4 -
Içişleri, Geçici komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Senihi Yürüten 
ISTANBUL 

İstanbul - 1894 - Orta - Motör 
Uzmanı ve Nakliyecilik - Evli, 
ı çocu k - Istanbul Kara Nakliye-

ciler Derneği Başkanı. 
F. - Ulaştırma. 1 - Çalışma. 2 -
Ulaştırma, Geçici. 3 - Ulaştırma, 

Geçici. 4 - Ulaştırma komisyon . 
!arına seçilıniştir. 

VIII. Devreden beri Istanbul 
Mebusudur. 

20. ll . 1954 te ölmüştür. 

Hüs nü Yarnan 
ISTANBUL 

Gördes - ı890 - Siyasal Bilgiler 
- İdare , Eğitim, Ziı·aat ve Tica
ret - Profesör - Evli, ı çocuk -

O. P. ı. Bölge Müfettişi. 

F., 1 - I çişleri. 2 : 4 - Milli Sa
vunma komisyonlarına 

seçilmiştir. 

VT. Devrede Manisa Mebusudur. 

Ralide Edib Adıvar 

!ZMIR 

Istanbul - 1882 - Amerikan Ko
leji - Ingilizce, Fransızca - Ede
biyat ve Tarih - Evli, 2 çocuk -
Edebiyat Fakültesi İngiliz Ede-
biyatı Profesörü ve Başkanı. 

F. : 2 - Milli Eğitim. 3, 4 - Ana
yasa komisyonlarına seçilmiştir. 
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Mehmet Aldemir 
1ZMIR 

Sakız - 1900 - Orta - Ruınca, 

Fı·ansızca - Çiftçi - Evli, 2 çocuk 
- D. P. lt Idare Kurulu Üyesi. 
F. · Tarım. 1 - Tarım, Geçici 
komisyonlarına. 2 : 4 - B. M. M. 

Idare Amirliğine seçilmiştiı·. 
VI. Devrede !zmir Mebusudur. 

Avni Başman 

İZMIR 

Istanbul - 1887 - Hukuk - Fran
sızca, Ingilizce - Eğitim - Evli, 

3 çocuk - Milli Eğitim 
Başmüfettişi. 

Milli Eğitim Bakanlığına tayin 
edilmiş ve 1 - Dışişleri. 2 - Mil 
ll Eğitim. 3, 4 - Anayasa koıni s-

yonlarına seçilmiştir. 

Pertev Arat 
1ZMIR 

!zmir - 1913 - Hukuk - Hukuk 
Evli, 2 çocuk - !zm ir D. P. ll 

Idare Kurulu Başkanı. 

I . XI. ı951 de Meclise 
katı 1 mıştır. 

2 : 4 - Içiş l e ri Komisyonuna 
seçilmi ştir. 

Behzat Bil ıc ln 

1ZM1R 

Selimik - 1898 - Lise - Fransız

ca, Ingilizce, Yunanca - Iktisat 
ve Basın - Evli, ı çocuk - Yeni-

asır Gazetesi Başyazarı. 
F. - Çalışma. ı - Bütçe, Geçici. 
2 - Bütçe, Geçici. 3 - Bütçe. 4 -

Bütçe, Geçici koınisyonlarına 

seçilmiştir. 

Cihad Baban 
!ZMIR 

Istanbul - ı9ıı - Hukuk - Fran
s ı zca, Alma nca - Hukuk v Ga
zetecilik - Evli - Tasvir Gazetesi 

Sahip ve Başyazarı. 

F. - Dışişle ri. ı - D ı şişleri, Ge
çici. 2 : 4 _ Dı şişle ri komisyon

larına seçilmiştir . 

Vlll. Devrede Istanbul 
Mebusudur. 

Mııhiddin Erener 
!ZMIR 

Istanbul - ı911 - Hukuk - Al
manru, Fransızca - Hukuk - Ev

li, 1 çocuk - Avukat. 
F. - Adalet. ı - Adalet, Geçici. 
2 : 4 - Anayasa komisyonlarına 

seçilmiştir. 



Sadık Giz 
IZMIR 

Aydın - 191 I _ Belçika Ziraat 
Okulu - Fransızca - Tarım - Ev-

li, 1 çocuk - Tarım ve Ticaret. 
F. - 'farırn, Geçici. 1 - Ekonomi, 
Geçici. 2 - Çalışma, Geçici. :ı -
Dışi şleri, Tarım, Geçici. 4 - Dı ş-

işleri, Geçici konıisyonlarına 

seçilmiştir. 

Osman 1\apani 
!ZMIR 

lznıir - 1915 - Hukuk - Fran
sızca, Almanca, Az Ingilizce -
Hukuk - Dul, 2 çocuk _ Avukat 

ve Demokrat l zmiı· Gazetesi 
Başyazarı. 

F. - Dı ş i ş leri, Geçici. 1 - Dışiş

leri, Geçici. 2 : 4 - Dışişleri ko
nıi~yoıılarıııa seçilmiştir. 

Tarık Gürerk 
i ZMIR 

Istanbul - 1903 - Yüksek Ticaret 
- Az Fransızca ve ingilizce -
Bankacılık - Evli, 2 çocuk - Zi-

ı·aat Bankası Ege Bölgesi 
Müdürü . 

F. _ Ulaştırma . 1 - Ticaret, Ge
çici. 2 - Bütçe, Geçici. 3 - Bütçe, 
Geçici. 4 - Bütçe, Geçici komis-

yonları na seçilm i ştir. 

Vas fi ~l ent eş 

!ZMIR 

lzmir - 1887 - Siyasal Bilgiler
Fransızca, Az Ingilizce, Farsça
Diplomasi - Evli, 2 çocuk - ı nci 

~ımf Elçi. 
F. - Dışişleri, Geçici. ı - Dışiş

leri, Geçici. 2 : 4 - Dı şişleri ko
ınisyonlarına seçilınişlir. 

:\'ecdet Incekara 
!ZMIR 

Serfice - ı912 - Eczacı Okulu -
lııgilizre - Kim ya - Evli , 2 çocuk 

- Eczacı. 

F., 1 - Sağlık ve Sosyal Ynı·dını. 

2 - Kitaplık . :3 , 4 - Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarına 

seçilm i ştir. 

H n li 1 Özyörü k 
!ZMIR 

lzınir - 1884 - Hukuk _ Hukuk
Evli, 3 çocuk - Yargılay Birinci 

Başkanı. 

Istanbul 'dan da seçilmişse de 24. 
V. 1950 de lzınir'i tercih 

etm i ştir. 

Adalet ve Jçişleı·i bukanlıklaıı

na tiıyin edilmiş. 2, :3 - Adalet. 
4 - Adalet, Geçici komisyoıılarına 

seçilmiştir. 
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Abidin Tekön 
1ZMIR 

lznıir - 1913 - Orta - Rumca -
I şçi - Evli, 1 çocuk - lzmir Şark 

Sanayi Mensucat Fabrikası 

U stabaşısı-
F. : :ı - Çalışma. 4 - Çalışm:ı, 

Geçici kom isyonlanna seçi lmiştir. 

Zühtü Hilmi Velibeşe 

lZMIR 

!zmir - 1890 - Hukuk - Fransız
en, Ingilizce - Hukuk - Evli, 2 

çocuk - Avukat. 
F. - Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına tiıyin edilmiş ve 2 : 4 -

Anayasa Komisyonuna 
seçilmiştir. 

Cemal Tunca 
İZMIR 

Istanbul - 1885 - Tıp - Fransız
ca - Operatör _ Evli, ;; çocuk -

Tabip. 
F. - Dışişleri, Geçici . 1 : 4 - [)ı ş

işleri komisyonlanna seçilmiştir. 

lll - VII. Antalya, VII I. Devre
de Afyon Karahisar Mebusudur. 

Fevzi Aktaş 

KARS 

Kars - Arpaçay - 1912 - lik - Ti
caret - Evli, 4 çocuk - Tüccar ve 
C. H. P. tl Idare Kurulu Başkanı. 
F. : 2 _ Ticaret. 3 - Tarım, Ti
caret. 4 - Tarım komisyonların :ı 

seçilmiştir. 

V lll. Devreden beri Kars 
Mebusudur. 

Ekrem Hayri Üstündağ 

!ZMIR 

l'reveze - 1886 - Tıp - Humca, 
Frans ı zca, Alınanca - lçhastalık

ları, Hyg. ve Bak. Profesörü -
Evli, 2 çocuk - lzmir Fransız 

Hastanesi Başhekimi ve D. P. 
lzınir II Başkanı. 

F. - Dı şişleri Komisyonuna se
çilmiş ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığın a tayin edilmi ştir. 

Liitif AküzUm 
KARS 

Kars - 1912 - Hukuk - Az Fran
sızca - Hukuk - Evli, 4 çocuk 

Avukat. 
F. - Adalet. 1 - Adalet, Geçici. 
2 - Adalet, Geçici. 3 - Adalet, 
Geçici. 4 - Adalet, Geçici komis-

yonlarına seçilmiştir. 



S ırrı Atalay 
KARS 

Hasankale - 1919 - Hukuk - Az 
Ingilizce - Hukuk - Evli , ı çocuk 

- Kiğı Yargıcı. 

F · 2 - Adalet. 3 - Adalet, Ge
çici . 4 Adalet komisyonlarımı 

seçilmiştir. 

Veyis Koçulu 
KARS 

Tiflis - 1891 - Lise - Rusça - Ti
caret - Evli, 7 çocuk - Tüccar. 

F. : 4 - Tarım Komisyonuna 
seçilmiştir. 

Meh met Bahadıı· 

KARS 

Tutuk - 1891 - Orta - Ticaret ve 
Belediye - Evli, 4 çocuk - Kaı ·s 

Belediye Başkanı. 
F. : 2 - Bayındırlık. 3 - Dilekçe. 

4 - Ekonomi komisyonlarına 

seçilmiştir. 

VII I. Devreden beri Kars 
Mebusudur. 

Esat Oktay 
KARS 

Çıldır - 1887 - Tıp (Moskova) 
Almanca, Rusça, Latince, Az 
Fransızca - Hekimlik - Evli, 6 
çucuk - Kars Memleket Hst. Baş
tahip ve İçhastalıkları Uzmanı. 

F. - Sağlık ve Sosyal Yardım, 

Geçici. ı - Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Geçici. 2 - Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Geçici. 3 - Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Geçici. 4 - Sağ

lık Ye Sosyal Yardım komisyon-
larımı seçilmiştir. 

VII. Devreden beri Kars 
Mebusudur. 

Abbas Çetin 
KARS 

Revan - 1914 - Hukuk - Hukuk-
Evli, 4 çocuk - Avukat. 

F. - Ekonomi, Meclis Hesapla 
rını inceleme. 1 _ Adalet, Mecli• 
Hesaplarını Inceleme, Geçici. 2 -
Adalet, Meclis Hesaplarını Ince
leme, Geçici. 3, 4 - Meclis He
saplarını Inceleme komisyonla-

rına seçilmiştir. 

Tezer Taşkıran 

KARS 

Kafkasya - ı905 - Edebiyat Fa
kültesi - Fransızca, İngilizce ve 
biraz Almanca - Milll Eğitim -
Felsefe - Evli, 2 çocuk - Ankara 
Kız Lisesi Felsefe Öğretmeni. 

F. : 4 - Milli Eğitim Komisyo-
nuna seçilmiştir. 

VII. Kastamonu ve Vlll. Devre
den beri Kars Mebusudur. 
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Hüsaınettin Tııgaç 

KARS 

Hasankale - 1889 - Harb Akade
misi . Almanca, Fransızca, Fars· 
ça - Aske rlik - Idare - Dul, 2 ço
cuk lçişleri Bakanlığı Sefer-

berlik Müdürü. 
F · 4 - Milli Savunma Komis

yonuna seçilmiştir. 

Vll. Ağrı ve Vl!I. Devreden beri 
Kars Mebusudur. 

Galib Deniz 
KASTAMONU 

Inebolu - ı ı - Harb AkademL 
si- Fransızca , Almanca - Asker
lik - Harita, Plan I ş leri - Evli, 
4 çocuk - Emekli KorgeneraL 
F. : 3 - 'ıl'ill ! Savunma, Geçici 

komisyonlarına seçilmiştir. 

6. X. 1953 te ölmüştür. 

AA 

H iiseyiıı Cahil Yalçın 

K ARS 

istanbul - 1875 - Siyasal Bilgi
ler - Fransızca, Ingilizce, İtal
yanca - Diplomasi _ lçtinıaiyat-

E\·li - Muhal't'ir. 
F., 1 - Dı ş işleri. 2 - Dışişleri, 

Geçici. 3 - Dışiş l eri. 4 - Kitaplık 

komisyon l arına seçi l mişti r. 

Os. M. M. 1 - 3 Istanbul, V - VI. 
Çank ı r ı , VII - Vlll. Devrelerde 

]stanbul Mebusudur. 

~ait Kantarel 
KASTAMONU 

Erzurum - 1Dl2 - \'üksek Orman 
Fakültesi - Orman Mühendisi -

Evli, 2 çocuk - Mütaahhit. 
F. - Bayındırlık. ı - Tarım, Ge
çici. 2 - Tarım, Geçici. 3, 4 - Ta
rım konıisyonlıırına seçi lmi ştir. 

Tahsi n Coşkan 

KASTAMONU 

Çemişkezek- 1890- Halkalı Yük
sek Tanm - Fransızca - Tarım 

Dul, 1 çocuk - Tarım Genel 
Müfetti şi. 

F., 1 - Bütçe Komisyonuna 
seçilmişti r. 

14. 1 l. 195 1 de tutanağı 
reddedilmi ştir. 

III. Yozgad, lV. Devreden beri 
Kastanıonu Mebusudur. 

Fahri 1\ eçecioğlu 

KASTAMONU 

Inebol u - 1920 - Tıp Fakültesi 
Almanca - Tababet - Evli, 1 ço
cuk - Serbest Hekim ve 1 ne bolu 

D. P. !Ice Başkanı. 
F. - Çalışma. I - Çalışma, Geçi
ci. 2 - Içi şleri, Geçici. :ı - Içi şleri, 
Geçici. 4 - I çişleri komisyonla-

nncı seçilmi ştir. 



~ iikrii 1\ e rimzad e 
KASTAMONU 

IJursa . J 902 - Lise - Fransızc~ -
Ticaret - Evli, J çocuk - Ticaı·et. 

F' . - Ticaret, Ceçici. J - TicaJ"et. 
2 - Ticaret, Geçici. :3 - Ticaret, 

Geçici. 4 - Ticaret, Geçici ko
ınisyonlarına seçilmiştir. 

Rifat Taşkın 

KASTAMONU 

istanbul - 1883 - Hukuk - Fran
sızca, Alınanca - Askeri Hukuk, 
Ceza Hukuku - Evli, 2 çocuk -
Askeri Yargıtay IJa~savcılığından 

Emekli. 
F. - Milli avunma. 1 - Milli Sa
vunma, Geçici. 2 - Mill1 Savun
ma. :ı - Milli Sa\'unma, G çici. 
4 - Milli Savunma, Geçici komis-

yonlarına seçilm iştir. 

A hmet 1\ es kin 
KASTAMONU 

Kastamonu- 1909 - Orta- Çiftçi 
- Evli, 2 çocuk - Çiftçi. 

F. : :ı - Gümrük ,.e Tekel Ko
misyonuna seçilmiştir. 

:ı. Xl!. 19fi2 de öldürülnıüştür. 

Ziya Term e n 
KASTAMONU 

Çankırı - ı 917 - Yüksek Gazi 
Terbiye Enstitüsü - Edebiyat -
İngilizce - Milli Eğitim ve Tu . 
rizm - Evli, :ı çocuk - Basın- Ya
yın \ 'C Turizm Genel Müdürlüğü 

Şube Müdürü. 
l.X l . 1951 de Meclise 

katı !mıştır. 

2 : - Milli Eğitim Komisyo-
nuna seçilmiştir. 

~lıı zaffer Ali ~liihto 
KA STAMONU 

Devı·ekiıni - 1914 - Hukuk - In
gilizce _ Hukuk - Evli, :ı çocuk
Avukat ve D. 1'. l!ce Başkanı. 

F., 1 - Tannı. 2 - Tarım , Geçici. 
:ı, 4 - Dilekçe komisyon l arımı 

seçilmiştir. 

Hayri Tosunoı{lu 

KA TAMONU 

Ziştcvi - 1904 - Hukuk - Hu kuk 
-Evli, 2 çocuk - Avukat. 

F. - Bayındırlık. ı - Bayındıl'lık, 

Geçici. 2 - Bayındırlık . 3 - Ba
yındırlık, Geçici. 4 - Bayındırlık, 

Geçici komisyonluı·ına seçilmiştir. 
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Ha rndi Türe 
KASTAMONU 

İstanbul - 1894 - Hukuk - Biraz 
Fransızca - Hukuk - Evli, 3 ço

cuk - Yargıtay Üyesi. 
F. - Bütçe. 1 - Bütçe, Geçici. 2 : 

4 - Bütçe ko ınisyonlarına 

seçilmişti r. 

Emin Develioğlu 

KAYSERI 

Develi - ı 99 - Lise - Çiftçi -
Evli, 5 çocuk - Çiftçi. 

F ., ı - Tarım. 2 - Bayındırlık. 

:ı - Bayındırlık, Geçici. 4 - Ta
rım komisyonlarına seçilmiştir . 
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}'ikri Aııaydı n 

KAYSERI 

Diyarbakır - ı905 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, 3 çocuk - Avukat. 

F. - Içişleri ve ı : 4 - B. M. M. 
Başkanvekilliğine seç il miştir. 

V 1 1 1. Dev red en beri Kayseri 
Mebusuduı·. 

Kamil Gündeş 

KAYSERt 

Kayseri - ı9ı2 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, ı çocu k - Avukat ve 
D. 1'. Genel Idare Kurulu Üyesi. 
F., ı - B. M. M. ldaı·eci yeliğe 

' 'e 2, 4 - Anayasa komisyonla-
rıtın seçilmiştir. 

VII 1. Devreden be r i Kayseri 
Mebusudur. 

İ •mail Herkok 
KAYSERİ 

Pınarbaşı _ 1889 - Harb Akade
misi - Fransızca, Biraz Ru sça, 
Arapça ve Farsça - Askerlik -
Evli, 3 çocuk - Emekli General. 
F. : 3 - Milli Savunma. 4 - Milli 
Savunma, Geçici komisyonlarına 

seçil ıni~tir. 
tO. V. 1054 tc ölınii~tii ı ·. 

Ali Rıza Kılıçka le 

KAYS ERI 

Kayseri - ı9ı 3 - Dişçi Okulu 
Diş Tabibi - Evli, 3 çocu k -

Diş Tabibi . 
F. : 4 - Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonuna seçilrniştir. 



İbrahim Kiraıoi{ lıı 
KAYSERI 

Kayseri - ı 9ı9 - iktisat Fakül
tesi - Fransızca - Iktisat _ Evli, 

1 çocuk - Ticaret. 
F. - Ticaret Komisyonuna ve R. 
M. M. (Divan Katibi) ı : 4 - B. 

M. M. Divan Katipliğine 
seçilmi ştir. 

·u ad Hayri tl rgüblü 
KAYSERI 

Şam - 1903 - Hukuk - Fransızca , 

Ingilizce, Almanca - Hukuk -
Evli, ı çocuk - Avukat. 

F. - Dışiş l eri . ı - Dışi şleri, Ge
çici. 2 - Dış iş leı·i komisyonlaı·ına 

seçilmiştir. 

VI VII . Devrelerde Kayse ri 
Mebusudur. 

Bonn Büyükelçiliğine tiıyin ediL 
diğind en 30 . X. 1952 de 

çekil miştir. 

~!ehmet Özdemir 
KAYSERI 

Develi - ı9ı3 - Orta - Hesap İş
leri - Evli, 2 çocuk - Çiftçi. 

F., ı - Tarım. 2 - Sayı ştay. 3 -
Ta rım, Geçici. 4 - Tarım koınis

yonlarıııa seçilmiştir. 

Şefik Bakay 
KIRKLARELI 

Üsküdar - 1900 - Yena Üniver
sitesi - Fransızca , Almanca - Zi 
raat Mühendisi - Evli, 1 çocuk
Ziraat Bankas ı Umum Müdürlük 

Müşav iri . 

F. : 2 - Bütçe, Geçici. 3 - Bütçe. 
4 - Bütçe, Geçici komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Yusuf Ziya Turgut 
KAYSE RI 

lbradı - ı 892 - Hukuk - Hukuk _ 
Evli, 4 çocuk - Avukat - Kayseri 

Ba ro Başkan ı. 
V. · [!ayındırlık. ı, 2 - Dilekçe. 

:ı, 4 - Adalet komisyonl a nna 
seçilmiştir. 

Mahmut Erbil 
KIRKLARELI 

Usturumca - 1901 - Rüştiye 

Çeltikci lik, Sütçülük - Evli, 5 
çocuk - Tüccaı· ve Vize Demok-

rat Parti Başkanı. 

F. - Tarım. ı - Sayıştay. 2 - Ti
caret. 3, 4 - Ta rım komisyonla

rına seçi lmiştir. 
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Fikrel Filiz 
KIRKLARELI 

Sivas - ı 905 - ldadi _ Tarım -
Bekiır - Çiftçi ve D. T'. ll Idare 

Kurulu Başkanı. 

F. : 4 - Tarım Kom isyonuna 
seçi lmi ştir. 

Osman Bölükbaş ı 

KIRŞEHIR 

Hacıbektaş - l !lı !3 - Fransa'da 
Nancy Üniversitesi - Fransızca
Riyaziye ve Çiftçilik - Evli, 2 
çocuk - Millet Partisi Genel Yü-

rütme Kurulu Üyesi. 
F : 3 - Bütçe. 4 - Ticaret ko

misyonlarına seçilmiştir. 

4R 

Sı l kı Pekkiı> 

KIRKLAR ELI 

Istanbul - 1912 - Ticaret Okulu -
Frans ı zca - Ticaret ve Ekonomi 

- t:vli, 2 çocuk - Tüccar ve 
Fabrika tör. 

F. - Maliye. ı - Maliye, Geçici. 
2 : 4 - Tica ret koınisyo nları na 

seçilmi şt ir. 

Halil Sezai Erkut 
KIRŞEHIR 

Mucur- 1908- Hukuk - Az Fran
sızca ve İngilizce - Maliye - Dul, 

3 çocuk - Çalışma Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürü. 
F : 3 - Çalışma, Maliye, Geçici. 

4 - Çalışma komisyon l a rına 

seçilmiştiı·. 

'
,.;:'/····. - . . ,,..: 
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Faik Ostii ıı 
K IRKLARELI 

Milas - 1886 - Siyasal Bilgiler 
Fransızca - idare - Evli, 3 çocuk 
- Toprak Mahsull e ri Ofisi Idare 

Meclisi Başkan ı. 

F. : 4 - I çişleri Komisyonuna 
seçilmiştir. 

Elvan Kam an 
K I RŞEHIR 

Kaman - 1917 - Orta - Belediye 
- Evli, 8 çocuk - Tüccar ve Çift~i . 

ı . XI . 195 ı de Mecli se 
katılmıştır. 

2 - Gümrük ve Tekel, Geçici. 
:ı, 4 - Gümrük ve Tekel komis

yonlarına seçilmiştir. 



Hifat Özdeş 
KJHŞEHIH 

Istanbul - 1903 - Deniz Haı·b 
Akademisi - Deıtizcilik, Deniz Ti
careti - tngili zce, Almanca, Az 
Fı·ansızca - Evli, 2 çocu k - De
niz Harekat Dairesi Başkanlı-

ğından Emekli Tuğaıniral. 

F : l _ Milli Savunma. 2 - Milli 
Savunma, Geçici. 3 - Bütçe. 4 -

Bütçe, Geçici komisyonlarına 
seçilmiştir. 

Ha mdi Başak 

KOCAELI 

Hize - J9ı3 - Yüksek Iktisat ve 
Ticaret Okulu Bankacılık Şubesi 

- Ticaret - Bekfır - Mütaahhit 
ve Tüccar . 

F. - Ticaret, Geçici. ı - Ekonomi. 
2 - Ekonomi, Geçici. 3, 4 - Tica

ret, Geçici komisyonlarına 
seçilmiştir. 

Ekrem Alican 
KOCAELI 

Adapazarı - ı9ı6 - Siyasal Bil
gi le r - Ingilizce - Maliye, Çiftçi
lik ve Ticaret - Evli, 2 çocuk -

Ticaret ve Ziraat. 
F . - Ma liye. ı - Ticaret, Geçici. 
2 - Merlis Hs. Inceleme. ~ı - Ma
liye, Meclis Hs. Inceleme, Geçici. 
4 - Maliye, Meclis Hs. !nceleme, 
Geçici konıi~yonla rına seçilmi şt i r. 

Salih Knlemcioğlu 

KO CAELI 

İzmit - ı888 - ldadi - Çiftçilik 
Evli, 2 çocuk - Çiftçi. 

F. : ı - Tarım. 2 - Tarım, Geçiı·i. 

3, 4 - Tarım komisyonların:ı 

seç ilmi şti r. 

Ziya Atığ 

KOCAELI 

lzmit - 1914 _ Tıp - Fransı zca -
Dahiliye Mütehassısı - Evli 
Haydarpaşa Nümune Hastanesi 

Doktoru. 
P. : 4 - Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonuna s~çilmi ştir. 

)1umtaz Kavalcıoğlu 

KOCAELI 

Kavain - 19ı2 - 1 ngilteı·e'de Ko
lej - Ingilizce, Fransızca - Eko
nomi, Tütün Ekspeı· ve Müte
hassısı - Evli, 1 çocuk - Tütün 

Tticcarı. 

F . : 2 - Gümı·ük ve Tekel, Geçici. 
3 - Gümrük ve Tekel. 4 - Güm
rük ve Tekel, Geçici konıisyon-

luınıı scçil miştir. 
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Yeredağ Kişioğlu 

KOCAELİ 

Akseki - 1908 - Hukuk - Hukuk 
- Fransızca - Evli, 3 çocuk -

Avukat. 
F. - Çalışma. ı - Çalışma, Geçi
ci. 2 - Çalışma. 3 - Çalışma, Ge
çic i. 4 - Çalışına komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Hüsnü Türkand 
KOCAELI 

Selimik - ı909 - Tıp Fakültesi
İçhastalıkları Mütehassısı - Fran
sızca, Almanca - Evli, 2 çocuk-

İzmit'de Serbest Doktor. 
F. - Çalışma. 1 - Sağlık ve Sos
yal Yardım, Geçici. 2: 4 - Sağ

lık ve Sosyal Yardım komisyon-
larına seçilmiştir. 

istanbul - ı892 - Harb Akade
misi - Askerlik - Evli, ı çocuk
Kara Kuvvetleri K. lığı Zırhlı 

Birlikler Daire Başkanlığından 

Emekli GeneraL 
F. - Milli Savul)ma. ı - Milli Sa
vunma, Geçici.2 : 4 - Milli Sa

vunma komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Ethem Vassaf 
KOCAELI 

Aydın - ı894 - Tıp - Ingilizce, 
Fransızca, Almanca ve Rumca
Sinir ve Akı l Hastalıkları Mü_ 
tehassısı - Evli, 3 çocuk - Hay
darpaşa Nümune Hastanesi Sinir 

ve Akıl Hastalıkları Şubesi 

Şefi. 

F. : 4 - Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna seçilmiştir. 

Liıtfi Tokoğlu 

KOCAELİ 

lzmit - 1917 - Siyasal Bilgiler 
- Ingilizce - Hukuk - Evli, l ço

cuk - Avukat. 
F. - Maliye. ı : 4 - Maliye, Ge
çici konıisyonlarına seçilmi ştir. 

~lehmet Yılmaz 

KOCAELI 

Hendek - 1919 - Sanat Enstitüsü 
Teknik ve Ma kine Ressamlığı 

ve Imalatı - Bekiır - İn şaat 
Mütaahhidi. 

F. : ı - Ekonomi.2 :4 - Ekonom i, 
Geçici kom isyonl arına seçilmiştir . 



A. Fahri Ağaoğlu 

KONYA 

Şarkİkaraağaç - 1907 - Hukuk -
Az Arapça ve Fransızca - Hu
kuk - Evli, 6 çocuk - Avuka t \'e 
D. P. li Idare J5.urulu Başkanı. 
F. : ı - Gümrü k ve Tekel. 2 -
Gümrük ve Tekel, Geçici. 3 - Di 
Jekçe, Gümrük ve Tekel. 4 - Ada-

Jel, Geçici koınisyonlaı·ına 

seçilıııiştir. 

Hidayet Aydıner 

KONYA 

Hadım - ı900 - Hukuk - Hukuk 
- Evli, 2 çocuk - Avukat. 

F. - Içişleri. 1 - Bayındırlık, Ge
çici. 2 - Adalet. ~ - Adalet, Ge
çici. 4 - Adalet Geçici konıisyoıı-

ların a seçilmiştir. 

tıifat Alabay 
KONYA 

J,;reğli (Konya) - 1904 - (Anka
ra ve Roma) Hukuk Fakültesi -
ltalyanca, Fransızca - Hukuk 
Doktoru ve Ceza Hukuku - Evli 

- Yargıtay Üyesi. 
F. : 2 - Anayasa. :ı - Anayasa, 
Geçici. 4 - Anayasa komisyon

laı·ına seçilmi ştir. 

.t~· ... 
~J. ,, 

Ziya Barlas 
KONYA 

Istanbul - 1909 - Tıp - lçl •asta
lıkları ve Verem Mütehas3ısı -
Almanca, Fransızca - Edi, 2 ço-

cuk - Serbest Doktor. 
F : 2 - Milli Savunma Komisyo

nuna seçilmiştir. 
8 . lll. 1952 de ölmüştür. 

Kemal Ataman 
KONYA 

Beyşehir - 1909 - Veteriner Fa
kültesi - Veteriner - Evli, :ı ço

cuk - Kereste Ticareti ve 
Nakliyecilik. 

F. : :ı - Ekonomi. 4 - Ekonomi, 
Tarım, Geçici komisyoıılarına 

seçilmiştir. 

Remzi Birand 
KONYA 

Karaman - ı90 - Yüksek Mü
hendis Okulu - Ingilizce - Su Iş
leri - Evli, 3 çocuk - Bayındır! k 
Bakanlığı Yüksek Fen Heyeti 

Üyesi. 
F. - Bayındırlık. ı : 3 - Bütçe. 
4 - Bütçe, Geçici koınisyonlarına 

seçilmiştir. 
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Sılkı Salim Burçak 
KONYA 

Erzurum _ ı911 - Tıp - Fransız

ca - Tababet - Evli, 2 çocuk -
Kadınhanı Hükümet Tabibi. 

F. : ı - Sağlık ve Sosyal Yardım. 
2 - Sağlık ve Sosyal Yardım, 

Geçici. 3, 4 - Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonlarına 

seç ilmi~tir. 

Ziyad Ebüzziya 
KO YA 

Istanbul - ı911 - Hukuk - Fran
sızca, Almanca, Ingilizce - Basın 
ve Matbaacı - Evli, 2 çocuk 

Tasvir Gazetesi Sahibi. 
F. - Kitaplık. ı - Dışişleri . 2 
Dışişleri, Geçiei. 3, 4 - Dışişleri 

komisyonlarına seçilmiştir. 

Abdi Çilingir 
KONYA 

Ermenek - ı902 - Hüştiyc - Ti
caret - Evli, 1 çocuk - Kereste 
Tüccarı ve D. P. Ermenek llcc 

Bailkanı. 

F. - Ticaret. ı - Tarım. 2, 3 -
Tarım, Geçici. 4 - Tarım komis

yonlurına seçilmiştir. 

Ali Rıza E rcan 
KONYA 

Akviran - ı909 - Orta Ziraat 
Okulu - Çiftçilik - Evli, 2 çocuk 

-Çumra Tarım _ Memuru. 
F. : 4 - Tarım Komisyonuna 

seçilmiştir. 

.. • '· . - . 

W
' i) '·'(-

' 

~ 

f 
Ömer Rı za Doğru! 

KONYA 

Kahire - 1893 - El- Ezher Üni
versitesi - Arapça ve Ingilizce -
Dini liimler . - Tarih ve Basın -
Evli, 3 çocuk - Cumhuriyet Ga-

zetesi Siyasi Muharriri. 
F'. - Dışişleri. ı - Milli Eğitim , 

Geçici . 2 - Milli Eğitim komis
yonlarına seçilmiştir. 

1 :ı . ll1 . 1952 ele ö l müştür. 

Konya - ı903 - Hukuk - Ingiliz
ce - Basın ve Ticaret - Evli, 2 
çocuk - Hemşeri Gazetesi Yazı -

işleri Müdürü ve Ticaret. 
F. - Meclis Hesaplurın ı Incele
me. 1 - Ekonomi, Geçici. 2 - Eko_ 
nomi. 3, 4 - Ekonomi, Geçici ko-

misyonlarına seçilmiştir . 



Tarık Kozbek 
KONYA 

Edirne - ı909 - Hukuk - Ingi
lizce - Hukuk - Evli - Avukat. 

F. : 3 - Anayasa, Geçici. 4 
Anayasa komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Murad Ali Ülgen 
KONYA 

Konya - ı898 - Orta _ İdare ve 
Maliye - Evli - Konya Özel Ida

re Evrak Kalemi Şefi. 

F. - Bütçe. ı, 2 - Bütçe, Geçici. 
3 - Bütçe. 4 - Bütçe, Geçici ko

misyonlarına seçilmiştir 

Muammer Obuz 
KONYA 

Konya - ı9ı4 - Hukuk - Fran
sızca - Hukuk - Bekar _ Avukat. 
F. - Adalet. ı, 4 - Adalet, Ge
çici komisyonlarına seçilmiştir. 

Umran Nazif Yiğiler 

KONYA 

!stanbul - ı914 - Hukuk - Fran
sızca - Hukuk ve Edebiyat - Ev-

li, 2 çocuk - Avukat. 
F. - B. M. M. Divan Katibi. ı -
Maliye. 2 - Maliye, Geçici. 3 -
Maliye. 4 - Maliye, Kitaplık ko-

nıisyonlarına seçi lmiştir. 

Himmet Ölçmen 
KONYA 

Konya - ı9lı - Yüksek Mühen
dis Okulu - Yüksek Mühendis -
Fransızca, Az Almanca - Dul, 

2 çocuk - tn Şaat I şleri. 
F. - Ulaştırma. ı - Ulaştırma, 

Geçici. 2, 3 - Bayındırlık. 4 -
Bayındırlık, Geçici komisyonla-

rina seçilmiştir. 

Mecdel Alkin 
KÜTAHYA 

Uşak - ı894 - Almanya'da Yük
sek - Almanca, Fransızca, Biraz 
İngilizce - İktisat Doktoru - Ev
li, 2 çocuk - Ekonomi ve Ticaret 

Bakanlığı BaşnıUşaviri. 

F. - Ticaret. 1 : 4 - Ticaret, Ge
çici komisyonlarına seçilmiştir. 



Yusuf Aysal 
KÜTAHYA 

Uşak - 1909 - Orta - Ticaret _ 
Evli, 2 çocuk - Tüccar. 

F. : 1 - Içişleri. 2 - İçişleri, Ge
çici. 3, 4 - Içişleri komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Asım Gündüz 
KÜTAHYA 

Kütahya - 1880 - Harb Akade
misi ve Almanya'da - Fransızca, 

Almanca - Askerlik - Dul, ı ço-
cuk - Emekli Orgeneral. 

F. - Dilekçe, Geçici. ı - Dışişleri, 

Geçici. 2 - Dışişleri, Mill! Savun_ 
ma. 3 - Mill! Savunma, Geçici. 
4 - Mill! Savunma komisyonla-

ı · ına seçilmiştir. 

Vllf. Devreden beri Kütahya 
Mebusudur. 

Besim Besin 
KÜTAHYA 

Sarayköy - 1890 - Harb Akade
misi - Askerlik - Evli, 4 çocuk-
1 nci Ordu Tefti ş Kurulu Üye-
liğinden Emekli TümgeneraL 

F. : 2 - Milli Savunma. 3 - Içi ş
leri, Geçici . 4 - Içişleri, Meclis 
Hesaplarını Inceleme komisyon-

larına seçilmiştir. 

Ahmet İhsan Gürsoy 
KÜTAHYA 

Gediz - 1913 - Tıp - Hekimlik 
Fransızca - Evli, 2 çocuk -

Serbest Hekim. 
F. : 1 - Ekonomi. 2 - Ekonomi, 
Geçici. 3, 4 - Sağlık ve Sosyal 

Yardım komisyonlarına 

seçilmiştir. 

VIII. Devreden beri Kütahya 
Mebusudur. 

Hakkı Gedik 
KÜTAHYA 

Uşak - 1896 - !sviçre Ticaı·et 
Okulu - Fransızca - Fabrikacılık 

ve Ticaret · Evli, 1 çocuk -
Tüccar. 

F . - Bütçe. 1 - Ticaret koıni syon
larına seçilmiş ve İşletmeler Ba
kanlığına ti.\yin edilmiş. 3, 4 -
Ticaret Komisyonuna seçilmiştir. 

VIII. Devreden beri Kütahya 
Mebusudur. 

Ahmet l(avuncu 
KÜTAHYA 

Tavşanlı - 1910 - Orta - Ticaret 
-Evli, 3 çocuk - Tüccar Terzi 
ve Tavşanlı D. P. !Ice Idare 

Kurulu Başkanı. 

F · 2 - Ticaret. 3, 4 - Çalışma 

konıisyonlarına seçilmiştir. 



Remzi Koçak 
KÜTAHYA 

Kütahya - 1899 - Orta - Ressam 
-Evli, 2 çocuk - D. P. Kütahya 

ll ida re Kurulu Başkanı. 
F. : 3 - Milli Eğitim, Geçici. 4 -

Milll Eğitim komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Esat Doğan 

MALATYA 

Doğanşehir - 1897 - Orta - Ta
rım ve Ticaret - Evli, 2 çocuk

Belediye Başkanı. 

F. - Maliye. ı, 2 - Maliye, Ge
çici. 3, 4 - Maliye komisyonların:ı 

seçilmiştir. 

Vlll. Devreden beri Malatya 
Mebusudur. 

S. Süruri N asuhoğhı 
KÜTAHYA 

Emet 19ı3 - Hukuk - Fransız

ra Hukuk - Evli, 2 çocuk -
Avukat. 

F · 4 - Adalet, Geçici konıisyon
larına seçi lmi ştir. 

Hüseyin Do'ğan 

MALATYA 

Malatya - ı902 - Hususi - Çift. 
çilik - Evli, ı4 çocuk - Çiftçi. 

F. : ı - Tarım, Geçici.2, 3 - Günı

ı·ük ve Tekel, Geçici. 4 - Güm
rük ve Tekel komisyonlarına 

seçi lmi ştir. 

lhsan Şerif Özgen 
KÜTAHYA 

Samsun . 1903 - Eczacı - Fran
sızca - Eczacılık - Evli, 3 çocuk -
D. P. Genel Idare Kurulu Üyesi. 
Bilecik'ten de seçilmişse de 6. 
XT. 1950 de Kütahya'yı tercih 

etmiştir. 

F. :1 - B. M. M. 1dareci Üyeliğe. 
2 - Sağlık ve Sosyal Yardım. 3, 
4 - B. M. M. fdareci Üyeliğe ve 

komisyonlara seçilmiştir. 

VIII. Devreden beri Kütah ya 
Mebusudur. 

Mehmet Sadık Eti 
MALATYA 

Kemaliye - ı895 - Hukuk (2 Sö· 
mestr) - Almanca, Fransızca • 
Ekonomi ve Beledeyecilik . Evli, 
ı çocuk - Çiftçi - 11 Genel Mec-

lisi Üyesi ve C. H. P. !lee 
Başkanı. 

F : ı . Bütçe. 2 - Bütçe, Geçici. 
3 • Bütçe. 4 - Bütçe, Geçici ko

misyonlarına seçilmiştir. 

VIII. Devreden beri Malatya 
Mebusudur. 



Hikmet Fırat 

MALATYA 

Malatya - 1894 - Tıp - Fransız

ca - Hek imli k - Evli,3 çocuk -
Malatya Belediye Beşkanı. 

F. : 2 - Ekonomi. 3 - Ekonomi, 
Sağlık ve Sosyal Yard1m. 4 -
Ekonomi, Geçici koıııisyonlarına 

seçilmiştir. 

VII 1. Devreden beri Malatya 
Mebusudur. 

Mehmet Kulu 
MALATYA 

Arapkir - 1894 - Rüştiye - Ta
rım - Evli, 3 çocuk - Tücca r ve 

lı Genel Meclisi Üyesi. 
~· . : 4 - Sayıştay Komisyonunu 

seçilmiştir. 

I s ın e t lnönü 
MALATYA 

!zmir - 1884 _ Ha rb Akademisi 
Almanca, Fransızca, Ingi lizce 
Evl i, 3 çocuk - Eski Cumhurbaş
kanı - C. H. P. Genel Başkanı . 

F. : 4 - C. H. P. Genel 
Başkanıdır. 

I. Edirne, ll - V. Malatya, VI -
VII l. Devrede Ankara 

Mebusudur. 

N uri Ocakcıoğlıı 

MALATYA 

Darende - 1899 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, 4 çocuk - Yargıtay 

Birinci Daire Raportörü. 
F. : 3 - Dilekçe. 4 - BayındJTiık 

koıııisyonlarına seçilmiştir. 

Mehmet Karl al 
MALATYA 

Pütürge - 1913 - Hukuk - Hukuk 
- Evli , 1 çocuk - Avukat. 

F. : 1 - Dilekçe. 2 - Dilekçe, Ada
let. 3 - Adalet. 4 - Adalet, Ge
çici koınisyon larına seçilmiştir. 

Abdül kadir Özbay 
MALATYA 

Besni - 1903 - Rüştiye - Tarım, 

Ticaret - Evli, 1 çocuk - C. H. P. 
!Ice ve Besni Belediye Başkanı. 
F . : 4 - Dilekçe Komisyonuna 

seçilmiştir. 



Lut fi Sayma n 
MALATYA 

Malatya - ı907 - Eczacı Okulu_ 
Eczacılık - Evli - Malatya'da 

Cumhuriyet Eczanesi Sahibi 
F. - Ulaştırma. ı - Ulaştırma, 

Geçici. 2 : 4 - Ulaştırma komis
yonlarına seçilmiştir. 

Şem i E rgin 
MANlSA 

Gebze - ı9ı 3 - Hukuk - Hukuk
Evli, 4 çocuk - Avukat. 

F. - Bütçe. ı - Ekonomi. 2 _ Ada
let, Geçici. 3, 4 - Adalet koınis

~·onlarına seçilmiştir. 

Şefik Tugay 
MALATYA 

Malatya - ı905 - Hukuk - Fran
s ı zca - Hukuk - Evli - Malatya 

Belediye Başkanı. 

F · 1 - Ada let Komisyonuna 
seçilmiştir. 

VI 1. lçel, V l ll. Devreden beri 
Malatya Mebusudur. 

:ı. XI . 1951 de ölmüştür. 

Faruk llkeı· 
MANLSA 

Afyon Karahisar - 19ı6 - Tıp -
Ingilizce - Dah il iye Mütehassısı 

- Evli - Cerrahpaşa Hastanesi 
ı nci lçhastalık l arı Kliniği 

Başasistanı. 

F., ı - lçişleı-i, Geç ici. 2, 3 - Sağ

lık ve Sosyal Yaı·dım, Geçici. 4 -
Sağlık ve Sosyal Yardım komis-

yonlarına seçilmiştir. 

Samet Ağaoğlu 

MANISA 

Kafkasya - 1909 - Hukuk - Fran. 
sızca - Hukuk - Evli, 3 çocuk -
Avukat ve D. P. Genel ldare 

Kurulu Üyesi. 
Muğla'dan da seçilmiş ise de :ı. 

Vlll . ı 950 de Manisa'y ı teı·c i h 

etmiştir. 

F. - Anayasa Komisyonuna se
çilmiş. ı - Başbakan Ya ı·dımc ı sı, 

Devlet Bakanı, Çalışma Bakan
lığına tayin edHmiş. :ı, 4 - Dış

işleri Komisyonuna s eç il miştir. 

Refik Şevket Ince 
MANİSA 

Midilli - ı885 - Hukuk - Fran
sızca _ Hukuk - Evli, 3 çocuk -
Avukat ve D. P. Genel Idare 

Kurul u Üyesi. 
lzmiı·'deıı de seçilmiş ise de 24 . 

V . 1950 de Manisa'yı tercih 
etmiştir. 

F. - Mill! Savunma ve Devlet 
Bakanlığına tayin edilmiş. 2 : 4-

Annyasa Komisyonuna 
seçilmiştir. 

l. Saruhan, IV- VI. Devı·elerde 
Manisa Mebusudur. 
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Adn an Karaosmanoğlu 

MANISA 

Akhisar - 1914 - Lozan Üniver
sitesi Siyasi İlimler Kısmı 
Fransızca, Ingilizce - Tarım -

Evli, :ı çocuk - Çiftçi . 
F., 1 - Dışişleri. 2 - Ekonomi. 
~. 4 - Dışişleri komisyonlarına 

seç ilmiştir . 

Nafiz Körez 
MANISA 

Kula - ı909 - Tıp - Fransızca -
lçhastalıkları Mütehassısı - Be

kar - Serbest Doktor. 
F . - Sağlık ve Sosyal Yard1m. 
ı : 4 - Çalışma komisyonlarına 

seçilmiştir. 

F. Lüt fi Karaosmanoğlu 

MANISA 

Manisa - J 900 _ Halkalı Yüksek 
Ziraat Okulu - Fransızca - Ba
s ın , Çiftçilik - Evli, 2 çocuk 

Çiftçi ve D. P. Genel Idare 
Kur.ulu Üyesi. 

Aydın'dan da seçilmiş ise de 12. 
V ll. 1950 de Manisa'yı te rcih 

etmiştir. 

F. - Anayasa Komisyonuna se
çi lmi ş. Devlet Bakanlığına, İçiş
leri Bakanlığına tayin edilmiş. 

2 : 4 - Anayasa Komisyonuna 
seçi l miştir. 

Konya - 1903 - Eczacı Okulu -
Eczacılık - Evli, 4 çocuk - Eczacı. 

F., 1 - Tarım, Geçici. 2 : 4 - Ta
rım komisyonlarına seçilmiştir. 

Muzaffe r Kuı·ba noğlu 

MANISA 

Manisa - ı913 - Hukuk - Fran
sızca - Hukuk - Bekiir - Avukat. 
F., ı - B. M. M. Divan Kiitipli 
ğine. 2 - Anayasa Komisyonuna. 
:ı, 4 - B. M. M. Ba şkanvekill i-

ğine seçilmişti r. 

Istanbul - 1885 - Galatasaray 
Fransızca - Milli Eğitim ve Dip
lomasi - Profesör - Evli, 2 çocuk 

- Bükreş Büyük Elçisi. 
F. : 4 - Dışişleri Komisyonuna 

seçilmiştir. 

Os. M. M. 4 Antalya, I. Antal 
ya, ll, lll. Istanbul , VII. !çel, 

VIIT. Devrede !stanbul 
Mebusudur. 



1\ iiz ını Taşk ent 

MANISA 

l'reveze - 1895 - Teknik Üniver
site ve Alınanya'da Yüksek Kinı 

ya Mühendisliği - Alnıanca ve 
Biraz Fransızca - Sınai ve ik. 
i ş . - Evli, i çocuk - Yapı ve Kre-

di Bankası Yönetim Kurulu 
Başkanı. 

F · a - Ekonomi Komisyonuna 
seçilmiştir. 

16. ll . 1953 te çekilmiştir. 

Ah met Bozdağ 

MARAŞ 

l'azarcık . 1912 - lik - Belediye, 
Ticaret ve Çiftçilik - Evli, 5 ço
cu k - Ticaret, Çiftçi ve Pazarcık 

Belediye Başkanı. 

F ., 1 - Içişleri. 2 - Sayıştay. 2, 
4 - Sayıştay, Ulaştırma komis

yonlanna seçilmiştir. 

~luhlis Tüııı ay 

MANISA 

Akseki - ı902 - Hukuk . Fran
sızca - Hukuk - Evli, 2 çocuk -

!zmir Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı. 

F., 1 - Anayasa Komisyonuna ve 
2 - B. M. M. Başkanvekilliğine . 

3 - Anayasa, Geçici. 4 - Anayasa 
komisyonlanna seçilmiştir. 

Salahatlin Hüday ioğlu 

MARAŞ 

Maraş - 1907 - Hukuk, Sorbon
Fransızca, tngilizce - Iktisat ve 
Iş Hukuku - Evli, 2 çocuk -

Avukat ve Çiftçi. 
F. - Dışişleri. ı - Bayındırlık. 

2 - Milli Eğitim . 3, 4 - Dilekçe 
komisyonlarına seçilmiştir. 

Abdullah Aytemiz 
MARAŞ 

Maraş - 1883 - Hukuk - Arapça 
Hukuk - Evli, 2 çocuk - Yar
gıtaı• lcı-a ve Iflas Dairesi 

Başkanı. 

F. - Adalet. ı - Adalet, Geç ici. 
ı : 4 - Dilekçe koınisyon larınıı 

seçilıniştiı·. 

Ahme t Kadoğlu 

MARAŞ 

Maraş - 1899 - ldadi . Çiftçilik -
Evli, 4 çocuk - Çiftçi - Genel 

Meclis Üyesi ve D. P . !Ice 
Başkanı. 

F. : 4 - Tarım Komisyonuna 
seçilmiştiı·. 
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::\'edim Öknıen 
MARAŞ 

Kilis - ı908 - Siyasal Bilgiler -
Fransızca - Maliye - Evli - Ma

liye Başmüfettişi 

F. - Sayıştay. ı - Bütçe, Geçici 
komisyonlarına seçilmiş ve 2 

Tarım Bakanlığına tayin 
edilmiştir. 

A bdürrahnıan Bayar 
MARDİN 

Mardin - 1916 - Hukuk - Arap
ça - Ceza Hukuku _ Evli, 3 ço

cuk - Avukat. 
F. - Sayıştay. ı - Sayıştay, Ge
çici. 2 : 4 - Sayıştay komisyon

larına seçilmiştir. 

Remzi Öksüz 
MARAŞ 

Maraş - ı9 1 4 - Robert Kolej -
Ingilizce - Evli, 4 çocuk _ Tüccar 

ve Çiftçi. 
F. - Ticaret, Geçici. 1 - Ticaret. 
2 : 4 - Ulaştırma komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Mehmet Ka mil Boran 
MARDIN 

Savur - ı907 - Hukuk - Hukuk 
ve Basın - Bekfır - Istanbul 

Yargıcı. 

F., ı - Adalet, Meclis Hesapla
rını Inceleme. 2 - Adalet, Meclis 
Hesaplannı Inceleme, Geçici. 3-
Adalet, Meclis Hesaplarını lnce
lf'me. 4 - Meclis Hesapiarım In-

celeme komisyonlarına 
seçilmiştir. 

VIII. Devreden beri Mardin 
Mebusudur. 

Mazhar Özsoy 
MARAŞ 

El bistan - ı9ı2 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, 5 çocuk - Avukat. 
F. - Bayındırlık. ı - Bayındırlık, 

Geçici. 2 - Dilekçe, Adalet. 3, 4 
Adalet koınisyonlarına 

seçilmiştir. 

Rı za Erten 
MARDIN 

Mersin - ı887 - Halkalı Tarım 

ve Fransa'da - Fransızca - Bit
kiler ve Bitki Hastalıkları - Ev-

li, ı çocuk - Tarım Genel 
Müdürü. 

F. : 4 - Bütçe Komisyonuna 
seçilmiştir. 

l 1. Devreden beri Mardin 
Mebusudur. 



Abdülkadir Ka lav 
MARDIN 

Mardin - 19lı - Orta Ara.pça
Ticaret - Evli, 2 çocuk - Mardin 

Belediye Başkanı. 

F. - Maliye. ı - Maliye, Geçici. 
2 - Maliye. ~. 4 - Maliye, Geçici 

komisyonlarına seçilm-iştir. 
V lll. Devreden beri Mardin 

Mebusudur. 

Aziz Uras 
MARDIN 

Maı·din - 1901 - Tıp ve lsviçre'
de Elektroteknik - Fra nsızca, 

Arapça, Az Almanca - Doktor
luk - Evli, 3 çocuk - Mardin Be-

lediye ve Halkevi Başkanı. 

F., ı - Sağlık ve Sosyal Yardım. 
2 - Sayıştay. 3 - Dışişleri. 4 -
Sağlık ve Sosyal Yardım komis-

yonlarina seçilmiştir . 

VII. Devreden beri Mardin 
Mebusudur. 

Cevdet Öztürk 
MARDIN 

Mardin - ı911 - Eczacı Okulu 
Fransızca - Eczacılık - Evli, :ı 

çocuk - Eczacı. 

F - Içişleri. ı - Içişleri , Geçici. 
2, 4 - Çalışma komisyoıılarına 

seçilmiştir . 

Yavuz Ba$er 
MUG LA 

Çankırı - 1914 _ Hukuk - Hukuk 
-Evli, 4 çocuk - Avukat. 

F. , 1 - Ulaştırma. 2 - Içişleri, 
Geçici. 3 - Içişleri. 4 _ Içi şleri , 

Geçici komisyonlarına seçi lmiştir. 

Kemal Türkoğlu 

MARDIN 

Mardin - ı911 - Ankara ve Ber
lin Hukuk ve İsviçre'de Siyasi 
,.e lçtimai llimler Doktoı·ası -
..\ 1 ma nca, Fransızca - Devletle r 

Hukuku - Evli - Avukat. 
F. - Bütçe. ı - Bütçe, Geçici. 2-
Dışişleri. 3 - Dı ş i şleri, Geçici. 4 -

Dışiş leri komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Cemal Hünal 
MUG LA 

Florina - 1901 - ldadi ve Hususi 
-Madencilik - Almanca, Biraz 
Fransızcı>. - Evli - Madenci ve 

Muğla D. P. ll Başkanı. 
1'. - Bayındırlık . 1 - Ekonomi, 
Geçici. 2 - Ekonomi. 3 - Ekono
mi, Ge~ici. 4 - Ekonomi komis-

yonlarımı seçilmiştir. 
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Zeyyat Mandalinci 
MUG LA 

llodrum - 1915 - Paris Siyasal 
Bilgiler Okulu - Fransızca, In
gilizce - Evli, 2 çocuk _ Tüccar. 
F'. - Dilekçe. 1, 2 - Dışişleri. 3 -
Oışişlei·i, Geçici. 4 - Dı şişleri 
koıni•yonlarına seçilmiştir. 

Nitık Poyrazoğlu 

MUG LA 

Sivas - 1901 - Harb Okulu -
Arapça, Az Fransızca - Askerlik 
-Evli, 4 çocuk - Kore Savaş Bir-

liği Alay Komutan Muavini, 
Kıdemli Yarbay. 

ı . XI. 1951 de Meclise 
katılmıştır. 

2 - Milli Savunma. 3 _ Milli Sa
vunma, Geçici. 4 - Milli Savun

ma koıııisyonlarına seçilmiştir. 
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:\adir ' adi 
MUG LA 

Fethi ye - 1908 - Lozan O niver
sitesi Sosyal Bilimler Kolu -
Fransızca, Almanca- Basın - Ev-

li - Gazeteci, Muharrir. 
F. - Dışişleri. 1 - Dışişleri, Ge
çici. 2 : 4 - Dışişleri komisyon

larına seçilmiştir. 

Harndi Dayı 

MU$ 

Muş - 1904 - ldadi · Tarım ve 
Ticaret _ Evli, 6 çocuk - İl Ge

nel Meclisi Üyesi. 
F., 1 - Sayıştay. 2 - Ekonomi. 
3, 4 - Ekonomi, Sayıştay komis

yonlarına seçilmiştir. 

VIII. D vreden beri Muş 

Mebusudur. 

Nuri Özsıııı 
MUG LA 

Muğla - 1905 - Hukuk - Hukuk
Evli, 2 çocuk - Avukat ve D. P. 

Genel Idare Kurulu Üyesi. 
F. - Gümrük ve Tekel ve Çalış

ına Bakaniıkiarına tayin edilmiş. 
3 - Milli Savunma. 4 - Bütçe ko-

ınisyonlarına seçilmiştir. 

Vl!T. Devreden beri Muğlu 
Mebusuduı-. 

Ferit Kılıçlar 

MU$ 

Muş - 1914 - Orta - Ticaret -
Evli, 5 çocuk - Tüccar. 

F., 1 - Maliye. 2 : 4 - Sayıştay 

komisyonlarına seçilmiştir. 



HAdi A rıbıı~ 

NI C: DE 

Aksaray - 1889 - Hukuk - Hu
kuk, Maliye - Evli, 2 çocuk -

Konya Tahsilat Müdürü. 
F. - Sayı ştay. ı - Sayı ştay, Ge
çici. 2 - Maliye, Geçici .. 3, 4 -
Maliye, Say ı ştay, Geçici komis-

yonlaı·ına seçilmiştir. 

Asım Doğanay 

NI CDE 

Niğde - 1888 - Yüksek Mühendis 
Okulu - Fransızca - ,ehircilik 
,.e Inşaat - Evli, Ankara Bele
diyesi F en Işleri Müdür Muavini. 
F'. : ~ - Bayındırlık . 4 - Bayın-

dırlık, Geçici komisyonlarına 

seçilmiştir. 

;\eciıı l:lilge 
NICDE 

Nevşehir - ı9J2 - Hukuk - Fran
s ızca , Almanca - Hukuk Dokto
ru (Medeni Hukuk) - Evli, 2 
çocuk - Ankara Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi Doçeııti. 

F. - Bayındırlık. ı - Maliye, Ge
çic i. 2 - Dışişleri. 3 - DıŞişleri , 

Geçici komisyoıılanııa 
seçi l miştir. 

25. VI 11 . 195~ te çekil miştir. 

Ferit Ecer 
lC DE 

Niğde - 1895 - Li se ' - Tarını -
Edi, 2 çocuk - Niğde ll Daimi 

Komisyonu Üyesi. 
F. - Ekonomi , Geçici . ı : 3 - iç
işleri, Geçici. 4 - Içişleri komis

yonlarına seçi lmi ştir. 

Vll 1. Dev reden beri Niğde 
Mebusudur. 

Süreyya Dellaloğhı 

LCDE 

Aksaray - 1887 - Oı1.a - Medrese 
- Arapça - Banka ve Maliye - Ev
I i, 3 çocuk - Aksaray Halk Ik-

tisat Bankası Müdürü. 
F. : 4 - Sayıştay Komisyonuna 

seçilmi ştir. 

Fahri Köşkeroğlu 

N lC DE 

Kayse ri - 1912 - Yüksek Ziraat 
Fakültes i - Ingilizce, Almanca -
Ziraat Mühendisi - Evli, 4 ço
cuk - Ziraat Mühendisi ve D. P. 

ll )dare Kurulu Üyesi. 
F. - Tarım. 1 - Tarım, Geçici. 
2 : 4 - Taı·ım koınisyonlunnıı 

seç ilmiştir. 
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Hüseyin Ülkii 
NIGDE 

Niğde _ ı894 - Tıp - Fransızca 

Operatör - Evli, 3 çocuk -
Serbest Tabip. 

F. - Içişleri. ı : 4 - Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlanna 

seç ilmiştir. 

VI. Devrede Kırşehir Mebusudur. 

Hüsnü Akyol 
ORDU 

Ordu - 1900 - İdadj - Ticaret 
Evli, 6 çocuk - Tüccaı·. 

F. : 2 - Ulaştırma. 3 - Milli Eği
tim, Ulaştırma, Geçici. 4 - Ulaş

tırma komisyonlanna seçilmiştir. 
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Halil Nuri Yurdakul 
NIGDE 

Bor - ı898 - Harb Okulu - As
kerlik - Evli, 5 çocuk - Emekli 

Al bay. 
F. - Milli Savunma. 1, 2 - Milli 
Savunma, Geçici. 3, 4 - Milli Sa

vunma komisyonlarına 
seçilmiştir. 

Feyzi Boztepe 
ORDU 

Ordu - 1909 - Orta ve Hususi 
İdare - Evli, 4 çocuk - li D. P. 

Ikinci Başkanı ve Muharrir. 
F., ı - Içi ş leri, Geçici. 2 - Ulaş_ 
tırma, Geçici. 3, 4 - Içişleri ko

misyonlarına seçilm iştir. 

Refet Aksoy 
ORDU 

Yozgad - ı895 - Edebiyat Fa
kültesi - Müdci'Venat ve Muhar
l'iı · lik - Evli, 2 çocuk - Başba-

kanlık Müdevvenat Müdürü . 
F. : 3 - Bütçe. 4 - Bütçe, Geçici 

komisyonlarına !=;eçi lnıi l1ti l'. 

Kaşit Fırat 

ORDU 

Kemaliye - 1895 - Harb Okulu 
Askerlik, Çiftçilik - Evli - Emek

li Subay ve Samsun Halkevi 
Başkanı. 

F. - Ulaştırma. ı, 2 - Ulaştırma, 

Geçici. a - Bayındırlık, İçişleri, 
Geçici. 4 - Bayındırlık komisyon-

larıııa seçilmiştir. 

VI - VIII. Devrelerde Samsun 
Mebusudur. 



Yıı " uf Ziya Ortaç 
ORDU 

istanbul - 1894 - Özel - Frıın. 
~ızca - Edebiyat, Gazetecilik -
Evli, 4 çocuk - Akbabıı Gazetesi 
Sahibi ve istanbul 'ular Idaresi 

idare Kurulu Üyesi. 
fo'., ı - Milli Eğitim. 2, 3 - Milli 
Eğitim, Geçici. 4 - Milli Eğitim 

komisyonlarına seçilmiştir. 

VIII. Devreden beri Ordu 
Mebusudur. 

Atıf Topa loğlu 

ORDU 

Fatsa - ı9ı:ı - Lise - Belediyeci
lik ve Ticaret - Evli, 5 çocuk -
Tüccar, Belediye ve li Genel 

Meclisi Üyesi. 
F .. Tan m. 1 - Tarım, Geçici. 2-
Tarım. 3 - Tarım, Geçici. 4 - Ta
rım konıisyonlarına seçilmiştir. 

. •.. _ ·~ı. 
·~ . ~· 

f'~ 

Zeki ~!esut !'ezer 
ORDU 

Istanbul - 1894 - Tıp - Fransız
ca - Doktorluk - Evli, 2 çocuk
Serbest Doktoı· ve Oı·du Halkevi 

Başkanı. 

F · :ı - Sağ lık ,.e Sosyal Yar
dım, Geçici. 4 - Dilekçe koınis. 

yonlarına seçi lmi şti ı ·. 

VII. Devreden beri Ordu 
Mebusudur. 

lzzet Akça l 
RIZE 

Rize - 1906 Hukuk - Hukuk -
Evli, 4 çocuk - Bursa Cumhuri

yet Savcısı. 
F · :3 - Maliye, Geçici. 4 - Büt
çe komisyonlarına seçilmiştir. 

liamdi ~arlan 

ORDU 

Rize - 189:3 - Hukuk - Hukuk 
Evi i, :ı çocuk - Avukat. 

fo'., ı - lçişlel"i, Geçici. 2 - I çişleri, 
Tanm, Geçici. 3, 4 - Adalet, Ta

rım, Geçici komisyonlarına 
seçilmiştir. 

VI. Devreden beri Ordu 
Mebusudur. 

- -~ ~1~\ 

-;, 
Kemal Balta 

RIZE 

Pazar - 1900 _ Hnrb Okulu - As
kerlik Evli, 2 çocu k - Emekli 

Al bay. 
F., 1 Milli Savunma. 2, 3 -
Milli Savunma, Geçici. 4 - Milli 

Savunma konıisyonlarına 

s eç il miştir. 
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Os man Kavrnkoğlu 

RİZE 

Rize - ı9ı5 - Hukuk - İngilizce 
-Ceza Hukuku - Evli, ı çocuk -

Avukat. 
F. - Bütçe. ı - Bütçe, Geçici. 2, 

3 - Ticaret, Geçici. 4 - Bütçe 
komisyonlarına seçilmiştir . 

··.:··· ·· .. , 
. '?'. . . 

r7 
~ 

Zeki Rı za porel 
RİZE 

!stanbul - ı898 - Askeri Veteri
ner Okulu - Tüccar - EvH, ı ço

cuk - Tüccar. 
F ., 1 - Sayı ştay. 2 - Mill! Savun
ma. 3, 4 - Dış i şleri komisyonla

rına seçilmiştir. 

VIII. Devre İstanbu l Mebusudur. 
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Mehmet Fahri ~! ete 

R IZE 

Rize - 1899 - ldadi - Adalet - Ev
li, 3 çocuk - Mahkeme Başkatip
liğinden Emekli - D. P. l i !dare 

Kuru lu Başkanı. 

F., ı - Bayındırlık. 2 - Bayındır

lık, Geçici. 3, 4 - Bayındırlık 

komisyonlarına seçilmiştir. 

Haşim A lişan 

SAMSUN 

Çarşamba - 1891 - Orta - Tica
ret - Evli, 5 çocuk - Tüccar. 

F. : 4 - Sayıştay Komisyonuna 
seçilmi ştir. 

Ahmet Morıd l 

RİZE 

!{ize - 1909 - Gazi Eğitim Ensti
tüsü - Öğretmenlik - Evli, 5 ço
cuk - Pazaı· Orta Okul Müdürü. 
F. - Sayıştay. ı, 2 - Mill1 Eği 

tim. 3 - B. M. M. Divan Kiıtiı>

liğine. 4 _ Içişleri, Mill1 Eğitim 

komisyonlarına seçi lmiştir. 

Xaci Berkman 
SAMSUN 

Istanbul _ ı910 - Teknik niver
site - Fransızca, Almanca - Ma
kine ve Elekti"İk Mühendi sliği 

Evli, 2 çocuk - Mühendis ve 
Mütaahhit. 

F. - Sağlık ve Sosyal Yardım. 

1 - Sağlık ve Sosyal Yaı·dıııı , Ge
çici. 2 - Ulaştırma, Geçici. 3 -
Ulaştırma. 4 - Bayındırlık, Ulaş

tıı·ma komisyonlarına seçilmiştir. 



l smail I şı n 
SAMSUN 

Bafra - 1907 - Hususi - Tütün 
E:kspcrliği - Evli, 4 çocuk -

Tüccar. 
F . . Tiea ret. 1 : 4 - Gümrük ve 
Tekel konıisynnlarına seçilmiştir. 

,\hıhittin Özkefe li 
SAMSUN 

~amsun - 190:3 - Lise - Ticaı·et

E,•Ji - Samsun Beledi~·e Üyesi. 
F., 1 - Bayındırlık. 2, :ı - Içişleri, 

Geçici. 4 - İçişleri komisyonla-
rına seçilmiştir. 

Tevfik ll e ı· i 

SAMSUN 

Hemşin - 1912 - Te knik Üniver
site - Yol ve Köprü Yüksek Mü
hendisliği - Ev li, :ı çocuk - Sam
sun Yoll ar 7 nci Bölge Müdürü. 
F. - Ulaştırma ve Milli Eğitim 
Bakaniık i arına tayin edilmiş . 3-
Bütçe Komisyonuna. 4 - B. M. M. 

lleisvekiliğine seçilmiştir. 

Ferid Tüzel 
SAMSUN 

Balıkesir - 1909 - Hukuk - H u
kuk - Evli, 3 çocuk - Balıkesi ı · 

Bölge Muhakemat Müdürü. 
F. - Dilekçe. 1 - Adalet, Geçici. 
2 : 4 - Meclis Hesapların ı Ince
leme komisyonlarına seçilmiştir. 

} 'iruz 1\esim 
SAMSUN 

!;eliınik - 1892 - Lise - Frans ı z

ca, Arapça - Diplomasi - Evli 
O ı şişle ı·i Bakan lı ğ ı Istihbarat 

Umum Müdürü. 
F. - Dışişleri. 1 - Dışiş l eri, Ge
çici. 2 : 4 - Dışişleri komisyon

larına seçilmi~tir. 

Şiikrü Ulu~ay 

SAMSUN 

Vezirköprü - 1887 - Orta - Tica
ret ve Ziraat - Evli, l l çorıık -

Tüccar. 
F. : 4 - Maliye Komisyonuna 

seçilmiştir. 
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Hasan Fehmi Ustaoğ lu 

SAMSUN 

Bafra - 1876 - Medrese - Arap
ça, Farsça - Müderris ve Çiftçi -

Evli, ı çocuk - Vaiz. 
F . : 4 - Gümrük ve Tekel Ko

misyonuna seçilmiştir. 

Remzi Oğuz A rı k 

SEYHAN 

Kozan - ı899 - Sorbon - Fraıı_ 

~ızca, Ingilizce - Arkeoloji ve 
Sanat Tarihj - Evli, 2 çocuk -
Ilahiyat Fakültesi Islam Sanat-

ları Tarihi Profesörü. 
F. - Mill! Eğitim. ı, 2 - Dışişleri, 

Geçici. 3, 4 - Dışişleri, Mill! Eği
tim komisyonlanna seçilmiştir. 

3 . l V . ı954 te ölmüştür. 

Hiidi Uze r 
SAMSUN 

Balıkesir - ı89ı - Üniversite Ri
yaziye Şubesi - Tekel I şle ri . Ev
li, 3 çocuk - Konya Tekel Baş-

müdürlüğünden Emekli. 
F ., ı - Gümrük ve Tekel, Geçici. 
2 - Gümrük ve Tekel. 3 - Güm
rük ve Tekel, Geçici. 4 - Güm-

rük ve Tekel komisyon l arıııa 

seçilmiştir. 

Arif Nihat Asya 
SEYHAN 

Çatalca - ı904 - Yüksek Öğret
men Okulu Edebiyat Şubesi -
Fransızca - Öğretmenlik - Evli, 
4 çocuk - Edirne Lisesi Türkçe 

Öğretmeni. 
F. - Dilekçe. 1 - Milli Eğitim, 

Geçici. 2 : 4 - Milli Eğitim ko
misyonlarına seçilmiştir. 

Zeki Akçal ı 

SEYHAN 

Kozan - J90ı - Hususi - Ticaret 
ve Tuı ·unçgiller - Evli, 7 çocuk -

Tüccaı·. 

F. - Tarım. ı, 4 - Maliye, Geçici 
konıisyo ıılarına seçilmişt ir. 

Sedat Ba rı 

SEYHAN 

Istanbul - ı9ı2 - Tıp - Fransız
ca - Tababet - Evli, 3 çocuk -

Serbest Doktor. 
F . - Bütçe. ı - Bütçe, Geçici, 
2 - Ekonomi. 3, 4 - Bütçe konıis

yonlarına seçilmiştir. 



Tevfik Coşkun 

SEYHAN 

Kadirli - 1893 - Hukuk - Çiftçi
lik - Evli, 6 çocuk - Çiftçi. 

F. - Tarım. ı - Tar ı m, Geç ici. 
2 - Tarım. :ı - Tarım, Geçici. 

4 - Tarım komisyonlarımı 

seçilmiştir. 

;\ J a lı mut Kibaroğlu 

SEYHAN 

Adana - 1901 - Orta - Çiftçilik 
ve Ticaret - Evli, ı çocuk -

Tüccar. 
F. - Tarım. ı - İçi şleri, Geçici. 
2, :ı - Sayıştay. 4 - Sayıştay, 

Tarını koınisyonlarına 

seç ilmiştir. 

Yusuf Ziya Eker 
SEYHAN 

Adana - 1915 - Tıp - Dahiliye 
Mütehassısı - Evli, 1 çocuk -

Serbest Hekim. 
F. : 2 - Çalışma. 3, 4 - Çalışma, 

Sağlık ve Sosyal Yardım komis
yonlarına seçilmiştir. 

. a lim erçe 
SEYHAN 

Adana _ 1890 - Tıp - Fransızca -
Tababet - Dul, 4 çocuk - erbest 

Hekim. 
F. - Içişleri. ı - Adalet. 2 : 4 -

Dilekçe komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Reşad Güçlü 
SEYH AN 

Adana - 1909 - Hııkuk - Alman. 
ca, Fransızca - Ticaret - Evli, 

2 çocuk - Tüccar. 
F. - Mal iye. ı - Bayındırlık. 2 -
Maliye. 3, 4 - Maliye, Geçici 
komisyonlarına seçilmiştir. 

Sinan Tekelioğlu 

SEYHAN 

Uzunköprü - ı893 - Harb Okulu, 
Hukuk - Fransızca - Askerlik, 
Hukuk, Idare, Jandarma - Evli, 
5 çocuk - lstikliil Harbi Adana 

Cephesi Kumandam - Avukat. 
F . : 4 - Milli Savunma Komis

yonuna seçilmiştir. 

VI. Devreden beri Seyhan 
M ebusud ur. 
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Cez mi Türk 
SEYHAN 

Istanbul - 1903 - Askeri Tıbbiye 
-Fransızca - lçhastalıkları Uz
manı Dr. Prof. _ Evli, 8 çocuk
Adana Askeri Hastanesi Dahili
ye Kliniği Şefliğinden Emekli. 
F. : 2 - Sağlık ve Sosyal Yardım. 
:.ı - Bütçe. 4 - Sağlık ve Sosyal 

Yaı·dım koınisyonlarına 

seçilm i ştir. 

Trabzon - 1916 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, 3 çocuk - Avukat. 

F., 1 - Sayıştay. 2 - Adalet, Ge
çici. 3, 4 - Adalet Sayıştay ko

misyonlaı·ına seçilmişti r. 

Baki Erden 
SIIRD 

Siird- 1918 - !sviçre Zurich Üni
versitesi Kimya Kısmı - Alman
ca, Fransızca - Kimya, Plastik 
Maddeler ve Şeker t malatı, Dr. 
Kimyager - Evli, :.ı çocuk - Es-

kişehir $eker tsp. Fabrikası 
Işletme $efi. 

F ., 1 - Gümrük ve Tekel, Geçici. 
2 - Ekonomi. 3 - Bütçe. 4 - Büt

çe, Geçici komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Ce ınil Yardım 

SltRD 

Siird - 1 93 - ldadi - Evli, 2 ço
cuk - Idare - Mahalli Idareler 

Kontrolörü. 
F. : 3 - ayıştay. 4 - Maliye, Sa
yıştay, Geçici komisyonlarına 

seçilmişt i r. 

~!ehmet Daim Süalp 
Sit RO 

Siird - l!HG _ Hukuk - Hukuk -
Bekar - Siird Hazine Avukatı. 

F. - Dilekçe. ı : 3 - Maliye, Ge-
çici. 4 - Bütçe, Geçici komis

yonların::ı seçilmi~tir. 

;\[ııhtar Acar 
SI NOB 

Bursa - 1901 - Hukuk - Maliye 
ve Idare - Evi i, 3 çocuk - Sinob 
Valiliğinden Emekli - Avukat 
Beşi ktaş C. H. P. !ice Idare 

Kurulu Başkanı. 
1. Xl. 1951 de Meclise 

katılmıştır. 

2 - Bayındırlık, l çi~lcri, Geçici. 
:ı. Içişleri, Geçici. 4 - Dilekçe, 
Geçici komisyoıılarıııa seçilmiştir. 



Cevdet Kerim ıncedayı 
sıNOB 

Sinob - 1894 - Ha rb Akademisi
Fransızca - Askerlik _ Evli - C. 

H. P. Genel Yönetim Kurulu 
Üyesi. 

F. - Bayındırlık, Milli Savunma. 
ı - Bayındı rlı k, Milli Savunma, 
Geçici komisyonlarınn seçi l mişti r. 

V. Devreden beri Sinob 
Mebusudur. 

29. V. 1951 de ölmü ştür·. 

Ali Şükrü $avlı 

s ı OB 

Siııob - 1892 - Tıp - Almanca, 
Fransızca, Biraz ı ngilizce - Ço
cuk Hastalıkları Uzmanı - Evli, 
l çocuk - Haseki Hastanesi Ço-

cuk Hastalıkları Uzmanı. 

F'. : 4 - ağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna seçilmişti r. 

N ur i ertoğlu 

S I NOB 

Boyabat - 1903 - Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi - Almanca -
Eğitim ve Ekonomi - Ev li , 2 ço-
cuk - lçticaret Umum Müdür 

~uavini. 

F., 1 Ekonomi. 2 - Ekonomi, 
Mill! Eğitim. 3 - Bayındırlık, 

Milli Eğitim. 4 - Milli Eğitim 
komisyonlarına seçilmiştir. 

Muhit Tümerkan 
SlNOB 

Ayancık - 1906 - Tıp - Fransız. 

ca, In gilizce ve Az ıtal yanca -
ıçhastal ıkları ve Sosyal Hizmet
ler Uzmanı - Evli - Sağlı k ve 
Sosyal Yardım Bakanlığ ı Zatiş-

leri ve Muameliıt Umum 
Müdürü . 

F . : 2 - Çalışma. a - Bayındırlık , 

Saglık ve Sosyal Yardım . 4 -
Mill! Eğitim, Geçici komisyonla-

rına seçilmiştir. 

• . !k -

.~tf 

Server Sonıuncuoğlu 

S I NOB 

Üsküp - ı 912 - Hukuk - Fran
sızca, Ingilizce _ Hukuk - Dışti
ca ret - Evli, 3 çocu k - Tica ret . 
F'. - Ekonomi, Ticaret. ı - Eko
nomi, Ticaret, Geçici. 2 : 4 - Büt-

çe komisyonlarına seçilmiştir. 

Nazım Ağacıkoğlu 

SIVAS 

Sivas - 1905 - Eczacı Okulu -
Fransızca - Eczacılık - Evli, 2 

çocuk - Serbest Ecza cı . 

F'. : 4 - Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna seçilmiştir. 
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Ercü ment Damalı 

SIVAS 

Boyabat _ 19ı4 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, 5 çocuk - Avukat. 

F., ı - Anayasa. 2 - Içişleri. 3-
lçişleri, Geçici. 4 - I çişleri ko

misyonlarıım seçilmiştir. 

Şevki Ecevit 
SIVAS 

Sivas - l!H4 - Hukuk - Hukuk
Evli, 3 çocuk - Avukat. 

F. : 2 - Maliye, Geçici. 3 - Ada
let. 4 - Adalet, Geçici komisyon 

larına seçilmiştir. 
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İlhan Dizdar 

SİVAS 

Sivas - 1904 - Hukuk - Fransız

ce. - Hukuk - Evli, 2 çocuk -
Tokad Ağır Ceza Mahkemesi 

Başkanı. 

F. : 2 - Anayasa Komisyonuna 
seçilmiştir. 

Ankara C. Savc ılığına tayin edil 
diğinden 29. IT. ı952 de 

çekil miştir. 

' u retlin Erliirk 
SIVAS 

Zam - 1911 - Hukuk - Hukuk
Evli, 3 çocuk - Rafik Yargıcı. 

F., 1 - Dilekçe. 2, 3 - Adalet. 4 -
Adalet, Geçici konıisyonlarına 

seçilmiştir. 

İbrahim Dııygıın 

SIVAS 

Sivas _ 1912 - Yüksek Mühendis 
Okulu - Fransızca, Az Almanca, 
Ingi li zce - Elektrik, Radyo, Tel
graf ve Telefon - Evli - PTT. 

Fen Müfettişi. 
F. - Bayındırlık, Geçici. 1 : 3 -
Ulaştırma, Geçici. 4 - Bayındır

lık, Ulaştırma, Geçici konıisyon-

larıııa seçi lmiştir. 

Halil lmre 
SIVAS 

Bandırma - 1907 - Siyasal Bilgi
ler - Fransızca - Ekonomi ve 
Maliye - Evli, ı çocuk - Ziraat 

Bankası Eskişehir Şubesi 

Müdürü. 
F., 1 - Bütçe, Geçici. 2 - Bütçe. 
: ı - Bütçe, Geçici. 4 - Bütçe ko

misyonlanna seçilmiştiı·. 



Hifat Ö~ l en 
S IVAS 

Sivas - 1!) 10 - Hukuk - Hukuk
Evli, 0 çocuk - Avukat. 

F. - Içişleri. ı - ki>;leri, Geçici . 
2 - Gümrük ve Tekel, Geçici. 

:ı, 4 - Anayasa, Geçici komis
yonlarıra seçilıniştiı·. 

Bah atı in Taner 
SIVAS 

Gemerek . 1910 - Tıp - Fransız

ca - K ula k, Boğaz ve Burun Has
talıkları Mütehassısı - Evli -
Sivas Nüınune Hastanesi Kul ak, 

Burun ve Boğaz Hastalıkları 
Mütehassısı. 

F . - Milli Savunma. ı - Milli Sa
vunma, Geçici. 2 : 4 - Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarına 

seçi lm iştir. 

Sedat Zeki Örs 
SIVAS 

istanbul - 1 88 - Galatasaray 
Lisesi ~ Fransızca , İngilizce, Al
manca, Biraz İtalyanca ve Ru s
~a - Ta rih , lçtimai tliınl er, Dip-

lomasi - Bekar - lskenderiye 
Başkon solosu. 

1". - Maliye, Geçici. 1 : ~ - Ki
tapl ık. 4 - Meclis Hesaplarını 

tnceleme komisyonlaı·ıııa 

ı:;eçilm i şt it·. 

lllahir Türkay 
SIVAS 

Sivas, (Acıpınar) - ı9ı2 - Hu
kuk - Hukuk - Evli, 3 çocuk 

Avukat. 
F. - Adalet Komisyonuna 

seç ilmi ştir. 

29. VI IT . ı 950 de Cil müştür. 

Heşat Şemsettin Sire r 
S IVAS 

Sivas - 1903 - Ünive rsite Edebi 
yat Fakültesi - Almanca, Fran
sızca - Milli Eğitim - Evli - Si-

vas eski Milletvekili . 
ı. XI . 195ı de Meclise 

katılmı ştır. 

2, a - Bütçe Komisyonuna 
seçilmi ştir. 

Vlf. Devreden beri S ivas 
Mebusudur. 

2. X. 1953 te ö l müştür. 

Hüsey in Yüksel 
SIVAS 

Divriği - 1908 - Orta - Ticaret
Evli, 3 çocuk - Manifatu ra 

Tüccarı. 

F'. - Ekonomi. 1, 2 - Ticaret, Ge
çici. 3 - Ticaret. 4 - Ticaret, Ge
çici komisyonlarına seçi lmi şt ir. 
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I s ın a il Hakk ı Akyiiz 
TEKIRDAC 

Tekirdağ - ı903 - Yüksek Vete
riner Okulu - Fransızca - Zootek
ni, Idare, Prof. - Evli, 4 çocuk
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Tetkik Kurulu Mütehassısı 

F., 1 - Anayasa. 2 - Içi şleri. :3, 
4 - Anayasa komisyonlarına 

seçilmiştir. 

Şevket Moca n 
TEKIRDAC 

Istanbul - ı895 - Lise - Fran
$ızca - Ormancılık ve Çiftçilik

Dul, 2 çocuk - Çiftçi. 
F ., ı - Tanm. 2 - Tarım, Geçi
ci. 3, 4 - Tanm komisyonlarımı 

seç ilmi şti r. 
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Hüseyin Bing ül 
TEK!RDAC 

Ezinc - 1892 - Özel - Ticaret ve 
Çiftçilik - Evli, 3 çocuk -

Beledi ye Başkanı. 

F. , ı - Sayı ştay. 2, :ı - Ulaştır

ma, Geçici. 4 - Ulaştırma kom is
yonlarına seçilmiştir. 

VIII. Devrede Çanakkale 
Mebusudur. 

Yusuf Ziya Tunl aş 

TEKİRDAC 

Kırklare li - 1891 - Lise - Fran
sızca - Tarım - Evli, 2 çocuk -
Tu rhal Şeker Fabrikası Ziraat 

Müdür Muavini. 
F. - Maliye, Geçici. ı - Ekonomi. 

2, 3 - Tarım komisyonlarına 

seçilmiştir. 

16. II. 1953 te ölmüştür. 

Zeki Erata ın an 
TEK!RDAC 

Erzincan - ı91 5 - Tıp - Fransız

ca - Tababet - Evli, 1 çocuk -
Serbest Tabip. 

F. : 4 - Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna seç ilmi şti r. 

. ıt k ı Atanç 
TOKAD 

Poroy - ı 893 - Ziraat ve Orman 
Yüksek Okulu, Kısmen Hukuk -
Orman, Tarım ve Ticaret - Ev-

li, 2 çocuk - Yaprak Tütün 
Ticareti. 

F., ı - Bütçe. 2 - Gümrük ve 
Tekel, Geçici. 3 - Gümrük ve 
Tekel, Dilekçe. 4 - Dilekçe, Güm
rük ve Tekel, Geçici komisyon-

Ianna seçilmiştir. 

VI. Devrede Tokad Mebusudur. 



lı:. 
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Zihni Betil 
TOK AD 

Niksar - 1910 - Istanbul ve Fri
bourg Hukuk Fakültesi - Fran
sızca - Hukuk _ Evli, 1 çocuk -
Birinci Sınıf Adalet Müfettişi. 

F. - Adalet. ı - Ekonomi. 2 : 4 -
Anayasa komisyonlarilla 

seçilmiştir. 

Hanıdi l{oyutürk 
TO KAD 

Tokad - 18 9 - Harb Oku lu 
Almanca - Askel'lik - Evli, 2 ço

cuk - Emekli TümgeneraL 
F. : 2 - Sayıştay. 3, 4 - Milli 
Savunma, Sayıştay komisyon

Ianna seçilmiştir. 

Fevzi Çubuk 
TOKAD 

Trabzon - 1898 - Harb Okulu -
Askerlik ve Tarım - Evli - Yüz
başılıktan Malı1\en Emekli, D. 

P. lı İ dare Ku~ulu Üyesi. 
F. : 2 - Ulaştırma. 3, 4 - Mill1 

Savunma kornisyonlarına 
seçilmi ştir. 

Halılk Ökeren 
TO KAD 

Manastır - 1890 - Hukuk - Hu
kuk - Evli, 2 çocuk - Avukat. 

F., ı - Anayasa. 2 - Anayasa, 
Adalet. ~. 4 _ Adalet komisyon

larına seçilmiştir. 

A lırn et Gürkan 
TO KAD 

Rize - 1903 - Il ahiyat Fakültesi 
- Arapça - ilahiyat ve Adalet

Evli, 5 çocuk - Davavekili. 
F. - Adalet. ı : 4 _ Dilekçe ko

ınisyonlarına seçilmiştir. 

·· ; ~·.'.~. . .· ~':i . 

u rf. 
Muzaffer Önal 

TOKAD 

Rize - 19ı5 - Hukuk - Hukuk -
Evli, 2 çocuk - Avukat. 

F. - Adalet. ı, 2 - B. M. M. Di
van Katipliği. 3 - Adalet. 4 -
Adalet, Geçici komjsyonlarıııa 

seçilmişti r. 
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Mustafa Özdemir 
TO KAD 

Niksar - ı902 - Orta - Ticaret
Evli, ı çocuk - Tüccar. 

F. - Ticaret. 1 . Gümrük ve Te
kel. 2 - Gümı·ük ve Tekel, Ge

çici. 3, 4 - Gümrük ve Tekel 
komisyonlarına seçilmiştir. 

' aci Altu ğ 

TRABZON 

Trabzon - ı 95 - Harb Okulu -
Askerlik - Evli, 3 çocuk - 48 nci 
Tümen Komutanlığından Emekli 

TümgeneraL 
F. - Milli Savunma. ı - Milli 
Savunma, Geçici. 2 : 4 - Milli Sa

vunma komisyonlarına 
seçilmiştir. 
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Nuri Turgut Topcoğlu 

TOK AD 

Tokad - 1897 - Hukuk - Fran
sızca - Maliye, Milli Eğitim, Hu
kuk ve Iktisat - Evli, ı çocuk 

Milli Eğitim Istatistikleri 
Müdü rü. 

1"., ı - 1çiş l eri, Geçici. 2 - Dilek
çe komisyonlarına seçilmiştir. 

4 . VI. ı952 de ölmüştür. 

Faik Ah med Barut~u 

TRABZON 

Trabzon - 1894 - Hukuk - Fran
sızca - Hukuk - Evli, 4 çocuk -
Trabzon Bai'O Başkanı, Avukat. 
F'. : 4 - Anayasa Komisyonuna 

seçilmiştir. 

VI. Devreden beri Trabzon 
M ebusud ur. 

Sa lih Es ad Alperen 
TRABZON 

Istanbul - 1887 - Hulnık - Hu
kuk - Bekar - Istanbul Ağır Ce
za Mahkemesi Başkanlığından 

Emekli. 
F. : 4 - Dilekçe Komisyonuna 

seçilmiştir. 

. affet Başt ını ar 

TRABZO 

Sürmene - 1891 _ Siyasal Bilgi
ler - Fransızca - Ticaret - Evi i, 
2 çocuk - Yaprak Tütün Tüccarı. 
F'., ı - Ticaret. 2, 3 - Ticaret, Ge
çici. 4 - Ticaret komisyonlarına 

seçilmiştir . 



Cemal Reşit Byiiboğlu 

TRABZON 

Akçaabat - 1906 - Istanbul ve 
Paris Hukuk Fakültelel'i - Hu
kuk Doktoru - Fransızca - Ma
liye - Evli - Maliye Bakanlığı 

Mali Tetkik Kurulu Üyesi. 
F . : 4 - Bütçe Komisyonuna 

seçilmiştir. 

Tevfik Koral 
TRABZO 

Trabzon - 1906 - Siyasa l Bilgi
ler - Fransızca - Maliye - Evli, 

1 çocuk - Maliye Bakan lığı 

Emekli İşlel'i Genel Müdürü. 
F., 1 - Gümrük ve Tekel, Mali

ye, Geçici komisyonlarına 

seçilmiştir. 

28. vır. 1951 de ölmüştür. 

)lahmul Goloğlu 

TRABZON 

l'ulathane - 1915 _ Hukuk - Hu
kuk, Tekel i ş l eri - Evli, 2 çocuk 

-Avukat. 
F. - Sayıştay, 1 - Gümrük ve 
Tekel, Geçici. 2, :ı - Gümrük ve 
Tekel. 4 - Gümrük ve Tekel, Ma
liye komisyonlaı·ına seçilmiştir . 

Harndi Orhoıı 

TRABZON 

Sürnıene - 1910 - Siyasal Bilgi
ler ve Hukuk - Idare - Edi -

Avukat. 
F. : a - Içişleri, Geçici. 4 - lçi ş_ 
leri komisyonlarına seçilmiştir. 

Vlll. Devreden beri Trabzon 
Mebusudur. 

S. Fehıni Kalaycıoğlu 

TRABZO 

Trabzon - 1892 - Halkalı Yük
sek Ziraat ve Münih Yüksek 
Teknik Okulu - Almanca, Fran
Hızca, Az Ingilizce - Tal'la Zi
raati - Evli, 3 çocuk - Danıştay 

Üyesi. 
F. : 4 - Bütçe Komisyonuna 

seçilm i ştir. 

Hasan Saka 
TRABZON 

Trabzon - 1885 - Siyasal Bilgi
ler ve Ecole de Siences Politi
<ıues - Fransızca - Ekonomi ve 
Maliye - Evli, 2 çocuk - Eski 

Başbakan. 

F'. : 4 - Dı şişleri Komisyonunu 
seçilmişti r. 

Os. M. M. 4. Trabzon, I. Devre
den beri Trabzon Mebusudur. 
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M. f{ eşit Tarakçıoğlu 

TRABZON 

Trab~on - 1892 - Yüksek Öğret
men Okulu Tabiiye Şubesi -
Fransızca - Kimya, Fizik - Evli, 
5 çocuk - !zmir Milli Eğitim 

Müdürlüğünden Emekli 
F. _ Milli Eğitim. 1, 2 - Mill1 
Eğitim, Geçici. 3, 4 - Milli Eği
tim komisyonlarına seç ilmiştir. 

V ll 1. Devreden beri Trabzon 
Mebusudur. 

Hasa n Rem zi Kulu 
TUNCELI 

Pertek - 1917 - Hususi - Tica
ret - Evli - Tüccar. 

F. : 2 - Ulaştırma. 3 - Bayındır

lık, Geçici. 4 - Bayındırlık ko
misyonlarına seçilmişt ir. 
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t:ah id Zamang il 
TRABZON 

Trabzon - ı906 - Paris, Siyasi 
Ili mle r Okulu - Fransızca, l span
yolca, Az lngilizce - Evli, 3 ço
cuk - Ekonomi ve Maliye - Eko-

nomi ve Tica ret Bakanlığı 

Müsteşa rı. 

P. - Ekonomi, Ticaı·et . ı - Eko
nomi, Ticaret, Geçici. 2 - Ekono
mi, Ticaret. 3 - E konomi, Tica
ret, Geçici. 4 - Ticaret, Geçici 

komisyonlarına seçilmi ştir. 

Necdet Açanal 
URFA 

Urfa - 1917 - Teknik Üniversite 
- Ingilizce, Prans ı zca - Elektrik
Evli, 3 çocuk - Urfa Belediyesi 

Elektrik Mühendisi. 
F., ı - Bayındırlık. 2 - Maliye. 
~ - Bayındırlık, Ulaştı rma, Büt
çe, Geçici . 4 - Bayındırlık, Ulaş

tn·ma komisyonlarına seçilmiştir. 

Hıdır Aydın 

TUNCELI 

Naz İ miye . 1915 - lik - Ticaret 
ve Adalet - Evli, ı çocuk - Tüc
car, Mütaahhit ve Diıvavekili. 

F. : 4 - Bayındırlık Komisyonuna 
seç ilnıi şiiı· . 

Feridun Ayalp 
URFA 

Birecik - 1916 - Tıp - Almanca
Tabip - Evli, 3 çocuk - Yeşilhi-

sar Hükümet Tabibi. 
F. - Çalışma. ı - Çalışma, Ge
çici. 2 _ Çalışma. 3 - Çalışma, 

Geçici. 4 - Çalışına koınisyonlıı-

rına seçilmiştir. 



Ömer Cevh e ri 
URFA 

Uı·fa - 1892 - ida di - Çiftçilik
Evli, 5 çocuk - Çiftçi. 

F., l - Ekonomi. 2 - Dil ekçe. 
:ı - Dilekçe, Geçici konıisyonla

rına seçilmiştir. 

18 . X 1 . ı952 ölmüştü ı·. 

Celal Önce l 
URFA 

Urfa - ı919 - Hukuk - Hukuk -
Evli, :ı çocuk - Avukat. 

~'. - Adalet. ı - Dilekçe. 2 _ Ça
lışma, Geçici. 3 - Çalışma. 4 -
Çalışma, Geçici komisyonlannu 

seç ilmişti r. 

Feridun Ergin 
URFA 

Istanbul - 1917 - !'aris Siyasi 
Ilimler Okulu, Ankara Hukuk 
ve Istanbul Ik tisat Fakülteleri
Iktisat Doktoru - Fransızca, In
gilizce - Mali ye - Evli, 2 çocuk-

Istanbul Üniversitesi Iktisat 
Doçent i. 

F. : 2 _ Bütçe, Geçici. 3 - Eko
nom i, Geçid . 4 - Bütçe ko nıis

yonlarına seçi lmi şt ir . 

Reşit 1\emal Timuroğlu 

URFA 

lJ rfa - 1894 - Lise - Adalet - Ev
li, 7 çocuk - Urfa'da Noter. 

F., ı - I çişl e ri , Geçici. 2, 3 - Di
lekçe, Geçici. 4 - Dilekçe konıis

yonlarına seç ilmi ştir. 

Hasan Orıı l 

URFA 

Siverek - 1906 - Dişçi Okulu -
Fransızca - Diş Tabibi - Ev li , 2 
çocuk - Siverek C. H. P. llce 

Idare Kurulu Ba şkanı . 
f.'., ı - Bayı ndırlık. 2, :ı - Bayın

dıı·hk, Geçici . 4 - Bayındıdık 

k oıııisyonlarına seçilmiştir. 

V ll 1. Devreden be ri Urfa 
Mebus udur. 

lzzet Akııı 

VAN 

Van - ı889 - Harb Okulu - Fran
sızca _ J a ndarma ,.e Idare - Ev-

li, 4 çocuk - Emekli Ai ba y. 
F., ı - İçişleri. 2 - Içi şleri , Ge
çici. 3 - I çişleri, Milli Savunma, 
Geçici. 4 - Iç i ş leri konıisyonla-

rına seçilmiştir. 
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Ferid Melen 
VAN 

Van - l90G - Siyasal Bilgileı· -
Fransızca - Maliye - Evli, 2 ço
cuk - Maliye Bakanlığı Gelirler 

Genel Müdürü. 
F. : 2 - Bütçe, Geçici . ~ - Bütçe. 
4 - Mill! Savunma, Sayıştay 

komisyonlaı·ına seç ilmi ştir. 

Avni Doğan 

YüZGAD 

Yozgad - 1892 - Siyasal Bilgiler 
- Fransızca - Idare - Evli, 2 ço

cuk - Ankam Valisi. 
F., l - l çi~ lel'i . 2, 3 - lçi~leri, Ge
çici. 4 - Içi şleri komisyonlarına 

seçilmiştir. 

II. Bozok, IIT. - V. Yozgad, VI., 
VII. Devrede Çankın Mebusudur. 

1\ ii zım Özalp 
VAN 

Köprülü - 1882 - Harb Akade
misi - Fransızca - Askerlik - Ev
li, 4 çocuk - Kolordu Komutan-

lığından Emekli üı·geneı·al. 

I'1 • : :3 - Milli Savunma, Geçici. 
4 - Dışişleri konıisyonlanna 

seçilmişti r. 

!. , ll. Karasi, lll. - Vlli. Devre
lerde Balıkesir Mebusuduı·. 

~· 
·.·i(-.·. # •. t . • 

._., !.: 

rf 
Faik Erbaş 

YüZGAD 

Yerköy - 1901 - Ilk - Çiftçilik
Evli, 7 çocuk _ Çiftçi ve D. P. 

Yerköy !Ice ldare Kuru lu 
Başkanı. 

F.,l - Dilekçe. 2 - Ticaret. 3 - Di
lekçc. 4 - Ticaret komisyonlarına 

seçilmiştir. 

l'i iyazi Üna l A leılı 
YüZGAD 

Sorgun - 1904 - Hukuk - Hukuk 
- .-\z Fransızca - Evli, 1 çocuk -
Maraş Asliye Hukuk ve Tica ret 

Yargıcı. 

F. - Adalet. 1 - Adalet, Geçici. 
2 - Adalet. :ı, 4 - Adalet, Geçici 

komi syon la n na seçi l nıi~ti ı·. 

Yusuf Karshoğlu 

YüZGAD 

Sorgun - 1889 - Medrese ,.e Hu
susi - Arapça, Biraz Farsça -
Adalet, Çiftçilik - Evli, 4 çocuk-

Çiftçi ve Davavekili. 
F. : 4 - Dilekçe Komisyonuna 

seç ilmiştir. 

VI r. Devrede Yozgad Mebusudur. 



Fııat r izamoğlu 

YüZGAD 

Yozgad - 1917 - Lise - Tal'lln 
ve Ticaret _ Evli, :ı çocuk -

Çiftçi ve Tüccar. 
F. , 1 - Mali ye. 2 - Maliye, Ge
çici. :ı - Maliye, 4 - Maliye, Ge
çici konıisyonlarına seçi lmi ştir. 

Fehnıi Açı ksöz 

ZONGULDAK 

Safranbolu - 1920 - Hukuk -
Fransızca - Hukuk - Evli, :ı ço

cuk - Safranbolu'da Yargıç. 
F. - Maliye. 1 : 4 - Maliye, Ge
çici komisyonlarına seçilmişti r. 

Haşim Tatlıoğlu 

YüZGAD 

A kdağnıadeni - 1894 - Edebiyat 
Fakültesi - Çiftçi - Evli, 4 ço
cuk - Çi ftçi ve D. P. Müfetti şi. 

1-'. - Bütçe. ı , 2 - Mali ye, Geçici. 
:ı - Maliye. 4 - Gümrük ,.e Tekel 

komisyonlarına eçilmi ştir. 

Y. Muanımer Alakani 
ZO GULDAK 

Alaşehir - 1904 - l znıir Anıeri
kan Koleji ve Paris Hukuk Fa
kültesi - Fransızca, İngilizce -
Hukuk ve Ekonomi - Evli, 1 ço-

cuk - Ticaret Ataşesi ve 
Bakanlık Müşaviri. 

1-'. : 2 - Anayasa Komisyonuna 
seçilmi ş. 3 - Devlet Bakanlığına 
t:Iyin edilmiş ve 4 - Anayasa 

Komisyon una seçilmiştir. 

VIII. Devrede Manisa 
Mebusudur. 

Boğazlıyan - 1906 - Öğretmen 
Okulu - Az Fransızca _ Milli 
Eğitim, Belediye, Tarım - Evli, 

ı çocuk - Kı zılay Müfettişi. 

F. - Gümrük ve Tekel. 1, 2 -
Gümrük ve Tekel, Geçici. 3, 4 -
Gümrük ve Tekel, Milll Eğitim 

komisyonlarına seçi l miştir. 

VII. Devrede Tuncel i Mebusudur. 

Yanya - 1908 - Hukuk - Alnıan

ca - lda1·e - Evli, 2 çocuk - Nü
fus İşleri Genel Müdürü. 

F. - Çalışma Romasyonuna 
seçilmiştir. 

(Tutanağı, Kanıulayın 7. VII . 
1950 tarihli 18 nci Birleşiminde 

reddedilmiştir.) 
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Hüseyin Ba lık 

ZONGULDAK 

Bartın- 1900 - Almanya'da Ame. 
li Ticaret Okulu - Alnıanca - Ti 
caret - Evli, 2 çocuk - Tüccar. 
F., 1 - Ekonomi. 2 - Ticaret. a -
Bütçe. 4 - Bütçe, Geçici koınis-

yonlarına seçilmiştir. 

A. Rı za Incea lemdaroğlu 
ZONGULDAK 

Istanbul - 1905 - Orta - Arma
töı-lük, Gazetecilik - Evli, 3 ço

cuk - Gazeteci ve Armatör. 
F., 1 - Meclis Hesaplarını Ince
leme. 2 - Bayındırlık, Geçici. 3, 
4 - Ulaştırma konıisyonlaruıa 

seçilmiştir. 

VTT. D vreden beri Zonguldak 
Mebusudur. 
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' uat Başol 

ZONGULDAK 

Karadeniz Ereğiisi - 1909 - Öğ
retmen Okulu - Az Fı·ansızca -
Ticaı·et - Evli, 2 çocuk - Tüccar 

ve Konıüsyoncu. 

F.,l _ Çalışma. 2, 3 - Ekonomi. 
4 - Ekonomi , Geçici konıisyon

larına seçi l miştir. 

Esa t Keri nıo l 

ZONGULDAK 

Yanya - 1892 - Belçika'da Üni
versite - Fransızca - Maden ve 
Sanayi Fen Müşaviı·i - Evli, 3 

çocuk - Ticaret. 
ı. Xl. 1951 de Meclise 

katılmıştıı·. 

2 - Çalışma Komisyonuna 
seçilmiştir. 

25. V. 1952 de ölmüştür. 

Abd ii ı·ra hnı a n Boy ac ı ıı ill e r 

ZONGULDAK 

Firzovik (Kosova) - 1911 - Hu
kuk - Fransızca, Az Almanca -
llukuk - Evli, 2 çocuk - Avukat. 
F., 1 - Çalışma. 2 - Ekonomi, 
Geçici. :ı - Adalet, Anayasa, Ge
çici. 4 - Adalet komisyonlarımı 

seçilmiştir. 

Cemal Kı ııçak 

ZONGULDAK 

istanbul- 1905 - Zonguldak Yük
sek Maden Mühendis Okulu -
Fransızca - Evli, 2 çocuk - M. T. 

A. Enstitüsü Kömür 
Başmüşaviri. 

F. - Ekonomi. 1, 2 - Ekonomi, 
Geçici. 3 - Ça!Jşma. 4 - Çalışma, 

Geçici konıisyonlarına 

seçilmiştir. 



Hifat !::iivişoğlu 

ZONGULDAK 

Devı·ek - 1895 - Orta - Adalet 
Evli, :3 çocuk - Davavekili Ye 

D. P. i Ice Ba~kanı. 

F., 1 - Maliye. 2 - Maliye, c:~ 

çici. :J - Maliye , Dilekçe, Geçici . 
4 - Dilekçe, Mal iye komisyonla-

n na seçi lmi şt ir. 

Avııi Yurdabayrak 
ZONGULDAK 

Bursa - 1914 - Hukuk - Az Fran
sızca - Hukuk _ Evli, 2 çocuk

Tunceli Hukuk Yargıcı. 

F. : 4 - l çi~leri, Geçici komisyon
ları na seçil miştir. 





4. Sayın mebusların soyadiarına göre tasnifleri 

A (59) 

Acar (!lluhtar) Si no b Alkin ('Meedet) Kütahya 
Açanal ( 1eedet) Urfa Alperen ( atih Esad) Trabzon 
Açıksöz (Fehmi) Zonguldak• Alpiskender (Ferit) Diyarbakır 

Adakan (Enver) İstanbul Altınalmaz (Arif) Edirne 

Ada to (Salamon) İstanbul Altı ne! (İhsan) İstanbul 

Adil ( Saliıhaddin) Ankara Alıuğ (Naei) Trabzon 

Adıvar l flalide Edib) zmir Apaydın (Fikri) Kay eri 

Ağacıkoğlu (Nazım ) 'i vas Arar (Kazım) Çankın 

Ağaoğlu (A. Fahri) Konya Arat (Pertev) İzmir 

Ağaoğlu (Samet) Manisa) An baş (Hadi) Niğde 

Ak çal (i zzet) Rize Ank (Remzi Oğuz) Seyhan 

Ak çalı (Zeki ) Seyhan Arsıll (Sadri Maksudi) Ankara 

Akın (İ zzet) Van Asena (V acid) Balıkesir 

Akmanlar (Kenan) Çanakkale Asya (Arif Nihat) Seyhan 

Aksoy (Refet) Ordu .Aşkın (İsmail) Bilecik 
Atakım (Kemal) Çankırı 

Aksu (lrfan) İsparta Atalay (Halil) lçel 
Akşit (Baha) Denizli Atalay ( ırrı) Kars 
Ak~ i (Hüsnü ) Denizli Ataman ( Kemal) Konya 
Ak ta~ (Fevzi) Kars Ataman ( ebati) Zonguldak 
Aktuğ (Yusuf Kamil) Diyarbakır Atanç ( ıtkı) Tokad 
Aküzüm (LiıtH) Kars Atığ (Ziya) Kocaeli 
Akyol (Hüsnü) Ordu Ayalp (Feridun) rfa 
Ak yüz (!smail Hakkı) Tekirdağ Ayan (Halil) Bursa 
Alabay (Ri fat) Konya Aybar (Raif) Bursa 
AlakanL (Y. Mtuımmer) Zonguldak Aydın (Hıdır) Tunceli 
Aleılı (Niyazi Üna.l ) Yozgad Aydıner (Hidayet) Konya 
Aldemir (lle hmet) lzmiı· Aysal (Yusuf) Kütahya 
Alican (Ekrem) Kocaeli Ay temiz {Abullah) Mar~ 

Alişan (llfışim) Sam un Azizoğlu tYusuf) Diyarbakır 

B (55) 

Baban (Cihad) lznıir B an \ edat) Seyhan 
Bahsdır (Mehmet) Kars Barut (Nusr ttin) Bitlis 
Bakay (Şefik) Kırklareli Barutçu (Faik Ahmed) Trabzon 
Ralık l llüscyin) Zonguldak Baska n ( alıi.hattin ) Balıkeııil' 

Balta (Kemal) Rize Başak l Hamdi ) Kocaeli 
Baran ( edat) orum Başak ( aid) Erzurum 
Bartas lZiya) Konyıı Başar i Ahmt>t Harndi İstanbul 



Başaran 

B~er 
Başıbüyük 

Başkurt 

Başman 

Başol 

Baştırnar 

Bayar 
Bayar 
Bayar 
Bay b ura 
Bayramoğlu 

Baysal 
B elen 
Belger 
Benke'l' 
B enli 
Berkman 
Her k ok 
Besin 
Bet.il · 

'ebeso:r 
C en ani 
('ev h eri 

Çamlıbel 

Çelik: bs§ 
Çetin 
Çevik 
Çığman 

Dıı.lıımıı.n 

Damalı 

Danışman 

D ayı 
D ayıoğlu 
Dellaloğlu 

(Fikret) 
(Yavuz) 
(Ahmet) 
(Muhtar) 
(Avni) 
(Suat) 
1 affet) \ 

(A.bdürrahman) 
(Andre Vahram) 
(Celal) 
(Cevdet) 
(Muhlis) 
(Ekrem) 
(Fahri) 
( ~ilıad Reşad ) 

(Mithat) 
( al8.hattin) 
(Na.ci) 
( İsmail) 
(Besim) 
(Zihni) 

(Ali Fuad) 
(Ekrem) 
(Ömer) 

(Faruk Nafu) 
(Fethi) 
(Abbas) 
( İsmail Hakkı) 
(Kenan) 

( l''atin) 
( ınrcüment) 
(Zuhuri) 
(Ramdi) 
(}!ithat) 
( . üreyya) 

Denizli 
Muğla 

Çorum 
Eskişehir 

1zınir 
Zonguldak 
Trabzon 
Mardin 
İstanbul 
İstanbul 
Gümüşane 

Ankara 
Eskişehir 

Bolu 
!stanbul 
f stanbul 
Ankara 
Samsun 
Kayseri 
Kütahya 
Tokad 

Eski~ehir 

Gazian te b 
Urfa 

Istanbul 
Burdur 
Kars 
Eskişebir 

Çankın 

Antalya 
Sivas 
Bolu 
Mu§ 
Bolu 
Niğde 
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Bilen 
Bilge 
Bilgiç 

Bilgin 
B inerbay 
Bingül 
Biran d' 
Boran 

Boyacıgilier 
Boynuk 
Bo~ağ 

Bozdağ 

Boztepe 
Bölükbaşı 

.Bucak 
Budakoğlu 

Bulgurlu 
Bumin 

Burçak 
Burçak 

c (&) 

ç 

D 

Cil li 
Coşun 

Coşkun 

(10) 

Çiçek da~ 
Çilinglı 

Çobanoğlu 

Çobanoğlu 

Qııbuk 

(21) 

Demiralıı.y 

Demirelli 
De~ 

Deniz 
Develioğlu 

Dizdar 

(Ömer) 
(Necip) 
(. aid) 

(Behzat) 
( Dağıstan ) 

(Hüseyin ) 
( Renızi ) 

( Mehm~t Kfıın,il ) 

(Abdürrahman ) 
(Celal) 
Hamdi ) 

(Ahmet) 
(Feyzi) 
(Osman ) 

(M. Remr.i) 
(Esat) 

(Ha.mdi ) 
' Mecit ) 

\ Rıfkı Salim ) 
(. ıtkı . alim ) 

(Abdullah) 
('l'ahsin) 
('!'evfik) 

( Osmo.n Şevki ) 

(Abdi) 
(Ali) 
(Fehmi) 
(Fevri) 

(Kemal ) 
(Fuarl Huhisi) 
( A bdııllah) 
(Galib) 
(Emin) 
( 1Uııı.n) 

Ankara 
Niğde 

l$part.a 

tzmir· 
Ankara 
Tekirdağ 

Konya 
Mardin 

Zonguldak 
Çankırı 

Giresun 

Mara · 
Ordu 
Kırşehiı: 

Diyarbakır 

Bahk(>sir 

Ankaı·a 

Qo ruh 
·E;rzurum 
Konya 

Hatay 
Ka.stıı.montı: 

Seyhan 

Ankara 
Konya 
Denizli 
Emırum 

Tok&d 

1 part a 
tstanbıll 
ElAr.ı.g 

Ka.stamoııu 

Kayseri 
Sivııs 
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Doğan (Avni) Yozgad Duyduk (~ Naci) Giresun 
Doğan (Esat) )1alatya Duygu n (İbrahim) Sivas 
Doğan (Hüseyin) Malatya Dülger ( Bahadıı· ) E rzm-um 
Doğanay (Asım) Niğde Düşünsel (Feridun F.i.kri) Bingöl 
Doğru} (Ömer Rıza) Konya 

E (33) 

Ebiizziya (Ziyad) Konya Eren (Ramiz) Ankara 
Ecer (Ferit) NiğdP Eren er (Muhiddin) lzınir 
Ecevit ( ~cvki ) Sivas P.rgen<' ( nphi) Elazığ 

Eker (Yusuf Ziya) Seyhan Ergin ( T'cridurı) Urfa 
Ekinci <Mustafa) Diyarbakır Ergin ( Şemi) Manisa 
Emeç (Selim Ragıp) Bursa Erkazancı (Mehmet) Burdur 
Emiroğlu ( i\'fuzafi'er) Balıkesir Erkmen (Hayı·ettin Giresun 
En dik (Süreyya; Çanakkale Erkut (Halil ezıii) Kırşehir 
Engin ün (Mehm!!•.) Edirne 

Er kuyumcu (Müfit) Balıkesir En üstün (Bt•di ) Çanakkale 
E rataman (Zeki ; Tekirdağ 

Erozan (Agah) Bursa 

Er baş (Faik) Yozgad Ertan (Muhtar) Bitlis 

Erbil ( ~fahmut) Kırklareli Erten ( Rıza) Mardin 

Ercan (Ali Rıza) Konyıı Ertürk (Nmettin) i vas 

P.rden (Baki) Siirrl Ete (Muhlis) Ankara 

Erdunınn (Sabri) Erzurum Eti (Mehmet adık) Malatya 
Eren ( Kemal) Am.ı.sya Eyüboğlu (Cemal Reşit) Trabzon 

l' (6) 

l<'enik (Mümtar. Faik) Ankara Fırat ( a.şit ) Ordu 
P'ırat (Hikmet) ;\1'alatya Filiz (Fikret) Kırklareli 

Fırat (Hüseyin) İçel 

G. (25) 
~ 

Gedik ( Haklo) Kütahya O üç! ii. (Reşad) Seyhan 
Gedik ( Namık) Aydın Clülcügil (Mustafa) Denizli 
Gedikoğlu IAhdullah) Ankara Güler • (Abdullah) Afyon K. 
Geveci ( ail) Aydın Gülez ( İhsan) Bolu 
Gigin (Abbas) Çoruh Cl-ünal tay ( ŞenıBettin) Erzincan 
Gi.z ( adık) İzmir 

Gündcş (Kfunil) Kayseri 
Goloğlu (Mahmut) Trab1~n 

Gölmil (Bedri Nedim) İstanbul ,ü_ndiiz (Asım) Kütahya 

Gönenc.ı ( eınal) Erzincan Güney (Mesud) Çoruh 

Güçbilmeı (Mahmut) Bolu ct üreli (Enver) Billıkesir 



Gürgen 
Gürerk 
Gürkan 

1 

Ha.sıreı 

Herkmen 
Hüdayioğlu 

4,ııı 

lı eri 
İlker 
lı tekin 
!mr e 
İnal 
İnan 
!nang 
İnankur 

Kadoğlu 

Kalafaı 

Kala" 
Kalaycıoğlu 

Kaleme'ioğlu 

Kalıpsızoğlu 

Kaman 
Kantarel 
Kapani 
Karabudak 
Karacabey 
Ka ran 

(Raşit) 

(Tarık) 

(.Ahmet) 

(Şevki) 

(Selim)' 
(Salahattin) 

( İsmail) 

(Tevfik) 
(Faruk)' 
(Osman Tal&t) 
(Halil), 
(Samih) 
(Salahattin) 
(Tahsin) 
(Salih), 

(Ahmet)' 
(Emin) 
(Abdülkadir) 
( . Fehmi) 
(Salih); 
(Arif) 
(Elvan)· 
(Sait) 
(Osman)' 
(Fikret)' 
( adettin) 
(Enver) 

Karaosmanoğlu (Adnan) 
Karaosmanoğlu (F vzi IıUtfi) 
Karasioğlu (tbsan) 
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Gümüşane 

!zmir 
Tokad 

Aydın 

Bursa 
Mar~ 

Samsun 

Samsun 
Manisa 
Ankara 
Sivas 
Gazian te b 
Bitlis 
Giresun 
İçel 

Mar~ 
Çanakkale 
Mardin 
Trabzon 
Kocaeli 
Balıkes'ir 
Kırşehir 

\(astamonu 
İzmir 
Denizli 
Bursa 
Erzurum 
Manisa 
Manisa 
Çanakkale 

Gürol 
Gürses 
Gürsoy 

H (5) 

I 

t 

Hilnal 
Hüsman 

(2) 

1 ~tın 

(16) 

lnee 
lnee 

(Saffet) 
(Şevki) 

(Ahmet İhsan) 

(Cemal) 
(Hadi) 

(Müeteba) 

( Hiımid Şevket) 

(Refil< Şevket) 
İncealemdaroğlu ( Ali Rıza) 
lncedayı ( CeYdct Kerim) 
İncekara (Necdet) 
İnönü ( İsmet) 
İş eri (Ali Fahri) 
lyriboıı (Nihat) 

K (60) 

Karslıoğlu (Yusuf) 
Karta! (Mehmet) 
Kavalcıoğlu (Mümtaz) 
Kavrakoğlu (Osman) 
Kavuncu (Ahmet), 
Keçeci ( alih Fuad) 
Keçecioğlu (Falıri) 

Kerimol (Esat) 
Kerimzade (Şükrü) 

Kerman ( üleyman) 
Kesim (Firuz) 
Keski.n (Ahmet) 
Kılıçkale (.Ali Rıza) 
Kılıçlar (Ferit) 
Kınoğlu (Galip) 

Konya 
Çorum 
Kütahya 

Muğla 

İstanbul 

Balıkesir 

Ankara 
Manisa 
Zonguldak 
Sinob 
lzmir 
Malatya 
Balıkesir 

Çanakkale 

Yozgad 
Malatya 
Kocaeli 
Rize 
Kütahya 
İstanbul 
Kastamonu 
Zonguldak 
Kast.amonu 
Afyon K. 
SaıM un 
Kastamonu 
Kayseri 
Muş 

Gazian te b 
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Kıpeak (Cemal) Zonguldak Kozbek (Tank) Konya 
Kibaroğlu (Mahmut) Seyhan Köksal (Aziz) İçel 
Kirazoğlu (İbrahim) Kayseri Köprülü (Cemal) Edirne 
Kiriş~\oğlu ( usret) Çanakkale Köprülü (Fuad) !stanbul 
Kişioğlu (Yeredoğ) Kocaeli Körez (Nafiz) Manisa 
Kocabıyıkoğlu (Ahmet) Balıkesir Köşkeroğlu (Fahri) Niğde 
Kocatürk ' (Vasfı Mahir) Giimüşane Köymen (Doğan) Giresun 
Koçak (Remzi) Kütahya K'oymen (Hulılsi) Bursa 
Koçulu (Veyis) Kars K "Ulu (Hasan Remzi) Tunceli 
Koldaş (Balia) Çorum Kulu (Mehmet) Malatya 
Koral (Tevfik) Trabzon Kuranel (Süleyman) Gazianteb 
Koraltan (Refik) İçel Kurbanoğlu (Muzaffer) Manisa 
Koray (Hamit) Amasya Kurkut (Keşşaf Mehmet) Bilecik 
Koyutürk (Hamdi) Tok ad Kurtbek (Seyfi) Ankara 
Kozak (KB.mil) Bolu Küfrevi (Kasım) Ağrı 

M (13) 

Mandalinci (Zeyyat) Muğla Mete '(Mehmet Fahri) Rize 
Mart (Ömer) Çanakkale Mıhçıoğlu (Sudi) Manisa 
Melek ( Abdürralıman) Hatay Mocan (Şevket) Tekirdağ 
Melen (Ferid) Van 

Morgil (Ahmet) Rize 
Menderes (Adnan) İstanbul 
Menderes (Etem) Aydın Moshos (Ahilya) İstanbul 

Menteş (Vasfi) !zmir Mülıto (Muzaffer Ali) Kastamonu 

N (6) 

Na bel (N87.ifi Şerif) Antalya ı Nasuhoğlu (S. Suriri) Kütahya 
N adi (Nadir) Muğla ı izaınoğlu (Fuat) Yozgad 
. 'asuhioğlu ( Rükneddiıı) Edirne • ntku (Emrullah) Erzurum 

o (16) 

O buz (Muammer) Konya Oran ( eyfi) İstanbul 

Ocak (Ali) Gaziant eb Oran (Talat) Bilecik 
Oe.akcıoğlu (Nuri) Malatya Or h on (Ham di) Trabzon 
Okcuoğlu (Mustafa Nuri) Bingöl Ortaç (Yusuf Ziya) Ordu 
Oktay (Esat) Kars Ortııkcıoğlu (Hüseyin) Çorum 
Olgac; ( İsmet) Amasya Osma (Hasan) Edirne 
On at C6urhanettin) Antalya Otman (Celal) Çankın 

Oral (Hasan) Ur.fa · i Oynaganlı (Bekir) Afyon K. 
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ö (27) 

Öçten (Rifat) iv aa Özbey (Mehmet) Burdur 
Ökdem (A. Baki) Aydın Özçoban ( Kemal) Afyon K. 
Ökcren (Halftk) Tokad Özdemir (Mehmet) Kayseri 
Ökmen ( ediın) Maraş Özdemir · i Mustafa) Tokad 
Öksüz (Remzi) Marq Özdeş (Rifat) Kırşehir 
Ölçmen ( llimmet) Konya Özer ( ~nip) Çorum 
Önal (Muzaffer) Tokad 

Özgen ( l hı;an Şerif) Kütahya 
Öncel (Celal) l ı ·ia 

Ozkefeli (Muhittin) 
On en ( Ni\zım) Diyarbakır 

amsun 

Ön ho n ( aim) Kocaeli Üz.cıan ( tıri) Muğla 

ÖJ'IJ ( edat Zeki) Sivas Özsoy ( )1 azh!ll') Marq 

Öz (Talat Vasfi) Ankara Öztürk ( 'cvdet) Mardin 

Ö?.alp C Kazım) Van Öztürk 1 Ralis ) Ağrı 

Özb&y 1 .\bdiilkadir) Malatya Ozyöriik (Halil ) t~rrıir 

p (7) 

Pamukoğlu (Arif Hikmet) Giretıun Polatkan (Hasau) Rski§ehir 
Pekcan (Nahid) Erzincan Potuoğlu (A.bidin) EskiıJehir 

Pekkip ( Sıtkı) Kırklareli Poyrazoğl u (Niitık \ Muğla 

Pelvan (Yahya) Balıkesir 

R (1) 

Ramazanoilu (Celal) İçel 

s (2Y) 

'ii.bia (Ali İhaan ) Afyon K. 'eyhu.u (Fuad) Ankara 
ağıroğlu (Sabit) Erzincau (Zeki Mesut) Ordu 
ağlar (Ali Rıza) Çorulı (Celal Sait) Hatay 
aka (Hasan) Tr ab w n (Reşat Şeınset-

an ( evdet) Gazianteb lin) Sivas 
an (Mithat) Bursa , ivişoğlu (Rifat) Zonguldak 
anaç (Ömer Faruk) Eliizığ Somuncuoğlu ( erver) in o b 
arıoğlu (Akif) Antalya ~oy dan ( evdet) Ankara 
arol (Mükerrem) İstanbul oy lu (Ziya) Erzincan 

Sayııner (Fahrettin) İstanbul ökmen (Tayfur) Hatay 
Sayman (Lutfi ) ~1alatya özer (Mithat) Istanbul 

erçe ( alim) eyhan porel (Zeki Rıza) Rize 
ertoğlu (Nuri ) in o b n başı (İbrahim ) Antalya 

Seven ( elim) Hakkari üalp ( 1\Iehınet Daim) iird 
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ş (6) 

Şahin (Eyüp) Deni.W &Vlı (.All Şükrii ) indb 
Ş aman (H al ük) Bursa en er (Mazhar) Gireııun 

Şarlaıı ( Hıımdi ) Ordu 

.. 
T (48) 

'L'an (Avni) Afyon K. 'i' upcoğlu (Nuri 1'urgut ) '!'o ka d 
' l'ııner 1 Bııhııttirı ) ~i vas 'l'opcu (Cevdet) Amasya 
Tankut (llnsan Reşit ) 1 Latuy Topçu <Abm t ) !stanbul 
' l'anrıöveı· (II. up hi ) Manisfl 'l'opçuoğlu ( Rıza) Erzurum 
'l' ıı rak~ıoğlu \ Mustafa Reşit ) 'l'rabzoıı 'L'orfilli ( alib) Afyon K . 
Ta§ kent ( Kil.zım ) Maniı:m Tosunoğlu , Hayri) Kastamonu 
Taııkın ı Rifnt ) Kastıııııonu 'l'ugaç ( Hüsaıııett iıı ) Kars 
Taşkıran ! 1'e:ter) Knı·s 'l'ugay ( Şefi k) Malatya 
Tatlıoğlu ( lliı.şinı ) Yozgad •runca (Cemal ) !zmir 
·r~vaslıoğlu ( R.efet ) !)enizli 1'nnçay \ !\1uhııneın ) Balıkesir 

'l'aygı ı Kfunil ) Diyarbakır 'I' u n taş (Yusuf Ziyıı ) 'L'ekirdağ 

' l'ekelioğlu r Ahıııet) Aııtalyu Turgut ' Reşit) tsparta 
' l'ekelioğlu ı ::liıııııı ) ~eyhaıı 'l'urgut ( Yusuf Ziya ) Kayseri 
'Pe kil ( l•'ü ruzaıı ) tstıınhnl 1'üfekcioğlu ( Adııaıı ) Giresun 
'l'ekön ( Abidiıı ) lzınir 'l'iimııy ( Mublis ) ianisa 
Teı·meıı ! Ziya ) K astıınıonu Tümerkan \Mnhit) in o b 
Timuroğlu ( Reşit K<>mal ) l ·rfa Türe ( Hııındi ) Kastamon u 
1'lnbar (ı azlı ) lstanhul 'l'ürk 1 l'ezıni ) ~eyhan 

'l'okdenıir (Halis ) (1üıııü§aıı e 'l'ürkıınd \ Hüsnü ) Kocaeli 
Tokoğlu ( J ,fıtfi ) Kocaeli Türkay (Mahir) i vas 
'l'okUIJ 1Ahmet) Antalya 'l'ürkdoğau Şefik) • iü·d 
'l'ol ( Şahap) ' ~ ı 'l'ürkgeldi \ 'eliil) !stanbul 
'!'ola !Tahsin) !spaı-t ıı Türkoğlu ( Kemal ) ::11ardiıı 

' l'opaloilu ( Atıf ) <lı· tlu Tüzel r l•'erid) ~ ıırrı \lll 

u (6) 

lu çay (!;iükni l Samsun 

1 

Pstııoğlu (Hasan li't>hıni ) 8lli8Utı 

ll ral lZihni ) (.'oru h llzeı· (Hiidi ) . 'am~tuı 

Urllll \A7.iz ) Mardin 

tt (lO) 

Oçöı>. (Hasan ) Yor.gad (. aliiba.ttin ) Gazia.nt!'b 

1 lgen ( 1\:hırııd Ali ) Koııyo ( Yümnü ) Bilecik 

lkii (C'Pvdet) .\_vdııı ( uad FTayri ) Kayseri 

Ülkü (Hüseyin) iğde stün (Faik) KırkiarE'li 

Ülkümen (IAitfi) Aydnı t.iııtündfli (Ekrem Uayri ) tzmir 



Varın'Ca 

Vassaf 
Velibeoe 

Yalçın 

Yaman 
Yardım 

Yardımcı 

Ya ver 
Yazıcı 

Yazman 
Yemenieller 
Yılmaz 

Yılmaz 

Yılmaz 

Yırcalı 

Zamangil 
Zariıun 

1 

(A. Kemal) 
(Ethem) 
(Zühtü Hilmi) 

(Hüseyin C!Yıit) 
(Hüsnü) 
(Cemi!) 
(Celil.l) 
(Sani) 
(Memiş) 

(Mehmet Şevki ) 

(Hakkı) 

(Kenan) 
(Mehmet) 
(Necdet) 
(Sıtkı) 

(Cahid) 
(Halit) 

Gümüşane 

Kocaeli 
İzmir 

Kars 
İstanbul 
Sürd 
Ağrı 

İstanbul 
Erzurum 
Elazığ 

Çorum 
Bursa 
Kocaeli 
Bursa 
Balıkesir 

Trabzon 
Gümüşane 
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v (6) 

y 

Veziroğlu 

Vural 

(23) 

Yiğitbaşı 

Yi ği ter 
Yön ey 

Yöntem 
Yöntem 

Yörükoğlu 

Yurdabayrak 

Yurdakul 
Yurtman 

Yüksel 
Yürüten 

z (4) 

ı 
Zeren 
Zeytinoğlu 

(Ahmed) 
(Hasan Ali) 

(Gazi) 

(Umrarr Nazif) 
(Hlimit Ali) 

(Ali Canib) 
(Vahit) 

(Kemal ) 

(Avni) 

(Halil ruri) 
(Cavit) 

(Hüseyin) 
(Seni hi ) 

(Mustafa) 
(Kemal) 

Afyon K. 
Çorum 

Afyon K. 
Konya 
Elazığ 

Bursa 
Bolu 

Gümüşane 

Zonguldak 

Niğde 

Hatay 

Sivas 
İstanbul 

Erzurum 
Eskişehir 



S. Sayın mebusların doğum tarihlerine göre tasnilleri 

Hüseyin Cahit Yalçın 

Hasan Fehmi Ustaoğlu 

Fund Hulftsi Demirelli 

Sani Yaver 

Sadri Maksudi Arsa! 
Mesut Güney 

Ali İhsan Siıbis 
Saliıhaddin Adil 
Şemsettin Günaltay 
Ali Fuad ebesoy 

Yusuf Ktımil .Aktuğ 
RifatTaşkın 

1875 doğumlular (1) 

KarR 

1876 doğumlular (1) 

amsun 

1877 doğıunlula.r (1) 

lstıınbul 

1880 doğumlular (2) 

Istanbul 1 Asım GüııdiU 

1881 doğumlular (4) 

Ankara 
Çoruh ı 

Sabit Sağıroğlu 
Galib Deniz 

1882 doğumlular (7) 

Afyon K. 
Ankara 
Erzincan 
Eskişehir 

Nihad Reşad Belg~r 
IIalide Edib Adıvar 
Kllzım Ozalp 

1883 doğumlular (S) 

Diyaı i>akl!· 
Kıı;ıtawonu 

ı .Abdullah .Aytemiı 

Kütahya 

Erzincan 
Kastamonu 

!stanbul 
İzmir 
Van 

Mara~ 



Celil Bayar 
Ahilya Moahoo 
Seyfi Orau 

Fehıni Çobanojtlu 
'evdet Baybura 

f'emal Tuıuıa 

Ekl'l:ın l lııyı·i Üııtiinda.f 

Akü arıoğlu 

Salithattin İnan 
Ali Canib Yöntem 
. ·azım Önen 
Ahmet Kemal Va.rınoa 
A vni Bll§m&ll 

Mithat Dayıoğlu 
f'eldl Otman 
Hüsnü Yaman 

llllllıid Şevket İnce 
aip Özer 

Refik Koraltan 
IlliHamettin Tugaç 
l:sıııail Berkok 
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1884, doğumlular ( 5) 

[stanbul 
İstanbul 
Istanbul 

1 

1 !alil Özyöriik 
İsmet İnönü 

1886 doğumlular (6) 

Erzuıuııı 

Gümüşane 

İzmir 

lit•l'ik Şevlret lneo 
J lamdullah Suphi •rıı.ıll'löver 

fla sau Saka 

1886 doğumlular (2) 

1 Faik Ust\iıı. 

1887 doğumlular (12) 

.Antalya 
Bitliıı 

Rıu-sa . 
Diyarbakır 

Gümüşane 

Um. ir 

Vasfi Ment~ 
r~sat Oktay 
Rıza Erten 
~üı·pyya Dellalofltt 
Şükrü Uluçay 
~ıılih 8sud Alpt>n• ıı 

1888 doğııınl.ulaı: ( 6) 

Bolu 
Ça.nkırı 

t tanbul 

alih Kaleıncioğlu 

Asım Doğanay 

Sedat Zeki Orıı 

1889 doğumlular (9) 

Ankara 
'orum 

İçel 
Kars 
Kayseri 

1 lfıdi Arıbaıı 

ır amdi Koyutürk 
tzzet Akın 
Yuomt: Karslıoğlu 

İzmir 
MalatyiL 

Manisa 
Manisa 
'!'rabzon 

K u·klat·cl i 

lzmiı· 

Kars 
"Vlardiıı 

\Tiğde 

Samsun 
1'rab~on 

ll ocaeli 
?'-Tiğde 

Sivaıı 

:-l"iğde 

'l'okad 
Va u 
Yozgad 



Avni Tan 
Osman Talat litekin 
ITiinıit .Ali Yöney 
Memiş Yazıcı 

lsnıail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
.\ndre Vaiıram Haya.ı· 

Ömer Bilen 
Murtıı.fa uri Ok uoğlu 
Hulfısi KöYınen 
.Haha Koldıııj 
:Vfehmet Bahadıı· 

Nıı.zifi ~erif Nabel 
l<'eridun Fikri Düşüilllel 
Falıı'i Belen 
Selim Herkıneıı 
Raşit Gürgen 
::)elim Seven 
'J'ayi'ur Sökınen 
Yusuf Ziya Tureuı 
::lainı Önhon 

Nihat İyriboz 
Zihni Ural 
Fikret Karabudak 
Cemal Köprülü 
Ali Naci Duyduk 
Hasan Reşit Tankul 

alih Fuad Keçeci 
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1890 doğumlular (13) 

A:fyau K. 
Ankara 
~:lfLzığ 

l·~rzuruın 

r:ski~elıir 

r.:skişehir 

ts1ıı.ııbul 

Fund Köprüili 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
Tahsin Coşkaıı 
Besim Besin 
~alim Serçe 
HalUk Ökereu 

1891 doğumlular (10) 

Ankara 
Bingöl 
Bursa 
\'01'\Ull 

Kanı 

Veyis Koçulu 
H aş i m .Alişaıı. 
Hadi Uzer 
Yusuf Ziya Tuntıı~ 
. · affet Bnşt u uar 

1892 doiıunlular (17) 

Antalya 
H ingöl 
Bolu 
Hıırsa 

Uüınüşanij 

Hakkari 
lfatay 
Kayseri 
Kocaeli 

Çanakkale 
Çonıh 

Denizli 
Edirne 
Giresun 
Hatay 
İstanbul 

l<'iı·uz Kesim 
Ali Şükrü Şavlı 

Hüseyin Bingül 

Süleyman Felııni KnJaycıoğlu 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 

ömer Cevheri 

Avni Doğan 

Esat Keriınol 

Ömer Rıza Doğru! 
Hamdi Şarlan 
Tevfik Coşkun 

inan Telulioğlu 
Cem.il Yardım 

evdet Kerim lncedayı 
ıtkı Atanç 

Istanbul 
İzmir 
Kıı.staınon u 
Kütahya 
Seyhan 
To Icad 

Ka hi 

Sımısuu 

::laınsuıı 

'l'ekirdıığ 

'l'rab:ıon 

Samsun 
Si no b 

Tekirdağ 

Trabzoıı 

Trabzon 

Urfa 

Yozgad 
Zonguldak 

Konya 
rdu 

Seyhan 
eyhan 

Sürd 
Sinob 
Tokad 



Abdullah Güler 
Burhanettin Onat 
Vacid Asena 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Enver Karan 
Salamon Adato 
Senihi Yürüten 
Harndi Türe 
Mecdet Alkin 

Salih Torfilli 
Saliihattin Baskan 
Eyüp Şahin 
Mustafa Zeren 
Aziz Köksal 
Mehme~ Sadık Eti 
Kazım Taşkent 

Süleyman Kerman 
Mehmet Şevki Yazman 
Muhtar Başkurt 
.Abdürrahman Melek 

Ali Fahri !şeri 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 

Gazi Yiğitbll§ı 

Yümnü Üresin 
Galip Kınoğlu 
Behzat Bilgin 
Ethcm Vassaf 

-852-
1894 doğumlula.r (17) 

Afyon. K. Hikmet Fırat 
Antalya Mehmet Kulu 
Balıkesir Hüseyin Ülkü 
Edirne 

Yusuf Ziya Ortaç 
Erzurum 
!stanbul Zeki Mesut Sezer 

İstanbul Faik Ahmed Barutçu 

Kastamonu Reşit Kemal Timuroğlu 
Kütahya Haşim Ta ttıoğlu 

1895 doğıunlular (13) 

Afyon K. Ferit Ecer 
Balıkesir Refet Aksoy 
Denizli 1aşit Fırat 
Erzurum 

Şevket Mocan 
İçel 
Malatya Naci Altuğ 

Manjsa Rüat Sivişoğlu 

1896 doğumlular (7) 

Afyon K. 
Elazığ 

Eskişehir 

Hatay 

Celnl Ramazanoğlu 
Bedri edim Göknil 
Hakkı Gedik 

1897 doğumlular (6) 

Balıkesir 

Istanbul 
İstanbul 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Esat Doğan 

uri Turgut Topcoğlu 

1898 doğumlular (9) 

Afyon K. 
Bilecik 
Gazianteb 
İzmir 
Kocaeli 

Murad .Ali Ülgen 
Halil uri Yurdakul 
Zeki Rıza porel 
Fevzi Çubuk 

Malatya 

Malatya 

Niğde 

Ordu 

Ordu 
Tra;bzon 

Urfa 
Yozgad 

, iğdc 

Ordu 

Ordu 

Tekirdağ 

Trabzon 

Zonguldak 

İçel 
Istanbul 
Kütahya 

İstanbul 
Malatya 
Tok ad 

Konya. 
Niğde 

Rize 
Tokad 



Halis Öztürk 
IlaııUt Koray 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Etem Menderes 
Keşşaf 111ehmet Kurkul 
Selim Ragıp Emeç 
Kiı.p-ıil Tayşı 

Abdullah Demirtaş 

I<.enan Yılm·a-z 

Ali Rıza Sağlar 

1<1krei Başaran 
Hasan Osma 
Nahid Pekcan 
Rıza Topçuoğlu 

Reşit Turgut 

Ahmed Veziroğlu 
Ekrem Cenani 
Halil Atalay 
Mahmut Erbil 
Aziz Uras 
Cemal Hünıı.l 

Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Talat Vasfi Öz 

evdet Soydan 
uarettin Barut 

Zuhu.ri Danışman 
Emin Kalafat 
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1899 doğumlular (16) 

Ağrı 

Amasya 
Ankara 
Aydın 

Bilecik 
Bursa 
Diyarbakır 

Elazığ 

aid Başak 
Adnan 111cndcrcs 
Emin Develioğlu 
Remzi Koçak 
Nu!'i Oeakcıoğlu 
Ahmet Kadoğlu 
~1ehınct Fahri Mete 
Rcmzi Oğuz Arık 

1900 doğumlular (14) 

Bursa Mehmet Aldemir 
Çoruh Şefik Ba.kay 
Denizli Hidayet Aydıner 
Edirne Fevzi Lutfi Kal"Bosmanoğlu 
Erzincan Hüsnü Ak:yol 
Erzurum Kemal Balta 
İsparta 

ı Hüseyin Balık 

1901 doğumlular (ll ) 

Afyon K. 
Gazianteb 
İçel 
Kırklareli 

Mardin 
Muğla 

Niltık Poyrazoğlu 

Zeki Akçalı 
Mahmut Kibaroğlu 
Muh.mr Acar 
F'aik Erbaş 

1902 doğumlular (14) 

Ankara Kazım Arar 
Ankara EmruUıah Nutku 
Ankara Şükrü Kerimzade 
Ankara Abdi Çilingir 
Bitlis Hüseyin Doğan 
Bolu Muhlis Tümay 
Çanakkale Mustafa Özdemir 

Erzurum 
İstanbul 
Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Ma·ruş 

Rize 
Seyhan 

lım ir 
Kırklareli 

Konya 
Manisa 
Ordu 
Rize 
Zonguldak 

Muğla 

Seyhan 
eyhan 

Sinob 
Yazgad 

Çankın 

Erzurum 
Kastamonu 
Konya 
Malatya 
Uanisa 
Tokad 



Sadettin Karacıabey 
Kenan Akmanlar 
Şevki Gürses 
Tarık Gürerk 
Suad Hayri Ürgüblü 
Rifat Özde§ 

affet Gürol 
1 h san Şerif Özgen 

Muhlis Ete 
Mümtaz F'ııik r'enik 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Vııhit Yöntem 
Halil .Ayan 
Mithat San 
Mustafa Ekinei 
,\ıphi Ergene 
Doğan Köymen 
Ralih İna:nkur 

eyfi Kurtbek 
r,fıtfi Ülkümen 
, üreyya Endik 

ema.l Gönenç 
avit Yurtman 

Tezer Taşkıran 
Fikri .Apaydın 

fsmail ~k:ıa 
1 enan Çığman 
K mal Yörükoğl~ 

Abdullah Cilli 
elil.l Sait iren 

Mithat Benker 
fzzet kçal 
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1903 doğumlular (16) 

Bu r·sa 
Çanakkale 
Çorum 
fzmir 
Kayseri 
Kırşehh: 

Konya 
Kütahya 

Abdülkadir Özbııy 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhittin Özkefeli 
Cezmi Türk 

ur i Sertoğ 1 u 
Reşa.t Şemsettin irer 
İsmail Hakkı Akyüv. 

Ahmet Gürkan 

1904 doğumlular (19) 

Ankara ll nrli Hüsmaıı 
Ankara <'el al Türkgeleli 
Balıkesir· Il ayrİ Tosunoğlu 
Bolu Rifat Alabay 
öursa 

Hameli Dayı 
Bursa 
Diyarbakır 

.AI'if Nihat .As.va 

8lil.zığ 
flh an Dizdal' 

fl.iresun Niyazi Ünal Aleılı 

. İçel Yunus Muammer Alıık~nt 

1905 doğumlular (13) 

.Ankara l~ikrct Fili:r. 

.Aydın Şefik Tugay 
Çanakkale , uri Özsan 
Erzincan 

azım Ağacıkoğlu 
Hatay 
Kars li Rıza lncealeındaroğlu 

Kayseri Cemal Kıpcak 

1906 doğumlular (1') 

Bilecik 
Çarıkın 

Gümüşane 

Hatay 
Hatay 
t tanbul 
Rize 

Muhit Tümerkan 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Tevfik Koral 
C'ahid Zamangil 
Hasan Oral 
F'erid Melen 
11asan Üçö:ı: 

M.ıı. laty ıı 

Manisa 
Samsun 
Seyhan 
Sin o b 
Sivas 
TekirdAğ • 
Tok ad 

Istanbul 

Ltanbul 
l( astarnoıııı 

Konya 

Muş 

Seyhan 

f'\iVHS 

Yınp:ad 

Zonguldak 

Kırkları>li 

Malatya 
~{uğla 

Sivas 

Zonguldak 

Zonguldak 

. inob 
'I' rabzon 
'!'rabzon 
Trabzon 
Urfa 
Yan 
Yozgad 



RamizEren 
Ahmet Tekelioğlu 
Mehmet Erkazancı 
Ferit Alpiskender 
Abdürı-ııhmnn Fahri Ai11oğlu 

Kemal Özçoban 
H11ınrli Bulgurlu 
Müfit. Erkuyumcu 
i:iıt.kı Yırcalı 

~ecdl't Yılmuz 

Redi Enüstün 
Cevdet 8an 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

~·a.tin Dalaman 
Mahmut Güçbilmez 
Mehmet Özbey 
Kemal Atakurt 
ll ak kı Yem enicil er 
P.krem Baysal 
~alii battin_ Ünlü 
Mükerrem Sarol 
Ahmet Keskin 
ı rüsnü Türkand 
Kemal Ataman 

1\runıı.l Erm 
Y ıı.hya Pelvan 
Agiıh Erozan 
Ümer Mart 
Refet. Tavaslıoğlu 
Vn.qfj Mahir Kocatürk 
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1907 doğumlular (10) 

,\ nkara 
Antalya 
Rurdur 
ı liyııı·hakır 

Konya 

JA'ıtl'i ayman 
Sıı ıahn.ttin Hüdayioğln 

M ehm et Kamil Boran 
İsmail Işın 
Rıııil İmre 

1008 doğumlular (1.5) 

Afyon K. ı 1 alil Sı> zn i Erkut 
Ankara Y eredoğ Kişioğlu 
Balıkesir liemzi Birand 
Balıkesir 

edim Ökmcn 
Bursa 
('anakkale Nadir ' adi 

( ıa1. iant ch ııüseyin Yüksel 

(:ircsun Sebnti Ataman 

1909 doğumlular (22) 

Antalya Ziya Barlas 
Bolu Ali Rıza Ercan 
Burdur 1'ank Kozbek 
Çankırı Yusuf Aysal 

Çorum amet Ağaoğlu 
Eskişehir N f!liı Kör ez 
Oazianteh F'eyzi Boztepe 
1stanbul Ahmet .\{orgil 
Kastamonu F'e.rid Tüzel 
Kocaeli .Reşad Güçlü 
Konya uat Baı,ıol 

1910 doğum1111la.r (lt) 

Amasya 
BalıkP~iı · 

Burs11 
Çanakkale 
Denizli 
!Himüşane 

f:\uhap Tol 
Ahmet K.a.vuncn:ı 

. aci Berkman 
nahattin Taner 
Zihni Beti.l 
lfıımdi Orhon 

:.\{alatya 
Mar ll§ 

Mardin 
arnsun 

Sivas 

Kırşehir 

Kocaeli 

Konya 

Mar8.1) 

Muğla 

Sivas 

Zonguldak 

Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Ord n 
Rize 
Sam&-un 

yhan 
7,ongı.ıldak 

lçel 
Kütahya 
. antsun 
f'iva 
'l'okad 
Trah~.on 
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1911 doğumlular . (2'1) . 

eliil Yardımcı Ağrı Adnan Tüfekcioğlu Giresun 
Abdullah Gedikoğlu Ankara Tahsin Tola Jsparta 
Namık Gedik Aydın Cihad Baban İzmir 
Nail Geveci Aydın Mubiddin Erener !zmir 
Esat Budakoğlu Balıkesir adık Giz !zmir 
HalUk Şaman Bursa 

Sıt.kı Salim Burçak Konya 
Celal Boynuk Çankırı 

Ziyad Ebüzziya Konya 
Hasan Ali Vural Çorum 

ilimmet Ölçmen Kony& 
Arif Altınalmaz Edirne 
Babadır Dülger Erzurum Abdülkadir Kalav Mardin 

abri Erduman Erzurum evdet Öztürk Mardin 

Kemal Zeytinoğlu Eskişehir 
Kemal Türkoğlu Mardin 

Süleyman Kuranel Gaziantab Nurettin Ertürk Sivas 

Ali Ocak Gazianteb Abdürrahman BoyacıgiJler Zonguldak 

1912 doğumlular (24) 

Bekir Oynaganlı Afyon K. Kilmil Günde§ Kayseri 
Mubtar Ertan Bitlis Sıtkı Pekkip Kırklareli 

Fethi Çelikbaş Burdur Mümtaz Kavalcıoğlu Kocaeli 
M. Reınzi Bucak Diyıırbakır Ahmet Bozdağ Mar114 
Mehmet Enginün EtiimA Mazhar Özsoy Mat'114 
Saıjlı lnal Gazianteb Necip Bilge iğde 

Halit Zarbun Gümüşane Pabri Köşkeroğlu Niğde 

Ahmet Topeu !stanbul ~·evfik lleri Samsun 
Needet lncekara !zmir Sedat B•m Seyhan 
Fevzi Aktaş Kars Server Sanıuncuoğlu Si no b 
Latif .Aküzüm ·Kars Ihrahim Duygun Sivas 
Saiı Kımtar~l Kastamonu Mahir Türkay iv M 

, 
1918 doğumlular (21) 

c'•at "Clkü Aydın Mehmet Özdemir Kayseri 
Muharrem Tunçay Balıkesir Osman Bölükbaşı Kırşehir 
Kamil Kozak Bolu Harndi Başak Kocaeli 
Ziya Soylu Erzincan 

Ahmet İhsan Gürsoy Kütahya 
Rı fkı Salim Burçak Erzurum 

Süleyman Süruri Nasuhoğlu Kütahya 
Kemal nemiralay !sparta 
l'tfithat Sözer İstanbul Mehmet Karta! Malatya 

1 azlı Tinbar !stanbul Şeıni Ergin l\1anisa 

Pertev Arat lım ir Mu1.affer Kurbanoğlu Manisa 

bidin Tekön 1zmir Atıf TopaJoğlu Ordu 

li Rıza Kılıçkal Kayseri Rifat Öc;ten Sivas 



lsme.t Olga<; 
Ct>nlet 1'opcu 
lbralıim ubaşı 
l~nYcı~ Uüreli 
lllsan Karasioğlu 
ı u~r('t Kirişcioğlu 

Buha Akşit 

Tahsin inan~ 
ll üse.vi n Fırat 

f•'üruzan Tekil 
A hbas Çetin 

A. Baki Ökdenı 
Raif Aybar 
Abbas Gigin 
Ahmet Başıbüyük 
I 1 iisnü A.kşit 
Ali Çobanoğlu 
I !asan P<>latkıa.ıı 

1 fayrt>ttin Erkmen 

1-'tııtd ey h un 
Talat Oran 
Mecit Bumin 
ll üseyin Ortakcıoğlu 
Mazhar Şener 
frfan Aksu 
lhsnrı Al.t.ınel 

Mücteba ~tın 
M:ustaia GüJeügil 
Yu uf Azizoğlu 
Ziya Termen 
Elvıın Kama.n 
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1914 doğumlular (22) 

Amasya 
Amasya 
Antalya 
Ba lıkesir 

Çanakkale 
Çanakkal e 
Denizli 
Giresun 
İçel 
!stanbul 
Kars 

:\'tuza ffer Ali Mühto 
7,iya A tığ 
~I uaııııner O buz 
[ nmuı Nazif Yiği ter 

Adnan Kaı·aosmanoğlu 
Rcmr.i Öksüz 
Yavu7. Başer 
P,•l"it Kılı~lar 

l~rcüment Damalı 

Ş0vki gccvit 
Avni Yur·ctabayrak 

1916 doğumlular (16) 

Aydın OsiJlan Kapani 
Bursa Zeyyat Mandalinci 
<)o ruh Osııııı.ıı Kavra.koğlu 

Çorum Yusuf Ziya Eker 
Denizli Zeki Erataman 
neıı izll Muzaffer Önal 
J~skişehir M•a.hmut Gbtoğlu 
Uiresun 

ı 
Hıdır Aydın 

1916 doğumlular (14) 

Ankara ~'ahı·ettin Sayımer 

Bilecik J·:krem .Alican 
Çoruh }'aruk hker 
Çoı1ım Abdürrahmıan Bayar 
Gireswı Mehmet Daim Süalp 
lsparta efik Türkdoğan 
!stanbul r'eridun Ayalp 

1917 doğıunlular (10) 

Balıkesir 

Denizli 
Diyarbakır 

Kastamonu 
Kırşehir 

Littfi Tokoğlu 
Hasan Remzi Kulu 
N ecd et Açanal 
l•'eridun Ergin 
J•'nıı.t, iııamoğlu 

Kastanıonu 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
)fıınisa 

:\lar aş 
Muğla 

Muş 

Sivas 
Sivas 
Zonguldak 

!zmir 
Muğla 

Rize 
Heyhan 
Tekirdağ 

Tokad 
Trabzon 
Tunceli 

!sta.nbuJ 
Kocaeli 
.Manisa 
l'Iardin 

iird 
iird 

Urfa 

Kocaeli 
Tunceli 

rfa 
Urfa 
Yozgad 

... 



Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsıroğlu 

Salahattin Ben1i 
Ahmet To~ 
Şevki Hasırcı 

İlısan Gülez 
Sedat Baran 

Kasım Küfrevi 
Ömer Faruk Sana.ç 
Halis Tokdemir 
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1918 doğumlula.r (4) 

Balıkesir 

Balıkesir ı 
Jiıı.mdi Bozbağ 
Baki Erden 

1919 doğumlular (9) 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

Bolu 
Çorum 

Sırrı Atal~ı,y 

İbrahim Kirazoğlu 

Mehmet Yılmaz 
Celal Öncel 

1920 doğumlular (6) 

Ağrı 

Elazığ 

Gümüşane 

Said Bilgi9 
Fahri Keçecioğlu 
Fehmi Açıksöz 

Giresun 
Siird 

Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Urfa 

İsparta 
Kastamonu 
Zonguldak 



6. Sayın mebusların m(mşelerine göre tasnifleri 

Salahattin Ünlü 

Rifat Özde§ 

Ahmet Hameli Başar 

Ali Rıza Kılı~kale 

Kasım 1\:üfrevi 
Yahya Pelvıın 
Önıeı· Mart 
Cemal Köprülü 
Nazlı Tinbar 
Halide Edib Adınıı· 

Fuııd Seyhuıı 

Ziya oylu 
Necdet İncekara 
İhsan Şerif Özgen 

Adliye Meslek Okulu (2) 

Gazian te b ı Reşit Turgut 

Deniz (Ha.rb Akademisi) (1) 

Kırşehir 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (2) 

lstarrbul ı Nuri Seı·toğlu 

Dişçi Okulu (2) 

Kayseri ı Hasan Oral 

Edebiyat Fakültesi (ll) 

Ağrı 

Balıkesir 

Çanakkal 
Edirne 
İstanbul 
İzmir 

Tezcr Taşkıran 
Refet Aksoy 
Remzi Oğuz Arık 
Reşat Şemsettiıı irer 
Haşim 'l'atlıoğlu 

Eczacı Okulu (8) 

Ankara 
~!:rzincan 

!zmir 
Kütahya 

Lutfi • ayınan 
Sudi Mıhcıoğlu 

evdet Öztürk 
iizım Ağacıkoğlu , 

İsparta 

Sin o b 

Urfa 

Kars 
Ordu 
Seyhan 
Sivas 
Yozgad 

Malatya 
Manisa 
Mardin 
Sivas 



Mehmet Özbey 
Ziya Termen 

Ali lhsan Sfıb.is 
Sa lithaddin Adil 

yfi Kurtbek 
Yüınnü Üresin 
Pahri Belen 
Yusuf Kilmil Aktu~ 
Ali Puad Cebesoy 
Raşit Gürgen 
Hü ·amettin Tugaç 

Fikret Karabudak 

Mehmet Şevki Yazman 

Doğan Köymen 
ı fıtlk Poyrazoğlu 

Halil uri Yurdakul 

Kental Özçoban 
elfıl Yardımcı 

İsmet Olgaç 
evdet Topcu 

• ad ri Maksudi Arsal 
alahattin Beuli 
sman Şevki Çiçekdağ 

Ramiz Eren 
1ümtaz Faik Fe<ıik 

• 
Osman Talat ntekin 
Hamid Şevket luce 

evdct oy dan 
Nail Gevecıi 
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Gazi Terbiye Enstitüsü (S) 

Burdur 
Kastanıonu 

1 Ahmet Mnrgil 

Ha.rb Akademisi (17) 

Afyon K. Galib Deniz 
Ankaı·a tsıııail Berkok 

An"kara Saim Önbon 
Bilecik Besim Besin 
Bolu 

Asım Gündüz 
Di~· arbakır 

tsrnet İnönü 
Eskişehir 

Gümüşane Cevdet Kerim İncedayı 

Kars Kiizıın Özalp 

Harb Oku~u · (12) 

Deniıli 

(Sanayii harbi,vc) 
Elazığ 

(ve Y. Mühendis) 
Oiresun 
Muğla 

:-Jiğd 

Hukuk 

Afyon K. 
Ağrı 

Amasya 
Aın88ya 

Ankaı·a 

Ankaı·a 

Ankara 
Ankara 
Ankara 

(ve İktisat) 
Ankarn 
.Anka.l'll 
Ankara 
.Aydın 

Nıı..5it Fırat 
Kemal Balta 
Sinan Tekelioğlu 
Fevzi Çubuk 
Harndi Koyutürk 

aci Altlığ 
lzzet Akın 

(148) 

Etem Menderes 
f'E'vat Ülkü 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumen 
Mücteba Iştın 
ıtkı Yırcalı 

Feridtın Fikri Düşünsel 
Mustafa uri Okcuoğlu 
Mulıtar Ertan 
"Mahmut Güçbilmez 
İh au Gülez 
l•'ethl Çelikbaş 
"' elim Ragıp Emeç 

Rize 

Kastamonu 
Kayseri 

Kocaeli 

· Kütııh,,·a 

•Kütahya 

l\Ialatya 

~in o b 

Van 

Ordu 
Rize 
~eyhan 

Toknd 
To ka d 
Trabzon 
Van 

A~·rlııı 

Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
}3ursa 
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Agah Erozan Bursa ı,fı.tif .A.küzüm Kaı·s 

TiulU8i Köymen Bursa ırrı Atalay Kars 

Kenan Yılmaz Bursa Abbas Çetin Kars 

ecd et Yılmaz Bursa Muzaffer Ali Mühto Kastamonu 
Ali Canib Yöntem Bursa Rifat Taşkın Kastamonu 
Nusret Kirişcioğlu Çanakkale Hayri Tosunoğlu Kastamonu 

Celal Boynuk Çankın Harndi 'l'iire Kastamonu 

Mesut Güney Çonıh Fikri Apaydııı Kayseri 
Alırnet Başıbüyük Çorum Kfınıil Güneleş Kayseri 
llüseyin Ortakcıoğlu Çorum Yusuf Ziya '~rgut Kayseri 

Hasan Ali Vural Çorum 'uad Hayri rgüblü Kayseri 

Ali Çobanoğlu Denizli Halil Sezııi T~dnıt Kırşehir 

ııefet 'l'a vaslıoğlu Denizli Y cı·cdoğ Kişioğ lu KocaeLi 
ilüsnü Akşit Denizli .A:bdünahnıan l!'ahri J\ğaoğlu Konya 

Ferit Alpiskender Diyarbakır Rifat Alabay Konya 

M. Remzi Bucak Diyarbakır Hidayct Aydıııer Konya 

Mehmet Enginün Edirne Ziyad 8büzziya Konyn 

Ömer :F'aruk Saııag Elazığ ~~~ ffet (l ü rol Konya 

lsmail Hakkı Çevik Eskişebir Tarık Kozbek Konya 

Nabid Pekcan Erzincan Muanınıeı· Olıuz Konya 

Bahadır Dülger Erzurum ' nıı· :tn Nıızif Yiğiteı· Konya 

Eınrullah Nutku Erzurum Süleyman Rünıri ~:ıs11hoğlu Kütahya 

M emiş Yazı cı Erzurum Mehnıet Saclık Eti Malatya 

Mustafa Zeren Erzurum Mehnır:t Karta! Malatya 

Ek re ın Ce n ani <1azianteb N'ııı·i Ocakcıoğlu Malatya 

A rü llikmet Pamukotlu Giresun Şt>fik Tugay Malatya 

Mazhar Şener Giresun Sıı ınet Ağaoğlu Manisa 

Cevdet Baybura Gümüşane Şenıi Ergin Manisa 

Halis Tokdemir Gümüşane Refik Şevket İnce Manisa 

Kemal Yörükoğlu Gümüşane )1 nzaffeı· T\ nrlıanoğlıı Manisa 

Halit Zarbun Gümüşane Mııhlis Tümay Manisa 

llüseyin Fırat İçel Abdullah Aytemiz MaraıJ 

Refik Koraltan İçel , ıılahııdclin Hüclayioğlu Maraş 

Şabap Tol İçel Mazhar Özsoy Maraş 

Said Bilgiç İsparta Abclünahmaıı Bayıır Mardin 

alarnon Adato lstılnbul Mehmet Kiimil Boran Mardin 

Mithat Benker İstanbul Kemal Türkoğlu Mardin 

Fuad Jlnlfuıi Demirelli t tanbul Yavnz :Ra er Muğla 

Fuad Köprülü ! stanbul tıı·i Özsan Muğla 

Adnan Menderes 1stanbul H n eli .Arı baş iğde 

Ahilya Moshos ls tanbul ecip Bilge iğde 

. Celal Türkgeldi İstanbul llaıncli , orlan Orclıı 

Pertev Arat İzmir lzzet Akçal Ri:ı;r• 

ihad Baban !zmir Osman Kavrakoğlu Rize 

Avni Başman İzmir I~Hid Tüzel l::lanısuıı 

M ubiddin Erener İzmir R«.>Jiad Güçlü ~t•yhıın 

Osman Kapani hmir 'l't>vfik. Co§lron Seyhan 

Thlil Özyöıiik İzmir ~l~>hmet Daim üalp iird 

Ziıbtü Hilmi VeU'I)ep tzınir l)ı•f\k 'l'ürkcloğıın . iird 
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Muhtar Acar Sin o b Salih Esad Alperen Trabzon 
Server Somuncuoğlu Sin o b Faik Ahmed Barutçu Trabzon 
Ercüınent Damalı Sivas Cemal Re§it Eyüboğlu Trabzon 
İlhan Dizdar Sivas Mahmut Goloğlu Trabzon 
Şevki Ecevit Sivas Celal Öncel Urfa 
Nurettin Ertürk Sivas 

Niyazi Ünal Aleılı Yozgad 
Rüat Öçten Sivas 
Mahir Türkay Sivas Fchmi Açıksöz Zonguldak 

Zihni Betil Tokad Yunus Muaınmer Alakant Zonguldak 

Haluk Ökeren Tokad Sebati Ataman Zonguldak 

Muzaffer Önal Tok ad A bdürrahınan Boyacıgiller Zonguldak 
Nuri Turgut Topcoğlu Tokad Avrıi Yurdabayrak Zonguldak 

Hususi (12) 

aHi.hattin İnan Bitlis Hüseyin Doğan Malatya 
Kazım Arar Çankırı Yusuf Ziya Ortaç Ordu 
Kemal Atakur~ Çankırı İsmail Işın Samsun 
Sabit Sağıroğlu Erzincan Zeki Akçalı Seyhan 
Tayfur Sökınen Hatay }Jiiseyin Bingül Tekirdağ 

Celal Bayar İstanbul Hasan Remzi Kulu Tunceli 

tkt.isaı ve Ticaret Okulu (Yüksek) (14) 

Hamit Koray Amasya Fahrettin Sayuner ! stanbul 
Muhlis Ete Ankara Tarık Gürerk İzmir 
Abdullah Gedikoğlu Ankara İbrahim Kirazoğlu Kayseri 
İbrahim Subaşı Antalya ITamdi Başak Kocaeli 
Kenan Akmanlar Çanakkale Mümtaz Kavalcıoğlu Kocaeli 
Tahsin İnanç Giresun Mecdet Alkin Kütahya 
Bedri Nedim Göknil İstanbul Hakkı Gedik Kütahya 

lıaııiyat Fakültesi (1) 

Ahmet Gürkan Tokad 

tık (10) 

Halis Öztürk Ağrı Ahmet Topcu İ tanbul 
Mithat Dayıoğlu Bolu Fevzi Aktaş Kars 
Vahit Yöntem Bolu Ahmet Bozdağ Maraş 

Abdullah Cilli Hatay Hıdır Aydın Tunceli 
İlısan Altuıel İstanbul Faik Erbaş Yozgad 



Abdullah Güler 
Dağıstan Binerbay 
Ahmet Tekelioğlu 

Şevki Hasırcı 

Saliıhattin Baskan 
Muzaffer Emiroğlu 
Arü Kalıpsızoğlu 
Nusrettin Barut 
Zuhuri Danışman 
Sadettin Karacabey 
İhsan Karasioğlu 

Zibni Ural 
Baba Koldaş 
Hakkı Y emeniciler 
Niızıın Önen 
Arif Altınalmaz 

Hasan Osma 
llil.mit Ali Yöney 
8aid Başak 

Muhtar Başkurt 
AJi Ocak 
HaliJ Atalay 
K e mal Demiralay 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 

Şevki Gürses 

Ömer Bilen 
Rıza Topçuoğlu 

Selim Seven 

Süleyman Kuranel 
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Lise (62) 

Afyon K. Pehzat Bilgin 
Ankara Veyis Koçulu 
Antalya Şükrü Kerimzade 
Aydın Emin Develioğlu 
Balıkesir Fikret Filiz · 
Balıke.oir ' Sıtkı Pekkip 
Balıkesir 

Bitlis Salili Kaleıncioğlu 
Bolu Mehmet Yılmaz 
Bursa Hamdullah Suphi Tanrıöver 
Çanakkale Ahmet Kadoğlu 
Çoruh Rernzi Öksüz 
Çorum Cemal Hünal 
Çorum Harndi Dayı 
D.yarbakır Ferit Ecer 
Edirne Hüsnü Akyol 

(Kısmen hukuk) Atıf TopaJoğlu 

Edirne Mehmet Fahri Mete 
Elazığ Firuz Kesim 
Erzurum Muhittin Özkefeli 

Eskişehir Cem il Yardım 
Gazianteb Sedat Zeki Örs 
İçel Şevket Mocan 
İsparta Yusuf Ziya Tunta' 
İstanbul Ömer Cevheri 
İstanbul Reşit Ktmal Timuroğlu 
İstanbul Fuat Nizarnoğlu 

Maliye Meslek Okulu (1) 

Çorum 

Ankara 
Erzurum 
Hakkari 

Medrese (6) 

üreyya Dellaloğlu 
Hasan Fehıni Ustaoğlu 
Yusuf Karshoğlu 

Mimar (Yükııek) (1) 

Gazianteb 

İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırkl.ııreli 

Kırklareli 

(Ticaret) 
Kocaeli 
Kocaeli 

Manisa 
Mara.ş 

Mara.ş 

Muğl_a 

Muş 

iğde 

Ordu 
Ordu 

Rize 
Samsun 
Samsun 

Siird 
Sivas 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Urfa 
Urfa 
Yozgad 

Niğde 

Samsun 
Yozgad 
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Mühendis (Yüksek) (18) 

Ahmet Tokuş Antalya Asım Doğanay Niğde 

Mithat San Bursa Naci Berkman Samsun 
Bedi Enüstün Çanakkale Tevfik İleri Samsun 
Kemal Zeytinoğlu Eskişehir Baki Erden Siird 

evdet San flıızianteh 
tbrııhim Duyguıı Bi vas 

Harndi Bozbat Giresun 
l<.:nver Adakan .lstanbul :\Tecdet Açanal Urfa 

Reınzi Birand Koıı,vr. Bsat Keriınol Zonguldak 

Hiınmet Ölçmen Konyıı (M aden ) 

Kazım Taşkent. Manisıı Cemal Kıpcak Zonguldıık 

( Kim,vu) 

·orme.n (Yüksek) (2 ) 

!-lııit Kantarel Kıı.~tamonu J ~ıtkı Atanç Tokuel 

Orta (45) 

' üleyman Kerman Afyon K. ' Mahmut Erbil Kırklareli 

B kiı· Oyııaganlı Afyon K. Elvan Kaman Kırşehir 
~alih TorfiiJi Afyon K. Abdi Çilingir Konya 
. Ahmed V eziroğlu Afyon K . Ali Rıza Ercan Konya 
Oazi Yiğitbaşı Afyon K. Murad Ali Ülgen , Konya 
Hamdi Bulgurlu Ankara Yusuf Aysa.l Kütahya 
Ali Fahri lşeri Balıkesir Ahmet Kıavuncu Kütahya 
Ahmet J(ocabı ıkoA-Iu Balıkesi~ Rcmzi Koçak Kütahya 
İsmail Aşkın Bilecik 

Esat Doğan :Malatya 
Keşşaf 1ehmet Kurkut Bilecik Mehmet Kulu )falatya 
Kamil Kozak Bolu 

bdülkadir Özbay Malatya 
)felımet F:rkll7..aııcı Btll'dıır 

Eyüp ahin Denizli 
Abdülkadir Kalav Mardin 

Mustafa Ekinei _Diyarbakır Perit Kılıçlar Muş 

bdullah Demirtaş Elazığ F'eyzi Boztepe Ordu 

Abidin Potuoğlu Eskişehir l:laşinı Alişan :::lamsun 

Adnan Tiitekcioğlu Giresun Şükrü Uluçay .'amsun 

enihi Yüı·üten İstanbul Mahmut Kibaroğlu ey ha ıl 

~{ hmet .Aldemir İzmir !Iiiseyin Yüksel ~i vas 

AbidİI\ Tekön İzmir Mustafa Özdemir Tokad 
M.ehmet Bahadır Kars Hüseyin Balık Zonguldak 
Ahmet Keskin Ka tamonu Ali Rıııa lnceıüerndaroğlu Zonguldak 
Mehmet Özdemir Kay eri Ri tat ivişoğlu Zonguldak 



l'~ikret Başaran 

Suphi Ergene 
abri Erduman 

Şemsettin ·aüna:ltay 
Arif Nihat Aılya 

Kemal Eren 
I!;nver Güreli 
KaW Ayan 
Haif Aybar 
ıra luk Şaıxuı.n 
~:min Kalafat 
R.ükneddin Nasuhioğlu 

Cemal Gönenç 
Rıflu Salim Burçak 
1 fasıın P.olatkan 
Galip Kınoğlu 
ITayı·ettin Erkmen 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Celal Sait Siren 
J!ıısan Reşit Tankut 
Hadi ITüsma.n 
SA li h Fuad Keçeci 

O~nııın Bölükbaşı 

Avni Tan 
Mnhlis Bayramoğlu 
'l'alilt Vasfi Öz 
F'ntin Dalaman 
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Öğretmen Okulu (Orta.) (6) 

Denizli 
Elazığ 

.Erzurum 

Salih İnankur 
J!asan Üçö.ı 
Suat BS§Ol 

Öğretmen Olmlu (Yüksek) (3) 

Erzincan 
eyhan 

Musta.fı& Reşit Tarakçıoğlu 

Siyasaıl Bilgiler (36) 

Amasya Seyfi O ı·a u 
Balıkesir Hüsnü Yaman 
Bursa Vasfi Menteş 
Bursa Hüseyin Cahit Yalçın 
Bursa Faik Üstün 
Çanakkale Ekrem Alican 
Bdirne Lfıtfi Tokoğlu 

Erzincan Nedim Öknıen 
Erzurum Zeyyat Mandalinci 
Eskişehir Halil tmre 
Gazianteb Saffet Baştırnar 
Giresun Tevfik Koral 
Oümüşane ·Hamdi Orhoıı 
C::ümüşaue ilasan Sak3 
Hatıw C'ahid Zamangil 
Hatay Feridun Ergin 
İstanbul Ferid Melen 
!stanbul Avni Doğan 

Riyaziye (Yüksek) (2) 

Kırşehir 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 

1 Iliidi Uzer 

Tıp (62) 

azifi erif abel 
Burhanettin Onat 
, amık Gedik 

. Baki Ökdem 

İçel 
Yozgad 
Zonguldak 

Trabzon 

İstanbul 
Istanbul 

:ı zmir 

Kars 
Kırklareli 

Kocaeli 
Kocaeli 
;\1aı·a · 
;\1uğla 

Sivas 
Trabzon 
'hahzou 
Trabzon 
Trab7.on 
Trabzon 
Uı·fa 

Vroı 

Yozgad 

amsun 

Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 
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Muharrem Tunçay Balıkesir Mükerrem Sarol Istanbul 
Talat Oran Bilecik Sani Yaver !stanbul 
Süreyya Endik Çanakkale Cemal Tunca İzmir 
Kenan Çığman ÇankJrı Ekrem Hayri Üstündağ İzmir 
Celal Otman Çankırı Esat Oktay Kars 
Mecit Bumin Çoruh F1aJıri Keçecioğlu Kastamonu 
Abbas Gigin Çoruh Ziya Atığ Kocaeli 
Ali Rıza Sağlar Çoruh Hüsnü Türkand Kocaeli 
Sedat Baran Çorum Ethem V assa.f Kocaeli 

nip Özer Çorum Ziya Bar !as Konya 
Balıa Akşit Denizli Sıtkı Salim Burçak Konya 
Mustafa Gülcügil Denizli Ahmet İhsan Gürsoy Kütahya 
Yusuf Azizoğlu Diyarba.kır Hikmet Fırat Malatya 
Kamil Tayşı Diyarbakır l!'aruk llker Manisa 
FeJımi Çobanoğlu Erzurum Nafiz Körez Manisa 
Enver Ka.ran Erzurum Aziz Uras Mardin 
Ekrem Baysal Eskişehir Hüseyin Ülkü Niğde 

Samih İnal Gazian te b Zeki Mesut Sezer Ordu 
Ali N aci Duyduk Giresun Sedat Barı Reyhan 
Abdünalıman Melek Hatay Yusuf Ziya Eker Seyhan 
Cavit Yurtman Hatay &alim Serçe Seyhan 
Aziz Köksal İçel Cezmi Türk Seyhan 
CtMl Ramazanoğlu İçel Ali Şükrü Şavlı Sin o b 
!rian Aksu İsparta Muhit Tümerkan Si no b 
Tahsin Tola İsparta Bahattin Taner Sivas 
And.re V alıram Bayar İstanbul Zeki Erataman Tekirdağ 

Nihad Reşad Belgel' İstanbul Feridun Ayalp Urfa 

U niversite (3) 

Ömer Rıza Doğru! Konya 

ı 
Adnan Karaosmanoğlu Manisa 

( Camiülezher) Nadir Nadi Muğla . 
Veteriner Fa.klilteai (3) 

Kemal Atıa.man Konya 

ı 
İsmail Hakkı Akyüz Tekirdağ 

Zeki Rıza Sporel Rize 

Ziraat Okulu (Yüksek) (11) 

Aki:f Sarıoğlu Antalya ı Şefik Bakay Kırklareli 

Liltfi Ülkümen Aydın Fevzi Lı1tfi Karaosmanoğlu Manisa 
Selim Herkmen Bursa Rızıı Erten Mardin 
Nihat İyriboz Çanakkale J.'ahri Köşkeroğlu Niğde 

Sadık Giz İzmir üleyman Fehmi Kalay<ııoğlu Trabzon 
Tahsin Coşkan Kastamonu 



7. Sayın mebusların bildikleri yabancı . dillere göre tasnifleri 

Ali İhsan Siibis 
Avni 'l'an 
Ahmet Veziroğlu (Az) 

Saliihaddin .Adil 
Sadri Maksudi Arsa! 
Mulılis Bayramoğlu 

Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talat Vasfi Öz 
Fu:.ıd Seyhun 
J;ütfi Ül küınen 
Yümnü Üresin 
İhsan Gülez 
Mehmet Üzbey 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Nihat lyriboz 
Saip Özer 
Hakl~ı Yemeniciler (Az) 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma (Az) 
Mehmet Şevki Yazıuan 

Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 
Eınnıllah Nutku 
Ali Fuad Cebesoy 
Kemal Zeytinoğlu 
Ekrem Cenııni 

Arif Hikmet Pamukoğlu 
Vasfi M:.ıhiı· Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Abdüı-rahınau Melek 
Tayiur Sökmen (Az) 
Hasan Reşit Tankut 
Refik Koraltan (Az) 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
1ıfükenem arol 
Nazlı "Tlabar 

ihad Baban 

Almanca (82) 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankarıı 

Aydın 

Bilecik 
Bolu 
Burdm 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 
Çorum 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

Eskişehir 

Gaziantab 
Giresun 
Gümüşane 

Gümüşaıll' 

Hatay 
Hatay 
Hatay 
!çel 
İstaııbttl 

Istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 

Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Ekı·cm Hayri Üstündağ 
Esat Oktay 
Tezcr Taşkıran (Az) 
Hüsanıettiu Tugaç 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğlu 

Rifat Taşkın 
Suud llayl'i Ürgüblü 
Şefik Bakay 
Rifat Özdeş 
Ethem Vassaf 
Hüsnü Türkand 
Ziya Barlas 
Ziyad Ebüzziya 
Hiınımt ()lçınen (.A7.) 
Mecdet Alkin 
Asım Gündüz 
Mehmet Sadık Eti 
tsrnet İnönü 
Kazım Taşkent 

Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras (Az) 
C .. ınal Hünal 

adir Nadi 
ecip Bilge 

Fahri Köşkeroğlu 
aci Berkman 

Reı;;nd Güçlü 
Baki Erden 

uri Sertoğlu 
llırıı.lıim Duygun (Az) 
~edat Zeki Örs 

!zmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastnınonu 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
l\'fanisa 
Mardin 
M-ardin 
Muğla 

Muğla 

iğde 

iğde 

amsun 
eyhan 

Sürd 
in o b 

f'ivaıı 

iva'l 
J'ı.f şa t Şeınsctlin irer • i vas 
l !~md i Koyutürk Tokad 
ı:::ül cyman Fehmi Kalaycıoğlu Tı·abzon 

FPridun Ayalp rfa 
J 1 üscyin Balık Zonguldak 
Ahdürrahman Boyacıgiller (Az) Zonguldak 
t:ı>bati Ataman Zonguldak 



.A.vni Tan 
Kasım Küfrevi 
Ömer Bilen 
Keşşaf Mehmet Kurkut (Az) 
Eyüp Şahin 
Yusuf Kamil Aktuğ 

Şemsettin Günaltay 
Nabid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu (4-Z) 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Selim Seven 
Abdullah Cilli 
Hasan Reşit Tankut 
Fuad Huliisi Demiı·elli 
F\1ad Köprülü 

Andre Vahram Bayar 

Kasım Küfrevi 
adri Maksudi Arsal 

Ömer Bilen 
Ali Canip Yöntem 
Yusuf Kamil Aktuğ 

emsettin Günaltay 
abit Sağıroğlu (Az) 

Vasfi Mahir Kocatürk 
Relim Seven 

Ali thsan Sabis 
vni Tan 
alih Torfilli 
eHU Yardımcı 

Kemal Eren 
Hô.mit Koray 
Cevdet Topcu 
ııliihaddin Adil 
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Arapça. ( 29) 

Afyon K. Sani Yaver 
Ağrı İsmail Berkok 
Ankara A. Fahri Ağaoğlu (Az) 
Bilecik Ömer Rıza Doğru~ 
Denizli Abdullah Aytemiz 
Diyarbalar 

Abuürrahman Bayar 
Erzincan 

.Abdülkadir Kalav 
Erzincan 

Azir. Uras 
Erzincan 
Gümüşane Niltık Poyrazoğlu 

Hakkari Süreyya Dellaloğlu 

Hatay Firuz Kesim 

Hatay Hasan Felımi Ustaoğlu 

İstanbul Ahmet Gürkan 
İstanbul Yusuf Karshoğlu 

Ermenice (1) 

!stanbul 

Farsça (17) 

Ağrı Fuad Hulil.si Demirelli 
Ankara Fuad Köprülü 
Ankara Yasfi Menteş (Az) 
Bursa ·Hüsamettin Tugaç 
Di:varbakır 

!smail Berkok 
E nincan 
Erzincan A. Fahri Ağaoğlu (Az) 

Gümüşane Hasan Fehıni Ustaoğlu 

H aikkil ri Yusuf Kaı·slıoğlu (Az) 

Pnıı.suca (246) 

Afyon K. Sadri Maksudi Arsııll 
Afyon K. Mulılis Bayramoğlu 

Afyon K. Muhlis Ete 
ğrı Mümtaz Faik Feni.k 

Amasya Abdullah Gedikoğlu 
Amasya eyfi Kurtbek 
Amasya F'uad Seyhun 
Ankara evdet oy dan (Az) 

İstanbul 

Kayseri 

Konya 
Konya 
Maraş 

Mardin 
Mardin 
Mardjn 

Muğla 

Niğde 

Samsun 
Samsun 

'rokad 
Yozgad 

İstanbul 
İstanbul 

lzmir 

Kars 

Kayseri 

Konya 

Samsun 

Yozgad 

.Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 



Fatin Dalaman 
Nazifi .,ei'if Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
N annk Gedik 
Şev ki Hasırcı 
A. Baki Ökdem 
Lfıtfi Ülkümen 
Vacid Asena 
Enver Güreli 

Y uhyıı Pelvan 
Mulıan-eıu Tuncay 
::)ıtkı Yırcalı 

Keşşaf Mehmet Kurlmt (Az) 
'l'a lat Oran 
Yliınnü Üresin 

Feridun Fikri Dlişünsel 
Mulıtar Ertan 
Fıı.hri Belen 
Znhuri Danışman 
Kiıınil Kozak 
Fethi Çelikbaş 
Halil Ayan 
Raif Aybar 1 Az) 
Selim Ragıp Erne<: 

Agilh Erozaıı 
llulüsi Köymen 
Jl a lfı.k Şaman 

Kenan Yılmaz 
Necılet Yılmaz 

Ali Canib Yöntem 

K enan Akmanlar 
Slireyya Endik 
Redi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusı·et Kirişcioğlu 

Kenan Çığman 

Celfıl Otman 

Mecit Rumin 
Ali Rıza Sağlar 

aip Özer 

Baba Akşit 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Refet 'T'avaslıoğlu (Az) 
Yusuf Kamil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
.M. Rc.-ııızi Rueak 

Antalya 
Antalya 
.\.ntalya 
Anta~ya 

Aydıu 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesi ı· 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 

Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burcluı· ' 
Bnı·sa 

Bur-sa 
BursP. 

Bııı-sa 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkal o 
Çankırı 

anı..., n 

Çoruh 
Çoruh 
Çonım 

Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
DiyarbaJ..1ı· 

DiyarbaJ...,r 
Diyarbakır 
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Kamil 'l'ayşı 

Cemal Köprülü 
Rüknedd.in Nasulıioğlu 
Mehınet Şevki Yazman 

Şeınsettin Günaltay 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Babadır Dülger 
Enver Karan 
M nstafa Zere n 

Mulıtar Başkurt 

Ekı·em Baysal 
Ali F'uad Cebesoy 

• 1 İsmail Hakla Çevik 
1 Hasan Polatkan 
ı K~ınal Zeytinoğlu 

Ekı·em Cennni· 

ı Hamih İnal 
Cevdet San 
ITaındi Bozbağ 

ı 

1 [ayrettin Erkmen 
1'a hsitı İnanç 
Al'if ITikmet Pamukoğlu 
Mazlıa ı· Şener 

Adnan 1'üfekcioğhı (Az) 

Yasfi Malıir Kocatürk 
.\hmet Kemal Varınca 
Keınııl Yörükoğlu (Az) 
Ahclürrahman Melek 
Celal Sait Siren 
1 [asan Reşit 1'ankut 
l'al'it Yurtman (Az) 

1 Refik Koı·altan 
• i ·Aziz Köksal 

lrfau Aksu 
j Enver Adakan 

Salamon .Adato 
ı· Alunet TTnmdi Başar 
Andı·e Yalıram Bayar 
Celiıl Bayar 

' ilıad R~ad Belger 
Mithat Benker 
Faruk afiz amlıbel 
l•'tuıcl Tiulusi Demirelli 
Reel ı·i ed im Gökn.il 
Ti lidi Hüsman 

ı ~·ııtih Fuad Keçeci 
Fund Köprülü 
Ahilyrı Moshos (Az) 

Diyarbakır 

Bdirue 
Edirne 
l'llii?.ığ 

ErT.incan 
J~ı·zuı·uın 

Erzurum 
En urum 
Erzurum 
J~rzurum 

B kişehir 
Rski'jehir 
:~<;skiş hir 
Eskişehiı· 

Eskiıjelıir 

Esk.işehiı· 

Huziantclı 

C:azianteb 
fiıızianteb 

Giresun 
Giresun 
Giresun 
mresnn 
11ires ıın 

Giresun 

Oüırılişane 

Gümüşane 

Gümüşane 

Hatay 
Hata~· 

Hatay 
Hatay 

!çel 
İçel 

İsparta 
!stanbul 
tsta.nbııl 
1stanbul 
İstanbul 
1 lanbul 
İstanbul 
lst.ımbul 
İstanbul 
İstanbul 
fstanbul 
İstanbııl 
Istanbul 
fstanbul 
tstanhnl 
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Seyfi Oran İstanbul Himmet Ölçmen Konya 

Mükerrem Sarol İstanbul Umran Nazü Yiğiter Konya 
Fahrettin Sayımer İstanbul Mecdet Alkin Kütahya 

Füruzan Tekil İstanbul Hakkı Gedik Kütahya 
Nazlı Tlabar İstanbul Asım Gündüz Kütahya 
Celal Türkgeldi İstanbul Ahmet İhsan Gürsoy Kütahya 
Sani Yaver İstanbul Süleyman Süruri Nasu'lıoğlu Kütahya 

Halide Edib Adıvar İzmir İhsan Şerif Özgen Kütahya 

Mehmet Aldemir İzmir Mehmet Sadık Eti Malatya 
Cihad Baban İzmir Hikmet Fırat Malatya 
Avni Başman İzmir lsrnet İnönü Malatya 
Behzat Bilgin İzmir Şefik Tugay Malatya 
Muhiddin Erener İzmir Sarnet Ağaoğlu Manisa 
Sadık Giz İzmir Refik Şevket İnce Manisa 
Tarık Gürerk (Az) İzmir Acİnan KaNiosmanoğlu Manisa 
Osman Kapani İzmir ~'evzi Lutfi Karaosmanoğlu :Manisa 
Vasfi Menteş İzmir Muzaffer Kurbanoğlu Manisa 
Cemal Tunca İzmir afiz Körez Manisa. 
Ekrem Hayri Üstündağ İzmir Hamdullah Suphi Tannöver Manisa 
Zühtü Hilmi Velibeşe İzmir Kazım Taşkent (Az) Manisa 
Latü Aküzüm (Az) Kars Mu.l1lis Tünıay Manisa 
Esat Oktay (Az) Kars Salahnttin Hüdayioğlu Maraş 

Tezer Taşknan Kars Nedim Ökmen Maraş 

Hüsamettin Tugaç Kars Rızıı Erten Mardin 
Hüseyin Cahit Y alçm Kars Cevdet Öztürk Mardin 

Tahsin Coşkan Kastamonu Keıİı·a·l Türkoğlu Mardin 

Galib Deniz Kastamonu Aziz Uras Mardin 

Şükrü Kerimzade Ka tamonu ('emal Uünal (Az) Muğla 

Rifat Taşkın Kastamonu Zeyyat Mandalinci Muğla 

Harndi Türe (Az) Kastarnonu ·adir Nadi Muğla 

lsmail Berkok Kayseri Necip Bilge Niğde 

İbrahim Kirazoğlu Kayseri Asım Doğanay Niğde 

Suad Hayri Ürgüblü Kayseri Hüseyin Ülkü Niğde 

Şefik Bakay Kırklareli Yusui Ziya Ortaç Ordu 

Sıtkı Pekkip Kırklareli Zeki Mesut Sezer Ordu 

Faik Üstün Kırklareli Naci Berkman Samsun 

Osman Bölükbaşı Krşehir F'iruz Ke.<ıim Samsun 

Halil ezai Erkut (Az) Krşehir Renızi Oğuz Arık Seyhan 
Rüat Özde-;; (Az) Kırşehir Scdat B!J.rl Seyhan 

Ziya Abğ Kocaeli Reşad Güçlü Seyhan 

:Mümtaz Kavaleıoğlu Kocaeli Sa lirn Serçe Seyhan 

Y eredoğ Kişioğlu Kocaeli Sinan Tekelioğlu . eyhan 

Hüsnü Türkand Kocaeli ezmi Tiirk Seyhan 

Ethem Vassaf Kocaeli Baki Erden fliird 

Rifat Alabay Konya Cevdet Kerim lncedayı .' inob 
Ziya Barlas Konya erver Samuncuoğlu in o b 
ıtkı Salim Burçak Konya Ali Şükrü Şıı.vlı Sinob 

Ziyad Ebüzziya Konya Muhit Tümerkan Sinob 

fuam.mer Obuz 1 onya itzın' Ağacıkoğlu ~i vas 
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hba.n Dizdar Sivas abi d Zamangit Trabzon 
İbrahim Duygun Sivas Needet Açanal Urfa 
Halil lınre Sivas Feridun Ergin Urfa 
Redat r;eki Ors Sivas Hasan Oral Urfa 
Reşat Şemsettin Sirer Sivas !zzet Akın Van 
Bahattin Taner Sivas Ferid Melen Van 
İsmail Hakla Akyüz Tekirdağ Kiızım Ozalp Van 
Zeki Erataman TcJürdağ Niyazi Ünal Aleılı (Az) Yozgad 
Şevket Mocan Tekirdağ Avni Doğan Yozgad 
Yusuf Ziya Tuntaş Tekirdağ Ilasan Üçöz (Az) Yozgad! 
Zihni Betil Tokad Febmi Açıksöz Zonguldak 
Nuri Turgut Topcoğlu Tokad Yunus Muammcr Alakant Zonguldak 
Faik Ahmed Barutçu Trabzon Suat Başol (Az) Zonguld11ık 

Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu Trabzon Abdürrahman Boyamgiller Zonguldak 
Tevfik Koral Trabzon Esat Kerimol Zonguldak 
Hasan Saka Trabzon Cemal Kıpcak Zonguldak 
Mustafa Re.şit Tarakçıoğlu Trabzon Avni Yuradabayrak (Az) Zonguldak 

İngilizce (84) 

Ali lhsan abi s (Az) Afyon K. Cemal Köprülü (Az) ~irne 

Salih Torfilli Afyon K. Enırullah Nutku Erzurum 
Kasım Küfrevi Ağn E:kı·enı Cenani Gazianteb 
lsmet Olgaç Anıasya Ali Ocak Gazian te b 
Sadri Maksudi Arsal Ankara Cevdet San Gazian te b 

Sııliiha.ttin Benli Ankara Harndi Bozbağ Giresun 
Muhlis Ete (Az) Ankara Hayrettİn Erkmen Gioosun 
Seyfi Kurtbek Ankara Tahsin İnanç (Az) Giresun 
.evdet Soydan (Az) Ankara Arif Hikmet Pamukoğlu Gire un 

Nazifi Şerif Nabel Antalya Salamon Adato !stanbul 
Ahmet Tokuş Antalya Nihad Reşad Belger Istanbul 
t srnail A.<jkın (Az) Bilecik Fuad Hulusi Demirelli !stanbul 
Talat Oran Bilecik Adnan Menderes !stanbul 
Yümnü Üresin Dilecik Füruzan Tekil (Az) Istanbul 
Mehmet Ozbey (Az) Burdur . Nazlı Tlabar !stanbul 
Mithat San Bursa Halide Edib Adıvar İzmir 

Kenan Akınanlar (Az) .anakkale Avni B~man İzmir 

Bedi Enüstün Çanakkale Bebzat Bilgin lzmir 
tlısan Karasioğlu anakkale Tank Gürerk (Az) İımir 
Ömer Mart Çanakkale Osman Kapani (Az) !zmir 
Abbas Gigin ruh Vasfi Menteş (Az) İzmir 

edat Baran Çorum Zübtü nilmi Velibeşe lznıir 

Ali Çobanoğlu Denizli ırrı Atalay (Az) Kırs 

Ferit Alpiskender Diyarbaklr Tezer 'l'aşkıran Karıı 

.\f. R eınzi Rucak Diyarbakır llüst'yin Cahit Yalçın Karıı 



Muzaffer Ali Mühto 
Ziya Termen 

'uad Hayri Ürgüblü 
Halil Sezai Erkut (Az) 
.Rüat Özdeş 

Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 
Lu tfi Tokoğlu 

Remzi Birand 
Ömer Rıza Doğru! 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 

Mecdet Alkin (Az) 

İsmet İnönü 

Partık İlker 

Cııhid Zam.angil 

~adettin Karacabey (Az) 
Tahsin lnanç (Az) 
Hüseyin ahit Yalçın 

usrettin Barut 
;u. Remıi Bucak 

Esat Oktay 
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Kastamonu Adnan Karaosmanoğlu 
Kastamonu Salahattİn Hüdayioğln 

Kayseri H.ıımzi Öksüz 
·Kırşehir Zeyyat Mandalinci 
Kırşehir Fahri Köşkeroğlu 
Kocaeli Osman Kavrakoğlu 
Kocaeli Reınzi Oğuz Arık 
Kocaeli Server Somuncuoğlu 
Kocaeli Ali Şükı·ü Şnvlı (Az) 
Konya Muhit Tümerkan 
Konya lbnıhill\ Duygun (Az) 
Konya Sedat Zeki Örs 
Konya S. Fehıni Kalaycı.oğlu (Az) 
.Konya Cahid Zıı.nıııngil (Az ) 
Kütahya i'iecdet A~ıınal 
Malatya Feridun Ergin 
Manisa Yunus Muam~eı· Alakant 

İıopanyolca (1) 

Trabzon 

Bursa 
mresun 
Kıı.rıı 

İta.lya.nca ( 5) 

Rifıı.t Alabay 
gedat Zeki Örs (Ar.) 

Kürtçe (S) 

Bitlis 
Diyarbakır 

Aziz ras (Az) 

Latince (1) 

Kars 

Manisa 

M·arll§ 
Mara§ 

Muğla 

Niğde 

Rize 

Seyhan 
Si mı b 
Sinob 
Ri nuh 

Sivas 
.'iva .. 'i 

'!' rabzon 
Tı·abzon 

U ı-fa 
Urfa 
Znngul·dıık 

Konya 
i vas 

Mardin 



Ari! Kalıpsızoğlu 
Murarrem Tunc;ay 
Ahilya Moshos 
Mithat Sörer 
N a~lı Tlaba.r 

Sadri Mwudi ArMl 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

M. Remzi Bucak 

Balıkesir 

Balıkesir 

!stanbul 
!stanbul 
!stanbul 

Ankara 
Kars 
Kars 
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Rumea (9) 

Mehmet ,A.ldemir 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Ethem Vassaf 

Rusça. (ll) 

İsmail Berkok (.A.ı) 
Sedıı.t Zeki Örs (Az) 

Za.zaea (1) 

Diyarbakır 

İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kocaeli 

Kayseri 
Sivas 



8. Sayın mebusların ihtrısaslarına söre tasnifleri 

Adalet ve Hukuk (lM) 

Kemal Özçoba.n Afyon K. Mustafa. Zeren Erzurum 
Celiil Yardımcı Ağrı İsınail Hakkı ÇeTUt Eskişehir 

İsınet Olga.ç .Amasya Ekrem Cenani Gazianteb 
Cevdet Topcu Amasya Galip Kınoğlu Gazia.nteb 
'aclri Maksudi .A.rsa.l Ankara Arif Hikmet Pa.ınukolflw Giresun 

(ve Dil) ( 'evclet Baybura Gümüşane 

Osman Şevki Çiçekdağ Ankara J!ıılis Tokdemir Gümüşane 

Ra.ıniz Eren Ankara Kemal Yörükojtlu Gümüşane 

Osman TalM ntekin Ankara llalit Zarbun Gümüşane 

Hiiınid Şwket İnee Ankara !Tü eyin Fırat !çel 
'evdet Soydan Ankara Refik Koraltarı ! çel 

Nail Geveci 
. .JI 

Aydın (ve İdare) 

Etem Mendereıı Aydın Şıı.ha.p Tol İçel 

Cevat thkü ': Aydın Said Bilgio tsparta 

V acid .Asena Balıkesir Reşit Turgut İsparta 

Esat Budakoğlu Balıkesir Salamon Adato İstanbul 

Müfit Erkuyumcu Balıkesir )'li thııt Bcn k<'r İstanbul 

~t:ücteba Iştm Balıkesir Fuad Hulüsi ]) ıııir<'lli İstanbul 

ıt]Q Yırcalı Balıkesir Adnan i\lcndf'rcs İstan'bul 

Feridun Fikri Düşünsel Bingöl Ah il :va M:oshos !stanbul 

Mustafa Nuri Okcuoğlu Bingöl eliil Türkg<'ldi İstanbul 

Muhtar Ertan Bitlis Pertev Arat İzmir 

Mahmut Güçbihnez Bolu Cihad Baban hmir 

İhsan Giileı Bolu 
(ve Basın ) 

Rai1 Ayba.r E ursa l\fuhiddin Eren<'!' İzmir 

ı {ulfisi Köymen Bursa O rnarı Kapani İzmir 
(ve Basın ) 

Nusret Kirişcioğlu Çanakkale Halil Özyörük !zmir 
eliilBoynuk Çfankırı Zübt ii Hilmi \' cl ibe .. İzmir 

Mesut Güney Çorulı 
Li'ıtif Aküzünı Kars 

Ahmet Başıbiiyük Çorum , ırrı Atala~· Kars 
Hüseyin Ortakcıoğlu Çorum bbas Çetin Kars 
Hıı.san Ali Vural Çorum Muzaffer Ali Mühto Kastamonu 
Hüsnü .Akşit Denizli 

Rifııt Taşkın Kastamonu 
Ferit Alpiskender Diyarbakır Hayri Tosunoğlu Kastamonu 
M. Reınzi Bucak Diyarbakır Harndi Türe Kastamonu 
Mehmet Enginün Edirne Fikri Apaydın Kayseri 
Ömer Faruk Sanaç ElAzığ Kurnil Gündcş Kay eri 
Hiiıııit All Yöney Elazığ Yusuf Zi:va Tur,zut Kayseri 

ahid Pekcan Erzincan uad Ila~'l'i Ül'jlüblü Kayseri 
Emrullah Nutku Erzurum Halil ezai Erkut Kırşehir 

Mem~ Yazıcı Erzurum (ve Mali:ve) 
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Yeredoğ Kişioğlu Kocaeli Ferid Tüzel aınsu:n 

Liitfi Tokoğlu Kocaeli Tevfik Coşkun eyhan 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu Konya (ve Çiftçi) 
Rifat Alabay Konya Reşad Güçlü Seyhan 
Hidayet Aydıneı· Konya (ve Tie&Mt) 
Tarık Kozbek Konya Mehmet Daim üalp Siird 
Muaıruner Obuz Konya Şefik 'l'ürkdoğan Siird 
Umran Nazif Yiğitcr Konyıı Server Soruuncuoğlu Sinob 
Süleyman Süruri Nasuhoğlu Kütahyıı Ercünıent Damalı Sivas 
Mehmet Karta] Malatya 1Jhan Dizdar iv·aıı 
Nuri Ocakcıoğlu Malatya Şevki Ecevit ivıı.; 

Şefik Tugay Malatya Turettin Ertürk 
Snnıet Ağaoğlu Manisa Rüat Öçten 
Şcıni Ergin Manisa Mahir Türkay 
Refik Şevket İnce Manisa Ahmet Gürkan 'l'okad 
Muzaffer Kurbanoğlu Manisa 

( VE' llaJıiyat ) 
Muhlis Tümay Manisa Zihni Betil Tok ad 
Abdullah Aytemiz Maraş Haluk Ökeren Tokad 
Salahattiıı Ilüdayioğlu Mııraş Muzaffer Önal Tok ad 
Mazhar Özsoy Maraş 

Abdürrahnıan Bayar Mardin Salih ~ad Alperen 'rraıbzon 

Mehmet Kamil Borarı Mardin Faik Ahmed Barutçu 'l'raıbzon 

Kemal Türkoğlu Mardin Mahmut Goloğlu Traıbzon 

Yavuz Başer Muğla Celal Öncel Urfa 

Nuri Özsan Muğla Reşit Kemal Timuroğlu Urfa 

Nccip Bilge Niğde iya.zi tl'nal Aleılı Yozga.d 

Harndi Şarları Ordu Fehmi Açıksöz Zonguldak 

İzzet Akçal Rize Ahdürrahma.n Boya.eıgiller Zonguldak 

Osman Kavra.koğlu Rizt> Rüat Sivişoğlu Zonguldak 

Mehmet Fahri Mete Rize Avni Yurdabayrak Zonguldak 

Askerlik (SO) 

Ali İhsan Si.biıı Afyon K. Raşit Gürgen Gümüşane 

alahaddin Adil Ankara Hüsamettin Tuga9 Kars 

(Fabrika ve makine işleri) Galib Deniz Kastamonu 

Seyfi Kurtbck Ankara tsrnail Berkok Kayseri 

Yümnü Üresin Bilecik Rüat Özdtlf Kırşehir 

Fahri Belen Bolu (ve Denizri) 

Fikret Karabudak Denizli aim Önhon Kocaeli 

(Sanayii Harbiye) Resim Besin Kütahya 

Yusuf Kamil Aktnğ Diyarbailol' Asım ün düz Kütahya 

Mehmet Şevki Yazman EHizığ r sm et İnönü Ma atya 

(ve Yüksek Mübendiıı ) Nô.tık Poyrazoğlu Mu~Ja 

Ali Fuad Cebesoy Eskişehir IIoliJ Nuri Yurdalrol Ni~de 

Doğan Köymen Oiresun Na it Fırat rdu 

(ve Matbaaeı Kemal Balta Riz 



f 

Sinan Tekelioğlu 

Cevdet Kerim İncedayı 
Fevzi Çubuk 

İbrahim Subaşı 

Haltık Şamıı.n 

Said Başak 

Nazım Önen 
.M~:.hmet Babadır 

Eıvan Kaman 

Abdullah Güler 

Bekir Oynaga.ulı 
Salih Torfilli 
Halis Öztürk 

nlôhnttin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Akif Sarıoğlu 

Ahmet Tekelioğlu 
Liltfi Ülkümen 

(ve 
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Seyhan \ Harndi Koyutürk 

(İdare ve Hukuk) Naci Altuğ 
Si.nob !zzet Akın 
Tokad Kazım Özalp 

(ve Tarım) 

Bankacılık (7) 

Antalya 
(ve Ekonomi) 

Bursa 
Erzurum 

Hasan Polatkan 

C<!!al Bayar 
'J ıı.rık Gürerk 

, Sü~eyya Dellai1ğlu 

Belediye (5) 

Diyarbakır 

Kars 
Kırşehir 

Ahmet Bozdağ 
Muhittin Özkefeli 

Çiftçilik (Tanm) (58) 

.A.fyon K. Kemal Atakurt 
(ve Belediyeei) Refet Tavııslıoğlu 
.Afyon K. ı 
Afyon K. ı Mustafa Ekinci 
Ağrı ı Abdullah Demirt~ 
Ankara Suphi Ergene 
Anka1111 Abidin Potuoğlu 
.Antalya Saliıhattin Ünlü 

Y. Z. Mühendisi) Abdullah Cilli 
.Antalya 

alih İnankur 
.A.ydın 

(Bağ ve Bahçe Bitttileri 
Uehmet Aldemir 

Islahı ve SoJy:ıl Biy loji) ııdık Giz 

Tahsin oş kan Muzaffer Emiroğlu Bnlıkesir 

Arif Kalıpsızoğl.ı Balıkesir Ahmet Keskin 

Ahmet KQcabıyıkoğlu Balıkesir Emin Develioğlu 

SaUihattin tnan Bitlis Mehm et Özelemir 

Mithat Dayıoğlu Bolu Şe fik Bakay 
... elim TTerkmen Bursa Mahmut Erbil 
• ad ttin Karacabey Bursa 1;-ikrct Filiz 
Nihat lyriboz Ç~nıı.kkalo Salih Kalemcioğlu 
lh~nn Kara ioğlu Çııuakkııle Ali Rıza Ercan 

Tokad 
Trabzon 
Van 
Van 

Es~ehir 

(ve Maliye) 
!Rtan bul 
İT.mir 
Niğde 

Maraş 

Samsun 

Çıınkın 

Denizli 
(ve Hukuk) 

Diyarbakır 

Eltızığ 

Elazığ 

Eskişehir 

Gazian te b 
Hatay 

İçel 
İ7.mir 
İ?.mir 

:ır astamonu 
Kastamonu 
E" ayseri 
Kayseri 

Kırklareli 

Kırklareli 

Kırklareli 

Kocaeli 
b'onya 



Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kulu 
.Abdülkadir Özbay 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lutfi Karaosmano;{I . ı 

Ahmet Kadoğlu 
Rıza Erten 
Harndi Dayı 
Ferit Ecer 

Ömer Rıza Doğru! 

Hamdullah Suphi Tanrıöver 
Vasfi Menteş 

.Ali Rıza Kılıçkale 

Fııad Seyhun 
Ziya Soylu 
Jli ecd et Incekara 
1hsan Şerif Özgen 

Mümtaz Faik Fenik 
Salahnttin Bnskan 
Selim Ragıp Emeç 
Kazım .A.rar 
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Malatya 
Malatya 
M.alatya 
M.alatya 
M.ani:sa 
Manisa 

(ve Basın)' 

Maraş 

JVI'ardin 
Mu~ 
Niğde 

1 Fahri Köşkeroğlu 
Mahmut Kibaroğlu 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tunta§ 
Sıtkı Atanç 

Süleynıııa Fehmi Kalaye ~oğlu 

Ömer Cevheri 
Faik Erbvş 
Yusuf Karshoğlu 
Hfışim Tatlıoğlu 

~ İliınler (1) 

E'onya 
(Tarih ve Basın) 

Diplomasi (4) 

Manisa 
İ?.mir 

Kayseri 

.Ankara 
Erzincan 
lzınir 
:Küta·hya 

ı 
Firuz Kesim 
Sedat Zeki Örs 

Di§çi (2) 

Hasan Oral 

Eczacıhk (8) 

Lfıtfi Sayman 
Sudi Mıbçıoğlu 
Cevdet Öztürk 
Tfızım Ağacıkoğlu 

Edebiyat ve Ba.sın (17) 

Anka1'a 
Balıkesir 

Bursa 
Çanlorı 

' Babndır Dülger 

Vnsri Mahir Kocatürk 
Faruk Nafiz Çamlıbol 

Niğde 

Seyhan 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tokad 
(ve Orman) 

Trabzon 
· Urfa 

Yozgad 
Yozgad 
YOZi:Bd 

Sııınsun 

Sivas 

Urfa 

Malatya 
Manisa 
Mardin 
Sina 

Erzurum 
(ve Hukuk) 

Gümüşane 

l'!tanbul 



F'uad Köpriilü 
Nazlı Tlabar 

Behzııt Bilgin 

Halide Edib Adıva : 

Hüseyin ahit Yalçın 

Muhlis Ete 

Enver Güreli 

Fethi Çelikb~ 

Kenan Akmanlar 

'l'ahsin İnanç 

Ahmet Harndi Başaı· 

Fahrettin Sayınıer 

Avni Tan 

Muhlis Bayramoil• 

Talat V asfi öz 

Fatin Dalaman 

azifi erü N~bel 

Burhanettin Onat 

Namık Gedik 

A. Baki Ökdem 
Muharrem Tunçay 
Talat Oran 

üreyya End.ik 
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lııtanbul 
tr-ı tanbul 

(Te Felsefe) 
!zmir 
(v~ Ekonomi) 
İ7.m.ir 
K.an 
(ve Diploınaai) 

Ankara 
Balıkesir 

Burdur 
(ve Maliye) 

Çanakkale 

Giresun 
(ve Ticaret) 

1Rt&nbul 
.Lıtanbul 

(ve Maliye) 

Hekimler 

Afyon K. 
(Operatör) 

Ankara 
(İç hastalıkları ) 

Ankara 
(Bakteriyolog) 
Antalya 

(l ç hastalıkları ) 
Antalya 

( inir) 
Antalya 

(Operatör) 
Aydın 

(lç hastalıkları ) 
Aydın 

Balıke.~ir 

Bilecik 
(lı; hastalıklan ve verem ) 

Çanakkale 
( lç hnstalıklan ) 

Ziyad. Ebüzziya 

adir Nadi 
Refet Aksoy 
Yusuf Ziya Ortaç 
Ali Rıza İncealemdaroğlu 

1 

İbrahim Kiraz,ııi'lu 
Mecdet Alkin 
Mehmet ::sad ık Eti 

Kazım Taşkent 

Halil l mre 

ahid Zaronngil 
Yunus Muanınıeı· Alukant 

(62) 

Kenan Çığınan 

Celal Otman 

Mecit Bumin 

bbas Gigin 

Ali Rıza Sağl.aır 

. edat Baran 

Konya 
(ve Hukuk) 

Muğla 

Ordu 
Ordu 
Zonguldak 

(ve Armatör) 

Kayaeri 
Kütahya 
Malatya 

(ve Belediye) 
Manisa 

(ve Sınai) 
iv as 

(ve M.a.liye) 
Tmbzon 
.Zonguldak 

(ve Hukuk ) 

Çankırı 

( İç hastalıkları ) 

Çanlorı 

(Baktcriyolog) 
Çorulı 

Çoruh 
( İç hastalıkları ) 

Çoruh 
(lç hastalıkları ) 

Çorum 
(Operatör ve ~eMın has.) 

Saip Özer Çorum 
( Opeı·atör ve kadın has.) 

Ba.ha Akşit Denizli 
Mustaf~ Gülcügil Denizli 
Yusu f Azizoğlu Diyarbakır 

Kiunil Tayşı Diyarbakır 

F hmi Çobanoğlu Erzurum 
( İç hastalıkloı, ) 
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Enver Karan Erzurum Hüsnü Türkand Kocaeli 
(Adli ve ruhi ) (İç hastalıkları) 

l•]kı·em Baysal Eskişebir Ethem Vassaf Kocaeli 
( İç hastalıkları ) (Akıl) 

Sanıih Jnal Gazianteb Ziya Barlas Konya 
(Doğum ) (İç ve verem hastalıkları) 

Ali Naci Duyduk Giresun Sıtkı Salim Burça.k Konya 

Abdürrahman Melek Hatay (Kadın hastalıkları ) 

Uavit. Ymt.man HAtay Alunet İhsan Gürsoy Kütahya 

Aziv. Köksal tçel Hikmet Fırat Malatya 
(İç hast.alıklaı·ı ) Faruk İlker Manisa 

Celiıl Haınazanoğlu l çel (İç hııstalıkları) 

(İç ha talıklaı·ı ) Nafiz Körez Manisa 

lrfan Aksu İsparta Aziz Uras fardin 

Tarsin Tola tsparta (Elektrotekn.ik) 

Aridre Vııhram Bayar !stanbul Hüseyin thkü Niğde 

(İç hastalıkl an ) (Operatör) 

Nihad Reşad Belger İstanbul Zeki Mesut Sezer Ordu 
(İç hııstalıkları) edat Barı , 'eyhan 

Mükerrem Surul İstanbul Yusuf Ziya Eker Seyhan 

(Kadın hastalıkları) (lç hııstalıklıın ) 

Sani Yaver İstanbul alim Serçe eyhan 

(Kulak , Burun, Boğaz) Cezmi Türk Seyhan 

Cemal Tunca İzmir (İç hastalıkları) 

(Operatör) Ali Şükrü ~avlı in o b 

Ekrem Hayri Üstündal fzınir (Çocuk hastalıklan ) 

(İç haatalıkları) Muhit Tümerkan Sinob 

Esat Oktay Kars (İç hastalıkları ) 

(İç hastalıkları) Bahattin Taner i vas 

Fahri Keçecioğlu Kastamonu (Kulak, Burun, Boğaz ) 

Ziya Atığ Kocaeli Zeki Erataman Tekiı·dıığ 

(İç hastalıklan) Feridun Ayalp Urfa 

ld&re (1~ 

Kemal Eren Amasya Alırnet Kemal Varmcıı Gümüşane 

Nusrettin Barut Bitlis Hasan Reşit Tankut Hatay 

Agah Erozan Bu tS& Faik Üstün Kırklareli 

Necdet Yılmaz Bursa Murad Ali Ülgen 

Şevki Gürses Çorum Feyzi Boztepe 
(ve ı:ııaliye) Hadi U1.er 

Baba Koldaş Ç'JCrum Muhtar Acar inob 

Rükneddin N asuhioğolu Edirne (ve Hukuk) 

Cemal Gönenç Erzincan Haındi Orhon Trabzon 

Sabit Saiırotlu Erzincan Avni Doğan Yozgad 

(ve bank.&oı) bati Ataman ZonauJdıık 



İhsan Altınel 
Ahmet Topcu 

Cemal Hünal 

Seni1ıi Yürüten 

Hil.mit Koray 

Halil .Ayan 
Kenan Yılmaz 
Em.in: Kalafat 
Mazhar Şener 
Celal Sait Siren 
Hadi Rüsman 
Seyfi Oran 

Ekrem Aliean 
Nedim Ökmen 

Kasım Küfrevi 

Yahya Pelvan 
Zııhuri Danışman 

Melunet Özbey 

Ali Canib Yöntem 

Ömer Mart 

Zihni Ural 

Fikret Başaran 

Cemal Köprülü 

, 

!stanbul 
İstanbul 
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İşçi (S) 

ı Abidin Tekön 

Madencilik (2) 

Muğla / Esat Kcrimol 

Makine (2) 

-!stanbul Mehmet Yılmaz 

Maliye (18) 

.Amasya Hadi Arıbaş 
(ve Bankacı) Cemil Yardım 

Bursa Nuri Tur~t Topco~lu 

İzmir 

Zon~uldak 

Kocaeli 

Ni~de 

Siird 

Tokad 
Bursa (M. Eğitim, H lik:uk ve İktisat) 
Çanakkale Cemal Reşit Eyüboğlu Trabaon 
Giresun 

Haııan Saka Trabzon 
Hatay 

(ve Ek~ın.ımi) 
!stanbul 
!stanbul Tevfik Koral Tra.lbıım 

(ve Ekonomi) Feridun Er!Pn Urfa 

Kocaeli (ve Ekonomi) 

Mara~ Ferid Melen Van 

Milli EJiıim (25) 

Ağrı Şemsettin Günaltay E nincan 
(ve Şark Bilgileri) Rıfkı Salim Burçak Er:ıuruın 

Balıkesir Hayrettİn Erkmen Giresun 
Bolu (ekonomi ve hıı.kuk) 

Burdur Hüsnü Yaman İ&tanbul 

Bursa (ve idare ) 

(ve edebiyat) Avni Başman İmıir 

Çanakkale 
Tezer Taşkıran Kanı 

(ve edebiyat) 
Çoruh Ziya Termen Ka&tamonu 
Denizli (ve turizm) 
Edirne Osman Bölükbaşı Kır§ehir 



Remzi Koçak 
.Ahmet Morgil 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 

Süleyman Kuranel 

Ahmet Tokuş 

Mithat San 

Bcdi Eıı\iitiin 

Kemal Zeytinoilu 

Cevdet San 
Hamdi Bozbağ 

Enver Adakan 

Remzi Birand 
Himmet Ölçmen 

Kamil Kozak 

Selim Seven 
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Nuri Sertoğlu Kütahya 

Rize 
Seyhan 
Seyhan 

Reşat Şemsettin Sirer 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 
Ilıı.san Üçöz 

Mimar (1) 

Gazian te b 

Mühendis (16) 

Antalya Asım Doğanay 

(su) Naci Berkman 
Bursa 

(dokuma) Tevfik neri 
Çanakkale 

Eskişehir Baki Erden 

Gazianteb 
Giresun İbrahim Duygun 

İstanbul 

Konya Necdet A.çanal 

Konya Cemal Klpcak 

Ormancılık (2) 

Bolu ı Sait Kantarel 
(ve Orman Sanayii) 

, 
Şa.rk Bilgileri (1) 

Hakkari 

Si no b 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 

Niğdie 

Samsun 
(makine ve elektrik) 

Samsun 
(köprü, yol) 

Siird 
(Y. kimya) 

Sivıı.s 

(elektrik) 

Urfa 

Zonguldak 

E.ııatamonu 
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Ticaret (58) 

üleyman Kerman Afyon K. Fevzi Aktaş Kars 
Ahmed V eziroğlu .A!yon K. Veyis Koçulu Kars 
Gazi Yiğitbaşı Afyon K. Şükrü Kerimzade Kastamonu 

Hamdi Bulgurlu Ankara Sıtkı Pekkip Kırklareli 

Abdullah Gedikoğlu Ankara Hamdi Başak Kocaeli 
Şevki Jiasırcı .Aydın (ve Bankacı) 
.Ali Fahri İşeri Balıkesi ı· Mümtaz Kavalcıofln Kocaeli 
İsmail .Aşkın Bilecik .Abdi Qilingir Konya 

(ve Basın) ~affet Güı·ol Konya 
Keşşaf Mehmet Kurkut Bilecik (Basın ve Hukuk) 
Vahit Yöntem Bolu Yusuf .Aysal Kütahya 
Mehmet Erkaıanoı Burdur Hakkı Gedik Kütahya 
Hı;kkı Y emenieiler Çorum Ahmet Kavuncu Kütahya 
.Ali Çobanoğlu Denizli Rcmzi Öksuz Maraş 

(ve Hukuk) .Abdülkadir Kalav Mardin 
Eyüp Şahin Denizli Zeyyat Mandalinci Muğla 
Aı if Altınalmaz Edirne Ferit Kılıçlar Muıı 
Hasan Osma Edirne Atıf 'l'opaloğlu Ordu 
Sabri Erduman Erzurum (ve Eelediyr.•:ilik) 

(ve Milli Eğitim) Ilüsnü Akyol Ordu 
Rıza Topcuoğlu Erzurum 

Hô.şim Alişan Samsun 
(ve Basın) 

İsmail Işın Samsun 
Muhtar Bqkurt Eskişehir 

Şükrü IDuçay Samsun 
(ve Fabrikatör) 

Zeki Akçalı Seyhan 
.Ali Ocak Gazian te b 
Adnan Tüfekcioflu Giresun Hüseyiıi Yüksel Sivas 

Tayfur Sökmen Hatay Hüseyin Bingül Tekirdağ 

Halil Atalay İçel Mustafa Özdemir •ro k ad 

Kemal Demiralay lııparta Saffet Baştınlar Trabzon 

Bedri Nedim Göknil ! Rtanbul Hıdır Aydın Tunceli 

(ve Maliye) Hasan Remzi Kulu Tıınceli 

alih Fuad Keçeei İstanbul Fuat Nizarnoğlu Yozgad 

Mithat Sözer lııtanbul Hüseyin Balık Zonguld<&k 
Fiııwın Telı:il lı~tanbul Suat Başol Zonguld&k 

Vaia (S) 

ı Hasım Fehıni Uetaofhı Samnun 
(ve Şark Bilgileri ) 



Kemal Ataman 
Zeki Rıza Sporel 

Ad ed 

134 
:{0 
7 
5 

5 
ı 

.j, 

2 
H 

17 
H 
62 
19 
3 
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Veteriner (S) 

K.onya 
Rize 

!smail Hakkı Akyüz 

ÖZET 

Ad ed 

Adalet ve Hukuk ~ Mıid nci 
Askerlik 2 Makinn 
Bankacı JH Maliye 
Belediye 

25 Milli Eğitim 
Çiftçi 
Dini ilimler Mimar 

Diplomasi 16 Mühendiıı 

D işçi 2 Ormımcı 

Eczacı Şark Bilgileri 
Edebiyat ve Basın 58 Ticaı·et 

Ekonomi 2 V aiz 
Hekim 3 Veteriner 
ldare 
!şçi 494 Genel Toplam 

.. ~,..·'"(--·+·· 

'l'ekirdağ 

(ve İdare) 



9. Sayın mebusların kıdemlerine göre tasnifleri 

Celal Bayar 

İsmet İnönü 

Ha~an Saka 
KB.zlm Ozalp 

Şemsettin Giinaltay 

Rua Erten 

Cemal Tunca 
Tahsin Coşkan 

Hasan Reşit Tanitut 
Adnan Menderes 

Taytur Sökmen 
Fuad Köprülü 
Büseyin Cah.id Yalçın 

Cevdet Kerim İncedayı 

1 nci Devreden beri nıebus olanlar ( 4) 

İstanbul 

Malatya 

Trabzon 
Van 

(Os. 1\II. M. 4 S:ı.ruhan, I Saruhan, II - VII !zmir, 
VIII- IX !stanbul) 
(I Edirne, II - V Malatya, Vl- VIII Ankara, IX 
Malatya) 
(Os. 1\I. 1\I. 4 Trabzon, I- IX Trabzon) 
(I - II Karesi, III - Yili Balıkesir, TX Van) 

Il nci Devreden beri nıebus bulunanlar (2) 

Erzincan 

Mardin 

(Os. M. M. 3 Ertuğrul, ll - VIII Sivas, 1X Er
zincan) 
(II- IX Mardin) 

lll -ncü Devreden beri mebus olanlar (2) 

!zmir 
Kastamonu 

(III- VII Antalya, VIII Afyon, 1X !zmir) 
(III Yozgad, IV- IX Kastamonu ) 

IV ncii Devreden beri ınebus olanlaı· ( 2 ) 

Hatay 
İstanbul 

(IV Muş, V - VIII 1\Iaraş, IX Hatay) 
(IV - VTI Aydın, VIII Kütahya, IX İstanbul) 

V nci Devreden beri ıııcbus olo.nlar ( 4) 

Hatay 
İstanbul 
Kars 

Si no b 

(V- VIII Antalya, IX Hatay) 
(V- VII Kars, VIII- IX İstanbul) 
(Os. M. M. 1-3 !stanbul) 
(V- VI Çankırı, VII - VIII İsta.nbul, IX Kars) 
(V- J:X inob) 



Abdürrahman ]\[elck 
Celal ait Siren 
Naşit Fırat 

Harndi Şarlan 
Sinan Tckelioğlu 
Faik .Aiuned Barutçu 

)Iuhtar Ertan 
F:sat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Şefik Tugay 
Aziz Uras 
Zeki 'Mesut Sezer 
Reşat Şcınsettin Sircr 
Ali Rıza lnrcalemdaroğlu 

Kemal Özçoba.n 
Ahmed Veziroğlu 
Nihad Pelecan 
!smail Hakkı Çevik 
JI:ısıın Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 
Ahmet Kemal Varınca 

elim Seven 
Abdulla.h Cilli 
Jlalil Atalay 
Salih İnankur 
Aziz Köksal 
Ceıaı Ramazanoğlu 

Reşit Turgut 
Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fua.d Hu>lfisi Demirelli 

enihi Yürüten 
Cihad Ba.ban 
Fevzi A k:ta.ş . 

--
}!ehmet Bah&dır 
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V I ncı Devreden beri nıebus oUınUır ( 6) 

Ilatay 
Ilatay 
Ordu 

Ordu 
eyhan 

Trabzon 

( Vl- nu Gazianteb, rx Hatay) 
(Vl- VIII Bolu, IX Hatay) 
(VI- VIII Samsun, IX Ordu) 

(VI ·- IX Ordu) 
(.VI- IX Seyhan) 
(VI -l'X Trabzon) 

V Il ııci Devrcdeıı beri nıcbtı.s olmıltı.r (9) 

Bitlis 
Kars 
Kars 
Kars 
Malatya 
Mardin 
Ordu 
Sivııs 

Zonguldak 

( VJI - IX Bitlis) 
(Yil - IX Kars) 
(VII KıÜ.tamonu, VIII- IX Kars) 
(VII Ağrı, VIII- IX Kars) 
(VII !çel, VIII - IX Malatya) 
(VJI- IX Mardin) 
(VII- IX Ordu) 
(VII- IX Sivııs) 
(VII- IX Zonguldak) 

VIII nci Devreden beri mcbus oUınUır ( 43) 

Afyon K. 
Afyon K . 
Erzincan 
Eslcişchir 

J~skişchir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Clümüşane 

Hakkari 
Hatay 
İçel 
lqel 
İçel 
İçel 
tııparta 
ls tanbul 
İstanbul 
!stanbul 

İı<tanbul 
İ,;mir 

Kars 
E'.an 

(VIII- IX Afyon K.) 
(VIII -IX Afyon K.) 
(VIII -IX Erzincan) 
(VIII- IX Eskişehir ) 

(VIII -IX Eskişehir) 

(VIII - JX Es!dşehir) 

(VIII - IX Eskişehir) 
(VIII- JX Gümüşane) 
(VIII- IX Hakkari ) 
(VITI- IX Hatay) 
(VIII- IX İçel) 
(TIII- IX İçel) 
(VI1I- IX Içcl) 
( VTII - IX İçel) 
(VUI Kayseri, IX İsparta) 
(VJJI- IX İstanbul) 
(VlTI - IX İstanbul) 
( s. l\J. M. J Trablusşam, 3 Antalya, VIII -IX 
!stanbul) 
(VJll - IX !stanbul) 
(VJIT Istanbul, IX İzmir) 
(YU1- IX Kars) 
n·m . rx: Kars) 
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Fikri Apaydm Kayseri (VIII- rx Kayseri) 
K8.ıni.l Gündet Kayseri (Vlll - IX Kayseri) 
Bakin Gedik Kütahya (VIII- IX Kütahya) 
Asım Gündüz Kütahya (VIII - IX Kütahya) 
Ahmet llısan Giil1ıoy Kütahya ( VIII - IX Kütahya) 
tbsan Şerif Özgen Kütahya (VIII - IX Kütahya) 
Esat Doğan Malatya (VIII- IX Malatya) 
Mehmet Sadık Eti Malatya (VIII - IX Malatya) 
Hikmet Fırat Malatya ( VIII -IX Malatya) 
Mehmet K8.ıni.l Boran Mardin (VIII - L'X Mardin ) 
Abdülkadir KalaY Mardin (VIII- IX Mardin ) 
Nuri Özsan Muğla (VIII- IX Muğla ) 

Bam<li Da.yı M~ (VIIT- IX Muş) 

Fe rit Ecer Niğde (VIII- IX Niğde ) 

Yu uf Ziya Ortaç Ordu (Vill- IX Ordu) 
Zeki Rıza porel Rize (Vlll !stanbul, IX Rize) 
1-lü eyin Bingül Tekirdağ (VIII Çanakkale, IX Tekirdağ) 

Harndi Orhon \' Trabzon (VIII- IX Trabzon) 
Mu tafa R.eşit Tarakçıoğlu Trabzon (VIII - IX Trabzon) 
Hasan Oral Urfa (VIII - IX Urfa) 
Yunus Muammcr Alakanl 7,onguldak (VIII Manisa, TX Zonguldak) 

I X ncu Devrede seçilenler (386) 

Abdullah Güler fyon K. Abdullah Gedikoğlu Ankara 
Süleyman Karınan Afyon K. Osman Tali'ıt litekin Ankara 
Bekir Oynaganlı fyon K. Hi'ımid Şevket İnc Ankara 
Ali lhsıın SB.bis Afyon K. eyfi Kurtbek Ankara 
Avni Tan Afyon K. Talat V asfi Öz Ankara 

alih Torfilli Afyon K. Fund Seyhun Ankara 
nazi Yiğitbaşı Afyon K. Cevdet Soydan Ankara 
Kasım Küfrevi Ağrı Fatin Dalaman Antalya 
Halis Öztürk Ağrı Burhanettin Onat Antalya 
'el& ardımcı .Ağrı .Akif Sarıoğlu .Antalya 

Kemal Eren Amasya İbrahim Subaşı Antalya 
Harnit Koray Amasya .Aılımet Tekelioğlu Antalyn 
tsrnet Olgaç Amasya .Ahmet Tokuş Antalya 

evdet Topcu Amasya Namık Gedik Aydın 

alahaddin .Adil Ankara Şevki Hasırcı Aydın 

::l[uhli · Bayramoğlu Ankara Etem Menderes Aydın 

ali\hattin Benli nkara A. Baki Ökdem Aydın 

Ömer Bilen Ankara Vacid Asena Bahkc ir 
Dağıstan Binerbay Ankara alahattin Baskan Balıkesir 

Hıımdi Bulgurlu Ankara Esat Budakoğlu Ralıkesir 

Osman Şevki Çiçekdağ Ankara Muzaffer Emiroğlu Balıkesiı· 

Rarniz Eren Ankara Müfit Erkuyumcu Balıkesir· 

Muhlis Ete nkara Enver Güreli Balıke ir 
Nümtaı Faik Fenik Ankara Ali Fahri lşeri Balıkesir 



.Arif Kalıpsızoğlu 
Alırnet Kocabıyıkoğlu 

Yahya Pelvan 
Muharrem Tunçay 
Sı tkı Y ırcalı 

ls mail .M)kıu 
Keşşaf Mehmet Kurlnıt 
'Pnlat Oran • 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Salalıattin !nan 

·l ·'a hı·i Belen 
Zulıuri Damşman 

Mithat Dayıoğlu 
Mahınut Güçbilme1 
Jhsan Gülez 
lGimil Kozak 
Vahit Yöntem 

Ft>tlıi Çelikbaş 

~'! ehmet Erkazancı 

Mehmet Özbey 
lfaiii Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Em~ 
Agah Erozan 
Selim IIerkmen 
Sadettin Karacabey 
1 r ul üsi Köymen 
Mithat San 
Hal{\k Şaman 
Necdet Yılmaz 

Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat !yriboz • 
Emin Kalafat 
İhsan: Karasioğlu 
Ömer Mart 

Kazım .Arar 
Kemal Atakurt 
Celal Boynuk 
Kenan Çığman 
Celitl Otman 

M:eC'it Bumin 
Abbas Gigin 
M:esud Güney 
Al i Rıza Sağlar 
Zihni Ural 
... edat Baran 
Ahmet Başıbüyük 

Balıkesir 

Balıkesir 

Ballkesir 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 

Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 

Burdur 
Burdur 
Burdttr 
nursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bul'S8. 

Çanakkale 
Çanak'kale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkııle 

Çanakkale 
Çanakkııle 

Çankırı 

Çankırı 

Çankın 

anlnrı 

ankırı 

Çoruh 
Çorulı 

Çoruh 
Çorulı 

Çoruh 
Çorum 
Çorum 
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Şevki Gürses 
Baba Kolda.ş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yeınenicilcr 

Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcü-gil 
Fikret Karabudak 
!!.:yüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 
Yusuf Kiıınil Aktuf 
b'eı·it Alpiskender 
Yusu( Azizoğlu 
M. Rem.zi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Niızım Önen 
Kiımil Tayşi 

Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginüıı 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Il asan Osma 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehı:I(et Şevki Yazınan 

lfamit .Ali Yöney 
emal Gönenç 

Ziya Soylu 
• aid Başak 
Rıfkı alim Burçak 
~'ehmi Çobanoğlu 

Bııhaclıı· Dülger 
abri Erduman 

Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topcuoğlu 

Menıiş Yazıcı 

Mustafa Zeren 
2\[uhtar Başkurt 
Ekrem Cenani 

amih İnal 
CiaJip Kınoğlu 
. üleymn.n Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet an 
.~alnhattin Ünlü 

Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
ı;oruın 

Den-izli 
Denizli 
DE'nizli 
Denizli 
Drniıli 

Denir.! i 
Denizli 
l>iyadıaktı· 

Diyarbakır· 

Oiyaı·bakıı· 

Diyarbakıı · 

Diyarbakıı· 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

~Jdirne 

f}dirnll 
Edirne 
Edirnr 
F~dirnl' 

Eliizıı( 

Elazığ 

Elazığ 

Elazığ 

"Eiiizığ 

Erzincan 
Erzineıın 

Eı·zuruın 

Erzuı·um 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzun~ 

"Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
E kişehiı· 
Tazinnt~h 

Aaziııntob 

Gııziant~b 

Gar.iantrh 
!lnv.innt"h 
lloziant••lı 

(:ar,innt Ph 
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llıımdi Bozbağ Giresun Latif Aküzüm Kars 

Ali Naci Duyduk Giresun Sırn Atalay Kars 

Ilıryrettin Erkmen Giresun Abbas Çetin Kars 

Tahsin İnanç Giresun Veyis Koçulu Kars 

Doğan Köymen Giresun Galib Deniz Kastamonu 
Arii Hikmet Pamukoğlu Giresun Sait Kantarel Kastamonu 
)!a;o:har Şener Giresun Fah1'i Keçecioğlu Kastamonu 
Adnan Tüfekcioğlu Giresun Şükrü Kerimzade •Kastamonu 
Cevdet Baybura Gümüşane Ahmet Keskin Kastamonu 
Raşit Gürgen Gümüşane Muzaffer Ali Mühto Kastamonu 
Vasfi Mabir Kocatürk Gümüşane Rifat Taşkın Kastamonu 
ITnlis Tokdemir Gümüşane Hayri Tosunoğlu Kastamonu 
J<rmal 'Yörükoğlu Gümüşane ITamdi Türe Kastamonu 
llalit Zarbun Gümüşane İsmail Berkok Kayseri 
Cavit Yurtman Hatay Emin Develioğlu Kayseri 
Il üseyin Fırat !çel Ali Rıza Kılıçkale Kayseri 
, ahap Tol ! çel İbrahim Kirazoğlu Kayseri 
lrfan Aksu !sparta Mehmet Özdemir Kayseri 
Raid Bilgiç İsparta Yusuf Ziya Turgut Kayseri 
Kemal Demiralay İsparta Şefik B'akay Kırklareli 
Tahsin Tola Isparta 
İhsan Altınel İ~tanbul 

'Mahmut Erbil Kırklareli 

Ahmet Harndi B81Jar İstanbul 
Fikret Filiz Kırklareli 

Andre Vahram Bayar İstanbul 
Sıtkı Pekkip Kırklareli 

Nihad Reşad Belger !stanbul 
Faik Üstün Kırklareli 

Mithat Benkel' İ~ tanbul 
Osman Bölükbaşı Kırşehir 

Bedri Nedim Göknil İstanbul 
Halil Sezai Erkut Kırşehir 

Salih Fund Keçeei İstanbul 
Rifat Özdeş Kırşehir 

Ahilya Moshos İ~ tanbul Ekrem Aliean Kocaeli 

Mükerrem Sarol İııtanbul Ziya Atığ Kocaeli 

Fahrettin Sayımer İııtanbul Harndi Başak Kocaeli 

Mithat Sözer İııtanbul Salih Kaleıncioğlu Kocaeli 

Füruzan Tekil İııtanbul Mümtaz Kavaleıoğlu Kocaeli 

Nıı.zlı Tlaba.r İstanbul Y eredoğ Kişioğlu Kocaeli 

Ahmet Topcu İstanbul Saim Önhon Kocaeli 

Cel.ôl Türkgeldi İstanbul Lutfi Tokoğlu Kocaeli 

ani Yaver !ııtanbul Hüsnü Türkand Kocaeli 

llalidd' Edi b Adıvar İı:mir Ethem Vassaf (Akan) Kocaeli 

Avni Başman İıı:nıir Mehmet Yılmaz Kocaeli 

Behzat Bilgin İzmir Abdürrahman Fahri Ağaoğlu Konya 

:Muhiddin Erener lıı:mir Rifat Alabay Konya 

ndJk Giz İzmir Kemal Ataınan Konya 

Tarık Gürerk lımir Hidayet Aydıner Konya 

ccdct İncekara İzmir Ziya Barlas Konya 

Osınnn Kapani İzmir Reıuzi Birand Konya 

Vasfi Ment~ İzmir Sıtkı Salim Burcak Konya 

Halil Özyöriik İzmir Abdi Çilingir Konya 

Abidin Tekön lıı:mir Ömer Rıza Doğru! Konya 

Ekrem ITa.yri Üstündağ 1ı<mir Ziynd Ebüzziya. Konya 

Zühtü Ililıni Velibe§e tzmir Ali Rıza Ercan Konya 
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Saffet Gürol Konya Refet Aksoy Ordu 
Tarık Kozbck Konya Hüsnü Akyol Ordu 
M:uammer Obu2ı Konya Fcyzi Boztepe Ordu 
Himmet Ölçmen IConyıı Atıf Topaloğlu Ordu 
~Iurad 1lü tngen Konya !zzet Akçal Rize 
Uroran Nazif Yiğiler Konya Kemal Balta Rize 

Mecdet Alkin Kütahya O man Kavrakoğlu Rize 

Yusuf Aysal Kütahya Mehmet Fahri Mete Rize 

Bcsim Besin Kütahya Mehmet Morgil Rizo 

Ahmet Kavnncu Kütahya Haşim Aliljan amsun 
Remzi Ko<;ak Kütahya Naci Berkman Samsun 
Süleyman Süruri Nasuhoğlu Kütahyn !smail Işın Samsun 

Hüseyin Doğan Malatya Tevfik İleri amsun 
Mehmet Karta! Malatya Firuz Kesim , amsun 

Mehmet Kulu Malatya Muhittin Özkefeli Samsun 

Nm·i Ocakcıoğlu Malatya Fe ri Tüzel Samsım 

Abdülkadir Ö2ıbay Malatya Şükrü Uluçay Samsun 

Vıltfi Sayman Malatya Hasan Fehmi Ustaoğlu Samsun 

Sarnet Ağaoğlu Uanisa Hadi Uzcr Samsun 

Şemi Ergin Manisa· Zeki Akçalı ı:Jeyhan 

Faruk llkcr Manisa Rcmzi Oğuz Arık Seyhan 

Adnan Karaosmanoğlu Manisa Ari{ ·ihat Asya Seyhan 

Feni l;(lt[i Karaosmanoğlu Manisa Scdat Barı Seyhan 

~Iuzaİfcr JCurbanoğlu Manisa Tevfik Coşkun ~yhan 

Nafiz Körez • Manisa Yusuf Ziya Eker eJ·han 

Sudi Mıh ı;ıoğlu Manisa Rcşad Gü~lü eyhan 

Kazım Taşkent Manisa Mahmut Kibaroğlu Seyhan 

Mıılılis 'I'ii.may Manisa Salim Serçe ~eyhan 1 

Abc1ullah Aytemiz Maraş Cczmi Türk eyhan 

Ahmet Bozdağ Maraş Baki Erden ~iird 

Sallihattin Hüdayioğlu Maraş ~tt·hmet Daim Süalp Siird 

.Aitmct Kadoğlu Mara., Şcfik Türkdoğan Siird 

Nedim Ökmen Maraş l'mil Yardım iird 

Remzi Öksiü Maraş ~ııri . ertoğlu in oh 

Mazhar Öz.wy Maraş cri·<'r Somuncuoğlu ~inob 

Abdürrahman Bayar :M'&rdin _\li Şiikrü Şavlı Si no b 

ce,·dct Öztürk Mardin Mıılıit Tümerkan Sin oh 

Kemal Türkoğlu Mardin Nazım Ağacıkoğlu • ivııs 

Yavuz Ba&er Muğla Ercüment Damalı Sivas 

emal liünal Muğla Jıhnn Dizdar Sivnıı 

Zeyyat Mandalinci {uğla lbralıim Duygun i vas 

-adir Nadi Muğla Şevki Ecevit Sivas 

Ferit Kılı~lar Muş . "ıırettin Ertürk Sh· as 

Hadi .Arıbaı:ı Niğde Tinlil İmre Riva, 

~eeip Bilge iğde Rirat Öçten , ii•OS 

Süreyya Dellaloğlu iğdo ~Nlat Zeki Ors , ivas 

.A ım Doğanay Niğde Bahattin Taner ~ ivns 

Pnlıri Kö.~keroğlu Xiğdo Mıı.lıir Türkay Ri vas 

llulil uri Yurdakul • ·iğde ITüS<'yin Yüksel ivaş 
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Jsmail Hakkı Akyüz ·r<'k i ı·dnğ' ı ı [asan Rcmz.i Kulu 
%eki Eratamaıı Tekirdağ N'ecdet Açanal 
!)evket Mocan Tt' kirdağ l•'cridun Ayalp 
Yıısnf Ziya Tuntaş Tekirdağ Ömer Cevheri 
Zihni Betil Tokad l<'eridun Ergin 
J• evzi Çubuk 'l'okad C'elfil Öncel 
Ahmet Gürkan Tokad Reşit Kemal Timuroğlu 
Harndi Koyutürk Tokad tzzet Akın 
IIahik Ökeren 'fokad · l~erid Melen 
Muzaffer Önal T{)ka.d Niyazi Ünal Aleılı 
Mustafa Özdemir Toka.d Paik Erbaş 
Nuri Turgut Topcuoğlu 'fok ad l''uat Nizarnoğlu 
~ali h E sad .Al pe ren Trabz•)ıı Il aşim Tatlıoğlu 

Naci Altuğ Trabzon l•'ehmi Açıksöz 
~affet Baştirnar Trabzon ~eb.ati Ataman 
Cı>mal Re§it Eyüboğlu Trabzon Hüseyin Balık 
Mahmut Goloğlu Trabzon • uat Başol 

üleyman Fehmi Kalııycıoğhı Trabzon Abdürrahıııan Boyacıgiller 

'revfik Koı·al Trabzon Cemal Kıpcak 
'C'uhid Zamangil Traıbzoıı Rifııt Sivişoğlu 

ı rıclır Aydın Tunceli Avni Yurdabayrak 

!X ncu Devre m·a scçiııılcri11dc mebııs sc~·ilenUr (17) (*) 

Xııil Oeveci 
<'eva1. Ülkü 
1\Hieteba Jştın 
Yümnü Üresin 
Xusrettin Bal'Ut 
Kenan Yılmaz 
Nusret Kirişcioğlu 
Baba Akşit 
Ekrem Baysal 

• 

Aydın 

Aydın 

Balıkesh· 

Bilecik 
Bitlis 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 

Hadi Hüsman 
eyfi Oran 

ElvanKaman 

fıtık Poyrazoğlu 

Muhtar A.car 

Esat Kerimol 

Tunceli 
U da 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Yoz~a.d 
Yozga.d 
Yozga.d 
Yo7.gad 
Zonguldak 
Zonguld~k 

Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zongıtldıık 

!stanbul 
!stanbul 

!zmir 

Kastamonu 

Kırşehir 

Muğla 

i no b 

Zongttlda k 

(*) .lydm Lıitfi lkiiınen, Giiınii~ım .1/ımrt Krıııal l'amıca, 'ivas Reşat Şemsettin. 'irı· r, bıııı

daıı cı•L·elki d ı•ı·elcrdı ele intihabcdilmi,~ olduklaı-ındaıı ait uldııkları kısmılam komıldıılar. 



~ad ı· i i\iaksud i A rsal 
:\'"a?.ifi Şcri r abrl 
Liıtfi Ülkümen 
Feridun Fikri Düşünsel 
.\li ani'b Yüııtcın 

:-;abit Sağıt·oğlıı 

Ali E'uad chcso.v 
Refik Koraltan 
E:nv r Adakan 
flüsnü Yaman 
M:elımet Aldcmiı· 

~mıd Hayri Ürgüblü 
Refik Şevkcl 1nce 
Ha ııırlullııh Suphi Tanrıöver 

Hüseyin Ülkü 
~ıtkı Aüınq 

.\vni Ooğaıı 

Yusur Kar lıoğlu 
Hasa n Üçöz 
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MuhteUf devrelerde mebus olanlar (19) 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

Bingöl 
Bursa 
Erzincan 

Eskişehir 

lçel 
!stanbul 
Istanbul 
Izmir 
Kayseri 
Manisa 
Manisa 

Niğde 

Tokad 
Yozgad 

Yozgad 
Yozııad 

(IV Şebin Karahisar, V Giresun, IX Ankara) 
(IV Antalya, IX Antalya) 
(VII Mardin, IX Aydın «Ara») 
(II Dersim, VI. rx Bingöl) 
(1 V. VI Ordu, IX Bursa) 
(II Erzincan, VI. VII Elil.zığ, VIII • IX Erzin
can) 
(I. II Ankara, IV· VIII Koııya, IX Eskişehir) 
(I. IV Konya, VI. IX İçel) 
(IV. V Balıkesir, IX İstanbul) 
( Vl Manisa, IX İstanbul ) 
( VI, IX lzınir) 
(VI. VII ve IX Kayseri) 
(I aruhan, IV· VI Manisa, IX Manisa) 
(Os. M. M. 4 Antalya, I Antalya, II· III İstan
bul, VII İçel, VIII 1stanbnl, IX Manisa) 
(VI Kırşehir, IX iğde) 

(VI, IX Tokad) 
(II Bozok, III. V Yozgad, V'I · VII Çankırı, IX 
Yozgad) 
(VII ve IX Y ozgad) 
(VII Tunceli, IX Yozgad) 



10. Açılan mebusluklar 

İÇT!MA : F . 

Dokuzuncu Devre Fevkalil.de lçti.ıncı. yılı içinde (15) mebusluk açılmıştır. 

Eskişehir 

Gümüşano 

Sivas 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Bu.nıa 

Çıınakk&le 

Denizli 

!stanbul 

!stanbul 

Kırşehir 

Muğla 

Zonguldak 

A) Oleııle r ( 3) 

!smail Hakkı Çevik 
Ra.§it Gürgen 
Mahir Türkay 

12 . Vi . 19.'i0 
14 . IX . 1950 
29 . VlU . 1950 

B) lki seçim dwiresiııdcıı birini tm·ih edenler (11) 

Fevzi Lutfi Kaıraosmanoğlu 
(Manisa Mebusluğunu tercih ct
miştir). 

Fuad Köprülü (lııtanbul Mebus
luğunu tercih etmiştir) 
Refik Koraltan ( İçel Mehuslu
ğun u tcrci h etmişti r ) 

Celal Bayar (İstanbul ~Iebus

luğunu tercih etmiştir) 
Fahri Belen (Bolu Mcbusluğu
nu tercih etmi§tir) 

Ali İhsan Sabis (Afyon Karahi 
sar Mebnsluğunu tercih etmiştir) 
Ali Fuad Cebcsoy (Eskişehir 

l'ı1ebusluğunu tercih etmiştir) 
Halil Özyöı:ük (lzrıür Mcbuslu
ğunu tercih etmiştir) 
Refik Şevket İnce (Manisa Me
bu luğunu tercih etmiştir) 
Osman Şevki Çiı:.ekdağ (Ankam 
Jı!ebusluğunu tercih etmiştir) 
Sarnet Ağaoğlu (Manisa Mebus
luğunu tercih etmiştir) 

12 . Vl1 . 1!150 

2-! . Yil . l!JGO 

25 . v ı95o 

:.!:'i . V 1950 

26 . V l!l;JO 

u . \' . 1950 

29 . V . 1950 

~. V Hl50 

2-! . V 1950 

2..1 . V 1950 

13 . nı . 1950 

C) Tutanağı reddedilen ( 1) 

Sebati Ataman (Karnr No. 1637-
tarih 8 T~uımuz 1950) 

26 . VI . 1950 
8 . XI . 1950 
8 . XI . 1950 

14 . VII . 19,50 

14 . VII . 1910 

2'6 . V . 1950 

26 . V . 1950 

26 . V . 1950 

:.!'6 . V 1950 

5 . VI 1950 

26 . V . 1950 

26 . V . 1950 

26 . V . 1950 

14 . vn. 1950 

7 . VII . 1950 
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İÇTİMA : 1 

Biriinci lçtima yılı içinde (7) mebusluk açılmış ve bu yıl ve geçen lçtima yılında 'agılan yer
lere (20) m:ebus intiha.bedil.ııriııtir . 

Bitlis 
Denizli 
Sinob 
Trabzon 

Aydın 

Bilecik 

Kastamonu 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 
Bitlis 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
Eskişebir 

Gümüşane 

ls tanbul 
lstanbul 
İzmir 

Kastamonu 
Kırşehir 

Muğla 

i no b 
Sivas 
Zonguldak 

A) Ölenlar ( 4) 

Muhtar Ertan 
Hilımü Akşit 

Cevdet Kerim tneerlayı 
Tevfik Koral 

:30 . VI . 1951 
ıs . IX . 1951 
29 . V . 1951 
28 . VII . 1951 

B) I ki seçinı daire.çinden birini tercih ede-ııler ( 2) 

Adnan Menderes ('I stanbul Me
busluğunu tt'rcih etnli~tir) 

İhsan Şerif Öz~en (Kütahya Me
busluğunu tcr~ilı etmiştir ) 

ı :~ . XII . 1950 

6 . ,Xl . 1950 

( ' ) Tuttınağı red d edilen ( 1) 

Tahsin Coşkaıı ( Karar ro. 1711-
tıırih 14 Şubııt 1%1) 

D) Açılan mP/m,çl1ıli/al'(ı intilıabedilenler (20) 

Meclise katıldığı 
Nail Geveci ı . XI . 1951 
Cevat Ülkü 1 . XI . 1951 
Lfıtfi Ülkümen 1 . XI . 1951 
Mücteba Iştın 1 • XI . 1951 
Yümnü Üri>sin 1 . XI . 1951 
Nusrettin Barut 1 . XI . 1951 
Kenan Yılmaz XI . 19fi1 
Nusrct Kirişcioğlıı .XI . 1951 

Baha Ak.~it xr . 1951 

Ekrem Baysal .XI . 1951 

Alırnet J cmııl Varın~a XI . 1951 

Ilıldi Hüsman XI . 1951 

yfi Oran XI . 1951 

P<>rtııv Arat. ı XI . 1951 

Ziya Termen 1 . XI . 1951 

Elvan Kaman ı . },.1 . 1951 

Na tık Poyrazoğl u XI . 1951 

Muhtar Acar XI . 1951 

Reşat Şenısrttin ~irC'r XI . 1951 

Esat Kerimol XI . 1951 

ll . VII . 1951 
9 . XI . ·1951 

18 . VI . 1951 
9 . Xl . 1951 

1.5 . XII . 1950 

15 . XII. 1950 

ı4 . II . 1951 

Mazbatasımn tasdikı 

14 . XI . 1951 
14 . XI . 1951 
14 . XI . 1951 
14 . XI . 1951 
26 . ın . 1952 
14. XI . 1951 
14 . Xİ . 1951 
ı4 . XI . 1951 
]2 . ır . 1953 
14 . Xl . 1952 

14. XI . 1951 
14 . XI . 1951 
14:. XI . 1951 
14. Xl . 1951 
14 . XI . 1951 
25. I . 1952 
14 . XI . 1951 
14 . XI . 1951 
14 . XI . 1951 
ıs. T . 1952 
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tÇTlMA : 2 

İkinci lçtima yıh içinde (8) mebusluk açılmı.§ ve açık bulunan mebuslukla.r' için bu yıl ara. 
seçimi yapılmaması haklmnda 18 Haziran 1952 tarihinde karar verilmiıııir. (Karar No. 1805) 

A) OıenZer (6) 

Denizli Fikret Karabudak 8. X . 1952 21 . XI . 1952 
Konya Ziya Barlas 8. m . 1952 14 . IV . 19.52 
Konya Omer Rıza Doğrul 13 . III . 1952 28 . IV . 1952 
Malatya Şefik Tugay 3 . XI . 1951 28 . XI . 1951 
'!~ok ad Nuri Turgut Topcoğlu 4. VI . 1952 10 . XI . 1952 
Zonguldak Esat Kerimol 25 . V . 1952 4 . VI . 1952 

B) l stifa edenle ı· (2) 

Kayseı·i uad Hayri 'Orıtiiblii. 30. X . 1952 10 . XI . 1952 
i vas İlhan Dizdar 29 . II . 1952 29 . n . 1952 

l ÇTlMA : 3 

Uçüncü lçtima. yılı içinde (ll) mebusluk açılmış ve açık bulunan mebuslukla.r için bu sene ara 
seçimi yapılmaması hakkında 29 Haziran 1958 tarihinde karar verilnıi.ştir. (Karar No. 1881) 

Amasya 
Bursa 
DiyarbakJr 
Kastamonu 
Kastamonu 

i vas 
Telrirdağ 

Urfa 

.Ankara 
Manisa 
Niğde 

evdet Topçu 
llalil Ayan 
Yusuf Kamil Aktuğ 
Galib Deniz 
Ahmet Keskin 
Re.şad Şenısettin Sirer 
Yusuf Ziya Tuntaş 
Ömer Cevheri 

A) Ölenler (8) 

15 . VI . 1953 
J 5 . II . 1953 
5 . XII. 1952 
6 . X . 1953 
3 . XII . 1952 
2 . X . 1953 

16 . n . 1953 
18 . XI . 1952 

B ) ! stifa edenler (3) 

alahaddin .Adil 
Kazım Taşkent 

ecip Bilge 

22 . VI . 1953 
16 . II . 195.3 
28 . VIII . 1953 

14 . VII . 1953 
9 . IV . 19.53 
2 . II . 1953 
6 . XI . 1953 
2 . rr . 1953 
ll . XI . 1953 

9 . IV . 1953 
29 . I . 1953 

7 . vrr . 1953 
26 . II . 1958 

1 . XI . 1953 
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İÇTlMA : 4 

Dördüncü lçtima. yılı içinde (4) mebusluk açılmış olup Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin 
yenilenmesine kara.r verildiği için açık bulunan mebusluklara intiho.p yapılmamıştır. (Karar No. 
1841) 

A) Olenleı· (4) 

İstanbul Senihi Yürüten 20. n . J954 10. m . 1954 
İstanbul . alarnon Adato 3 . JV . J954 } Kayseri lsmail Berkok 10 . V . 1954 (•) 
Seylum Reınzi Oğuz Arık 

., TV . J 954 .., . 

(*) I:Jeçiıne lrcıı·ar verildikten som·a i!ldiikleı-iıulcıı Meclise an; edilmıeıııiştiı· . 

.. .,...~>•-<~· <(··· 



11. Izinler 

lQT!MA : F. 

Fevkalade içtiDıa senesi içinde aşağıda gösterilen üyeler Umumi Heyet karariyle izin almışlardır: 

Ankara Osman Talat İltekin 25 gün hastalığına ıbinaeo 19 . VI . 1950 
Bitlis Muhtar Ertan lO gün ,. ,. 7 . VII . ı!J50 
Diyarbakır Nazım Onen ı o gün :> ,. ı7 . VI . 1950 
It akkari Selim Seven ı ay ,. ,. 22 . V . ı950 

ı ay , ,, ı3 . VI . 1950 
Kars Hüsamettin Tuga.ç ı ay > ,. 3. Vl . UHiO 

20 gün ,. ,. 4. VII . ı950 
K aa-s Tiüseyin Cahi't Y alçm ı ay özürüne binaen 4 . VII . 1950 
Konya Tarık Kozbek 21 gün hastalığına biııaen .5 . VI . 1950 
Kütahya Asım Gündüz 20 gün :> ,. 28 . VI . 1950 
Manisa H. Suphi Tanrıöver ı ay ,. ,. 25 . V . 1950 
Muş Haroru Dayı ı5 gün ı:. ::. 25 . V . 1950 
Siird Ceınil Yardım 20 gün özürüne binaeıı 24 . VI . ı950 
Sivas Ma.hir 'rürkay ı ay hastalığına binaen 29 . V . ı950 

20 gün ,. ,. 30 . VI . ı950 
Sivas 11han Dizdar 15 gün .,. , ıo . VT . 1950 

tçTlMA : ı 

Birinci lçtima. senesi içinde a.şağıda göstel1ilen üyeler Umumi Heyet karariyle izin almışlardır: 

Afrı Halis Öztürk ı ay mazeretine binaen 15 . I . 1951 
ı ay çocuklarının hastalı~ma 

bina en 20 . V . 195ı 
Amasya evdet Topçu 20 gün mazeretine binaen ıs . I . 19'51 
Anka n aHihaddin Adil 1,5 ay hastalığına binaen 15 . V . 195ı 
.Ankara adri Maksuru Arsal 3 hafta hastalığına binaen ı . H . 1951 
Ankara alahattin Benli 20 gün hastalığına binaen ı . XI . ı950 
Ankara O man TaHit İltek:in ı ay ,. , 24. V . 1951 
Antalya Ahmet Tek.elioğ.lu 1,5 ay > ,. ı . XI . 1950 
Balıkesir Salaha.ttin }3askan ı ay ,. > ıo . I . ı951 
Balıkesir lıiüfit Eı·kuyumeu ı ay • :> 27 . VI . ı951 
Bilecik İsmail A.şkın 25 gün ,. ,. 24. III . ı951 
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Bitlis SaHl.hattin İnan 20 gün hastalığına binaen ı. XI o ı950 

ı ay » » 2ı . XII . ı950 
20 gün » » 21 o I o ı95ı 
35 gün » » ıs o VI o 1951 

Bolu Fahri Belen ı ay :t :t 5. XI , . 1950 
Bursa Ali Canib Yöntem 20 gün nilevi mazeretine binneo 26 o V o 1951 
Çanakkale Nihat İyriboz ı ay hastalığına binaen 14. IV o 1951 
Çornh Abbııs Gigin ı ay mazeretine binaen 15 o I o ı951 

Çoruh Mesut Güney ı ay hastalığına binaen 5. VI o ı95ı 

Çorum Sedat Baran 25 gün mazeretine binaen 29 o VI o ı951 

Edirne Hasan Osma ı ay eşinin hastalığına binaen 29 o m o ı95ı 

Erzincan Cemal Gönenç ı ay çocuğunun hastalığına bi-
na en 22 o VI o ı951 

Erzurum Rıza Topçuoğlu ıs gün hastalığına binneo ı o XI o ı950 

17 gün mazeretine binaen ı9 o :XI o 1950 
Gazianteb Saliıhattin Ünlü ı5 gün hastalığına biııaen 1 . XII . ı950 
Gümüşane Kemal Yörükoğlu 1,5 ay mazef'etine binaen 29 o VI o ı95ı 

Hakkari Selim Seven 2 ay mazerctiııe bi.ılaen 8 . XII . 1950 
• ı ay :t » 8. II o 1951 

ı ay yolların kapalı olmasına 

binacn 26 o m o ı951 

2 ay hastalığına binacn 7. V o ı951 

Hatay Abdullah Cilli ı5 gün :t , ı. :XI o 1950 
20 gün mazeretiıle •binacn 29 o I o 1951 

Hatay Cavit Yurtman ı ay » > 9 o I o ı95ı 

İsparta İrfan Abu ı ay hastalığına binaen 29 o I o 195ı 

1stanbul Sani Yaver ı ay :t > 6 . XII . 195ı 
Kars Sırn Atalay 3 ay > > 3. m o 195ı 

Kars ·Mehmet Balındır 20 gün mazeretine binaen 12 . VII . 1951 
Kars Veyis Koçulu ı ay > .:t 2 . VII . 1951 
Kars Hüseyin Cahit Yalçın ı ay hastalığına binaen 5. VII . ı951 
Kayseri Emin Develioğlu ı ay :t > ?JT. VI o 195ı 

Kırklareli M:alunut Erbil ı ay » :t ı. XI o 1950 

1 ay » :t ı . XII . 1950 
2 ay :t :t ı. I o ı95ı 

Kırklareli Sıtkı Pekkip ı ay , , ı6 o V o 1951 
Kı ı'§ ehir Osman Böliikbaııı 2 ay » :t 17 o I o 195ı 

3 ay :t > 8. V o 195ı 

Konya A. Fabri Ağaoğlu ı ay » » ll . XII . ı951 

Konya Saffet Gürol ı ay » , ı7 o IV o ı951 

Kütahya Asım Gündüz ı ay :t , ı o VI o ı95ı 

Malatya Hüseyin Doğan 21 gün > » 8. VI o ı951 

ı,5 ay :t » 2 . VII . 1951 

Malatya Mehmet Kulu ı ay , > 25 o V o 1951 

20 gün , ,) 26 o VI o 1951 

Malatya Nuri Ocakeıoğlu 15 gürr » > 9 o I o 1951 

:Manisa Faruk İlker 2 ay > » 25 o IV o 195ı 

Manisa Refik Şevket İnce ı a.y > > 26 o m o 1951 

Jıfanisa 1\fuzaiier Kurbanoğlu 1,5 ay » ı:t 27 o VI o 1951 
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Manisa H. Suphi Tanrıöver 2 ay hastalığına binaen ı2 . XII . ı950 

ay » » aı . nr . ı9.5ı 

Mauisıı Kazım Taşkent :.! a.r » » 3 . V . ı95ı 
Marlif Salaha.ttin Hüdayioğlu 1,5 ay hastalığıııa binaen 2. IV . 1951 

ı ay » » 22 . V . 1 95] 
.2 ay » » 23 . VI . ı951 

Maraş Ah 111 ct Kadoğlu 20 gün » » ı . XI . ı950 
20 gün » » 5 . VI . 1951 

Maraş H.e ııızi Öksüz 20 gün mazeretine binaen ı. XI . 1950 
ı ay hastalığına binaen ı5 . V . 1951 

Mardin Hıza Erten 1,5 ay mazeretine binaen 20 . XI . ı950 
Muğla <'em al Hünal ı,5 ay » » 29 . XI 1950 
Muş ı [aındi D ayı ı ay hastalığına binaen .5 . VI . ı95ı 
Niğde ~ünyya Dellaloğlu ı ay » » ı . XI . 1950 
Niğde Asım Doğuıay 2 ay » » ıo . V . ı951 
Sanısun ı r ıtşinı Alişan ı ay » » ı . VI . 19!i1 

amsun t ıwıail Işın 20 gün » » 18. xn . 1950 
amsun Tiıısau Fehmi Ustaoğlu 20 gün mazeretine $Jina eıı 26 . T . 1951 

Seyhan Mahmut Kibaroğlu 1,5 ay hastalığına binaen ll . V . 195ı 
Si no b Muhit Tümerkan ı,5 ay » » 26 . m . 1951 

1,5 ay » » 12 . V . 1951 

, iv111 Halil İmre 2 ay tetkik ve tetebbü için ln-
giltere ve Amerika'yR git-
rnek üzere ll . IV . ı951 

1'ekirdağ Yu~ut ziyıı 1'ıınlaş 15 gün hastalığına biııaen 24. V . ı95ı 
1'okad ı ·'evzi ubuk ~ 3 ay » » 3 . VII . ı95ı 
Tokad Mustafa Özdemir ı ay mazeretine binaen 8. VI . 1951 
·ı · ı·abzon : ııci .Altuğ 20 gün » » 9 . VII . ı95ı 
Van Ka1.ını Ozalp 1,5 ay hastalığına binsen 27 . VI . 1951 
Yozga.d F~ik 'Erbaı;ı 1 ay » » 2 . XII . Hl50 

ı ay mazeretine binaen 25. V . ı95ı 

Yozgad Yusuf K:mılıotlu ı ay bast.alığına binaen ll . XII . ı950 
Yı·zgad ı l ı.ışim 'T'ntlıoğlu 1,5 ay » » ] . XT . 1950 

1,5 ay » » 15 . XII . 1950 
2 ay » » 31 . T . 1951 
2 ay » » 30 . V . 195ı 

Zonguldak rıü.-wyin Balık ı ay » » ı . XI . ı950 
Zoııgııldak Ali Rı1.a 1ncea1emdaroğln ı ay » » 2. V . ı95ı 
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lQTlMA. : 2 

lkUıci l giima senesi iginde qağıda gösterilen üyeler Umumi Heyet kara.riyle izin almışlardır : 

Ağrı llaJis Öztürk :w giin hastalığına bina n 2 . IV . ı952 
Amasya 1.-met Olgaç ı ay » » 7 . I . 1952 
Ankara 'adri Maksudi Aı·sal ı , 5 ay gürevli olduğuna lıiıı aen ı5 . XI . 195ı 
Ankara Ömer Bilen ] ay mazeretine binaen 23 . V . 1952 
Antalya l•'atin Dalaman ı5 gün hastalığına binaen ] IV . 1952 
Antalya lbı,aJıi:m Suba.<jı ı ay » » 27 . m . 1952 
Antalya Ahmet Tekelioğlu ı ay ) » ı. XI . ı95ı 

15 gün mazeretine biııarıı 2 . V . ı952 
.\ydın ~n ınık Gedik 25 gün hastalığına binacn 13 . TV . 1952 

ı ay » , ı'> . V . 1952 
Aydın i\' a il Geveci 1,5 ay » > 27 . TI . 1952 
Bingöl Mustafa Nuri Okçuoğlu 15 gün » » 25 . IV . 1952 
Bitlis Salahattin İnan 15 gün » » 4. V . 1962 
Bursa Ali Canib Yöntem 2fı gün » ,. 14 . V . ı952 
Çanakkale ~ihat İyriboz ı ay » ,. 3ı . I 1952 

ı ay » » 26 . V . 1952 

<.'ıı ııkırı 1\rrn nl Atakurt 1 ıı.y ınar.Prrt iıır lıiıııırn 20 . V . 1952 
Ço ı ·uh Alıhas Gigin 15 giiıı » » 7 . xn . ı95ı 
Çoruh Meııut Güney ı 8.." hn., l alığına h iııat•ıı 27 . V . 1952 
Diya rbakır Yus uf Kamil Aktuğ 2 ar » » ı. XI . ı951 

5 ay » » 5. xn . ı91i1 
2 a~- » » 6 . V . ı952 

Diyarbakır ıvt. Remzi Bucak ı a.'· nı ar.c ret ine hinacıı ı2 . n 1952 
Diyarbakır Mustafa Ekinci 20 gün lı asta lı ğınu bi n aeıı 2ı . m . 1952 

2 ay hastalığına binacıı 21 . IV . ı952 
Diyarbakır Kamil Tayşi 

.,. 
20 gün mıızer tine binarn 9 . TV . 1952 

mazığ Ahdullalı Demirta-ş 20 gün hastalığına binarn ll . IV . 1952 
ı ay • » 10 . V . 1952 

!•:rzincan abit Sağıı·oğlu 15 gün » ::0 5 . V . 1952 
}~rzıırum Mustafa Zer en 25 gün görc \•li bulunduğuna lıi -

ııaen 25 . TV . 1952 

Gazianteb . al alı attiıı Üıılii 25 gün hastalığına binaen 17 . TV . l!l52 

Hakkari elim Seven 2 ay hastalık ve mazereti n 
binaen 7 . I . 1952 

2 ay yollar kapalı olduğu için 5. m . ı952 

ı ay haRtalığıua binaen 6 . V ı952 

Istanbul . ala.mon Adato ı ay » ::0 23 . I . ı952 

ls tanbul Andre Vahraın Bayar 25 gün » » 20 . :xrr. 1952 

(s tan bu! ihad Reşad Belger 3 ay görevli bulunduğunıı bi-
naen ı. XI . 1951 

5 hafta görevli bulunduğuna 

binaen so . I . ı952 
ı,5 ay hastalığına binaen 26 . m . ı952 

3 ay • » ıa . V . ı9.')2 
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İstanbul Mithat Benkor 2 ay hastalığına hinnen 26 .m . 1952 

1 ay » » 26 . V . 1952 
İstanbul Nazlı Tlabar 3 ay mazeretine binaen ıo . XI . ı951 
İstanbul Hüsnü Yaman ı ay hastalığına hinaen 25 . IV ı952 

!zmir Halide Edib Adıvar ı ay » » ıo . XJr 1951 
ı5 gün » > ı2. I 1952 

İzmir Muhiddin Ereneı· ı,5 ay » » ı XI 1951 
!zmir Sadık Giz ı ay mazeretine binaen 9 VI 19!i2 

İzmir Vasfi Mentcş ı5 gün hastalığına binaen 7 ı ı952 

Kars Mehmet Bahadır 20 gün mazeretine binaeıı 3. IV ı952 

Kars Veyis Koçultı 20 gün hastalığına binaen ı . XI . ı951 
20 gün » » 9 . I ı952 

2,5 ay » ,. ı9 . V 1952 

Kars Tezcr Taşkıran 4 ay mazeretine binaen 26 ] ı 1952 
Kastnınonu Rifat Ta~lon 1,5 ay hastalığına binaen ı T 1952 

2 ay » » 7 IY 195:! 

Kayseri Emin Develioğlu ı ay ,. > 18 . IV 1952 

Kı ı· klareli Mahmut Erbil ı ay » » 7 . IV 19!i2 

Kırşehir Osman Bölükb.aşı 2 ay :t » 12 . II 1952 

Konya Ömer Rıza Doğrul 2 ay :t » 14 . XI 1951 
ı ay :t » ı4. u 195::! 

Konya Saffet Gürol 15 gün :t » 15 . IV 1952 
Konyıı Muammer Obıız 20 gün mazeretine binaen 29 V HJ52 
Konya Umran Nazif Yiğiter ı ay hastalığına binaen 29 IV 1952 
Kütahya Asım Gündüz ı ay hastalığına binacn 25 V 1952 
Malatya Esat Doğan 25 gün » :t 23 V 1952 

Malatya Hüseyin Doğan ı ay » » 10 xu ı951 

20 gün :t » 20 . III Hl52 
ı,5 ay » » 30 . IV . 1952 

Malatya Mehmet Kulu 2 ay » » 2ı . IV . 19!i2 
Malatya Abdülkadir Özbay ı ay mazeretine binacn 23 . V . 1952 
lHanisa Kazım Taşkent ı ay hastalığma binacn 7 . I . 19'52 

2 ay » » 25 . 1Y . ]!)5_ 

Maraş Ahmet Bozdağ 15 gün » » 24. HI 1952 
15 gün » » 2ı. V 1952 

Maraş nlfıhattin llüdayioğlu ı ay » :t 23 I 1952 
l;i ~ün :t :t 20 lV 1952 

Muğla emal llünal 20 gün :t :t 28 IV 1952 
Muğla Zeyyat Mandalinci ı ay :t :t 16 . xn 19:51 
Muş ITamdi Dayı ı ay :t :t ,31 . V 1952 
Niğde üreyya Dellnloğlu 25 gün mazeretine binacn 26 . V 1952 

Ordu Hüsnü Ak-yol 15 gün :t :t ı. V 19)2 

Ordu IIamdi Şnrlan 20 gün » :t 25 V 1952 

Ordu At.ıf Topaloğlu 15 gün » » 9 V 1952 

anısun Iliişim .Alişan ı ay hastalığına binaen 1 V[ 1932 

amsun İsmail Işın ı ay :t :t 6 VT 1952 

Sam un Firuz Kesim ı ay :t :t 30 . XI 1951 

Sinob erver omuncuoğlu ı ay » :t 29 . TV . 1952 

Sivas nhan Dizdar 2 ay » :t :l. , rı' . ı951 
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Tokad Fevzi Çtıbuk 2 ay hastalığına binaen 7 . XII . 1961 

2 ay » » 21. m . 1952 
ı ay » ... 20. V . 1952 

Tokad Muzaffer Önal 20 gün mazeretine binaen 28 . IV . ı9.52 
To ka d Mustafa Özdemir 1 ay hastalığuıa binaen 22 . IV . 1952 

ı ay :. :t 28. V . ı952 
Tok ad Nuri Turgut Topcoğlu 2 ay » » 3 . :xn . ı951 

2 ay » , 4. IV . ı95ı 
Trabzon Hasan Saka ı ay » » 2 m . 1952 
Urfa Öıncr Cevheri ı ay ~ » ı2 . II . ı952 

ı ay » » 4. IV . ı952 
Yozgııd Avni Doğan ı,5 ay " » 22. V . ı952 
Yo1~ad Fııik Erbaş ı ay » » 7. IV . 1952 
Zonguldak Ali Rıza İncealemdaroğlu ı ay » » 5. xn . ı95ı 

ı ay l> » 3ı . m. ı9.'52 
ZonWJidak Esat Kerimol 3 ay » .. ıo . IV . 1952 
Zonb"Uldak Cemal Kıpcak ı ay " » 20. V . ı952 

tÇTlMA : S 

Uçüncü içtima senesi içinde a.şağıda gösterileıı, üyeler Umumi Heyet karariyle izin a.lınışlardır: 

Afyon K. Ali lhsaıı Sfıbis ı tı.y mazeretine binaen lO . V . ı953 
Afyon K. A,:ru 1'an 25 gün hastalığına binaen 5. I .ı953 

Ağrı Halis Öztürk ı,5 ay mazeretine binaen 26 . m . 1953 
Ağrı Celal Yardımcı ı ay hastalığına binaen ı5 . J(TI . 1952 
Amusya Ilfımit Koray ı ay » » 4. V . 1953 

15 gün » , 4. VI . ı953 

Ankara Halahattin Adil ı RY » » 4. V . ı953 

Ankara adri Maksudj Arsa! 1,5 ay » » 17 . IV . ı953 

Ankara Saliihattin Benli 3 hafta mazeretine binaen 26 . I . 1953 

Ankara Osman Talat litekin ı ay hastalığına binaen 27 . IV . 1953 

Ankara Hfımjd Şevket lnce ı ay mazeretine binaen 22 . VI . 1953 

Antalya Ahmet Tekelioğlu ı ay hastalığına binaen ı . Xl . ı952 

Aydın şe,·ki Hasırcı ı ay » , 22. V . 1953 

Balıkesir MID-affer Ewroğlu 20 gün mazeretine binaen 7. IV . 1953 

Balıkesir Yahya Pehlivan ı ay » » 2:3. HI . 1953 

Bilecik İsmail Aşkın 20 @u » » 5 . IV . 1953 

Bingöl Mustafa uri Okcuoğlu 1,5 ay ha tabğına binaen ı .XI . 1952 

1,5 ay » » 8 . XI . 1952 

1 ay » » 23 . II . 1953 

Bitlis Saliihattin !nan ay :t , 15. . 1953 

Bolu Mahmut Güçbilmez 20 gün » , 20. V . 1953 

Burdur Mehmet Erkazancı 1,5 ay » » '6. V . 1953 

Bursa Agfır Erozan 20 gün , , H. V . 1953 

~ıınkın Kemal Atakurt 20 gün mazeretine hinaen 20 . V . 1951 
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Çoruh Mesud Güney 15 gün hastalığına binaen 26 o V o ı953 
Çorum ffasan .Ali Vural ı ay ) ,) ı9 o V o ı9.53 
Çorum ·1 [akkı Yemeniciler ı ay hastalığına bina en ı2 o XI o ı952 
Denizli l•'ikret Başaran ı ay » » 23 o m o 1953 
Diyarbakır Pı>rit Alpİskender 1,5 ay » » lO o rv o 1953 
Diyarbs:kır Y usııf Kamil Aktuğ 2 ay » » 1 o XI o 1952 
Diyarbalor Niizım Önen 15 gün mazeretine binaeıı 15 o Xli o 1952 
Erzincan Cemal Gönenç 1,5 ay hastalığına biııac ıı 23 o V 1953 
Erzincan Ziya Soyln 2 ay » » ~?, . V 1953 
Erzurum F'ehmi Çobanoğlu ı, 5 ay » » 24 o XI 1952 
Ga.zianteb Ekrem lenani ı ay » ;>o 10 o JV 1958 
Gazian te b Salii hattin Ünlü ı5 gün » » 2:3 o lll 1953 
Giresun ' l'a hsin İnanç Hi gün ,. » ı9 o I ı953 

Hakkari ı:iel iın Seven ~ ay » » 22 o XII o 19152 
ı ay mazeretine binaen 23 o m o 1953 
2 ay hastalığına binııcıı 23 o IV o 1953 
ı ay » » 30 o VI ı953 

Hatay Tayfııı o ökmcıı ı ııov » » 270 T o ı953 
Hatay lfasan Reşit Tankut ı ay » » 23 o m o ı953 
t sparta Kemal Demiralay 2 aov mazeretine bin acıı 21 o I ı953 

! stanbul Fuad HulUsi Demirelli ı ay hastalığına binaen ı o VT o 1953 
!stanbul razh 'flabaıo 2 ay » » 20 I o ı953 
!stanbul Hüsnü Yaman 2 ay » » ı5 o TV o 1953 

o fzmir Vasfi Menteş 1 a~' » » 26 o m .. 1953 
!zmir ' Abidin Tekön ı ay » » 27 o m o 19.!)3 
!zmir C"emal Tunca ı ay » » 28 o XII o 1952 
Kars Mehmet Bahadııo ı ay mazeretine binacıı ı6 V o 1953 
Kars v~yi Koçulu 1 ay » » ı2 V o ı953 
Kars llüseyin Cehit Yalçın ı ay hastalığına ·biıı a.cıı 23 VI o 1953 
Kastamonu Şükrü Kerimzade 2 ay » » 8 TV o 1953 
Kastamonu Ziya Termen ı ay » » 4o V o ı953 
Kayseri ~~min Develioğlu 25 gün » » 2 IV o 1953 
Kırklareli Mahmut Erbil 15 giill » » ı o XI o ı952 

ı ay :. » ı5 o XI o 1952 
Kırklareli o 'ı tk ı Pekkip 2 ay » » ı4 o T o ı95S 

1,5 ay > :. 28 o IV o 1953 
I ırşehir ÜMman Bölükba.şı ı,5 ay hastalığına binnon 21 o I o 1953 
Kocaeli c nlih Knlemcioğlu 20 gün mazeretine binaen 20 o V o ]953 
Konya Ao Fa.hri Ağaoğlu 2 ay » » 22 o VI o 1953 
Konya l mran Nazif Yiğiter ııy h:ıstalığına binaen ı5 o r o 1953 
Kütahya Asım Gündüz ı ııy » » 9 o I o 1953 
Kütahya Alırnet İhsan Gürsoy 1 ııy nın1.eretin binMıı 15 o VI o ı953 
Malatya Hfu yin Doğan ny hn~talığıııa binaen ı5 o V o ı953 
Malatya Mehmet Kulu 2 Ay :. » 4 o V o 1953 

:\[alatya Abdülkadir Özbay 1 Ay mıı zeretine binaen 26 o VI o 1953 
Manisa Refik Şevket İnce 1 ay bııstalığına binaen 22 o ·T o 1953 
Manisa Kil.zım Taşkent 2 ny » » 1 XI o ı952 
}{uğla o 'adlı' Nadi 1 :ıy » :. 80 I o 1953 
Muş Timndi Dayı 1,5 ay ) » ll o V o ı953 
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Niğde Hadi Arıbq ı ay ıııazeretine binaen 23 . m . ı953 
Ordu Hamdi Şarlan 25 gün :t :t ı4. V . ı953 
Rize Mehıııet Fahri Mete ı ay :t :t 12 . XI . ı952 

alllBun Haşiııı .A.lişan ay hastalığma binaen ı. V . ı953 
SalllBun Şükrü Uluçay 45 gün mazı>retine binaen 23 . VI . ı958 
Seyhan Mahıııut Kibaroğlu ay hastalığına binaen ı . V . ı953 
Sin o b Senrer Somuncuoğlu ı ay :t • 4. V . 1953 
1'ek irdağ Yusuf Ziya Tunta~~ ı ay )> :t ı4. T . 1953 
Tok ad Karndi Koyutürk 20 gün » • ı2 . I . ı953 

ay » » '}JT, V . 11158 
'l'okad Mustafa Özdemir ı ay nı azeretine bina en ıo. V . ı953 
Trabzon alih Esad Alperen ay hastalığına binaen 2. IV . ı953 
Yozgad Fai:k Erbaş a.y mazeretine binaen ı9 . xu . 1952 
Yozgad Yusui Karshoğlu ay hastal ığına binaen 27 . T . ı953 
Yozgad 1 J i\şiııı Tatlıoğlu 

1 
20 gün :t :t 15 . T . 1953 

Zoııınıldak Ali Rıı-a !ncealeıııdaroğlu ı ay » :t 23 . lll . 1953 
] ay » :t 29 . VI . 1953 

Zonguldak Rifat Sivişoğlu ı ay » :t 9 . TV . 1953 

tÇTİMA : 4 

Dördüncü tçtiıııa senesi iginde aşağıda gösterilen üyeler :Umuıııi Heyet karariyle izin aımı.ıardır 

Ankara Mümtaz l•'aik Feuik 1,:> <W mazeretine binacıı 1.5 . I . 1954 
Ankara Osman •ral fıt 1ltckiıı 2 ay hastalığına binaeıı ı . XI . 1953 

ı ay » • 2. I . 1954 
Antalya Fatin Dalaman 2 ay :t :t 14 . XI . 1953 
Balıkesir Ali Fahri İşeri 15 gün » ,. ll. I . ı953 
Burdur Mehmet Erka.ıancı 15 ırün mazeretine binaeıı 19 . XII . 1953 
Bursa Agah Erozan 20 gi.in baştalığına binııeıı ll . JCII . 1953 

Bursa Ali Canib Yönteın l a,\' » • 15 . .xrr . ı953 
Çanakkale üreyya Endik ı ay • ) 29 . I . 1954 
Edirne Ilasan Osma 14 gün • • ı . XI . ı953 
Erzincan f'emal :rÖnenç 2,S ay hastalığına hinaen 3. n . 1954 
Brzurum Said Başak 10 gün • • 2ı . xrr . 1953 
Hakkari elim Seven ı5 giin • • 23 . XT . ı953 
İsparta Kemal Deıııiralay ıs ı;riin mıızl'ı·ct i ne h ina ıı l!J . · ıı . 19:)1 

Istanbul . eyfi Oran 15 gün hastalığına biıı"rn 24 . XII . 1953 
tstanbul 20 !(Ün » • 29 . }.'1 ı953 

İstanbul . enihi Yüriiten ı uy ) ,. 1 . Xl . 1953 
İzmir Halide Edib Adıvar 20 ~n • ,. 4. Tr . 1954 

1 ımı it· Vasfi 'Mentcş 1 ay ,. ,. 6. I . ı954 
Kars Mehmet Sahadır 20 !(Üll ) ,. rı . 1954 

Kars Voyis Koçulu 20 gün mazer tine bina n J Xl . 1953 
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Kars Hüseyin Cahit Yalçın ı ay hastalığına binaen 9 . XII . ı953 
Kırklareli Sıtkı Pekkip 2 ay :. :. 9 . XII . ı953 
Kocaeli Mümtaz Kavalcıoğlu ı ay » , ı7 . I . ı954 
Kocaeli Ethem Vassaf ı ay , » ı . XII . ı953 
Kocaeli Mehmet Yılmaz 20 gün " » 25. I ı954 

Manisa Faruk İlker 2 ay hastalığına biııaen ı9 . )(II . ı952 
Manisa Refik Şovket İnce 15 gün mazeretine binacn ı3 . XII . ı953 

ı5 gün , » ıo . II . ı954 
l\faraş Abdullah Aytemiz ı ay hastalığına binaen ı7 . XI . ı953 
Mardin Aziz Uras ı ay .. » ı5. XI . ı953 
Niğdo HadiAnbaş ı ay mazeretine binaen 4. I . ı954 
Ordu Harndi ş·arlan ı ·ay hastalığına binaeJl 7 . XII . ı953 
Rir.e Mehmet Fahri Mete ı o gün » » 30 . XI . ı953 
Sanısun Haşim Alişan ı ay , » 30. XI . ı9.53 
Tokad Harndi Koyutürk ı,5 ay , l) ı2 . XI . ı953 
Trabzon S. Feh.nıi Kala.ycıoğlu • 2 ay mazeretine binaen ıo . XII . ı953 
Yozgad ilişim Tatlıoğlu ı ay hastalığıua binaon 29 . XI . 1953 
Zonguldak A. Rıza İncealemdaroğlu ı ay » » ıs . X.H . ı953 



12. T eşrir masuniyet 

lÇTlMA : F. 

Fevkalade l çtima içinde teşrii masuniyetlerinin kaldırılması bahis mevzuu olan zatlar haklan
da tatbik olunan muameleler aşağıda gösterilmiştir : 

Af,YOil K. 

Af~·on K. 

Istanbul 

lstanhul 

Kütahya 

Kütahya 

Zoııguluıık 

Buı·su 

Çankırı 

İstanbul 

Kırşehir 

Zonguldak 

Kemal Özçoban 

A) Vlll nci Devreden lwUııılar 

Basın yoliyle tahlıjr S . Xl . 1950 tarihinde hükümet 

J\:emal Özçoban 

Cihad Baban 

Rcnihi Yürüten 

Adnan Menderes 

Adnan Menderes 

Ali Rıza Incealemdar
oğlu 

tarafından ge.ri almmıştır. 
Halkı kanunlara karşı 8. XI. 1950 tarihinde hükUmet 
gelııUye teşvik 

Basın yoliyle tal;kir 

Dövmek 

Tahkir 

Tahkir 

tarafından geri alınmıştır. 
. Xl. 1950 tarilıind h.ükümet 

tarafından geri alınmıştır. 
. XI. 1950 tarihinde hükümeı 

tarafından geri alınmıştır. 
8 . XI . 1950 tarihinde hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 
8 . XI. 1950 tarihinde hül,.iimet 
tarafından geri alınmıştır. 

2527 sayılı Basmayazı ve . XI . 19ŞO tarihinde hükümet 
Resimleri Derleme hak- tarafından geri alınmıştır. 
kındaki Kanuna muhale-
fet 

B. b'rı•kalade 1çtinıa osna.mıclo gelrnlcr 

Agah Erozan 

Kfızım .Arar 

~1.iikerrenı Sarol 

Osnııın Bölükbaşı 

Tahkir 8 . XI . 1950 tarihinde Hükümet 
tarıifıııdan geri alınmıştır. 

5545 sayılı 1\Iilletvekille- . Xl . 1950 tarihind IJüküınet 
ri Se~imi Kanununa mn- tarafından geri alınmıştır. 

halefct. 
Tahkir 

Tahkir 

8 . XI . 1950 tarihind Hükümet 
tarafından geri alınmıştır . 

• 1XI. 1950 tarihinde Hükümet 
tarafından geri 'almmıştır. 

Ali Rıza tneea.lemdııroğlu 5545 ayı lı 1\filleivekille- !l . XI . 1950 tarihinde Hükiimet 
ri Seçimi Kanununa mu- tarafından geri alınmıştır. 

halefet. 
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lQTtlWU : 1 

~ci İ9tima igiııde tetrii maawı.iyet.leriniD. kaldınlmıwıı be.his mevzu olan zatlar tıa.kkmda. 
W.tbik olıuwı muameleler ~a.tıda göateıi.lmiştir : 

Afyon K. Kemal Ozçoban 

Bursa Agah Erozan 

Diyarbakır ·azım Önen 

Edi nı e Hasan Osma 

Edirne Hasan Osma 

Gireıııın Mazhar Şener 

İzmir Sadık Giz 

Kars Hüs yin ahit Yalçın 

Kastamonu • Muznffeı· Ali Mühto 

Kastamonu Ahmet Keskin 

Kütahya Remzi Koçak 

Halil.tyt. Mehmet Karta! 

Maraş Ahmet Bozdağ 

){•ra Alunet Bozdağ 

.l:lakaret ve dövme 

uç saklamak 

Basın yoliyle hakaret 

•rakibaL ierasmın Devı·e sonuııa 

bırakılınasına 18 . IV . 1951 ta
rihinde karar veri lmiştit·. 
'l'akibat icrıısının Devre soııuıııı 

bırakılınasma 25 . I . 1952 tıı

rihinde karar verilmiştir. 
Takibat ierasınm Devre sonuıııı 

bırakılınasına 18 . IV . 1951 ta-
rihinde karar verilmiştir. 

igorta kanunlarına mu- •rakibat icrasının Devre soııuıııı 

halefet bırakılma~ıu.a ı . IV . 1951 ta
rihinde karar verilmiştir. 

, igorta kaııWll aı,na mu- 'l'akibat icı·~ı.::~ ınııı Devre soıı uıı ıı 

halefet bırakılınasına 25 . I . 1952 ta-
rihinde karaı· verilmiştir. 

1'rafik kaideleriııe ria- ' l'akibat icrasın.ın Devre suuuııa 
yetsizlik bırakılınasına 25 . [ . 1952 tııı·i

hiııde karar vPrilmiştir. 
Otomobille ıı.daına çarp- Takibat ierasının Devre sonuıw 
mak bırakılınasına 18 . lV . 1951 ta

rihinde karar verilmiştir . 

•Basın Yoliyle hakaret Takibat icrasınııı Devı·e sonııııa 

Hakaret ve dövme 

Tehdit ve bWjkasını in-
c itecek harekette bu-
lunmak 
Devlet memurunu vazi-
fesinden dolayı tahkir 

Neşir yoliyle hakaret 

Tabkir 

Tahkir 

bırakılınasına 25 . 1 . 1952 tari
hind • ka .. ar verilmiştir. 

Takibat icnıııının Devre sununa 
bırakılmaı.ına 20 . IV . 1951 ta
rihinde karar verilıniştiı ·. 

Takilıııt i c rasının DE>vre soııunH 
bırakılınasına 25 . 1 . 1952 tari
hinde karar verilmiştir. 

Takibııt İcrasının Devı·e sumı ıı~ 

bırakıliiUISlna 20 . IV . 1951 tıı

rihiııde karar verilmiştir. 
Takibat icrasmm Devre sonuna 
bırakllmasına 20 . IV . 1951 ta
rihinde karar verilmi§tir. 
Takibat icrasınm Devre sonuııo 
bırakllmasına 25 . I . 1951 ta
rihinde karar verilmiştir. 

Takibat icra.sının Devre sonuııa. 
bırakllmasına 25 . I . 1952 ta-
r ihinde kar&l' vel'ilınİ4tir. 



Sin o b 

Sivas 

Sivas 

'l'ekirdağ 

Tekirdağ 

Trabzon 

Yozgad 
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CeTdet Kerim !needa:n. Yasak zaman vt- y•:rde Takibat icrasının Devre sontma 

seçim propagandası .' ap- bırakılmasııııı. 20 . IV . 1951 ta-
mak riliinde karar verilmiştir. 

ll>rahiın Duygun Teknik işlere muhassıı.s Takibat İcrasının Devre sonuna 
arabanın tamirinde yapı- bırakılınasma 1 . I . 1951 ta
lan yolsuzluğa iştirak riliinde karar verilmiştir. 

Rifat Oçten Tahkir Takibat icrasmın Devre sonuna 
bırakılmasına 20 . IV . 1951 ta
rihinde karar verilmiştir. 

Şevket Mocan Rulı<~ntsız silih taP,.mak Takibat icrasımn Devre souuna 
ve t<şhiric\E' ~l'scbbüs bırakılmasına 25 . I . 1951 ta-
etmek riliinde karar verilmiştir. 

Hüseyin Bingül Tahkir Takibat icrasırun Devre sonuna 

M. Reşit Tarakçıoğlu 

Niyazi Ünal Aleılı 

D övmek 

bırakılınasına 25 . I . 19.52 ta
rihinde karar verilmiştir. 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bıralalmasına 25 . I . 1952 ta-
riliinde karar verilmiştir. 

Seçim Kanununa aykırı Takibat İcrasının Devre sonuna 
hareket bırıı.kılmasına 5 . I . 1951 · tıı.

rihinde karar verilmiştir, 

lÇTİMA : 2 

İkinci içtima içinde teşrii masuniyetlerinin kaldırılması bahis mevzu olan zatlar hakkında. 
tatbik olunan muameleler aşağıda gösterilmi§tir : 

Afyon K. 

Ağrı 

Ankara 

Ankara 

Antalya ve 
Denizli 

Bakir Oynaganlı 

Celal Yardımcı 

Dağistan Binerbay 

Mümtaz Faik Fenik 

Jandarmaya hakaret ve Takibat icrasının Devre sonuna 
mukavemet lmakıln,nsına 1 . II . 1952 tari

hinde karar verilmiştir. 
Hakaret 'l'akibat icrasmın Devre sonuna 

bırakılmaınna ] . n . 1952 tari
binde karar verilmiştir. 

Polis ve bekçilere baka- Takibat i crasının Devre sonuna 
ret ve kanunlara söv- bırakılınasına 2 . lV . 1952 tari-
rnek hinde karar verilmiştir. 
Basın Kanununu ihliil Takibıı.t İcrasının Devre sonuna 

bırokılmasına 2 . IV . 1952 tari-
hinde karar verilmiştir. 

Akif Sarıoğlu ilc Fikret Tflyin edilen yer dı§mda Takibat icrasının Devre sonıma 
B8§8ran konuşmak suretiyle 5545 bırakılınasına 15 . Tl . J 952 tari-

sayılı Kanunu ihlal binde karar verilmiştir. 

Aydın ve Çoruh Nail Gcveci ile .Ali Rıza 5545 sayılı 1ılliletvekille- Takibat icrasmın Dene sonuno 
, ağlar ri Seçimi Kanununu ih- bırakılınasına 1 . II . 1952 tari-

liii hir~dc karar verilmiştir, 



Balıkesir Vacid Asena 

Bolu Kamil Kozak 

Çanakkale Süreyya Endik 

Gibıüşane Halit Zarbun 

Gümü~ane Halis Tokdemir 

!stanbul Hadi Büsman 

İstanbul Nazlı Tlabar 

İstanbul S~nilıi Yürüten 

Kars Abbas Çetin 

Kars Abbas Çetin 

Kars Hüseyin Calüt Yalçın 

Kars Hüseyin Cahit Yal~ın 

KJrklarcli :Mahmut Erbil 

Kırklaı·eli Sıtkı Pekkip 

Kır~ehir Halil zai Erkut 

Malatya Hikmet Fırat 
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Seçim Kanununu ihlal Takibat icrasının Devre sonuna 

bırakılınasına ı . n . 19&'2 ta
l'ihinde lmrar verilmiştir. 

Sigorta kanuniarına mu- Takibat ic ı·asmın Devre sonuna 
halefet. bırakılınasına 25 . I . 1952 ta

Tahldr. 
rihinde l>aı·aı· verilmiştir. 

'l'akibat icrasıum De·He sonuna 
hırakılmasına 15 . II . 1952 ta-
l'ihimle karar verilmiştir. 

Otomobille çocuğa ~m·p. Takibat İcrasının JJevre sonuna 
mak suretiyle yaralamak bmılnlıuasına J . Il . 1952 ta-

ı·ilıinde karaı· verilmiştir . 

5545 sayılı Milletvekillc- Takibat İcrasının Devre sonuna 
ri Se~iıni Kanuııunu i h- bırakılınasına 15 . H . 1952 ta-
la!. rihinuc karar verilmiştir. 
Türk Ceza Kanununun Takibat inasının Devre sonuna 
230 ncu maddesiyl e sa- bınıkılnıusına 15 . H . 1952 ta· 
nık. r·ihinclc karar verilmiştir. 
'l'eılbir·sizliklc 

maya sebebiyet 
yarRJıı. 'l'akibat İcrasının Dcvrı> soııuııa 

vermek. bırakılıııasıııa :!2 . II . 1952 ta-. 
rihinde karar verilmi ştir. 

Korkutmak kaseliyle si- 'l'akihat irmsının Devre sonıı.ıa 
liılıla tehdit hırakılnıasına 15 . II . 1952 ta-

rihinde l>nraı· veı·ilmiştiı·. 

:M'atbua clağıtdınıııık su- Takibat İcrasının Devre sonuna 
retiyle Basın Kunununıı bırakılınasma 1 . II . 1952 tıı-

ihliil rilıinde karar verilmiştir. 
Matbua ıiağıttıı1mık su- 'l'altihnt icrasının Devı·e sonuna 
retiyle Basın Kanununu bırakılnıasına 1 . II . 1952 ta-
ihliil riliinde karar vcrilıniştiı·. 

Basın yoliyi B. 111. ~fce- 1 . IV . 1952 tarihinde tcşı·ii 

lisini tahkir ve tezyif masuııiyetinin kaldmlrnasına ka-

Basın yoliyle tahkir 
ı·ar v erilmiştir. 

1'nldbat icrnsının Devre sonuna 
bıı'akılnıasına 26 . l!J . 1952 ta-
ı·ihind e karar verilmiştir. 

igorta kanuniarına ri- 'l'akibat İ crasının Devre sonıına 
ayet etmemek bırakılınasına 25 . ı . 1952 ta

l'ihindc karar V!'rilmi5tir. 
Vazife başuıdaki emni: 1'nldhut icrasıııııı D!!vı·e sonuna 
yet Cimirini tahkir bırokılmasına ı.ı . lV . Hl52 ta-

rilıiııdc karar verilmistir. 
fi~>45 suyılı Milletv!'ldl· 1'akihat irr:ısıııın DenP srıııuııiı 
leri R!'~inıi Kmıumınu hıraltı]ınnsına 15 . 111 . 1932 ta-
ihlal rilıiml<> lmı·:ır \' cı•ihni~tir. 

:>5-!5 sayılı ~Iill rtYelJI- •rnkihnt il'l' nsınırı D<'H<' s <> ı ıııııa 

l<'ri Se ·imi K amınunu bırııkılınııonrıa l . ll . 1!13:.! tai'İ· 

ihliil hiıırle kıtı'aı· \l'l'ilıni, tir. 



Malatya Mehmet Sadık Eti 

Maraş Ahmet Bozdağ 

Ordu .\tır TopaJoğlu 

ür du Naşit Fırat 

Samsun !smail Işın 

Samsun Muhittin Özkefeli 

Seyhan 1\falmıut Kibaroğlu 

Zonguldak Rifat Sivi§oğlu 

Zonguldak Esat Kerimol 

Zonguldak Hüseyin Balık 
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'l'. C. Kanununun 161 Takibat icrıısınıu Devre sonuna 
nci maddesini ihlal bıralu l masına 28 . Ili . 1952 ta-

rihinde karar verilmi§tir. 
Mektupla tahkir ve telı- 'I'akibat icrasının Devre sonuna 
dit bırakılınasına 19 . Xll . 1952 ta

'I' alıkir 
rihinde karar verilmiştir. 

Tnkibat i cı·asın ın U vre somına 
bırakılııınsına 15 . ll . 1952 ta-
rihindc karar verilmiştir. 

Cezayı mucip beyanatta Takib:ıt icrasının DeVl·e sonuna 
b~lunıuak bıı·akılmasına 19 . XII . 1952 ta-

rihinde karar verilmiştiı·. 

Radyo ücretini ödeme- 1'ııkibııt i crasının Devre sonuna 
mek suretiyle Telsiz bırakılmnsıııa 14 . IV . 1952 ta-
Kıı nununu ihlfıl ri hi nde karar vcı·ilmjştir. 

Görevini kötüye kullan- 1'akibat icrasının Dev ı·e sonuna 
mak ve savsamak lıırakılma~ına 14 . IV. 19:52 tari-

lıinde karar verilmiştir. 

Dövmek ve tahkir et- 'l'akibat icrasırun Devre sonuna 
mek bırakılmasına 19 . XII . 1952 tari

lıinde karar verilmiştir. 
D övmek Tnkibat icrıısının Devre sonuna 

bırakılınasına 25 . I . 1952 tari
lıinde karar vcı•ilmiştir. 

Sigorta kanuniarına ria- Takibat icrıısıııın Devre sonuna 
yet izlik bırak:ılmasını.ı 15 . II. 1952 tari-

lıindc karar verilmi5tir. 
Seçim amnda kötü ni- Takibat icrasırun Devre sonuna 
yetle itirazda bulunınaJ; bıı·akılmasına J 9. XII . 1952 tari

lıinde karar vrrilmiştir. 

1ÇT1MA : 3 

Uçüncü İçtima içinde teşrii masuniyetlerinin kaldınlması bahis mevzu olan zatlar lıa.kkında 
tatbik olunan muameleler aşağıda gösterilmiştir: 

Afyon K. Ali 11ısan abis 

Ankara Mümtaz Faik FcııHr 

Aydın Şev ki Un sm' ı 

Bilecik İsmail A~kın 

Tahkir ll . XI . 1953 tarihinde llükü
met tarafından geri alınmıştır. 

Basın yoliyle hakaret X neu Devrede 3/2 numara ilc 
Komisyona vcriJıruştir. 

Ba~ın Kanununa muha- ,· nuu Devr de 3/4 numara ile 
lif harekette bulunmak Komisyonu verilmiştir 
Basııı Kanununu iWal 'l'akibnt icrasmın Devre.> sonuno 

bırakılınasına 19 . xrr . 1952 ta
ı;Jıuıde karar verilmiştir. 



Biieeik 

Çankırı 

D~varlıakır 

İzmir 

Jzıuir 

!zmir· 

!spaı·ta 

Kars 

Kars 

Kırkl ıı eeli 

Kırklaı·eli 

Maraş 

Samsun 

inob 

Zonguldak 

Zonguldak 

lsıııail .;\şkın 

( '(l liil Otın nn 

Kfıınil ' l'nyşi 

Behzat Bil~in 

Sadık Giz 

Cihad Baban 
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Basın yoliyle tahkir Takibat i c raııınuı :Devr·e sonnııa 

bmıkılmaı;ına 19 . XU . 1952 ta
rihinde karar verilmiştir. 

J\lfeınuı·iyet var.ifcsini su- Takibat icrasuun Devre sonuna 
iistimal brı·akılma~ına 19 . :Xll . 1952 tıı

ı-ihiude karar verilın.i<;tir. 
Radyo ücretini ödem<'- .X ncu Dcvrcqe m'ebuM ı;e~il nı e
mek suretiyle 3222 sayıl ı diğinden Hüküm ete iaue eui l-
'l'elsis Kanununu ilıJ ıil 

Basın yoliyle tahiDr 
nıiştir. . 
'l'akibat İcrasının Devre sanuna 
bırakllmasına 19 . XII . 1!)52 ta-
rihinde karar veı-ilmiştir. 

Tütün beyannamesi ver- Takibat i crasının Devre ı:ıanuna 
memek bırakılmasına 19 . Xll . 1952 ta-

rihinde kaı·ar verilmiştir. 

Tahkir X ncu Devrede 3/7 numara ile 
komisyona verilmiştiı·. 

Said Bilgiç ve Tahsin 'I'o- Cemiyetler Kanununu X ncu DeVl·cde 3/6 ınımara ilc 
la ihlal komisyoua verilmiştir. 
Sı rrı Atalay Basın yoliylc lahkir X ncu Devrede 3/8 nıımıı.rn ilc 

l<omisyona verilmiştir. 

Hüseyin Cahit Yalçın Basın yoliyi e tA h kir X ncu Devreile mebus se~i l nıe

diğinden hiikünıele iade edi l-

Sıtk--ı Pekkip 

·Mahmut Erbil 

Ahm et Kadoğlu 
mct Bozdağ 
Ferit Kılıçlar 

mi~tir. 

Hadyo llibone bedelini 1'a.kihııt ic ı·ııı:;ının Devre sıınun;ı 
ödememek h mı kılınasına Hl . Xl! . 1%2 ta

ı·ih iııd e karar verilmiştir. 
Sigorta lmnnnlarına mu- X ncu Devrede 3/11 numara ile 
halefet komisyona verilmiştir. 

ve Ah- Tahkir X ncu Devrede 3/14 numara ile 
komisyona verilmiştir. 

Dövınok ve ta lık i ı· etmek 'l'akibat icrasının Devı·e sanuna 
bırakılmasına 19 . XII . 1!)52 ta
rihinde karar verilmiştir. 

Hasıın Fehm.i Ustaoğlu Basın yoliyle irticai pro- X ncu Devrede Mebus scçilmedi-
paganda. ğindcn Hükümete iade edilmiştir. 

erver Soruuncuoğlu Maadin Nizamnamesini Tak:ibat icrasınm Devre sonuna 

Rit:at Sivişoğlu 

lliiseyin Balık 
, • • 1'\-

ihlal. bırakılınasına 19 . X II . 1952 ta-

'I'abkir 

S igorta kanuniarına mu
halefet. 

rilıinde karar verilıni~tir. 

X ncu Devrede Mebus seçilmedi
ğinden Hükümete iade edilmiştir. 
X ncu Devrede 3/18 numara ile 
komisyona vıırilmiştir, 
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lQTlltU. : ' 

Dördüncü içtima içinde te~ maauniyetlerinin ka1dırılmaaı ba.hia m.emı olı.n u.tlar ll&ldmi· 
da tatbik olunan muameleler apğıda. gösterilmittir : 

Bolu 

Çankırı 

Çankırı. 

İstanbul 

Kars 

Kars 

Kırklareli 

Kırşehir 

Kıl"§ehir ve 
Zonguldak 
Konya 

Zonguldak 

Kamil Kozak Otomobile ~rptırmak X ncu Devrede mebuıı seçilmedi-
ğinden hükümete iade ed.i.J.ınittir. 

Kazım Arar Tahkir X ncu Devrede mebus seçilmedi
ğinden hükümete iade ed.ilmi.ttir. 

Kazım Arar Tahkir X ncu Devrede mebuıı seçilmedi
ğinden hükümete iade edilınift;ir. 

Mithat Sözer Tahkir X ncu Devrede mebus seçilmedi
ğinden hükümete iade edilmiştir. 

Liltif .Aküzüm Dövınek ve tahkir etmek X ncu Devrede mebus seçilmedi-
ğinden hükümete iade edilmiştir. 

Hüseyin Cahit Yalçın Basın yoliyle tahkir X ncu Devrede mebus seçilmedi
ğinden hükümete iade edilmi§tir. 

"Mahmut Erbil . 4772 sayılı Kanuna mu- X ncu Devrede 3/10 numara ile 
halefet encümene verilıniştir. 

Osman Bölükbaış1 Tahkir X ncu Devrede 3/12 numara ile 
encümene verilmiştir. 

Osman Bölünbaışı ile Ab- Ceı,ııiyetler Kanununu X ncu Devrede 3/28 numara ile 
d ii rrahınnn Boyacıgiller ihlill encümene verilmiştir. 
Himmet Ölçmen 5431 sayılı Kanuna mu- -6 . I . 1954 taribinde hükümet 

halefet tarafından geri alınmıştır. 
A..bdürrahman Boyacı- Hakaret X ncu Devrede mebus seçilmedi-
giller ğinden hükümete iade edilmiftiı·. 



•J13. ı Mebuslar tarafından Meclis dışında ifa olunan vazifeler 

• - İÇTlMA : F . 

A) Avnıpa Konseyi !sti§aı·i Meclisi 

Avrupa !sÜşari Meclisi girinci toplantısı 7 Ağustos 1950 de başlamış 28 Abrustos 1950 de bitmiştir. 
Bu toplantıya katılan Türk Heyeti İzmir Milletvekili · Ekrem Hayri Üstündağ 'ın Başkanlığında 
~ıda ad laı:ı yazılı zatladdan teşekkül etmiştir. 

Ekrem Hayri Üstündağ 
A. Hikmet Pamukoğlu 
Cibad Baban 
Osman Kapani 
Suad Hayri Ürgüplü 
Ziy-ad Ebüzziya 
Zeyyad Mandalinci 
Kadir Nadi 

İzmir 

Giresun 
İzmir 
İzmir 
Kayseri 
Konya 
Muğla 

Muğla 

B) Plırlamııntolammsı Birligi Türk Grupu 

Parlii.mentolararası Birliği Türk Grupu 1.Vll.l950 tarihinde Büyük MiUet Meelisi Başkanı Refik 
Koraltan'ın r iya. etinde toplanmış ve yapılan seçim neticesinde ldaı·e Heyeti aşaibdn isimleri yazılı ze
vattan teşekkül etmiştir . 

Başkan : İzmir l\ii11ettekili ihad Baban 
Başkan V.: Ankara :t :Mümtaz Faik Fenik 
l\lulıasebeci : Bursa ,. elim Ragıp Emeç 
Kô.tibi Umui : Istanbul » alarnon Adııto 
Üye İzmir ,. O man Kapani ,. Kars » Tczer Taşkıran ,. Konya » Ziyad Ebüzziya 

,. Muğla ,. . "adir adi 
,. • eyhan ,. ezıni Türk 

Eyl\ıl 1950 tarihinde Düblin şehrinde toplanmış olan 39 nru Parliimentolararası Birliği konfe
ransına Türk Grupunu temsilen Başkan !zmir l\1illetvelrili Cihad, Baban, Kiitibi lJmumi ! stanbul lllil
letvekili alarnon dato, üyeden İzmir Milletvekili O nıan Kapani, Kay eri lllilletvekili Suad Hayri 
Ür üplü, Konya lllilletvekili Ziyad Ebüzziya iştirak ve konferansı mütaakıp hazırladıkları rapoı·u 
Büyük Millet Mecli i üyelerine tevzi etmişlerdir. 

Paı-lamcntolaı·omsı Bir/iğji Türk Gr'111)1tntı te, kil eden zatlar 

Afyon Mm tvekili r em al Özçoban Ankara 1\lillet.,.<'kili S<'yfi Kurtbek 
Afyon ,. Ahnıed Veziroğlu Antalya ,. Nıızifi Şerif Nabet 
Anıasya :. illimit Koray Antalya ,. Ahmet Tekelioğlu 
Ankara ,. ._ alahaddin Adil Antalya :. Lhrahim ubaş1 

Ankara .,. adri li:Iaksudi Arsal Antalya :. Durhan ttin Onat 
Ankara .,. 1[ünıtaz Faik Fenik Antalya :. Akif Sarıoğlu 



Aydın 

Aydın 

Balıkesi? 

Balıkesir 

Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 

Bolu 

Milletvekili Lütfi Ülkümen 

Burdur 
Bursa 
Bm sa 
Bursa 

Çanakkale 
Çanakkale 

anakkale 
Çanakkale 
('nnakkalıı 

('anları 

Çonıh 

Çorulı 

Çorum 

Denizli 

Diyarbakır 

Diyarhnkıı· 

Edirne 
Elfızığ 

Erzincan 
Erzurum 
Erzur·uın 

Erzurum 
E ·ki§elıir 

Eskişehir 

Oazinnteh 
Gazian te h 
Gazianteb 
Gaziantah 

Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
,iı·esun 

Giresun 

Ilatay 
Ilatay 
!çel 

!stanbul 
İstanbul 
!stanbul 

, Cevat Ülkü 
» Esat Budakoğlu 
» Sıtla Yırcnlı 

» !smail Aşkm 
» 'l'::ı.lfıt Oran 
» Feridun Fikri Düşünsel 

» Zulıuri Danışman 

» Mehmet Özbey 
> Selim Ragıp Emeç 
» Selim IIerkmeu 
» lllıliisi Köymen 

» Kennn Akmanlar 
» ~i.ireyya Endik 
» Hrdi Enüstün 
» lh sıın Karasioğlu 

» Ömer Mart 

» Kazım Arar 

» ~lccit Bumin 
» .\li Rmı Sa~laı· 
» Saip Özer 

» Ali ('ohanoğlu 

Per·it Alpiskenel ı· 

» :H. Rrmzi Bucak 
,. CPnııı l lGipı·ülü 

» :Mchm<'t Şe,· ki Yazınan 

» Şrnı ·ettin (lünaltay 
» Rıfkı Salim Bur~ak 
» Emrullnh Nutku 
» Said Başak 
» Ali Fuad ebesoy 

» Kemal 7-c.vtinoğlıı 

» l·~kr('rıı enaııi 

:o ,'ülr~·nıan Kurauel 
» Ali Oeak 
» Cevdet San 

» Tlaıudi Bozbağ 

:o Ali ~tt('i Du~·duk 

:o HayrPttiıı Eı·knwn 

» Talıı.;in Inan~ 
Doj!aıı J((i~·mt•n 

:\fazlıar Şener 

Crliil Sait Sirrn 
Ha'iaıı H<' it Tanlnıt 
[fü~r.vin Fa·ııt 

Em·er .\dakıın 
Ahııwt 1Iıırnıli Ba ar 
:\litlıut Benkcr 

913 -
1stncbu1 Milletvekili Fuad Ilul(ısi Demirelli 
!stıınbul :o Bcclı·i Nedim Göknil 
İstıınbul » Adnan l\leııd res 

1 tanbul 
İstanbul 
İstanbul 
lzmiı· 
!zmir 
lzıuir 

İzmir 
İzmir 
Kıırıı 

Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konyıı 

Malatya 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Aardiıı 

Mardin 
Mardin 

1\Inğla 

Muğla 

)!uğla 

'iğde 

.·iğde 

Niğde 

Xiğclr 

Ordu 
rdu 

Ordu 
Ordu 

anısun 

Ramsun 
Seyhıut 

:o ~Iük('lTCm Sarol 
,. Celal Türkgeldi 
» Andt'P Valırnnı Bnynr 
» Bclııat Bilgin 
.,. Mehııwt Aldemir 
» Va.,fi l\IentC§ 

" Cemal Tunca 
.,. Ekrem Hayri Üstündağ 
» Bsat Oh:tay 
» Tezcr Ta kıran 
» Ilü eyin 'abit Yalçın 
» :\luzaffl'ı' Ali Mühto 
.,. Fikri Ava)dın 
» Sıtk ı Pekkip 
» Hirut Özdcş 
,. Etlıt'ııı Yus.~af 

.,. ~lüıııtaz KaYalcıoğlu 

» Saim Önlıou 
» Rifat Alabay 
» Rcmzi Birand 
» Ömeı· Rıza Doğrul 

» Ra ffct ,üro! 
,. 1Iuummer Obnz 
.,. llimrn t Ölçmen 
» )!ehmet Sadık Eti 

» Adnan Karao manoğlu 
» Nııfiıı Körcz 
» 'udi Mıhçıoğlu 
• Rı1.a Ertt'n 
.,. Abdülkadir KaJav 
:o Kemal Türkoğlu 
.,. Azi?. Uras 

:o Ze:vyat )faudalinci 
» .:\Tıılir Nadi 

.,. ~nı·i Özsan 

:. Asım Doğanay 

» X<'cip Bilge 
:. Ferit Eccr 

Fahri Köşlwroitlu 

• 'ıışit Fırat 
Yıı.-ııf Ziya rtn~ 

Zeki ::\Ieu.~t Rcıl'r 

Harndi arlan 

Firıu Kesim 
Perid Tüz 1 
R<'şııd Gü~lü 
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~(>yhan Milirivekili Cr;ı;nıi Tiirk Trnbr.on Mill(>tvekili Mustafıı. Reşit Tarakf;ıoğlu 
,'iird :. Baki Erden Trabzon » ahid Zaınangil 
Sina b :. i\Iuhit Tümerkan Tunceli :. Hasan Rem;ı;i Kulu 
Sivas :. Sedat Zeki Örs Urfa » ı ecdet Açıınal 
Siva.s » Halil !mrc 

1 

Urfa » F'cridun Ergin 
'l'rabzon » Uamdi Orhan ZongÜ.Idak » Yunus Muanımer ükant 
'frabzon :. 1 fıı.qan Saka Zonguldak :. Ali Rıır.a tne«>al«>mdııroğlu 

C) Avrupa ·Paı·l6ıMntokır Birliği Tiirk Grupu 

Avrupa ParlAmentolar Birliği Tüı·k Grupu Genel Kurulu, seçimlerin yenilenmesi üzerine 13. V.LI 
1950 taribinde Büyük Millet Meclisi Başkaru R.~fik •K oraltan 'ın başkanlığında olağanüstü toplan

mış ve gizli oyla aşağıda•ki seçimler yapılmıştır. 

Yönetim Komitesi 

Başkan : 
Başkanvekili 

Genel Sekreter 
Muha.sip 
Üye 
» 
» 
» 
:t 

J>E'M1~ilrı· 

.Ankara Milletvekili 
Burdur » 
Erzurum » 
Muğla » 
Urfa » 
İzmir » 
~eyhan l> 

<lircsun » 
Bolıı » 

Sadri Maksudi Arsa! 
Fethi Çelikbaş 
Babadır Dülger 
Zeyyat Mandalinci 
Feridun Ergin 
, adık Giz 
Reınzi Oğuz Arıık 

Tahsin İnanç 
Zuhuri Danışman 

lstanbul Milletvekili .Ahmet Harndi Başar 
Kastamonu » Şükrii Kerimıade 

18 - 21 Eyliil1950 de Alınanya'nın Konsta.s şeiıriııde toplanan cDördüncü Avrupa Pal'liımentolar 

Birliği Kongresi» ne Sadri Maksuqi Arsa.l 'ın Başkanbğında : 
Bahadır Dülgeı· (Erzurum), Tahsin lnanç (Giresun), 7.eyyat Mandalinci (Muğla ) iştirak etıııi~

lerdir. 
Yapılan çalı~malar bıtkkınclaki rapor tabettirilerek B. M. M eli i üyelerine tevzi edilmiştir. 

Grupa dahil üyeler 

A [yon K. Milletvekili Ahmed Veziroğlu Buı·sıı Milletvekili Hulfuıi Köymen 
_\ğrı :. Ka ım Küfrevi Bnr~a :. Haluk Şamıın 
Amasya :. lsinl't Olgaç Bursa » Agah Erozan 
Aııkara :. ~adri Maksudi Ar al ~·ıınakkııl :. Kl'nan Akmanlıı.r 

nkara » Mümt.az Faik Feııil· Çanukkale » 'üreyya Endik 
Ankaı·a :. Hamid Şevket lnee Çanakkal » Bedi Enüstün 
Antalylı :. Akü arıoğlu 'anakkale :. Ömer Mart 
Antalya » Ahml't Tekelioğlu Çankırı :. KD.zım Arar 
Antalya :. Ahmet Tokuıı Çoruh :. Mecit Bumin 
ydın » N anıış Gedik Çanılı :. Abbııs Gigin 

Bolu » Zuhııri Danışman Denizli » Ali Çobanoğlu 
Burdur :. Fethi Çelikb~ Diyarbakır » M. Remzi Bucak 
Ii'unlur :. Mehmet Özbey Edirne :. emııl Köprülü 
Bursa :. lim Herkınen Elazığ :. Mehmet Ş vki Ynıman 
Dur!lj :. adcttin Karacabey Erzincan » Ziya Soylu 



. Esklşı;ıhir MilletvekiliAhi din Potuoğlu 
Erzurum :. Said Başak 
Er:mrum :. Rıfkı Salim Burçak 
Erzurum :. Babadır Dülger 
gı·zm·um » Sabri Erduman 
l~rzur·um 

Erı.ııruın 

Oazin n te h 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Hatay 
TT atay 
lfatay 
İçel 
Istanbul 

!stanbul 
l~ t nnhul 
Istanhul 
l'staııhul 

[stıınhul 

fzmiı· 

fzıniı· 

!zmir 
lzmir 
Kars 
Kars 
Kastamonu 

Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
K ıı · k la re li 
Kırklareli 

Kocıteli 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

» 
» 

Bnver Karaıı 
Rıza 1'op<;noğlu 

Uevdet San 
Harndi Bozbağ 
Jiayrettin Erkmen 
Tabsin İnanç 
Ari( Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan 'J'üfekcioğlu 

Abdürrahman Mel k 
'eliH Sait Siren 

1 [asan Reşit Tankut 
Refik Koraltan 
f'ialamou Adato 

Ahmet. llamdi Başa ı· 
Fuad Jiulfisi Demirelli 
Mükerrem Sarol 
·azlı Tlabar 
Andı·e Vahram Bnyar 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
V ıısfi Menteş 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Şükrü Kerimzade 

~(uzaffer Ali Miihto 
Ihrahim lGrazoğlu 
Mehmet Özdemir 
. ıtkı Pekkip 
l<' aik Üstün 
Ethem Vassaf Akan 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hifat Alabay 
ltemzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
~nffet Gürol 
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Konya Milletvekili 
Kütahya :. 
Kütahya » 
Malatya :. 
Manisa » 
Manisa :. 
Mardin » 
Mardin ,. 
Mardin :o 
Mardin :. 
Mardin :. 
Muğla :. 
Muğla :. 
Muğla » 
Muş ,. 
Mu.5 :. 
Niğde » 
iğde :. 

'iğdo » 
Ordu :. 
Seyhan :o 
Seyhan » 
Seyhıı.n » 

Seyhan 
eyhıı.n 

eyhan 
. iird 

Sivas 
Sivas 
S ivan 
Tokad 
Tunceli 
Tunceli 

1'rabzon 
Trabzon 
Urfa 
U rf :ı 
Urfa 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 

Muı·ad Ali Ülgen 
llesim B sin 
l:Iakkı Gedik 
Mehmet adık Eti 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Abdürrahnıan bayar 
Mehmet Kamil Boran 
.Rıza Erten 
Cevdet Öztürk 
K e mal Türkoğlu 
Zeyyat Ma.ndalinci 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan 
Harndi Day:ı 
Ferit Kılıçlar 
Pahri Köşkeroğlu 
llüseyin Ülkü 
Asım Doğanay 

Yusu.t: ziya Orta.ç 
Rcmzi Oğıız Arık 

Sedat Barı 
Rl'şad Güçlü 

Sa Jim Serçe 
inaıı Tekelioğlu 

Cezmi Türk 
Baki Erden 
Muhit Tümerkan 
azım Ağacıkoğlu 

1brahim Duygun 
dat Zeki Örs 

ıtla Atanç 
Hıdır Aydın 

H. Remzi Kulu 

f'emal Reşit Eyüboğlu 
flamdi Orhon 
Necdet Açan&l 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 
Faik Erbq 
Yunus Muammer Alıı.kant 
Cemal Kıpcak 
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lÇTlMA : 1 

.A) :A'vrupa Konseyi l sti§ari Meclisi 

1. Avrupa ! sti§ari Meclisinin ilcinci toplantısı JS Kasım 1950 de başlamış, 24 Kasım 1950 de 
bitmiştir. 

Ikinci toplantıya katılan Türk Heyeti, Kayseri. Milletvekili u ad IIayri Ürgü blü 'u ün Baş-
kanlığında aşağıdaki zatlardan teşekkül etmiştir·: 

Suud Hayri Ürgüblü 
Cihad Baban 
Osman Kapani 
Ziyad Ebüzziya 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadl 

Kayseri 
İzmir 
İzmir 
Konya 
Muğla 

Muğla 

Bu toplantıya Ankara Milletvekili Sadri Maksudi .Arsal yedek aza olarak iştirak etmiştir. 
Türk Heyeti Başkanı Kayseri Milletvekili und Hayri Ürgüblü Avrupa lstişari Meclisi 1950 

içtiınaı hakkında bir rapor vermiş ve bu rapor tabedilerek sayın üyelere dağıtılmıştır. 
2. Avrupa !sti§ari Meclisi 1951 yılı çalışmıı ları Mayıs ve Kasım - Aralık aylarınola ceı·eyan 

etmiştir. Meclisin bu devredeki çalışınalarına iştirak eden Türk lleyeti Kayseri Millctvclcili Su
ad Hayri Ürgüblü'nün başkanlığında aşağıdaki zatlardan teşekkül etmiştir 

uad IIayri Ürgüblü 
Cihad Babıın 
Osman Kapııni 
ITüseyin Cahid Yal~ın 
Ziyacl Ebüzziyn 
Zcyyat Mandalinci 
!\adir "adi 
Kasım GüJek 

Kay eri 
İzmir 
1zmir 
Kurs 
Konya 
Muğla 

Mu <Yla 
. H. P. Genel ckr~tcri 

Ankara Milletvekili adri Maksudi Arsol ~nlışınalara yedek aza ıılarak i§tirak etmiştir. 

'rürk ITey!'ti Rnşkouı Kayseri Milletvekili uııd llayri Üı·güblü Meclisin 1951 yılı ~alışmala
rı hnkkmdıı biı· rapor vermiş Ye bu rııpoı· tabedilerek Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılmıştır 

B) Parliinıcııtolamrası TJiı·liği Tiirlc Onıpıı 

Parlamentolararası Birliği Tüı·k Grupu ldnrı- Heyeti, O rup l,;'munıi Ilcyetinin U . I. l!l51 tarihli 
toplantısında yapı lan seçim mti<'e ind!' aşağıdıı i~iınl cri yazılı ?.atlıu·dıın t e~rkkül etmi§t ir. 

Tiaşknn : !zmir Milletvekili Cihad Baban 
Boşkanvekili : lzmir :. Osman Kapııni 
~[uhaııebrri : Bursa :. IlalUk Şaman 
Umumi katip : tstanhııl :. 'alnmon Adııto 
Üye Antalya :. Ahmet 'l'okuş 
» Giresun :. 1 fayrt>ttin Erkınl'n 
» lstıınbııl :. -azlı Tlaha r 
» Kayseri :. uatl TTııyri Ürgüblü 
:J Konya ,. Ziyad Ebüzziya 

Pıırl iıınımtolıırıırıısı f\h·liği 40 ncı knnf ı-nu ı J9jJ yılında istanbul 'dıı ale Köşkiinde toplan
mış ve konfcrıııı.sı nıütoakıp bazırlunan rapor Büyük 1\fillet Meclisi üyelerine tevzi edilmiştir. 
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C) ilvrııpa Parl{ınıcntolar Birliği Tiir/; Grııpıı 

· 1. 4 Mayıs 1951 ve mütaakıp aylarda ::ladri ~faksucli Arsa! ve .Avrupa Konseyine katılan 

üyelerin iştiraki ile Strazburg'da toplanan «Avrupıı Federasyonu Anayasa Projesi:. Komisyonuna 
iştirak edilmiş ve yapılan konuşınalaı·a dair· olan meınor·aııdmu ve ıınayasa anııı projesi tahedilip 
Meclis üyelerine ve ilim mücs esclerine g-öıırlerilmiştir. 

2. 2 Aralık 1951 tarihinde Strazbu ı·g'da toplanıın «Av rupa Pal'lumeııtolaı· l:liı·liği Milli Komi
tt•lcr toplııntısı » ııa aclri Maksudi Arsa 1 \An k arn) ıun başkanlığında : 

Bahııclır Dülger (Br:r.urum), Sadık Gil (lzmir), M. o.;~vki Yazman {E l azığ), Y.uhuri Danışman 
(Bolu), Zeyyat Mandalinci (Muğla ), Ccli\1 Sait Si ren ( llntayl iştirak etmişler ve verdikleri rapor 
bııstırılıırak 8;ııyııı Meclis üyelerine tevdi edilmiştir. 

D) Parlamentolararası Tuı·iznı Birliği 7'iirk Grııpu llliitc§ebbis Heyeti 

Pıırlfııncntolaı·arası Turizm Dil'liği 'l'üzüğünc göre komite se~iınini yupmak ve bu Birliğe lmhl
ınaınızı sağlamak üzere aşağıda adlnı·ı yazılı sayın ,\lillct\·eldllc!'inden nıüı·ekkcp bir )Iüteşebbis 

'Jlt'yct Kurulmasına 13aşknnlık Divanmın 16 O ca k 1951 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Sıtln Yırcalı Balıkesir Milletvekili ve T. B . .M. U. Başlmıweldli 
Srdat Raı-an Çorum » » » ,. Başka n lık Divam Kütibi 
Fünızan Tekil 1stıınbııl » » :> ,. ,. » » 

İlırahim Kirazoğlu Yayseri " 
,. » :> » ,. ,. 

Muzaffer Önal 'fo ka d ~ » ~ ,. » ,. ,. 
N'aci Berlmıan Samsuıı ,. 
Zııhuri Danışman Bolu ,. 

Parliiınentolaraı·ası Turiını Birliği Tiirk lhtıpı' Idare H eyeti 

na ş kan f\alıkesiı- Milletvekili Hıtkı Yırcnlı 

B:ışlmnvekili Bol n » Ztılıuri Danışman 

fl0nel Sekreter Sanısun ,. Naci BHionan 

Haymai/n Kayseri ,. thrıılıiııı Kirazoğlu 

Çomm ,. Scdnt Baran 

Ç'oruh ,. Dr. A. Rıza Sıığlar 

Tolmd " .Haluk Ökerı>n 

To ka d ,. l\[ıızafi'cr Önal 

Elfızığ ,. Şevki 1azruan 

E) Alııımıya scyalıati 

Alman Cuıııhuril'cti ~!eclis Başkanının 
Alınan Fcdcral Cumhuriyeti l\Iceli~i Ba~Juırıı, Ek~r l flllillarına Türkiy<' Büyük )!illet l\:crli.~i üye

lerinden 10 nıilletvckilini Fcdeı·al Alman Cıımhııı·iyctini ziyuı·cte dant ctnu·k arıuqıınu ı1Jınr ı·dr.r. 
il1ünih ·~ ıwuk il<' nıuvasnlııtlarıııdaıı sonı·n nıillr l'rkilkri .\lman Parlimıı>ııtı · umuı ıni'illfirlrri 

oluı·Jıır. Zi~·a;·rtin 12 güıı sür<'cc·ği v<' TJiikiirııı·t nll'rkcıinclP 3 ırüıılük ikntnc·tt·•ıı rııııncla lıilha~ a 
Ccnuhi \'t' .,'i mali Almanya 'nın sınai mrrkc•zlı·riııiıııtezilıııc•'i dcı·pi olnıırııııktııdıı·. 7iyur ·tin 12 ve 

2-! Kasım 1!l51 arasında vukubıılnıa ·ı Irklif ohınıır. 



Tliı·kiye Büyük Millet MecHsi 
Başkanlığına 

Ankara - Türkiye 

. 
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Bonn, 12 Eikiın 1951 

Bir sureti derc<'dilcn diıvctiycsi üzerine aşağıda adları yazı l ı nıill etvckillcri. Manisa 1\filletv<'kili 
Muhlis Tüına.v'ın Başkanlığında Alnıanya'ya 5 .Aı·alık 195] tm·ihinde gitmişler ve 16 A ı·A lı k Hl51 
ta ı·ihinde de dönmüşl'eı·dir. 

i\fuhlis Tüma.v < :azi an tt•b 
Fuad S yhun )[an isa 
Mehmet •Özbey Ankaı·a 

l [aluk aman Durdur 
Bmrullalı utku Bursa 
Ekrem eııani l~rznruın 

P'iirman Tekil lstanbııl 

Rifat Alabay Konya 
lüınal Türi<:oğlu :\fardin 
Nl•rip Bilge iğdr 

Vfıkı oları davet üz riuc 7 kişilik biı· Alman Parlam<'nto H ,\'eti ın ('ml ketimize g<'lıııi~, iznz \'e 
iham cılilnıişlerdir. 

tÇTİMA : 2 . 

.J) Avrupa ]{onseyi lst-işcwi Meclisi 

.\ n·upa Konseyi Statüsünde yapılmış olup Konsey Genel Sekreterliğinin 22 Mayıs 1951 tııı·ihli 

hususi zabıtuamesinde (Proccs verbal ad ho·) yer alan ve ınezkiır tarihten itibaren ıneriyet ıııev

kiiue giı·rniş olan tacliller gereğiuce Alcclise katılacak fıza adedimiz !l den 10 a çıkarılmış ve aza
ların milli meclislcı· tarafmdan seçi leceği dcı·piş edilıui~ olduğundan mt>zkfıı· Meclisin 26 Mayıs 
ve 15 Eyllıl 1952 tarihleriodeki toı)laulılarında memleketlinizi temsil etmek üzeı·e mnıııi Tlt:
yetin 14 . V . 1952 tarihli Biı·le~iminde ıı§ıığıdu adlnrı yazılı zatlar seçilmişleı·qir. 

( 

Hayrettin Erkmen 
ihad Baban 

O. man Kapani 
H. Cahit Yalçın 

Suad Hayri 'Orgüblü 
Ziyad Ebüzziya 
Rıza Erten 
Zeyyat Mandalinci 

adir Nadi 
Feridun Ergin 

Giresun 
İzmir 
l zmir 
Kars 
Kayseri 
Konya 
Mardin 
Muğla 

Muğla 

Urfa 
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B) Parlônıentolararası Birıiği Türk Gmpıı 

9 . II . 1952 tarihinde toplanan Grup Umumi Heyetinde yapılan ·eçim ııeticesiııt1e idare hey<'ti 
a~ağıda isimleri yazılı zevattıııı teşekkül .etmiştir. 

. . _Ba~kan :. İzmir Milletvekili Cilıad Baban 
Başkanv.ekili : !zmit· » Osman Kapani 
Muha~ebeei : Bursa » Halük Şaman 
Genel sekreter : İstanbul » Salamon Adato 
Üye Antalya » Ahmet Tokuş 

» Hatay » Abdürrahnıan Melek 
» Giresun » Hayrettin Erkmen 
» Konya » Ziyad Ebüzziya 

" Niğde » Necip Bilge 

Ağustos 1952 tıı.ı·ilıiııde Beı·ne Şehrinde toplanmış olan 4] nci Pal'laınentolararası Bü·liği koıı

Ceı·ansına gl'Upu temsilen atŞağılla isimleı·i yazılı zevat delege olarak iştirak ve avlletlerind.e kon
ferans müzakerıı.tı ve alınan kararlaı· hakimıda hazırlamış oldukları rapoı·u Büyük Millet Meclisi 
üyelerine t evzi etmişlercliı·. 

İzmir Milletvekili Cilıad Baban 
İstanbul » Salamon Adato 
Denizli » Ali Çobanoğlu 
Antalya » Ahmet Tokuş 
Hatay » Abdürrahnıan Melek 
Burdur » Fethi Çelikbaş 
Cliresun » Mazhar Şener 
J}azianteb » Ekrem Cenani 

C) Avrupa Parlômentolar Birıiği Türk Grupu 

Türk Grupunun 1952 Genel Kurulunda yapılan seçimler sonunı~a Yönetim Komite~inc 

Başkan Erzurum !Milletvekili Bahadıı· Dülger 
Başkanvekili Elli.zığ » M. Şevki Yazınan 
Genel Sekreter Muğla » Zeyyat Mandalinci 
Mııhasip Bolu » Zııhuri Danışman 

Üye Urfa » Feridun Ergm 
» Hatay » cıal Sait Siren 
» Giresun » Tahsin İnanç 
» !zm.iı· · » Adnan Karaosmanoğlu 
» hmir » Sadık Giz 

Denetçiliğe 

seçilmişlerdiı·. 

Kııstamonu Milletvekili 
ltanbul -.. 

Şükrü Kerimzade 
Ahmet. Uarndi Başıır 
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D) Parlanıeııtolamrası 7'urizm Birliği Tiirk Grupıı ld<ıre If eyeti 

Başkan: Antalya Milletvekili Burhanettin Onat 
BaşkanvekHi : Elazığ ,. Şevki Yazman 
Genel sekreter : Bolu » Zuhuri Danışman . 
ayınan: Çoruh » Ali Rıza Sağlar 

Üye Antalya ,. Ahmet Tokuş 
» Seyhan ,. Remzi Oğuz Arık 
,. Seyhan » ~edat Barı 
,. Seyhan ,. Reşad Gü~Jü 
,. Sinob ,. Server Romuncuoğlu 

E) Tiirk . Fransız Parlamento Dostluk Gı-uını 

'I'iirk - Fransız Dostluk Grupu 19 . VI . 1932 tadhindc teşekkül ctıni~ ve lıl ııı·e Jleyrti ni S<'<:
miştir. 

Dev r sonuna kadar deği5iklik olmamıştır. 

Grup Idare /]eyeti 

Fahri Ba.-kan 
Başkan 

tçcl l\IilletYekili Refik Koraltan (T.I1.l\Ltıi.Bşk.) 

Genel Sekreter 
Üye ,. 

,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 

İzmir 
.'liğdr 

Buı·clur 

Bursa 
Erzurum 
İstanbul 
tstanbul 
hmir 
Hatay 
'l'olı:ad 

Kırşehir 

Jfardin 

,. 
» ,. 
,. 
,. 
,. 
» ,. 
,. 
,. 
» 

» 

~\nıi B,ışman 

~eeip Bil~e 

Fethi Çelikbaş, 
Selim Ra~ıp Erne~ 
rtıCin Salim Burı;ak 
Fuad IIııli'ısi J)•nıirclli 

Pürıızt\11 Tekil 
V ıısfi :\1 rnti'Ş 
l'eltLI Raid Sin•n (C'.Il .P.) 
Zilı ni Be til (C.Jl.P.) 
Osman Biiliilı:başı (li f. P .) 
Kc nı al 'l'ürlcnğlu (:lfü~tak il ) 

Tiirk - Fraıısız Dost/u!. Uru puna dtihil ıııillctuclıillcri 

ı:>ulilı 'l'orlilli Aiyon K. En'Ver GüTeli 
Kasını Kü fı·cvi Ağrı ıtkı Y ırcıılı 
l'elid Ym·dııncı Ağrı Taliıt Oran 
1 lanı it l o ray Am:.ısyıı Feridnıı Fikri Dü§üusel 
~at!ri :\fa ksudi Aı-sal Ankara Fııhri Belcn 

Müıntıız Faik Feıtik Aııknra Zuhuri Danışman 

Abdullah Gedikoğlu Aıtkara İhsan Gülez 

Sc•yfi Kurtbek Ankara Haltık Şaman 

Potin Dataınan ntalya Ali Canip Yöntem 
Dnrlınnettin Onat ~\ntalya Dedi Enü tün 
lhrahiıtı u başı Antalya Emin Kalafat 

Ahnwt 1'okıL~ Antalya Öml!r Mart 
gt~ın ~lend res Aydın . .ıliil Otınan 
Esad Budııkoğlu Ralıkesir Ali Rıza ağlar 

B:ılıke~iı-

l.lalıkcsir 

Bi; ec ik 

.B!ngöl 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Ç'ııuald ale 
(_'anakkale 

Çankll'ı 

Çoruh 



edat Baran 
Fikret B~aran 
Ali Çobanoğlu 
Thefet Tavaslıoğlu 

Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
M. Şevki Yazman 
Said Başak 
Enver Karan 
Babadır Dülger 
Cemal Gönenç ( . H. P .) 
Ziya Soylu (C. H. P.) 
Haııan Polatkan 
Aıbidin Potuoğlu 

Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Ha md i Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 

Tahsin İnanç 
Mazhar Ş'ener 
Vasfi Mahir Kocatüı·k 
Celal Ramazanoğlu 
Tahsin Tola 
Enver Adaka.n 
Salamon Adato 

A. Hamdi Başar 
Andre Vahrıını Bayar· 
M. Reşat Belger 
Mithat Benkeı· 

Bedl'i Nedim Oökııil 

Iliidi Büsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Nazlı Tlabm· 
C'ihad Baban 
Behzat )3ilgin 

Muhittin Er ner 
adık Giz 

1'arık Güreı·k 

Osman Kapani 
Halil Özyörük 
Cemal Ttınca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi V elibeşe 

•. ükrü Kerim~odl' 

<;orum 
Denizli 
Deıuzli 

Denizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Edirne 
Ed im c 
Elazığ 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzincan 
Erzincan 
Eskişehir 

Eskişehir 

Gazian te b 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 

Giresun 
Giresun 
Gümüşane 

İ <Çel 
tsparta 
tstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
ls tanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 

İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
!zmir 

KMta.monu 
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Hüsamettin ~'ugaç (C'. H. P.) 
J<'ikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 
Rifat Özdeş 
Etem Vas.~af 
Hasan Reşit ~'ıınkui ( . H. P.) 
Abclürrahınaıı Melek 
Ekı·cm Alican 
Mümtaz KaYalcıoğlu 
'ainı Önhon 
Rifat Alabay 
Ziyad Ebiizziya 
Saffet Gürol 
Muamıner Obuz 
1Inu·an Nazif Yiğiter 

Mecdet Alkin 
Hakkı Gedik 

aınet Ağaoğlu 

Şeıni Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karao ·manoğlu 
F'evzi Lfitfi Karao manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

udi Mıhçıoğlu 
Kazım Taşkent 

Muhlis Tümay 
redim Ökmen 
Rıza Erten ( . H. P.) 

ayrnan (C. H. P.) 
Zeyyat Mandalinci 
uıi Özsan 

Ferit Ecer 
Hüseyin Ulkü 
Refet Aksoy 
O man Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

Naci Berlı:ınu 
İsmail Itm 
Tevfik neri 
Firuz Kesim 
Sedat Ban 
Baki Erden 
Nuri Sertoğlu (ö. H. P.) 

Halillmre 
edat Zeki ÖN 

Kars 
•Kayseri 
'Kayseri 
Kırklareli 

Kırklar li 
KırkJareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Hatay 
Hayatay 
Kocaeli 
1 ocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

KütahyA 
Kütahya 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

Mardin 
Malatytı 

Muğla 

Muğla 

iğdl' 

iğde 

Ordu 
Rizi' 
Rize 

. aıruıun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

eyhan 
süra 
Sinob 
Sivas 
Sivu 
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İ. Hakkı .Akyüz Tekirdağ Necdet Açanal Urfa 
Zeki Erataman Tekirdağ Feridun Ergin Urfa 
Y. Ziya Tunta..~ Tekirdağ Ferid Melen (C. H. P.) Van 
HalUk Ökeren Tokad 

M. Ünal Aleılı Yozgad 
Muzaffer Önal Tokad 
Mahmut Goloğlu Trabzon Y. Mua.ınmer Alakant Zonguldak 

S. Fehmi Kalaycıoğlu Trabzon Cemal Kıpcak Zonguldak 

Saffet Ba!ltimar (C. H. P.) Trabzon A vni Yurdabayrak Zonguldak 

F. Ingiltere Seyahati 

İngiltere Lordlar ve Avam Karnaraları Milletvekillerimizden bir grupıı Birleşik Kırallığı ziya· 
rete davet etmiş ve bu münasebetle Lordlar ve Avam Karnaraları BIIJjitanları ile Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Refik Koraltan O:ra.'llllda aşağıdaki m ktuplar t~ati edilmiştir. 

Ekselans Bay Refik Koraltan 

Ank·ara . Türkiye 

Büyük Millet Meclisi BBJjkaru 

Lordlar Karnarası BBJjkanı ile Avam Karnarası Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına 
sanıimi selamlarını sunarlar ve Büyük Millet Meclisi üyelerinden mürekkep bir heyetin Birleşik Kı· 
rallığı ziyaret ylemesini temin buyurmalarını kendilerinden Parlamentonun her iki Karnarası adına 
ri a ile ~ref duyarlar. İngiltere Palamentosunun misafiri olacak bu heyetin, müınküns 12 Kasım 
1952 Çarşamba günü Londra'ya muvasalatla 19 Kasım 1952 Çar.şamba gününe lwdar kalınası müua
sip olacaktır. Heyetin 10 üyeden terekkübetmesi te lkin olunur. 

Lordlar Kama~ası Başkanı ve Avam Karnarası Başkanı, iki memleketin halkı ve Parlamentosu 
arasında esascn mevcut olan dostluk bağlarını takviyeye hizmet edeceğinden emin bulundukları bu 
daveti Büyük Millet feciisi Ba.'1kanının kabul huyuracağını kuvvetle ümit etmektedirler. 

Büyük Millet Meclisi mutabık olduğu takdirde, Lordlar Karnarası Başkaru ile Avam Karnarası 

Başkanı, bu ziyaretin teferruatmı aralarında tan zim etmelerinin Parlfıment~lararası Birliği Türk 
ve İngiliz Gruplarından talep olunmasını telkin ey !erler. İngiliz Grupu bu maksatla gerekli tedbirle
ri derhal it1ihaz edecek ve hiı;: §Üphesiz Tüı·k Grupudakendi lıakımından icabeder tertib::ıtı al ac:ıır rır . 

Lordlar Karnarası Başkanı ile A vam Karnarası Başkanı, bu daveti yaparlarken en yüksek ihtiram
laı ını u kabulünü Büyük Millet ı.r clisi Başkanından rica eylerler. 

Çok Sayın Lord Simonds 
Lordlar Kamarası Başkanı 

Londra - İngiltere 

Lordlar Karnarası Başkanı 
Simon ds 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BBJjkanı, Lordlar Karnarası Ba§kanına ve .A.vam Kamarası Baş

kanına samimi selamlarını takdim eder ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden mürekk11p 
bır heyetin Birle,ik Kırallığı ziy9.ret eylemesini temine, Paı·liimentonun her iki karnarası naroına, 
kendi ini daveti mutazamının bulunan 29 _Temmuz 1952 tarihli lQtufkfir mektuplarını ·büyük mem
nuniyetle aldığını ve bu .dfıveti, kabÜl .. ıiyıed~ arz ile bu dosthık nişanesinden doJayı kıı.tbi"ieşııJs
kürlerini 'Strİınlakla şeref "kıtZ"anır. · · .. · - - :___ .. :- · .. : - '· · · - -- .. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başltanı, Büyük Millet .Meclisi üyelerinden 1nürekkep bir heyetin 
Birle§ik K-i.rıillığı ziyaretten ziyadesiyi 'bahti:yar olacaltları.iıdan-emindir. Kendisi, böyle bH:- ziyare--
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tin her iki memleket parlamentolan ve halkı arasında müteyemminen meveut dostluk münasebet
lerinin daha ziyade gelişmesine şüphesiz hizmet edeceğine kaanidir. 

Heyetin Londra 'ya 12 Kasımdan muahhar bir tarihte muvasalatırun muvafık olacağı yolundaki 
telkin neticesinde, Lordlar Karnarası Başkanı ile Avam Karnarası Başkanının tasavvur buyurduk
ları bir haftalık ziyaretin başlangıç tarihi olarak 19 Kasım tarihine muvafakat eyledikleri Büyük 
Millet Meclisi Baı;ıkanına Türkiye Dışişleri Bakanlığı kanaliyle bildirilmiş bulunmaktadır. 

Büyük Millet Meclisince dış memleketlere gönderilecek heyetierin seçimi, Meclisin genel toplan
tısında yapıldığı ve halen Meclis 1 Kasımda tekrar toplanmak üzere yaz tatilinde bulunduğu ei
hetle, senelik mesaisine başlayınca, ilk ili olarak telkin buyunılan adedde milletvekillerinden te
rekkübedecek bir heyetin 19 Kasımda Londra'da bulunmak üzere teşkili için gereken muameleye 
tevessül olunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, bu ziyaretin teferruatını aralarmda tanzim etmelerinin ParHt
mentolararası İngiliz ve Türk gruplarından talebolunması fikrine iştirakle gerekli tedbirleri itti
haz etmesini Türk Grupundan talebedecektir. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, en yüksek ilitiramlarının kabulünü Lordlar Karnarası Başkanın
dan ve .A.vam Karnarası Ba~kanından rica eyler. 

Ekselans Bay ııefik Koraltan 
Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Ankara - Türkiye 

Büyük Millet Meelisi Başkanı 
(Refik Koraltan) 

Lordlar Karnarası Başkanı ile Avam Karnarası Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba~Jta. 
nma samimi seliunlarını sunarlar ve Büyük Millet Meclisi üyelerinden mürekkep bir heyetin Birle
şik Kırallığı ziyaret eylemesini temin lıuyurmalarını kendilerinden Parlamentonun her iki karnarası 
adına rica ile şeref duyarlar. İngilterE' Parl iimentoı ıınuıı ınisafiri olacalk bu heyetiİı mümkünse, 12 
Kasım 1952 Çarşamba gününe kadar kalması münasip olacaktır. H~yetin on üyeden terekkübetmesi 
telkin olunur. 

Lordlar Karnarası Başkanı ve Avam Karnarası Başkanı, iki memleketin halkı ve parllimcntosu 
arasında esasen mevcut olan dostluk bağlarını t.akviyeye hizmet edeceğinden emin bulundukları bu 
daveti Büyük Millet Meclisi Başkanının kabul huyuracağını kuvvetle ümidetmektedirler. 

Büyülk Millet Meclisi mutabık olduğu takdirde, Lordlar Karnarası Başkanı ile Avam Karnarası 
Başkanı, 1bu ziyaretin tefarruatını aralarında tanzim etmelerinin Parlamentolararası Birliği Türk 
ve İngiliz gruplarından talep olunmıısını telkin eylerler. İngiliz Grupu bu maksatla gerekli tedbir
leri derbal ittihaz edecek ve hiç şüphesiz Türk Grnpu da kendi bakımından icabeden tertibatı ala
caktır. 

Lordlar Karnarası Başkanı ile Avam Karnarası Başkanı, bu daveti yaparlarkan en yüksek iliti
ramlarının kabuiUnü Büyük Millet Meclisi Başkanından rica eylerler. 

Çok Sayın William Sheperd Morrisou, 
A vam Karnarası Başkanı 

Londra - İngiltere 

Avam Kamarıı.sı Başkanı 
(W. S. Morrison) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam, Lordlar Karnarası Başkanma ve .A.vam Karnarası Baş
kanına samimi selamlarını takdim eder ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden mürekkep bir 
heyetin Birleşik Kırallığı ziyaret eylemesini temine, Parlamentonun her iki karnarası namma, ken
disini daveti mutazammın bulunan 29 Temmuz 1952 tarihli H\tufkilr mektuplannı büyük memnwri-
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yetle aldığını ve bu daveti kabul eylediğini arz ile bu dostluk Dişanesinden dolayı kalbi teşekkür
lerini sunmakla şeref kazanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Büyük Millet Meclisi üyelerinden mürekkep bir heyetin 
Bi»leşik Kırallığı ziyaretten ziyadesiyle bahtiyar olacaklarından emindir. Kendisi, böyle bir ziyare
tin her iki memleket Parlamentolan ve halkı arasmda müteyemminen mevcut dostluk münasebet
lerinin daha ziyade gelişmesine şüphesiz hizmet deccğine kanidir. 

Heyetin Londra'ya 12 Kasımdan muahhar: bir tarihte muvasalatının muvafık olacağı yolundaki 
telkin neticesinde, Lordlar Kamarası Başkanı ile Avaın Karnarası Başkanının tasavvur buyurduk
ları bir haftalık ziyaretin başlangıç tarilıi olaı-ak 19 Kasım tarihine muvafakat eyledikleri Büyük 
Millet Meclisi Başkanına Türkiye Dışişleri Bakanlığı kanaliyle bildirilmiş bulunmaktadır. 

Büyük Millet Meclisince dış menıleketlere gönder-ilecek heyetierin seçimi, Meclisin genel toplan
tısında yapıldığı ve halen Meclis 1 Kasımda tekrar toplanmak üzere yaz tatilinde bulunduğu ci
hetle, senelik mesaisine başlayınca, ilk iş olarak telkin buyurolan adedde milletvekillerinden te
rekkübedecek bir heyetin 19· Kasımda Londra 'da bulunmak üzere teşkili için gereken muamcleye 
tevessül olunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı , bu ziyaretin teferruatmı aralarında tanzim etmelerinin Parla
mentolararası İngiliz ve Türk Gruplanndan talep olunması fikrine iştirakla gerekli tedbirleri itti
haz etmesini 'l'ürk Grupundan talebedecektir. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, en yüksek ilitiramlarının kabulünü Lordlar Karnarası Başkanın
dan ve Avanı Karnarası Başkanından rica eyler. 

1 • .,;• ;# -. ~ ,; ~ ,~ ( ... 1 .. ı • 
... ~ . , . . Büyük Millet Meclisi Başkanı 

(Refik Koraltan) 

Bu davet üzerine aşağı.da adlan yazılı sayın azalar Eskişehir Milletvekili Ali Fund Gebesoy'un 
Başkanlığında 19 Kasım 1952 tarihinde İngiltere'ye gitmiş ve 2'6 Kasım l 952 tarihinde de dönmüş-
lerdir. " 

Ali Fuad Cebesoy 
Halil Ayan 
Şevki Yazman 
N azlı Tlabar 
Sadık Giz 
Rüat Özdeş 
Hakkı Gedik 
Adnan Karaosınanoğlu 

Eskişehir 

Bursa 
Elazığ 

!stanbul 
!zmir 
Kırşehir 

Kütahya 
Manisa. 

Vakı olan davet üzerine altı kişilik bir İngiliz Parlamento Heyeti memleketimize gelmiş ve iza?, 
v~ ikram edilmişlerdir. ,.. 
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İQT!rü. S 

A) Avrupa Konseyi lstişari Meclisi 

1. Avrupa Konseyi !stişari Meclisinin 4 ncü Devre Fevkaliide !çtiınaı 14 Ocak 1953 başl8JIU4 
ve rnezkiır toplantıya a§ağıda adları yazılı zatlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin mümessilleri ola-
rak iştirak etmişlerdir. • 

Hayrettİn Erkmen 
Osman Kapani 
Hüseyin Cahit Yalçın 
7-iyad Ebuzziya 
Rıza Erten 
Zeyyat Mandalinci 

Giresun 
İzmir 
Kars 
Konya 
Mardin 
Muğla 

2. Avrupa Konseyi !stişari Meclisinin 7 Mayıs 1953 
tirnalarına katılmak üzere Umumi Heyetiii 20 . IV . 1953 
zatlar seçilmiŞlerdir. 

tari binele başlıyacak olan beşinci devre iç
tarihli Birleşiıninde aşağıda adlan yazılı 

ilfuhli~ Ete 
Nihad Reşad Belger 
Füruzan Tekil 
Osman Kapani 
Ziyad Ebüzziya 
Adnan Karaosmanoğlu 
Zeyyad Mandalinci 

adir Nadi 

Ankara 
İstanbul 
İstanbul 
İzınir 
Konya 
Manisa 
Muğla 

Muğla 

• 

Beşinci Devre içtimalarının ikincisi 15 Eylfıl 1953 tarihinde bqlarnış ve bu içtiınalara da mez
kiir temsileileriıniz iştirak etmişlerdir. 

B) Parliitnentolararası Birliği Türk Grupu 

29 . I . 1953 tarihinde toplanan Grup Umumi Heyetinde yapıJan seçim neticesinde İdare Heyeti 
aşağıda 'siınleri yazılı zevattan teşekkül etrniştir. 

Reis: İzınir Mebusu Qjhad Baban 
Reis V. : Burdur :. Fethi Çelikbaş 
Muhasebeci Bu ı 'Sa lt Halfıle Şaman 

Umumi kiitip !stanbul lt Salamon Adato 
Aza .Antalya lt Alunet Tokuş 

lt Hatay » Abdürrahınan Melek 

» !stanbul » Nazlı Tlabar 

» !zmiı· ) Osman Kapani 
» Konya » Zi.yad Ebüzziya 



Ekim 1953 tarihinde Washington'da toplanan Parlamentolararası Birliği 42 nci kon!eranııınA 

Türk Grupunu temsilen aşağıda isimleri yazılı zevat delege olarak iştirak ve konferansı mütaakıp 
hazırlamış oldukladı raporu Büyük Millet Meclisi azasına tevzi etmişlerdir. 

• 

İzmir Mebusu Cihad Baban 
İstanbul » Salamon Adato 
Antalya 
Bursa 
İstanbul 
Trabzon 
Denizli 

» 
» 
» 
» 
» 

Ahmet Tokuş 
HalUk Şaman 
Nazlı Tlabar 
Cahit Zamangil 
Ali Çobanoğlu 

C) Avrupa Parliimentolaı· Birliği Tiirk Grıııxı 

Avrupa Parlamentolar Birliği Türk Grupu Umumi Heyetine 1953 yılında yapıian seçimde aşa
ğıda adları yazılı zatlar idare heyetine seçilmişlerdir : 

Re is : Erzurum Ml'lıtısUI Babadır Dülger 
Reisvekili Elazığ » M. Şevki Yazman 
Umumi Katip : Muğla » Zeyyat Mandalinci 
MuhaFip aza Bolu » • Zuhuri Damşman 
Aza Urfa » Feridun Ergin 

) Hatay » Celal Sait Sireİı 

) . 'Giresun » Tahsin İnanç 
) Manisa » Adnan Karaosmanoğlu 
» İzmir » adık Giz 

D) Parlamentolarara.tı Turizm Birliği Türk Gurupou 1dart Heyeti 

Reis: Seyhan Mebusu Sedat Barı 
Reisvekili Sin o b » St!rver Somuncuoğlu 
Umumi sekreter : Antalya » Ahmet Tokuş 
Muhasip : Çorum » A. Rıza Sağlar 
La Bolu » Zuhuri Danışman 

» Elazığ ) M. Şevki Yazman 
) 'eyhan ) Remzi Oğuz Arık 
) eyhan » Reşad Güçlü 

Parlıimenfowrartm Turizm Birliği Türk Grupu iiyeleri 

Süleyman Kerman Afyon K Enver Güreli 
Gazi Yiğitbaşı Afyon K. Arif Kalıpsızoğlu 
İsmet Olgaç Ama.~ya Mahmut Güçbilmez 

Muhlis Bayramoğlu Ankara İhsan Gül~z 

Saliihattin Denli Ankara Kamil Kozak 
Taliit Vasfi Oz nknra Vahit Yöntem 

ev d et oydan Ankara Mehmet Ozbey 
Burhanettin Onat Antalya elim Herkmen 
Alım t Tokuş ntalya Dedi Enüstün 
A. Baki Okdeın Aydın Şevki Giirııes 

Esat Budakoğlu Balıkesir Baba Koldaş 

1 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bolu 
Bolu 

Bolu 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 
Çorum 
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Hüseyin Ortakcıoğlu Çorum S. Süruri Nasuhoğlu Kütahya 
Saip Özer Çorum Şeıni Ergin Manisa 
.Ali Çobanoğlu Denizli Muzaffer Kurbanoğlu Manisa 
Eyüp Şahin Denizli Nafiz Körez Manisa 
Ferit Alpİskender Diyarbakır Zeyyat Mandalinci Muğla 

Ziya Soylu Erzincan Fahri Kö§keroğlu iğde 

Sabri Erduman Erzurum Zeki Rıza Sporel Rize 
Enver Karan Erzurum Remzi Oğuz Arık Seyhan 
Rıza Topçuoğlu Erzurum Dr. Sedat Barı Seyhan 
Mustafa Zeren Erzurum Re§ad Güçlü Seyhan 
Füruzan Tekil İstanbul Baki Erden Siird 
Saııi Yaver -o. İstanbul Şefik Türkdoğan . Sürd 

Senibi Yürüten İstanbul Server Somuncuoğlu i no b 

Mehmet Aldemir İzmir Muhit Tümerkan Sinob 

Cihad Baban İımir Nazım Ağacıkoğlu Si. vas 

Avni Başman İzmir Mahmut Goloğlu Trabzon 

N ecd et İncekara İzmir l {asan Remzi Kulu Tunceli 

Vasfi Menteş İzmir N ecd et Aç anal Urfa 

Cemal Tunca İzmir Feı·idun Ergin tlrfa 

Zühtü Hilmi Velibe.~e İzmir Fehmi Açıksöz Zonguldak 
Pertev Arat İzmir Lıltfi Ülkümen Aydın 

Latif Aküzüm Kars Ahilya Moshos lı<tınnbul 
Abbas Çetin Kars evat Ülkü A.ydın 

Tezer Taşkıran Kars V acid A.sena Balıkesir 

İsmail Berkok Kayseri Mithat San Bursa 
Kamil Gündeş Kayseri C'elıll Otman Çankırı 

Şefik Bakay Kırklareli Harndi Bozbağ Giresun 

Sıtkı Pekkip Kırklareli Süleyman Kuranel Gazianteb 

Hakkı Gedik Kütahya alarnon Adato İR tanbul 

E) Türk - .Fransız Parlamento Dostıuk Grup-u 

tkinci lçtima senesinde seçilen idare heyeti Üçüncü !çtima senesinde de faaliyetine devam et

miştir. 

.F) Türk - Amerikan Parlamento Dost/luk Grupıı 

Türk . Amerikan Parlamento Dostluk .ı·upu ilk toplantısını 26 . XI . 1953 tarihinde yapmıştır. 

ldıı ı·e Heyeti Ası ı aza ı ı klarına : Munkıplıkla.ra : 

Kasım Küfrevi Ağrı 
Tahsin Inanç Oireaıın 

Mehmet Aldemir İzmir 
Tiamdi Bozbağ Giresun 

lbrahinı Kirazoğlu Kayseri 
Rifat Özdeş Kırşehir 

· Muzaf~r Kurbanoğlu Manisa İdare Ueyeti Reisliğino : 

erver Somuncuoğlu Si no b Muzaffer Kurbanoğlu fanisa 

m um i Katipliğe : 

yedek azalıklara: Uaındi Bozbağ Giı·esun 

.Ali Ocak Gazianteb Muhasip ve Veznedarlığa : 

N azlı Tlabar İstanbul ,~ver omunrucı~lu in o b 

Salamon Adato ls tanbul Seçilmişlerdir. 
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Türk - Amerikan Paı·l&nento Dostltuk Grupııwıı teşkı'l eden zatlar 

Refik Koraltan İçel Mehmet Aldemir :h..mir 
Kaaım Küfrevi Ağn N ecd et Incekara lzmir 
:Mümtaz Faik Fenik Ankıa.ra .F'ikri Apaydın Kayseri 
Ahmet Tokuş Antalya İbrahim Kirazoğlu Kayseri 
Enver Güreli Balıkesi Riia.t Özdeş Kırşehir 
Ömer Mart Çanakkale Mümtaz Kavalcıoğlu Kocaeli 
Abbas Gigin Çoruh Etheıu Vasaaf Kocaeli 
Ali Çobanoğlu Denizli 

R~ınzi Birand K~ınya 
Ali Ocak Gazian te b Ziyad Ebüzziya :Konya 
Hamıli Bozbağ Giresun 

Sa.fiet Gürol Konya 
Tahsin İnanç Gires~ 
Salamon Ada.to İstanbul Muzaffer Kurbanoğlu Manisa 

Nihacı Rc~ad Belız<· r !stanbul udi Mılıçıoğlu Manisa 

Mükerrem Sarol İstanbul Nadir Nadi Muğl8 

Nazlı Tlabar .lııtanbıl.ı Sedat Ban Seyhan 

Halide Edib AdıTar 1ımir s~ı·ver Soruuncuoğlu ~inoh 

G) Türk - lngt'liz Parlamento Dostltuk Grupu 

Türk - İngiliz Parlil.mento Dostluk Grupu ilk toplantısını 26. XI. 1953 tarihinde yapmıştır 

İdare heyeti asıl azalıklarına Harndi Bozbağ 
Ali Ocak Gazian te b lbrııhim Kirazoğlu 

Nazlı Tinbar İstanbul 
!dare heyeti reisliğine 

Mehmet Aldemir İzmir 
Mümtaz Kavalcıoğlu Kocaeli Mehmet Aldemir 

Ziyad Ebüzziya Konya Umumi katipliğe 

ıtedek il.zalıklara Nazlı Tinbar 

• ecdet İncekara İzmir 
Muhaaipliğe 

Avni Başman İzmir 
Fikri Apnydın Kayseri Ali Ocak 

Murakıplıklara Veznedarlığa 

AJi obanoğlu Denizli 2\Iüıntuz Ravalcıoğlu 

eçilmişlerdir. 

Tiirk - lngiliz Parwmento Do.,tlıık Grıwunu teşkı'l e~ zatlar 

Refik Koraltan İçel liaındi Bozbağ 

Kasun Küfrevi Ağrı Tah in İnanç 
Mümtaz Faik Fenik Ankara :-)alomon Adato 

yfi Kurtbeit Ankara Nihad Reşad Belger 
Alunet Tokuş Antalya )'[ükerreın Sarol 
Ömer !art ,anakkale Füruzan Tekil 
Abbaa Gigin Çoruh aıh Tlabar 
Ali obanoğlu Denizli Celal Türkgeldi 
Ali Ocalı: Gıızianteb Halide Edip Adıvar 

Giresun 
Kayseri 

İzmir 

İstanbul 

Gazian te b 

Kocaeli 

Gu·esun 
Giresun 

!stanbul 
!stanbul 
1stanbul 
İstanbul 
lstanbııl 

1 tanbul 
1zınir 



Mehmet Aldenıir 
Necdet Incekara 
Fikri Apaydm 
İbrahim •lCirazoğlu 

Rifat Özdeııı 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 

tzmir 
lzmir 
Kayseri ' 
Kayseri 
Kırşehir 

Kocaeli 
Koeaeli 
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Reınzi Birand 

Ziyad Eüzziya 

~affet Gürol 

Mu7.affer Kurbanoğlu 

Sudi Mıb.çıoğlu 

~erver Somuucuoğlu 

Konya 

Konya 

Konya 

Manisa 

ı.:ı:anisa 

Siııob 

1I) Hindistan s&ya1uıti 

Hindistan Büyükelçisinin: 

Ankara: 19 Aralık 1952 

Ekselans, 

Hindistan Parlamentosu Bnşkanıuın ricası -üzerine bir parlamento heyetinin Hindistan 'a gönde
rilmesi hususunda Ekselfuı ınızııı delii.letleriyle bu davetnarneyi '!'ürkiye Büyiik Millet Meclisine sun
makla kcsbi şeref eylerim. Pariliimento beyetinin bu ziyaretleri iki memleket arasında esasen mev
rıı1 dostluğu kııvvPtll'ndir('<'eği <'ihctl t' bu nıııtlıı va1.ifeyi ifa eylediğimd n dolayı hususi bir haz 
duymaktayım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun görüldüğü takdirde, heyetin, flindistan'ı, Şubat 1953 
ortalarında ziyart•t etmesi ve orada Ü<: hafta kalması tavsiye edilmektedir. Bu vesile ile ilıtiramatı 

failkamııı kahulıü.nü rica ederim. 

F,kst'lans 
Bay I«ıfik Koraıltan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Ankara 

Hindistan Büyükel~isi 
(C. S. Jlııı) 

Bir sureti dereedilen dal'ctiycsi üzerinr aşağıda adları yazılı nıebuslar, Bursa Mcbusu IlalUk Şa
man ' ın RPisliğinde Hindistan ·a R Mar1 l!l53 tarihind(' ıridip, 5 . isan 1953 taribinde gelmişlerdir. 

Haluk Şaman 
~ail Oeveri 
Müfit ı;;rtruyumcu 
N w J'l't Kirişeioğlu 
fianıih lnal 
Halil Atalay 
~alilı Fuad KN:ı•ri 

B!'lızat Bilgin 
TE"zer Taşk:u·an 

Emin l>!'vrlioğlu 

Tank Kozbck 
Humdi Dayı 
:\'iyazi Üıııtl lcılı 
.\\'ni Yurdabayrak 

Bursa 
Aydın 

Balıkesir 

Çanakkale 
Gazian te b 
İçel 
!stanbul 
İzmir 

Kars 
Kayseri 
Konya 
}fuş 

Yozgııd 

Zonguldak 
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1) Y ugosZavya seyahati 

Yugoslavya Federal Halk Meclisleri Konseyi Başkammn 

Bel gr ad 24 . VI . 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanİığına 

Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyetleri Federal Halk Meclisi Başkanı ve Yugoslavya Fede
ral Halk Cumhuriyetleri Milletleri Konseyi Ba§kanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına 
en hararetli selamlarını sırnarlar ve Yugoslavya Parlamentosu her iki Meclisi namına, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi azalarından mürekkep bir heyeti Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyetleri
ni ziyarete davet ederler. 

Yugoslavya Federal Konseyi ve Milletleri Konseyi başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının bu daveti kabul edeceğini ümideder. Çünkü; memleketlerimiz ve Parlame.ntolarıınız ara
sında dostluk münasebetlerinin kuvvetlenmesine yarıyacaktır. 

Eğer Türkiye ~üyük Millet Meclisi bu daveti kabul edecek olursa, başkanlarımız, Türk ve Yu
goslav Parlamentolararası Birliklerinin grupları tarafından bu ziyaretin teferruatının tesbit edil
mesini teklif ederler. 

Yugoslavya Grupu bu hususta kendine düşecek vazifeyi yapmıya hazırdır . Ümidederiz ki, Türk 
Grupu da Ju yolda harekete hazırdır. 

Bu ziyaretin yapılacağı tarihin tesbitine gelince : 
Yugoslavya Parlamentosunun her iki Meclisi, bunun için ya Temmuz ayının ikinci yarısını, ya 

.Ağustos ayının ikinci yarısını teklü eder. Bu iki şıktan birini tercilı etmek hakkını Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bırakır. 

Eğer Türk Heyeti ikinci şıkkı tercih ederse (1952 yılı .Ağustos ayı ikiuci yarısı). 
Yugoslavya Parliimentosu Meclisleri Başkanları, Parlamentolararası yıllık konferans çalışnıa

larının 28 .Ağustosu mütaakıp günlerde Berna'de başlıyacağını hatırlatınayı vazife bilir ve bu su
retle Yugoslavya ziyaretinin 10 gün devam edebileceğini ümit eder. 

Yugoslavya Parlamentosu Meclisleri Başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına en 
yüksek hislerini sunmak için bu daveti fırsat bilir. 

Yugoslavya Parlamentosu her iki Mec
lisi Başkanları namına 

Yugoslavya Federal Halk Meclisleri 
Konseyi Başkam 

(V11iidimir Simic) 

Bir sureti dereedilen daveti üzerine aşağıda adları yazılı mebuslar Yugoslavya'ya gidip gelmiş
lerdir. 

Kasım Küfrevi .Ağrı Süleyman Süruri Nasuhoğlu Kütahya 
Mahmut Güçbilmez Bolu İhsan Şerü Özgen Kütahya 
Hultisi Köymen Bursa Mazhar Ozsoy Maraş 
'ilıat lyriboz Çanakkale 

Kemal Türkoğlu Mardin 
Yusuf Azizoğlu Diyarbakır 

.Ali Ocak Gaziant b Fahri Köşkeroğlu Niğde 

Fuad Hulılsi Demirelli İstanbul Refet .Aksoy Ordu 

Hadi Büsman İstanbul .Ahmet Morgil Rize 
Pertev .Arat İzmir Yusuf Ziya Eker Reyhnu 

Vakı olan davet üzerine Yugoslııv Pnrliımentcsnndan 17 kişilik bir heyet memleketimize gelmiş 
izaz ve ikram edilmişlerdir. 
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İQTlMA : 4 

A) Avrupa KoMeyi fsti§ari Mecli.Yi 

Avrupa Konseyi lstişari Meclisi altıncı devre çalışmaları 20 Mayıs 1954 tarihiİıde başladığın
dan memleketimizi temsil etmek üzere mezkur Meclise X ncu devre mebusları katılmışlardır. 

B) Parlıimeııtolarara.H Birliği Türk Grupıı 

~ ncü İçtima. senesinde seçilen İdare Heyeti bu İçtima senesinde de çalışmalarına devam et
miştir. 

') Avrupa Prı·rlameııtolaı· Birliği Tiirk Grııpıı 

3 ncü lçtima senesinde seçilen İdare Heyeti bu !çtima senesinde de çalışmalanna devam et
miştir. 

D) Parlamentolararası Turizm Birliği Türk Grııpu 

3 ncü içtima senesinde seçilen idare heyeti bu içtima senesinde de çalışmalanna devam etmiştir. 

E) Tiirk -Fransız Parlamento Dostluk Grııpu 

2 nci lçtinıa ı:ıenesinde seçilen İdare Heyeti bu lçtima senesinde de çalışmalanna devam et
miştir. 

F) T-ürk - Amerikan Parlamento Dostluk GruP1' 

3 ncü İçtima senesinde seçilen !dare Heyeti bu l çtima senesinde de çalışmalarına devam et
miştir. 

G) T-ürk - t ngıViz Parlcimeııto Dostluk Grt.ıpu 

3 neii İçtimıı. senesinde seçilen İdare Heyeti bu İçtima senesinde de ~a.lışmalıırına devam et
miştir. 



1. . Partiler 

İQTİMA: F. 

Fevkalade toplantı başmda Büyük Millet 
Meclisinde partili ve müstak:il milletvekilleri
nin adedi (474) tür. Bunlardan (397) si De
mokrat Partiye, (69) u Cumhuriyet Halk 
Partisine, (ı) i Millet Partisine mensup olup 
( 7) si de m üstak:ildir. 

(ıS) milletvekilliği de açıktır. ( '~' ) 

Bu toplantı sonunda, her parti kısmmda 
belirtildiği üzere Demokrat Parti aza adedi 
(393), Cumhuriyet Halk Partisi aza adedi 
(67), Millet Partisi aza adedi (ı) ve müstakil
ler adedi de (9) olmuştur. 

Açık milletvekilliği de (ı7) dir. ( .. ) 

İQTİMA : ı 

ı nci Toplantı başmda Büyük Millet Mec
lisinde partili ve müstak:il milletvekillerinin 
adedi (470) tir. Bunlardan (393) ü Demok
rat Partiye, (67) si Cumhuriyet Halk Parti
sine, (ı) i Millet Partisine mensup olup (9) u 
müstakildir. 

(ı7) milletvekilliği de açıktır. 

Bu toplantı sonunda, her parti kısmmda 
belirtildiği üzere Demokrat Parti 5.za adedi 
(41ı), Cumhuriyet Halk Partisi aza adedi 
(60), Millet . Partisi aza adedi (ı) ve müsta.
k:iller adedi de (ı2) olmuştur. 

Açık milletvekilliği de (3) tür. (-..':' ) 

(•) Ali lhsan Sabis Afyon Komhi,ar, Denizli; 'Afyon Karahisor'·ı, Osman Şevki Çiçekdağ An
kara, J(ır§ehir; A1ıkaro!yı, Falıri Beleıı Bolu, Çanakkale,· Bolu'yu, Ali Fuad Gebesoy Eski§ehir, 
lstanbııl; Eski§elıir'i, Refik Koı·altan. Balıkesir, / çel; lçel'i, Celal Bayar Bursa, !stanbul; lstan
bul'u, Fııad Köprii.W Aydın, 1stan.bul; lstaııbul'ıı, Adnan Jtendeı·~s Aydın, lstaııbııl; lstaııbul'ıı, 
Halil Ozyöriik !stanbul, lznıir; lzmiı·'i, 1hsan Şerif Ozgeıı Bilecik, J(iitahya; Kiitahya'yı, , '11med 
. tğaoğlu Manisa, Muğla· Manisa'yı, Refik Şevket lnc Jlaııislı, lzmir; Maniya'yı ve Fevzi Lıit{i 
Karaosıııaııoğlu . l ydm, Manisa; Manisa'yı tercih lmişlcı·diı·. 

r··) 3 tııebu,, ö7mii~, 1 t1~11 de seçim m~bata. 1 rcddedilıııi§tir. 

(*"'"') 1'oplanlr en i içind-e açık 23 olmuş, am seçimind 20 ıiza seçilmiş ııe 3 açık kalmıştır. 
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!QTİMA: 2 

2 nci Toplantı başmda Büyük Millet Mec
lisinde partili ve müstakil milletvekillerinin 
adedi (484) tür. Bunlardan (411) i Demokrat 
Partiye, (60) ı Cumhuriyet Halk Partisine, 
(1) i Millet Partisine mensup olup (12) si de 
müstakildir. 

( 3) milletvekilliği de açıktır . 

Bu toplantı sonunda, her parti kısmmda 
belirtildiği üzere Demokrat Parti aza adedi 
(407), Cumhuriyet Halk Partisi aza adedi 
(53), Millet Partisi aza adedi (4), Türkiye 
Köylü Partisi aza adedi (4) ( • ) ve müstakil
ler adedi de (9) olmuştur. 

Açık milletvekilliği de (10) dur. (••) 

!ÇT!MA : S 

3 ncü Toplantı başmda Büyük Millet Mec
lisinde partili ve müstakil mebuslarm adedi 
(477) dir. Bunlardan (407) si Demokrat Par
tiye, (53) ü Cumhuriyet Halk Pp.rtisine, (4) ü 
Millet Partisine, (4) • ü Türkiye Köylü Par
tisine mensup olup (9) u da müstakildir. 

(10) mebusluk da. açıktır. 

Bu toplantı sonunda, her parti kısmmda 
belirtildiği üzere Demokrat Parti aza adedi 
(388), Cumhuriyet Halk Partisi aza adedi 
(52), Millet Partisi aza adedi (2), Türkiye 
Köylü Partisi aza adedi (6) ve müstakiller 
adedi de (18) olmuştur. 

Açık mebusluk da (21) dir. (***) 

!ÇT!MA : 4 

4 ncü Toplantı başmda Büyük Millet Mec
lisinde partili ve müstakil mebuslarm adedi 
(466) dır. Bunlardan (388) i Demokrat Par
tiye, (52) si Cumhuriyet Halk Partisine, (2) si 
Millet Partisine ( .. **), (6) sı Türkiye Köylü 
Partisine mensup olup (21) i de müstakildir. 

(21) mebusluk da açıktır. 

Bu toplantı sonunda., her parti kısmmda 
belirtildiği üzere Demokrat Parti aza adedi 
(385) , Cumhuriyet Halk Partisi aza adedi 
(52), Cumhuriyetçi Millet Partisi aza. adedi 
(2) (**••*), Türkiye Köylü Partisi aza adedi 
(6) ve müstakiller adedi de (20) olmuştur. 

Açık mebusluk da (22) dir. 

, 

(•) Bu toplantı yılı içinde (9 Mayıs 1952 tarihinde) Türkiye Köylü Partisi kurulmU§tU1'. 
r··) 5 mı'lletvekiliııin vefatı, 2 sinin de mı?letı·ekilliğinden istifası iizerine açık a.dedt ( 10) a yük-

selıni§tir. 
(••*) 8 ınebusuıı vefatı ve 9 iinün de mebu.sıukta.n istifası iiıcriııe açık adedi 21 e yilkscııni§tir. 
(U•*) Bu içtiıııa yılı içinde ınahkeıııc kararı ile parti feshedlilıniştir. 
(**••*) Bıı içtima yılı içinde (10 Şubat 1954 tarilti11-d ) ıımlturiycıçi Millet PMtisi kurolın,~r. 



A) Demokrat Parti 

lÇTİMA : P' . 

Fevka.lade toplantı b3Aıında. Demokrat 
Parti aza adedi (397) olup lsmail Hakla Çe
vik (Eskişehir), Ra.şit Gürgen (Gümüşa.ne ), 

Mahir Türkay (Sivas) ın vefatlan ve Na.
zım önen (Diya.rba.lar) ın prurtiden istifa.sı 

üzerine bu parti aza adedi (393) e inmi§tir. 

Parti Grupu Idare H eyeti 

Demokrat Parti Meclis Grupu İdare Heyeti a.ş,a.ğıda adlan yazılı milletvekillerinden kunıl
muştur. 

Başkan : İzmir Milletvekili Ekrem H~yri Üstfuıdağ 
Başkanvekili : Eski§ ehir > Abidin Potuoğlu 
Kiltip : Seyhan » Sedat Barı 
Muhasip: Balıkesir » Esat Budakoğlu 
Üye Bursa » Sadettin Karacabey 

:t İtanbul :t Mükerrem Sarol 
» İ tanbul > ı füsnü Yaman 
» Konya » Ziya Barla.s 
:t Siv88 Rifat Öçten 

İÇTİMA :ı. 

ı nci Toplantı başmda Demokrat Parti 
aza. adedi (393) olup Feridun Fikri Düşünsel 

(Bingöl), SelAhattin lna.n (Bitlis), S. Hayri 
'Urgüblü (Kayseri) ve M. Reı;it Ta.rakçıoğlu 
(Trabzon) 'un partiye girmeleri, Hüımü Ak
şit (Denizli) 'nin vefatı, Remzi Oğwı Ank 

Nail Genıci Aydın 

evat Ülkü Aydın 

Lutfi Ülkümen Aydın 

Müçteba Içtın Balıkesir 

usrettin Barut Bitlis 
Yümnü Üresin Bilecik 
Kenan Yılmaz Bul'Sa 
ru ret Kirişeio~lu Çanakkale 

Baba Akşit Penizli 

(Seyhan) , Yusuf Ziya. Eker (Seyhan) ve Cez
mi Türk (Seyhan) ' ın istifal&riyle ve aşağıda 
adl&rı yazılı Demokrat Parti adaylannın ara 
seçimini kıu:anmala.n üzerine bu parti aza 
adedi (411) olmuştur. 

E}k:rem Baysa.l Eskişehir 

Ahmet Kemal Vannca Gümüşane 

Hadi Hüsman İstanbul 
Seyfi Oran 1. tanbul 
Pertev Arat İzmir 
Ziya Termen Kastanıonu 

ElvanKaman Kırşehir 

utık Poyra.zoğlu Muğla 

Esat Kerimol Zonguldak 
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Parti Grupu ldcıre Jleyeti 

Demokrat Parti Meclis Grupu İdare Heyeti aşağıda adları yazılı milletvekillerinden kurul
muı;ıtur. 

Başkan : İstanbul Milletvekili Fuad Hulıisi Demirelli 
Başkanvekili Eskişehir » Abidin Potuoğlu 
K~tip : tzm:ir :> Muıhittiu Erener 
l\1nlıasip Balıkesir :> Esat Budakoğlu 
Üye Ankara ,. Muhlia Bayramoğlu 

,. Burdur » Fethi Çelik baş 
» Çanaikkale » Emin Kalafat 
:0 Konya » Remzi Birand 
» Seyhan » Cezmi Türk (•) 

tÇTtMA : 2 

2 nci toplantı başında. Demokrat Parti 
aza adedi (411) olup Süreyya. Endilı: (Çanak
kale), A. Hikmet Pamukoğlu (Giresun) ve 
Abdürrahman Boya.cıgiller (Zonguldak) ın 

Partiden ihra.çla.rı, Sua.d Hayri ttrgüblü (Kay
seri) ve İlhan Dizdar (Sivas) m Milletvekilli
ğinden istifala.rı, Fikret Ka.ra.buda.k (Denizli), 
Ziya. Barlas (Konya.), ö. Rıza Doğrul (Kon-

ya.), N. Turgut Topcoğlu (Toka.d) ve Esat 
Kerimol (Zonguldak) ın vefa.tlan, Selim Se
ven (Ha.kkiri), Abdullah Oilli (Hatay) , LS.tif 
Aküzüm (Kars), Abbas Çetin (Kars), Veyis 
Koçulu (Kars) ve Hüseyin Doğan (Mala.tya) 
nın Partiye girmeleri üzerine bu Parti aza. 
adedi (407) ye iııın.4tir. 

Parti Grupu Idare H eyeti 

Demokrat Parti Meclis Grupu İdare Heyeti aşa ğıda .'·azılı milletvekillerinden kurulmuştur. (••) 

Başkan : Manisa Milletvekili Refik . evket. lnce (•••) 

Başkanvekili : Balıkesir » Esat Budakoğlu 
» » Eskişehir ,. Abidin Potuoğlu 

Katip : Bursa » Raif Aybar 
Muha.sip Giresun » Mazhar Şener 
Üye Ağrı ... Kasım Küfrevi 

... Ankara » Muhlis Bayrıımoğlu 
,. Erzurum » Babadır Dülger 
... İstanbul » Mithat Benker 
» Kocaeli » Ekrem Aliean 
,. Manisa » udi Mıhcıoğlu 
» Rize ... Osman Kavrakoğlu 
... i vas ... Rifııt Ö~ten 
,. Trabzon ... Mııhmut Goloğlu 

(•) Cezmi Tiirk'ün partiden istifası iizeri1ı. {[(,:ılan yere [Ferit Alz>iskend r (Diyarbakır) J s · 

çilnıiştir. 
(**) Demukrat Parti 3 ncü kongresinde yapılını Tüziik l<t{lil6tı ile ldare Heyeti 1 Başkan, 2 B~-

kanvekı1i ve 11 azadan teşekkiil etmiştir. 
(***) Bıı toplantı içi1ıde Grup Başkanlığından istifa etmi§ v~ yerine seçim yapılmamıştır, 
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İQT!MA : 3 

3 ncü toplantı başında. Demokrat Parti 
aza adedi (407) olup A. FaJıri ~eti (Balıke
sir), Kazım Arar (Çanlon), Kemal Atakurt 
(Çanlnn), Said Bilgiç (İsparta), Tahsin Tola 
(İsparta), İrfan Aksu (İsparta) , H. Fehm.i Us
tıı.oğlu (Sıı.mslm), Şevket Mocan (Tekirdağ), 
ve Faik Erba.ş (Yozgad) m partiden ihra.çl:ı.rı, 
Balahaddin Adil (Ankara), K&.zım Ta.ııkent 

(Manisa) ve Necip Bilge (Niğde) nin mebus
luktan istifaları, Cevdet Topcu r Amasya), Ha
lil Ayan (Bursa.), Y. Kamil Aktuğ (Diyarba
kır), Galip Deniz (Kastamonu), Ahmet Kes
kin (Kastamonu), Yuııuf Ziya Tımtaş (Te
kirdağ) ve Ömer Cevheri (Urfa) nm vefat
lan üzerine bu parti 8.za adedi (388) e i.nmil)
tir. 

Parti Grupu l dare H eyeli 

Demokrat Parti Meclis Grupu ldaı·e Heyeti ıı.§ağıda adları yazılı m\:buslardan k-urulmuştur. 

Rcis Bursa Mebusu Hulüsi Köymen 
Reisvekili Eskişehir ,. Abidin Potuoğlu ,. !zmir ,. Osman Kapani 
J<iitip Tekirdağ ,. !. Hakkı Akyüz 
Mu hasip Tc;el ,. Hüseyin Fırat 

za Ağrı ,. Kasım Küfrevi 
,. Bolu ,. Zuhuri Danışınan ,. Bnı·sa ,. Raif Aybar 
,. Diyarbakır ,. Yusuf Azizoğlu 
,. Rlazığ ,. Mehmet Şevki Yazınan 
,. Giresun ,. Mazhar Şener 
,. Kocaeli ,. Ekrem Alican ,. Rize ,. Osman Kıı.vrakoğlu ,. Trabzon ,. Mahmut Goloğlu 

İQTlMA : 4 

4 ncü toplantı bll.lfmda. Demokrat Parti 
&.za·adedi (388) olup İrfan Aksu (İsparta), 
Said Bilgiç (İsparta), Tahsin Tola (İsparta) 
ve Sinan Tekelioğlu (Seyhan) m partiye gir
meleri, Halil Atalay (İçel) , Salih hıa.ııkur 
(İçel), Şaha.p Tol (İçel) , A. Harndi Başar 

(İstanbul) ve Sa.l8.ha.ttin Hüda.yioğlu (Ma
raş) m partiden istifalan, Hıdır Aydın (Tım

celi) nin partiden ihra.cı ve Senibi Yürüten 
(İstanbul) un vefatı ilierine bu parti 8.za 
adedi (885) olmu,tur. 



-937-
Parti Grupu !dare Hey eti 

Demokrat Parti Meclis Grupu İdare Jleyeti aşağıda adları yazılı mı.ıbuslardan kurulmuştur. 

Re is 
Rcisvekili 

,. 
Kfıtip . 

Mu hasip 
Aza 

,. 

Bursa 
Eskişehir 

Izınir 
Tekirdağ 

Içe! 
Ağrı 

Antalya 
Bolu 
Çorum 
Gaziantcb 
Kocaeli 
Manisa 
Rize 
Trabzon 

• 

Mebusu 1:-luli'isi Köymen 
» Abidin Potuoğlu 
» Osman Kapani 
» 1. Hakkı Akyüz 
» Hüseyin Fırat. 
» Kıısım Küfrevi 
,. . \kif Sarıoğlu 
> Zuhuri Daııışmnrı 
» Saip Özer 
,. Ekrem Ccnaııi 

» Ekrem Alican 
» Sudi Mıhçıoğlu 
,. Osman Kavrakoğlu 
» Mahmut Goloğlu 

: 
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Pokvuncu Devre Demomt Parti meb111la.n (• ) 

Abdullah Güleı· 

Sültıynıan Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Ozçobaa 
Ali İhsan Sabiıı 
Avni Tan 

alih Torfilli 
Ahmed Vezirotlu 
Gnzi Yi~tba~Jı 

Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Celal Ynrdımeı 

Kemal Eren 
HB.mit Koray 
İsmet Olgaç 

evdct Topcu 

n16haddin Adil 

'adri Maksudi A.rııal 
Muhlis Bayramoğlu 

alahattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
lfıımdi Dulgnrlu 

AFYOJ\ KARAHİ.'M 

A(IR{ 

AMAAYA 

ı ::; . n . 19!i3 tııı·ilıindr ölınü~tÜl' . 

(Jçtima : 3) 

.\~ARA 

}fill!'t \'rkilliğindcn çckilııı.iştir . 

( tç1imıı : 3ı 

(*) Bu Dııtırtde 17. IX . 1951 lo1·ihiııdc bir d~fcı ,,., ,,eç1mi 
yapılmışt1r, 



Osman Şevki Çitekdağ 
Ra.miz Eren 
Muhlia Ete 
ı\Iümtaz !!'aik b'eııik 

Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talat ntekin 
Hiimid Şevket !nce 
Seyfi Kurtbek 
Talat Vasfi Öz 
F'und Seyhun 
Cevdet Soydan 

Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Aldf Sanoğlu 
lbrahim Subaşı 
Ahmet Tt>kelioğlu 

• Ahmet Tokuş 

Ka.mı.k Gedik 
Şevki Hasırcı 

Etem Menderes 
A. Baki Ökdeın 

nil Geveci 

0 evM Ülkii 

J,iitfi 'Olkiimen 

Vaeid Asenıı 
Salfıhattin Baakan 
Esat Budakoğlu 
Afuzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumetl. 
Enver Güreli 

... 
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.A.YDJN 

Aı·ıı. eçimiııdö Mc~lise k~tılınıştir. 
(lçtima : 1) 

Ara s~>çiminde Meclise katılmıştır. 

· (İçtima : 1) 

Ara e<;iıninde MecJjıre katılmı§tır. 

(lçtima : 1) 

BALIKE İR 



Ali Fahri İşeri 

Arif Kalıpsu:oğlu 
Ahmet Kocabıyı~oğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tunçar 
Sıtkı Yırcalı 

Müçteba Iştm 

!smail A§kın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talat Oran 
Yünınü Üreııin 

Feridun Fikri Düşünsel 

Nu8rettin Barut 

elabattin İnan 

·. 

:b'ııhri Belen 
Zuhuri Danışman 
fithat Dayıoğlu 

Mahmut Gü~bilmez 
İhsan Gülez 
T< ii mil Kozak 
' :ılıii Yöntem 

940-
Partiden çıkanlnuştır. 

(lçtima : 3.) 

Ara seçiminde Meclise katılmıştır. 
' (lçtima : 1)· 

BİLECİK 

Ara seçiminde Meclise katılıruştır. 
(İçtima : 1) 

BİNGöL 

Pnl'tiye katılmıştır. ( İ~tima : 1 ) 

»lT Lİ i 

Ara seçiminde Meclise katılmıştır. 
(İçtima : 1) 

P.artiye katılmıştır. (İçtima : 1) 

BOLU 



Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

Halil Ayan 

Raü Aybar 
Selim Ragıp Emet 
Agah Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Kaı·acabey 
liulfısi Köymen 
Mithat San 
HalUk Şıırnan 

Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 
Kenan Yılmaz 

Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik: 

Bedi Enüstün 
?\ihat İyriboz 
J<~min Kalafat 
11ısan Karasioğlu 
Oroer Mart · 
Nusret Kiriş<ıio~lu 

Kazım Araı 

Kemal Atakurt 

-941 
BURDUR 

BURSA 

.... t 

15 . ll . 1953 tarihi ıtde ölmüştür. 

(l~tima : 3) 

Ara seçiminde Meclise katılmıştır. 
(lçtima : 1) 

ÇAN.AKKALE 

Partiden çıkarılmıştır. 
(lc:tima : 2) 

Ara seçiminde Meclise katılmıştır. 
( l~tima : l ) 

ÇANKIRI 

•Pirtiden çıka.rılmJ4hr. 
(İçtima : 3) 

Partiden çıkarılmıştır. 
(lçtinıa : 3) 



.. 

'elal Boynuk 
Kenan Çığman 
't>lil Otman 

M'ecit Bumin 
Abbaa Gigin 
M.eaud Güney 
Ali Rıza Satlar 
!libni Urnl 

ı:;edat Barau 
lo hmet Baoıbüyiik 
. ·(''\'ki Oiirı!es 

Ha.ha Kold&.';l 
Hüseyin Ortokcıoğ-lu 

aip Özer 
Hasım Ali Vuı·ııl 

Hakkı Yemenieller 

Hüımü Ak~t 

l''ikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gillcügil 
l<"ikret Karabudak 

Eyüp Şıı.biJı 

Refet Tav88hoğlu 
Baba .Aqit 

\'u.~u! KiimU .Aktuğ 

ÇORUII 

ÇORUlf 

. lX . 1951 t81'ihinde ölm~tiiı· . 

(lçtima : l ) 

, . X . Hl52 l~ıı·ihiudc ölmüııtür . 

( İçtimu : :! ) 

Ara ıwo; imiııde }icclise katılmı~tır. 

(lçtima : 1) 

İYAR.BAKIR 

5 . XII . 1952 tarihinde ölıiıü tür. 
(tçıiıne.. : 3J 



~erit .Alpiskendeı' 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kamil Tayşı 
azım Onen 

Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginü ıı 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhio~ll! 
Hasan Osma 

.\bdullah Demirta§ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sa.naç 
Mehmet Şevki Y&ıman 
FI!lmit Ali Yöney 

'nid &şa.k 
Rı fkı Salim Burçtık 

Fehmi Çobanoğlu 
Babadır Dülger 
Rııbri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

Memiş Yaııcı 

:\fustafa Zeren 

Muhtar Ba.şkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuo#lu 
Kemal Zeytinorlu 

l'udiden çeki ıniııtiı·. {lçtiıuıı. : 1•. 1 

EDİRNE 

EL.!ZIG 

. 1·! 'Ki~ EHI R 



!smail Hakkı Çevik 

Ekrem Baysal 

Ekrem Cenani 
Samih lnal 
Galip Kınoğlu. 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salahattin Ünlü 

Harndi Bozbağ 
Ali N aci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
.Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
.Adnan Tüfekcioğlu 

Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdem~r 
.Ahmet Kemal Varınca 

Kemal Yürükoğlu 
Halit Zarbun 
Raşit Gürgen 

elim Seven 
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12 . VI . 1950 tarihinde ölmüştür. 

(lÇtima : F.) 
Ara seçiminde Meclise katılmıştır. 

(lçtima : 1) 

GAZİ.ANTEB 

GIRESUN 

Partiden çekilmiştir. (İçtima : 2) 

GÜMÜŞANE 

.Ara seçiminde Meclise katılmıştır . 
(İçtinıa : 1) 

14 . IX . 1950 tarihinde ölmüştür. 

(İçtima : F .) 

HAKKARI 

Partiye katılmıştır. (İçtima : 2) 



.A.bdullalı Cilli 

Ralil .Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Köksal 
CelD.l Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

frfa n .Aksu 

Said Bilgig 

Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

Reşit Turgut 

Enver Adakan 
Salamon .A.dato 
İhsan .Altmel 
.Ahmet Harndi Başar 
Partiden istifa. 
Cel8.1 Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fund RuHisi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fund Keçeci 
Fuad Köprülü 
.Adnan Menderes 
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H.ATAY 

Partiye katılmıştır . (lçtima : 2) 

!ÇEL . 

Partiden çelrilmiştir. (İçtima : 1) 

Partiden çekilmiştir. (İçtima : 4) 

Partiden çekilmiştil'. (l çtima : 4) 

İSPARTA 

3 ncü lçtima yılında partiden çı
karılmış, 4 ncü lçtimada tekrar 
partiye alınmıştır. 

3 ncü İçtima yılında partiden çı
karılmış, 4 ncü İçtimada tekrar 
partiye alınmıştır. 

3 ncü lçtima yılında partiden çı
karılmış, 4 ncü İçtimada tekrar 
partiye alınmıştır. 

ISTANBUL 

Partiden çekilıniştir. ( İçtima : 4) 

.. 



• 

Ah.ilya Moshat 
MükerNm Sarol 
Fahrettin S~yımer 
Mithat Sözer 
l!,üruzan Tekil 
Nazlı Tl:abar 
Ahmet Topcu 
Celal Türkgeldi 
Andre Vahram B&yıtr 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

ITadiHü.smıı.n 

Seyfi Oran . . 

Mehmet Aldemir 
' ihad Baban 

Avni Başman 
l:lehza1 Bilgin 
Muhiddin Erener 
adık Giz 

•rarık Gürerk 
Necdet lncekıı:ra 
Osman Kapani 
V asfi Mentaş 
Ualil Özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Ü&tündağ 
Ziihtü Hilmi Velibeşe 
Pel'tev Arat 

La tif A.küzüm 
Abbas Çetin 
VeyiB K~ulu 

20 . fJ . l 954 ta rihinde ölmüştü ı·. 
ctçıima : 4) 

Anı se~iıninde Meclise katılmıştır . 

(! çtima :. 1) 
Ara seçiminde MecUse katılmıştıı•. 

(Içtima : 1) 

İZMtR 

Am seçiminde Meclise katılmıştır . 

(lçtima : 1) 

K.AR 

'Partiye katılmıştıı·. (lçtima : 2) 
Partiye katılmıştır. (lçtima : 2) 
Portiye katılmıştır . (l çtima : 2) 



- tın üp Deni.c 

Saiı Kantarel 
Fıahri Keç.eciotlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmeı Keskin 

Muzaffer Ali .Mühto 
RifatTaşkın 

Hayri Tosunoğlu 
i lmndi Türe 
/.i) ıı •rermen 

l'ikri Apaydın 
l ımmil Beı·kok 
l~min Develioğlu 

1\ilmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
1 brahim Kira.zoğlu 

Mehmet O~demir 
Yusuf Ziya Turgut 
~- Hayri Ürgüblü 

, efik Bakay 
Mahmut Erbil 
l"ikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Fııik Üstün 

Rifai. Özde~ 
Elvan Kaman 
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KASTAMONU 

6 . V1II . j 951 tarihintİe ölmii,tilı•. 
( İçtiına : 3) 

:ı . Xl r . 1952 tarihinde ölınüotüı·. 

( İçtima ' : 3) 

Ara seı;iminde Meclise katılım§t~l' . 
(lçtima : 1) 

KAYSERt 

1 nci İçtimada partiye katılm14tır . 
2 nci İçtimad~ mebusluktan istifa. 
ı>tmiştir . 

.KIRlCLA RELI 

KITıŞEHİR 

ArA çiminde Meeüse katılmıotır . 
(İçtima : 1) 



... 

Etbenı Vassaf Akan 
Ekrem Aliean 
Ziya Atığ 
Hamili Başak 
::la.lih Kalemeioğlu 
.Mümtaz Kııvaleıoğlu 
Y eredoğ Kişioğlu 
Snim Önhon 
Lı1tfi Tokoğlu 

liüsnü Türkand 
"Mehmet Yılmaz 
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KOCAELİ 

KONYA 

Abdürrahıııun Fahı-i Ağaoğlu 

Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
I-lidayet Aydıneı· 

Ziya Barlas 

Remzi Birand 
ıtkı Salim Burçak 

Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğru! 

Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Brearı 
Satret Gürol 
Tarık Kozbek 
Muamıner Olmz 
1 ümmet Ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Umran Nazif Yiğiter 

Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Be im Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuneu 

. III . 1952 tarihinde ölmüştür. 

(İçtima : 2) 

13 . III . 1952 tarihinde ölmüştür. 
(lçtima : 2) 

KÜTAHYA 

• • N 
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Remzi Koçak 
Siileymıın Süruı·i Nasuhoğlu 
thsan Şerif Özgen 

Hüseyiı:i Doğan 

~amcrt Ağaoğlu 

Şeıni Ergin 
Fıı.ruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Liitfi Karaosmanoğlu 
Muzaff~r Kurbanoğlu 

Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Kiizım 'Caşkent 

Muhlis Tümay 

Abdullah .Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Saliıhattin Hüdayioğlu 

.Ahın.et Kadoğlu 

Nedim Ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar Özsoy 

Abdürrahman Baytır 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 

MALATYA 

Partiye katılmıştır. ( İçtiına : 2) 

MANİSA 

Mebusluktan çekilmiştir. 
(lçtiına : 3), 

M..A.RAŞ 

Partiden çckilnıiştir . (İçtima : 4.) 

M.ARD1 r 

• 



• 

Yavuz B"'er 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

url Ozsan 
atık Poyrazoğlu 

f.l'amdi Dayı 

Ferit Kıh~lar 

Hadi Arıbaş 
:-i"Pcip Bilge 

.'üreyya Dellaloğlu 
Asım Doğa.nay 

Ferit Eeer 
Fahri Kögkeroğlu 
Hüseyin tilkü 
Halil Nuri Yurdakul 

l{,efet Aksoy 
Fey:ıi Boztepe 

hzet Akçal 
Kemal Balta 

sman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri :Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rtta Sporel 

- tlSO 
l{UclLA 

.\m . e ·imindı> Meclise katıJınıı,ıtıı·. 

( İçtima : 1) 

KUŞ 

1tGDE 

Mebuslııktnn ·ekilmiştir. 

( İçtima : :ı ı 

ORDU 

lt.lZJII 



Haşim Alişan 

Naci Berkman 
(smail ~m 
\evfik neri 
1:<1ruz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü IDuçay 
Hasım Fehmi Ustaoğlu 

Hadi Uı:er 

Zel~i Altçalı 

Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
•revfik Coşkun 
Yusuf Ziya Ekı>ı · 

RCfitıd Güçlü 
Mahmtl( Kibaroğlıı 
. ' ıılim SerçP • 
I 'E>zmi Tiirk 
Sinıın Tl'kelioğlu 

Baki Erden 
1\iehınet Daim . üıı Ip 
Şefik 'l'ürkdoğan 

('('mil Y n rdmı 

.'\iı zım Ağacıkoğlu 

~:rcüment Damıılı 

llhan Dizdar 

lbrahim lJu'ygun 
Şevki Ecevit 
• ' urettin Ertürk 

- 961-
• AMSUN 

l'artiılen çıkarılmıştır . 

( İc;timı1 : 3) 

SEYHAN 

l'ıırtiden çekilıniştiı·. (lçıimıı : 1) 

Pnrtiden ~Pkilmi~tiı·. ( lçtim11 : 1) 

Pa rt.iden çekilıniştir. (J çtima : 1) 
Partiye k11tılmıştır. ( tçtima : 4) 

.ltRD 

StvAS 

:\1 illet vekillitinden çckilıniştir . 
(1 ~tinııı . 2) 



Halil lmre 
Rifat Öçten 
S dat Zeki Öı·s 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 
MalUr Türkay 

tsrnail H akkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

Yusuf Ziya 'l'untaş 

Sıtkı Atan~ 

Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Harndi Koyutürk 
HalUk Ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa Özdemir 
Nuri Turgut Toııcoğlu 

Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 

952 -

29 . Yili . 1950 tarihinde ölrtıüş
tür. (İçtima : F.) 

TEK1RDA<} 

Partiden çıkarılmıştır. 
{ İçtima : 3) 

16 . II . 1953 tarihinde ölmüştür. 
(lçtima : 3) 

TOKAD 

4 . VI . 1952 taribinde ölmüştür. 
1 (lçtima : 2) 

TRABZON 

Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu 
l\1. Reşit Tarakcıoğlu Partiye katılmıştır. (lçtima : 1) 

TUNCELİ 

Hıdır Aydın Partiden ~ıkarılmıştır. 
(lçthna : 4) 

Hasan Renııi :F ulu 



Necdet A.ça.nal 
Feridun Ayalp 
ömer Cevheri 

l<'eridun Ergin 
Celal Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

!zzet Akın 

Niyazi tJnal Aleılı 
Faik Erbaş 

Yusuf Kaı·slıoğlu 

Fuat Nizanıoğlu 
Haşim Tatlıoğlu 

Hasan Üçöz 

- 963 ~ 

tmFA 

18 . XI . 1952 tarihinde ölmüttür. 
(lçtiına : 3) 

V .AN 

YOZG.A.D 

Partiden çıkanlmıştır. 
(lçtima : 3) 

ZONGULDAK 

ı.'ehnıi Açıksöz 

Yunus Mua.mmer Alakanı 
Hüseyiri Balık 
Suat B~l 
Abdürrahınan Boyaeıgiller 

Ali Rtza lncealemdai-oflu 
Cemal KıJ)O&k 
Ri:fat Si'ri§Oilu 
A.vni Yurda.bayr&k 
'Esat Kerimol 

Partiden çıkarılmıştır. 
(İçtima : 2) 

Ara seçiminde Meclise k&tılınıştır. 

25 . V . 1952 tarihinde ölmiŞiir. 

<lcWına : 2) 



.8) Cumhuriyet Halk Partisi 

lÇTlMA : F. 

FevkalAde toplantı başında Cumhuriyet 
Halk Partisi ii.za adedi (69) olup Sebati Ata..
m.an (Zonguldak) ın ma.zbıı.ta.sının reddedil-

mesi ve Hüseyin Doian (Malatya) nm Parti
den istifa.sı üzerine bu Parti aza adedi (67) ye 
inm.i§tir. 

Parti Grıwu Idare Heyeti 

Cumhuriyet Halk Partisi "!\·!eclis Grupu İdare Heyl'ti aşağıda adları yazılı mebuslardan kurul
muştur. 

Grup Başkanı Malatya Mebusu İsmet İnönü 

" " Vekili Erzincan " Şemsettin Gürınitay 

" " " Trabzon " F . A)uned Barutçu 
Kiltip iVInrdin " Kamil Boran 

" Sin o b " Server Somuncuoğlu 
Veznednr Yan " Ferid Melen 
(iye Bingôl " F . Fikri Düııünsel 

" Sirıob " Cevdet Kerim İncedayı 

" Tc,kad " Zihni Betil 

" Trabzon " C. Reşit Eyüboğlu 

" Trabzon " Harndi Orhon 

" Yozgad " Avni Doğan 

lÇTlMA : 1 

1 nci toplantı ba.§ında. Cumhuriyet Halk 
Partisi ii.za adedi (67) olup bu parti adayla
nndan Muhtar Acar (S~ob) ve R. Şenıset
tin Birer (Sivas) m ara seçiminde ka.za.ıımı.. 
lan, F . Fikri Düşünsel (Bingöl), Sa.laha.ttin 
İnan (Bitlis), Tezer Taşkıran (Kars) ve M. 
Resit Ta.rakgıoğlu (Trabzon) un partiden 

• 

istifa.ları, Ta.lısin Coşka.n (Kastamonu) nun 
segim ma.zbatasmın reddedilmesi, Muhtar 
Ertan (Bitlis), Şefik Tugay (Malatya.), C. 
Keı:;im İn~da.yı (Sinob) ve Tevfik Koral 
(Trabzon) un vefatları üzerine bu parti ii.za 

adedi (60) a inmi§tir. 
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Parti Grupu lıumı H eyeti 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu İdare Heyı>ti aşağıda adları ya011lı mebuslardan kunıl
mll§tur. 

Başkan Malatya M ebuını İsmet İnönü 
Başkanvekililıi Trabzon » F . Ahmet Barutçu 

:. Yazgad » Avni Doğan 
KiLtip Mardiıt » M. Kamil Boran 

» 'l'rabzoıı » FTıımdi Orhon 
Veznedar 'rrııbzoıı » Mehmet Tevfik Koral 
Üye Erzineıııı » Ziya Soylu 

• Kars • Abbas Çetin 
» Malaty"iı • Mahmet Kartal 

• Ordu • Atıl Topaloğlu 

» ' in oh » C. Kerim !ncedııy L 

lQTt:MA : 2 

2 nci toplantı başında. Cumhuriyet Halk 
Pa.rtisi ba. a.dedi (60) olup . Selim Seven 
(lla.kk8.ıi), Abdullah C illi ( Ha.ta.y) , Utif 
Aküziim (Ka.rs), Abbaa (}etin (Kars) , Veyis 

Koçulu (Ka.rs), Yusuf Ziya. Ortaç (Ordu) ve 
Hasan Oral (Urfa.) nın istifa.la.rı fu:erine bu 
parti aza adedi (53) e ~· 

Parti Grupu lılaı·e Heyeti 

(.;umhuı·iyet Halk Partisi Meclis Grupu 1darr H<'yeti a§llğıda adları yazılı mebuslardun kurul-
muştur. 

Grup Huııkımı Mıı.latyıı Me lman İsmet İnönü 
Başkanvdkili 'rrabzon » Faik Ahmed Barutçu 

• Yazgad ) Avni Doğan 
Katip r:Jrzincan • Ziya Soylu 

,. Malatya • Mehmet Karta! 
Muhasip Trabzon • Cahid Zamangil 

t :V<' lfatay • Abdürrahman Melek 
,. l{ars » Abbas Çetiıı 

• Mardin • Mehmet KAmil Boran 

• Ord n ,. Atıf Topllloğlu 

) jvas . ,. R. Şem.settiıı Birer 
,. Trab~on • H~mdi OrhoJl 
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lÇTlMA : 3 

3 ncü toplantı başında. Cumhuriyet Halk 
Partisi ua. adedi (53) olup R. Şemaettin Si-

rer (Sivas) ın vefatı iUerine . (~) ye .inmigtir. 

Parti Grupu ldare H eyeti 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu İdare Heyeti a.şağıda adları yazılı mebuslardı!n kurul
muıtur. 

Grup B~kanı Malatyo Mebuau İsmet İnönfi 
B~kıınvekili Trabzon· » Faik Ahmed Barutgu 

» Yozgad '• » A vni Dotazı 
, 

Kiltip Malatya , :Mehmet Karta! 
,. Sinob » Nuri Sertoflu 

Muhasip Erzincan » Ziya Soylu 
Üye Erzincan , Cemal Göneng 

» Hatay » Abdürrahman Melek 
» Kars :.· Sırrı Atalay 
» Malatya » Mehmet Saclık L·~t i 

» Ordu » N~t F!rft 
» Trabzon » Harndi Orhon 

tÇTlMA: 4 

4 ncü toplantı başında. Cumhuriyet Halk 
Partisi aza adedi (52) olup, toplantı senesi 

içinde hiçbir değigiklik olmamıştır. 

Parti Grupu ldare H eyeti 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu İdare Heyeti aşağıda adları yazılı mebuslardan kul'ul
m~tur. 

Grup Reisi Malatya Mebusu İsmet İnlinii 
Reisvekili 'habzon » Faik Ahmed Barutgu 

» Yozgad ,. Avni Dofan 
Kiltip Malatya ,. Mehmet Kartal 

» in o b , Nuri Sertoflu 
Muhasip Erzincan » Ziya Soylu 
Aza Erzincan » Cemal (,löneng ,. Malatya , Mehme1 Sadık Eti 

» Ordu » Naşit Fırat 
» Sin o b » Server Somuncruoil'O 
» 'habzon » ~aci A1t'al 
» 'habzon » Hamdi OrhoJI 



- 91S1 -
Dolauunou Devre Cumhuriyet Halk Partili mebuela.n 

l!'eriduıı .li'ikri Düşünsel 
Muııta.fa Nuri Okcuoğlu 

Mubtar Ertan 

Sa.liıhattin lnan 

Uemul Göneuı; 
Şem.settin Günaltay 
Nııhid Pekcan 

abit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

elim even 

Abdullah Cilli 
Abdürrahmıın Melek 
CelAl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tnnkui 
f'avit Yurtman 

BİNGÖL 

Pıırtiden çekilıniştir. (1çtima : J ) 

BlTU8 

ao. VI . 1951 tarihinde ölmüştür. 

(lçtima : 1) 
Partiden çekilmiştir. (lçtima : 1) 

B RZiNCAN 

Partiden çekilmiştir. (l çtima : 2) 

HA'l'.AY 

Partiden çekilmiştir. (lçtima : 2) 

. . 



Fevzi Aktıış 
l_,Atif Aküzüm 
ırrı Atalay 

Mehmet Balıadı r 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cabid Yalcıın 

' l'ııhsin Coşkaıı 

Halil ezni Erkut 

Asım Gündüz 

Eııat Doğ~ 
Jliiseyin Doğau 

Mehmet Sadık Eti 
Hikmet FıroL 
İsmet İnönü 
Mehmet Kortel 
Mehmet Kulu 
NUI'i Ocakeıoğlu 
Abdülkadir Özbay 
Lfttfi Sayman 
Şctik Tugay 

_ §M _ 
KAR 

Partiden çekilmiştir. (İcıtima : 2) 

Partiden çekilmiştir. (İçtima ·: 2) 
Partiden çekilmiştir. (İçtima : 2) 

Portiden çekilmiştir . (İçtima : l ) 

KASTAMO 

Seçim mAzbatAsı reddedilmiştir . 

{ İçtima : l ) 

KIRŞEHİR 

KÜTAHYA 

MALATYA 

Portiden çekilmiştir: 
( ~çtima :. F .) 

3 . Xl . 1951 tarihinde ölmüştür. 

(lçtima : 1) 



Mehmet Kamil Boran 
Rıza Erten 
Aziz' Uras 

Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 

Yusuf ~iya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf TopaJoğlu 

Cevdet Kerim İncedayı 

Nuri Sertoğlu 
Server Samuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 
Muhtar Acar 

R. Şemsettin Sirer 

Zihni Betil 
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MARDİN 

ORDU 

Partiden çekilmiştiı·. ( İçtima : 2) 

'. ı ı : 

SİNOB 

"':211!. V. 1951 tııı·ihinde ölmüştür. 
(l çtimn : 1) 

(.-: .. 

Ara Seçiminde Meclise katılmıştır. 
(İçtima : 1) 

SİVAS 

. Ara Seçiminde Meclise katılınıştı.r. 
(İçtima : 1) 

2 . X . 1953 tarihinde ölmiiştiiı'. · ' 
(lçtima : 3) 

TOKAD 



N acı i .Altul 
Faik Ahmed Banı~ 

a.ffet Bllljtımar . 
Cemal Reşit Eyüboflu 
Tevfik Koral 

Harndi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçıoflu 
Cahid Zamangil 

Hasan Oral 

Ferid Melen 
KAzım Ö.r.alp. 

Avni Dofu. 
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TRABZON 

28 . VII . 1951 tarihinde ölmiiştüı·. 

(lçtima : l) 

Partiden çekilmi~tir. (lçtinıa. : 1) 

URFA 

Partiden çekilmiştir. (lçtima : 2) 

TOZGAD 

ZONGULDAK. 

S.batl· Ata mo n Seolm mubetaaı reddedil.ınittir. 
(lçtima : F.) 



C) Millet Partisi 

İQTİMA : F 

Fevkalade toplantı başmda _Millet Partisi 
aza adedi (1) olup toplantı sıenesi içinde bir 

tQTllü. : 1 

1 nci toplantı b3.§1llda Millet Partisi aza 
adedi (1) olup toplantı senesi içinde bir deği-

Şiklik OlmamlJbr. 

lOTIMA : 2 

2 noi toplantı bıupnda Millet Pa.rtiai B.za 
adedi (1) olup NB.zım Önen (Diyarbalor), A. 

· Hikmet Pamukoğlu (Giresun) ve Abdürrah-

a rıoıt toplantı batında Millet Partisi 8.za 
adedi (4) olup Nazım Önen (Diyarbalor) ve 

man Boyacıgiller (Zong'Uldak) ın partiye gtr. 
meleri iiserine bu parti aD adedi ( 4) Olm.1J4-
tur. 

A. Hikmet Paınukotlu (Oireaıuı) un Partiden 
istifaJan ü.aerine (2) ye imni4tir. 

Millet Pnrtiııi Meclis Grupu ldıu·e Heyeti ~ağıda ndlaı~ yaıılı mebuslardan kurulmuşıuı· 

Grup Başkanı 
Ka tip 

Kırşehir Mebusu 
Zonguldalo Mebusu 

Oaman Bölükbqı 
Abdürrahınan Boyacıgiller 

4 naü toplıuıtı bagmda Millet Partisi ilııı. karariyle parti feehedi.bnqttr. 
adedi (2) olup toplantı senesi içinde mahkeme 

-- - - f 



·· ·.' . 
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Dokuzuncu Devre Millet Partisi Mebuıiİart 

Nazım Önen 

A. Hikmet Pamukoğlu 

Osman Bölükbaşı 

DlY ARB'AKIR 

Partiye katılml§tır. (lçtima : 2) 
Partiden çekilmiştir. (lçtima : 3) 

GİRESUN 

Partiye katılmıştır. (lçtima : 2) 
Partiden çekilmiştir. (İçtima : 3) 

KIRŞEHİR 

ZONGULDAK 

Abdürrahman Boye.eıgiller Partiye katılmıştır. (İçtima : 2) 

. ' 

. ,. 



... ,, 

Ç) Türkiye Köylü Partisı 
.. ' 

tQTİMA : 2 
. r .. 

2 nci toplantı senesi içinde 19 Mayıs 
1952 tarihinde te§ekkül eden bu parti aza. 

adedi (4) olup toplantı senesi sonuna kadar 
. l;ıir değişiklik olma.IJU§tır. 

tçTlMA : s 

3 ncü toplantı senesi b&§mda. Türkiye 
Köylü Partisi aza. adedi ( 4) olup K8.zım Ara.ı: 

• 

(Ça.nlan) ve Kemal Atakurt (Qankın) nm 
Pa,rtiye girmeleri üzerine (6) olnnqtur . 

]>(ıı-ti Grupu ld<ıre H eyeti 

'l ' iiı·kiyı• Kiiylii Paı-ti~i Meclis (lnqıu l d:ıı·c Hcy<'ti ıı~ağ ıd ıı nd l ııı·ı yazılı ıııchuslnı·dıııı kurulmuş

tur. 

Ciı·up Başknııı 

lGitip 
Seyhan Mcbusu 

:t » 
Remzi Oğuz Arık 
Y. Zi'ya Eker 

İQT!MA : 4 

4 ncü toplantı b&§mda. Türkiye Köylü 
Partisi &ııa. adedi (6) olup toplantı senesi so-

nuna. kadar bir değlfiklik olmat1111tlr. 

tuı·. 

Paı·ti Grı~pu Idare H eyeti 

'J'i1rkiyc Köyiii Pıı.rtisi Meclis C+nıpu l dııı·r H <'yeti a nğıcla ııdlnrı yazılı mebuRiaı·daıı kurulmuş-

Uı'lıp Reisi 
Rehıvelıili 

K3tip 

Seyhan Mebusu 
Çanakkale » 
Çnnkuı » 

Renı:t.i Oğuz Arık 

üreyya Endik 
KAzım Arar 
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Dok'UiunC1l Devre Ti\rldye Köylti Partisi mebulan 

üreyya Endik 

Kbıın Arar 
Kemal Atakurt 

R. Otuz Arık 
Y. Ziya Eker 
C111111iTtlrk 

ÇANAKKALE 

ÇANKIRI 

Partiye katıımı,tır. 

Partiye katıı.mı.,tır. 

SEYH,tN 

(İ~tima : S) 
(İotima: S) 

• 



D) Cumhuriyetçi Millet Partiai 

lQTtru ; ' 

10 fubaı 19M Wihinde kunı1a.n bu pa.rti dar bir defi.tiklik olm&mıttır. 
b& ldeeli (2) olup wplaDU. Mueai IOilUDa ka· 

Dokımıncu Devre Oum.JıviJetçi Millet Partili mebualan 

KIRŞEHİR 

Osman Böldkbqı 

ZONGULDAK 

Abdürr&hınan Boyacıgiller 

... 



/ 

E) Müata1kil mebualar 

lÇTtMA :, F. 

:revkalB.de toplantı · b&§mda müstakil me
buala.rııı adedi (7) olup D. P. den çekilen N8.
mn Onen (Diyarbalar) ve C. H. P. den çeki-

len Hüseyin Doğan .(Malatya) nm U~ihakla.n 
ile müsta.killer adedi (9} olmll§tqr .. 

lÇTlMA : 1 

Birinci toplantı b&o§mda müstakil mebus
lar adedi (9) olup D. P. den çekilen Remai 
Oğuz Ank (Seyhan), Cezmi Türk (Seyhan), 
Yusuf Ziya Eker (Seyhan) ile C. H. P . den 

çekilen Tezer Tllo§laran (Kars) m Utiha.kla.n 
ve Suad Hayri Urgüblü (Kayseri) nin de De
mokrat Partiye girmesiyle müsta.killer adedi 
(12) olmll§tur. · 

lÇTlMA : 2 

tkinci tbplantı b&o§mda müstakil mebus
lar adedi (12) olup bunlardan (Hüseyin Do
ğan (Malatya) nm Demokrat Partiye, N&zım 
Önen (Diyarbalar) m Millet Paztisine girme
leri, Renıli Oğuz Ank (Seyhan), Yusuf Ziya 

Eker (Seyhan) ve Oezmi Türk (Seyhan) ın 

Türkiye Köylü Partisini teşkil etmeleri ve C. 
H. P. den çekilen Yusuf Ziya. Ortaç (Ordu) 
ve Hasan Oral (Urfa.) nm Utihaklan ile müs
takiller adedi (9) a.. inmiştir . 

lÇTlMA : 3 

Uçüncü toplantı b&o§mda müstakil me
buslar adedi (9) olup D. P. den çıkanlan Ha
San Fehmi Ustaoğlu (Samsun), Said Bilgiç 
(İsparta), Tahsin Tola (İsparta), İrfan Aksu 
(İsparta), Kemal Atakurt (Çe.ııkırı), K&zım 
Arar (Çe.ııkırı), Ali Fahri lşeri (Balıkesir), 
i'aik Erbllo§ (Yoagıı.d), Şevket Mocan (Tekir-

dağ) m ve M. P. den çekilen N&zım Onen 
(Diya.rba.lar) ile Arif Hikmet · Pamukoğlu 
(Giresun) un iltiha.kla.n, K&zım Arar (Çan
kın), Kemal Atakurt (Ça.nlon) nm da Tür
kiye Köylü Partisine girmeleri üzerine müs. 
takiller adedi (18) olmU§tur, 
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lQTtMA: 4 

Dördüncü toplantı b&.§ında miistakil me
buslar adedi (18) olup, bunlardan İrfan Ak
su (İsparta) , Said Bilgiç (İsparta), Tahsin 
Tola (İsparta) ve Sinan Tekelioğlu (Seyhan) 
ın Demokrat Partiye girmeleri ve D. P. den 
çıkanlan Hıdır Aydın (Tunceli) ile D. P . den 

çekilen Ahmet Hamdi B&.§ar (latanblJl), Sa-
18.hattin Hüdayioğlu (M&r&.§), Halil Atalay 
(İçel) , Şahap Tol (İçel), Salih hankur 
(İçel) in iltihaklan ile de müstakiller adedi 
(20) olmuştur. 

Müstakil mebuslar llatesi 

A. Fıahri tueri 

Kiızım Arar 

Kemal Atakurt 

Nazım Önen 

A. Fua~ Oebeııoy 

BALIKESİR 

D. P. den çı karılnııştır. 

(lçtima : 3) 

ÇANKIRI 

D. P". den ~ıkarıJmıştır. 

( lı;tima : 3) 

T. K. P. ne katılmıştır. 

(İçtima : 3) 
D. P. den çlkanlmıştır. 

:(l çtima : 3) 
·r. K. P. ne katılmıştır. 

· (İçtima : 3) 

DİYARBAKIR 

.. . . •'- .. 

D. P. den çekl.ıniştir. 
(İçtima : F.) 

M. P. ne katılmıştır qçtima : 2) 
M. P. nden çekilmiştir. 

(İçtima : 3) 



A. Hikmet Pamukoğlu 

Halil At&lay 

Salih Inankur 

Şahap Tol 

İrfan A.bu 

ait Bilgig 

Tahsin Tola 

A. Hamdi~ 
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GlBESUN 

D. P. den oekilmittir. 
(lçtima : 2) 

M. P. ne katılııuııtır. 

(lçtima : ~) 
M. P. den çekilmiştir. 

(lçtima : 3) 

, D. P. den çekilm.iştir. 
(lçtima : 4) 

D. P. den çekil.m.iştir. 
(lçtima : 4) 

D. P. den çekilı:ııiştir. 
(lçtima : 4) 

tSPARTA 

D. P. den çıkarılmıştır. 
(lçtima. : 3) 

D. P. ye kıı.tılmıttır. 
(lçtima : 4) 

D. P. den çıkarılmıştıi-~ 
(lçtima : 3) 

D. P. ye katılnuştır. ( !cıtim ~ : .ı ı. 
D. P. den çıkarılnuştır . 

(lçtima : 3) 
D. P. ye katılmıştır. (f~timn : .ı ) 

lS TANBUL 

D. P. den çekilıniştir. 

(lçtima : 4) 
Hamdullah Suphi Tannöver 

B&lide Edib Adıvar 



Teze:r Taşkıran 

S. Hayri Ürgüplü 
• 

Salahattin Hüdayioğlu 

Hüseyin Doğan 

Kemal Türkoğlu 

. Nadir Nadi 

Yusuf Ziya Ortag 
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~ 

C. H. P. nden çekilmiştir. · 
(lçtima : 1) 

KA YSlffi.t 

D. P. ye kat~ . 
(lçtima : 1) 

Mebusluktan çekilıniştir. 
(lçtima : 2) 

MARAŞ 

D. P. den çekilıJıiştir. 
. (lçtima : 4) 

MALATYA 

C. H . P . den çekil.miştir. 
(lçtima : F) 

D. P. ye katılmıştır. 
(İçtima : 2) 

MARDİN 

ORDU 

O. H. P. nden çekilmiştir. 
(lçtima : 2) 



Hasan Fehmi Ustaoğlu 

R. Oğlu .Arık 

Y. Ziya Eker 

ezmi Türk 

inan Tekelioflu 

Şevkeı Mocıın 

Hıdu .Aydın 

Hasan Oral 

Faik Erbat 
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SAKSUN 

D. P . den çıkarılm.ı§tll'. 
(İçtima : 3) 

SEYHAN 

D. P. den çekilmi§tir. ( İçtima : 1) 
T. K. P. ni teşkil etmiştir . 

(lçtima : 2) 
D. P. den çekil miştir. ( İçtima : 1) 
T. K. P . ni teşkil etmiştir. 

(lçtima : 2) 
D. P. den çekilmiştir. ( İçt ima : 1) 
T. K. P . ni teşkil etmiştir. 

· (İçtima : 2) 
D. P . ye katılmıştır. 

(İçtima : 4) 

TEK!RD.AO 

D. P. den çıkanlmıştır. 

(lçtima : 3) 

TUNCELİ 

D. P . den çıkanlmıştll'. 

(lçtima : 4) 

URFA 

. H. P. nden ~:ekilmişti r. 

(lçtima : 2) 

YOZ AD 

D. P. den çıkarılmıştır . 

(İçtima : 3) 

' 



J. Bütçe 

A - Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Bütçesi 

1950 yılı 1950 yılı 
ödeneği ödeneği 

F. M. Ödeneğin <;eşidi Lira F. M. Ödeneğin ~eşidi Lira 

-- - -
4 Milli Saraylar açık a.ylığı ı 

Birinci kısım - Odenek ve 
benzeri özlü k haklar Bölüm toplamı 722 702 

101 Ödenekler 202 lteretler ' 1 Başkan ödeneği 9272 Meclis hizmetlil eri ücreti 290 880 
2 Üye ödeneği ll) 8 5~7 60!> 2 Milli Saraylar hizmetlilcri 
3 Başkanlık Divanı tazmin"atı 24 05'3 ücreti 259 020 

Bölüm toplamı 8 670 930 Bölüm toplamı 549 900 

102 Geçici tazminat ve denetçi 203 Geçici hizınetli'ler ücreti 
ücreti ı Meclis geçici hizmetlileri 

ı Geçici tazminat (2) 742 400 ücreti 20 000 
2 Denetçi ücreti 2 ooı 2 Milli Srura:ıtlar geçici biz-

744 401 1 
metlileri ücreti 5 000 

Bölüm toplamı 
Bölüm toplamı 25 000 

103 ttyelerin yollukları (3) 2 790 000 

II - Ba.'ika haklar 
Birinci kısım toplamı 12 105 331 

Geçici tazminat 38 940 205 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanun-
lar gereğince yapılacak 

t kinci l«sım - Personel gi-
ı:amlar ve yardımlar 

ı Meclis memurlanmn ço-
derleri cuk zammı 23 880 

2 Milli Saraylar memurları -
I - Aylıklar ve ücretler 

nın çocuk zammı 1 560 

201 Aylıklar 3 ~feci is memurlnrımn do-

ı Meclis memurlan aylığı 672 soo ğum yardımı 2 500 

2 Milli Saraylar memurlan 4 Milli Saraylar menıurlorı-

aylığı 50 4fl0 nın doğum yardımı 1 000 

3 Meclis memurları açık ay- 5 Meclis memurlarının ölüm 

lı ğı ı yardımı 3 000 

• 



F. M. Ödeneğin çeşidi 

6 Milli Saraylar memurlan
nın ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

207 4356 sayılı Kanunun 5 nci 
mıı.ddesi gereğince ödene
cek yabancı dil para mü
kll.fatı 

208 

209 

5489 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurla
ra verilecek ikramiye kar-
şılığı 

5484 sayılı Kanunun 14 
ncü mıı.desinin (D) ve (J) 
fıkralan gereğince Türki
ye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı (4) 

210 Temsil ödeneği 

211 Fazla çalışma hakkı 

~12 

ı PTT memurlanna verile
cek fazla çai.ı.,m'a hakkı 

2 Çalışma saatleri dışında 

ve geceleri ~ıalışanlara 

özel kanunu gereğince ve
rilecek yevmiyeler 

~öl~ topla.mı 

4367 sayılı Kanun gere
. ğince kolluk memurlanİla 

verilecek er tayın bedeli 

İkinci kısım toplamı 

tiçiltı.cü kt$ım - Yönetim 
gider le~ 

801 Büro giderleri 
ı~ 

- 97~ 

ı950 yılı 

ödeneği 

Lira F. M. Ödeneğin c;eşi.di 

ı 000 

32 941) 

ı 

6 670 

147 410 

8000 

ı300 803 

37 000 

38 soo 

ı2 900 

ı 577 763 

2 Döşeme ve demirbaş 
3 Öteberi giderleri ve dü

şünülemiyen giderler 
4 Aydınlatma ve havalan

dırma 

5 Isıtma 

6 Şehir suyu giderleri 

Bölüm toplamı 

Milli Saraylar giderleri 
ı Kırtasiye 

2 Döşeme ve demirbaş 
3 Öte beri gide,rleri 
4 Aydınlatma 

5 Isıtma 
6 Şehir suyu giderleri 
7 Hizmetlilerin yiy~cek gi

derleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kağıt ve defterler 

PTT ücret ve giderleri 
1 Meclis posta, telgraf üc

reti 
2 Milli Saraylar po ta, tel

graf ücreti 
3 Meclis telefon giderleri 
4 Milli Saraflar telefon gi

derleri 

Bölüm toplamı 

806 Giyecekler 

• 

e ooo 

ı Meclis hizmetlileri giye
cekleri 

2 Milli Sarayla~ hizmetiDeri 
giyecekleri · 

Böliim t.oplaııu 

ı950 yılı 

ödeneği 

Lira 

ıo 000 

75 000 

ı7 000 
ı5 000 
8 000 

131 000 

ı 250 
5 000 

ıs 000 
20 000 
10 000 

8 000 

18 000 

77 250 

2 500 

6000 

150 
25 000 

15 000 

~· ıso 

25 000 

15 000 

(() 000 



F . 

807 

808 

1. Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar 
1 Meclis memurlarının sü

rekli görev yolluğu (5) 
2 Meclis memurlarının geçi

ci görev yoUuğu 
3 Milli Saraylar memurları

nın geçici görev yolluğu 
(6) 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yolluklan 

1 MecHs memurları 
2 Milli Saraylar memurları 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar giderleri 
ı Başkan otomobilleri işlet

me giderleri 
2 Batikan otomobilleri onar

ma giderleri 
3 Başkanvekilieri otomobili 

işletme giderleri (7) 

4 Başkanvekilieri otomobil 
onarma giderleri (8) 

5 Başka taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Oçüncü kısım toplamı 

Diirdüncii kısım - Daire 
hiımetleri 

401 Basımevi i§letme giderleri 

402 Bahçe giderleri 
ı Meclis bahçesi giderleri 
2 Milli amylar bahçesi gr-

- 973 -
1950 yılı 
ödeneği 

Lira l·' M. Ödencğiiı. ~<Cşidi 

derleri 

l 000 
Bölüm toplamı 

3 000 403 Başkanlık tören ve ağırla
ma giderleri 

3 500 ı 404 Koruyucu asker müfrezesi 
giderleri 

7 500 

2000 
500 

2 500 

4000 

2 000 

6 500 

3 oor 
3 500 

19 000 

325 900 

62 QOO 

4 000 

451 

1 Aylıklar 

2 Geçici tazminat 
3 Taymat (9) 
4 Aydınlatma ve ısıtma 
5 Giyecekler (10) 
6 Teçhizat 
7 Erierin nakliye ücreti 

Eczıı ve sıhhi gereçler gi
derleri 

9 Yapı ve onarma 
10 Kırtasiye 

ll Öteberi glderleı'İ 

Bölüm toplamı 

Kitaplık giderleri 
l Gazete ve mccmuıı abone 

bedelleri ile cilt karşılığı 
ve başka giderler 

2 ~ ntınalınacnk kitap tıcdeli 

Bölüm toplamı 

458 Milletlerarası kurum ve 
dernekler giderleri 
Parliimentolnrnrıısı Bil'li
ğine katılma payı 

2 Parli'imentol:ırarası BirHği 

toplantısma katılacaklnrın 

yollukları 

!l Avrupa Pnrlômeotolar 
Birliğine kntılacaklıırın 

yollukları 

~ Avrupa Birliği lstişari 
r !is toplantılarına kntı 

ln<'nklarm yollııkları 

1950 yJı 
ödeneği 

Lira 

3 000 

7 000 

21500 

34150 
1940 

66 635 
2800 

12 21..5 
a 440 
3 000 

1500 
ı 000 
ı5o 

1000 

127 830 

7700 
7 00 

15 500 

4 500 

lO 000 

10 000 

o 000 



-974-
1950 yılı 

ı. 
1950 yılı 

öden~i ödeneği 

F . M. Ödeneğin ç~şidi Lira M. Ödeneğin çeşidi Lira 

5 Yabancı memleketlere ı Yedinci kısım - Y atır·ımlar 

göndedleceklerin yolluk- ı l I -Yapı ve imar işleri 
ları 

6 Parliimentolararası Bir li- ı 700 ı 70ı Onarma 
ği 'l'iirk Grupu giderleri ı Meclis 10 000 

106 201 ı 
2 Milli Saraylar 70 000 

Bölüm toplamı 
Bölüm toplamı 80 000 

4M Sigorta 
ı Meclis ı 700 722 Satma.lına.calı: Başka.n oto-
2 Milli Saraylar 8 000 mobili bedeli sı 5oo 

Bölüm toplamı 9 700 Yedinci kısım toplamı lll 500 

Döl'düncü losını toplaını 330 731 
KISIMIJ.tfR TOPLAMI 

Birinci kısım· toplamı 12 105 331 

Beşinci kısım - Borglar İkinci losını toplamı ı 577 763 

Üçüncü kısım toplamı 325 900 
501 Geçen yıl borçlan 500 Dördüncü kısım toplamı 330 731 

502 Eski yıllar borçlan Beşinci kısım . toplamı ı 500 

ı 1945 - 1948 yıllan borç- Yedinci losını toplamı lll 500 
lan (ll) 50<! 

2 1928 - 1944 yıllan borç- GENEL TOPLAM 14 452 725 
lan 500 

104 Tnta.nalı:lan inceleme ve 
Bölüm toplamı ı 000 tetkike gidecek milletve-

killeri yolluklan (12) 
Beşinci losını toplamı ı 5001 506 Geçen eski yıllar knl'§l-

1ığı (13) 

(1} 5719 sayılı Kanunla 3 274 210 lira ek ödenek verilmiştir. 
(2) 5719 ,. ,. 278 952 ,. ,. ,. ,. 
(3} 5719 ,. ,. 42 000 ,. ,. ,. ,. 
{4) 5719 ,. ,. 12 408 ,. ,. ,. ,. 
{5) 5719 ,. ,. 1 500 ,. ,. ,. ,. 
(6) 5719 ,. ,. 2 500 ,. ,. ,. ,. 
{7) 5666 ,. ,. 5 180 ,. 36 Kr. diişiilmüştiir. 
(8) 5666 ,. ,. ı 473 ,. 60,. ,. 
(9) 5719 ,. ,. 65 000 ,. düşiilmüştiir. 

(10) 5719 • ,. 10 000 ,. ,. 
{11) 5719 ,. ,. 910 992 ,. ek ödenek veı'ilmi§tir. 
(12) 5719 ,. ,. 20 500 .. olağaniistii öden~k ı•erilmiştir. 

(13) 5719 ,. ,. 1 252 ,. ,. ,. ,. 



F. 

101 

ı02 

ıo3 
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B - Büyük Millet Maclill 19111 yılı Bü~ai 

M. Odeneğin ~eşidi 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 1 F. M. Ödeneğin çeşidi ____ ı 

Birinci kıS1m - Odenek 

'" benzeri özliik haklar 

O denekler 
1 Başkan ödaneği 

2 ttye ödcneği (1) 
3 Başkanlık Divaru tazminııtı 

9 272 
6 706 800 

24 058 

Bölüm toplamı 6 740 130 

Denetçi ücreti 

ttyalerin yollukları (2) 

2 001 

ı 458 000 

Birinci kısım toplamı 8 200 ı31 

!kinci k\S1m - Perşo"el 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 

203 Geçici hizmetiller ücreti 
Meclis geçici hizm~tlileri 

ücreti 
2 Milli Saraylar geçici hiz

mettileri ücreti 

Bölüm toplamı 

II - Başka haklar 

206 4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

ı Meclis memurları çocuk 
zammı 

2 Milli Saraylar memurları 

çocuk zammı 

3 Koruyucu asker müfrezesi 
çocuk zammı 

4 M'ılclis memurları doğum 

yardımı 

201 Aylıklar 

657 300: 

5 Milli Saraylar memurları 

doğum yardımı 

6 Koruyucu asker müfrezesi 
doğum yardımı 

ı Meclis memurları aylığı 
2 Milli Saraylıır memurları 

aybğı 

3 Koruyucu asker müfrezesi 
aylığı 

4 Meclis memurları açık ay
lığı 

5 Milli Saraylar memurları 
açık ayhğı 

Bölüm topla.mı 

202 tt cretler 
ı Mccli hizmetiileri ücreti 
2 Milli Saraylar hizmettileri 

ücreti 

Bölüm toplamı 

sı 600 

63 9ıO 

,~, 

773 1161 1 

315 000 

215 520 

530 520 

207 

209 

7 Meclis memurları ölüm 
yardımı 

8 Milli Saraylar memurları 

ölüm yardımı 
9 Koruyııcu asker müfrezl'si 

ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanun gere. 
ğince ödenecek yabancı 

dil para müWatı 

5434 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin (D) fık
rası ile 34, 88 ve 89 ncu 
maddeleri gereğince T. O. 
Emekli Sandıfına yapı-

1951 ;\'ılı 

ödtınt!ği 

Lira 

ıo 000 

2 000 

12 000 

24 600 

ı680 

ı soo 

2 500 

ı 000 

ı 000 

3 000 

ı 000 

ı 000 

37 080 

2 



F. M. Odeneğin çe§idi · 

laca.k zamlar ve ödemeler 
karşılığı 

210 Genel Katip temsil öde
neği 

211 Fazla çalışma hakla.n 
· 1 !'TT. memurlarıua 4454 

ye 5584 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek fazla 
çalışma hakları 

2 5509 sayılı Kanun gere
ğince Meclis M:einur ve 
hizmoetlilerine verilecek 
fazla çalışma hakları 

3 Basımevi memur ve hiz
metlilerine verilecek faz
la çalışma hakları 

Bölüm. toplamı 

212 4367 sayılı Kanun gere
ğince kolluk memurla
nna verilecek er tayını 

bedeli 

tkinci kısım toplamı 
; 

Vçiiııcii kısını - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 

.l Meclis kırtasiyesi 
2 Koruyııcu askeı· müfrezesi 

kırtasiye giderleri 

3 Meclis döşeme ve demir-
baş giderleri 

4 Meclis öteberi giderleri 
5 Diişünülmiyep giderler 
6 Koruyucu asker müfreze i 

öteberi giderleri 
7 Meclis aydınlatma ve ha

\'&landırma giderleri 

- 9'16 -
1951 yılı 

ödeneği 

Lira F . M. Ödeııeğin ı;eşidi 

106 124 

s 000 

-! 700 

37 000 

7 000 

48 700 

12 900 

ı 523 887 

302 

308 

8 Koruyucu asker müfrezesi 
nydınlatma giderleı·i 

9 Meclis ısıtma ve yakacak 
giderleri 

10 Koruyucu askeı· müfrezesi 
ısıtma. ve yakacak gider
le ı·i 

ll Meclis şehir suyu gider
leri 

Bölüm toplamı 

Milli saraylar giderleri 
1 Kırtasiye 

i! Döşeme ve demit·baş 
3 Öfeberi giderleri 
4 .Aydınlatma giderleri 
:i Isıtma ve yakncak gider

l e ı· i 

li Şehir suyu giderleri 
i Jliznıet~ leri rı. yiyecek gi

derleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kağıt ve defterler 

804 PTT. ücret ve giderleri 
Meclis posta ve · telgraf 
ücreti 

2 Milli saraylar posta ve 
telgraf ücreti 

·3 Koruyucu asker müfrezesi 
posta ve telgraf ücreti 

5 000 4 Meclis telefon giderleri 
5 Milli saraylar telefon gi-

150 derleri 

15 000 
35 000 . 
15 000 306 

ı 000 

15 000 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
l Mecli hizmetiileri ve kol

luk memurlariyle PTT. 
memurlarının bir lo$mına 
verilecek giyecek giderleri 

1951 yılı 

ödeneği 

Lira 

ı 800 

15 000 

1 000 

8 000 

lll 950 

l 000 
5000 

lO 000 
10 000 

5 000 
8 000 

18 000 

57 000 

300 

3 000 

150 

150 
25 000 

7 500 

35 soo 

25 000 



F. M. Ödeneğin çeşidi 

2 Milli saraylar hizmetiileri 
giyecek giderleri 

Bölüm toplamı 

307 Yolluklar 
l Meclis ınemurlarmın ~ü

rekli görev yollnğu 
~ Milli saraylar memurları

nın sürekli görev yollnğn 
:3 Meclis memurlarının ge

~ici görev yolluğu 
4 Milli saraylar meınurlnrı

ııın geçici görel' yolluğu 
!'i 5408 ~ayılı Kanun gere

ğince Hesapları İnceleme 
Komisyonu üyelerine veri
lecek yolluklar 

fi Koruyucu asker miifrezcsi 
ürekli görev yolluğu 

7 Konıyııcu asker müfrezesi 
gı>~ici fi'Öı·ev yolluğu 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi gider
leri ve yolluklaııı. 

1 Meclis memurları (3) 
2 Milli saraylar memurları 

Bölüm toplamı. 

309 Taşıt giderleri 
1 Başkan otomobili işletme 

giderleri 
2 Başkan otomobili onarma 

giderleri 
3 Başka taşıt giderleri 

Bölüm taplamı 

Uçünoü kısım toplamı 

- 977 
1951 yılı 

ödeneği 

Lira 

15 qoo 

40 000 

2 000 

2 000 

2500 

2500 

3500 

750 

500 

13 750 

2 000 
500 

2 500 

4 000 

2 000 
5500 

11 500 

272 ()() 

F. M. 

401 

402 
ı 

2 

403 

404 

ı 

2 
3 
4 

451 
ı 

2 

453 

ı 

2 

Ödeneğin çeşidi. 

Dördüncü kısım · Daire 
hizmetlen 

I · Esaslı olanlar 

Basımevi i§letme giderleri 

Bahçe giderleri 
Meclis bahçesi giderleri 
Milli Saraylar bahçesi gi-
derleri 

Bölüm toplamı 

Başkanlık temsil giderleri 

Koruyucu asker müfrezesi 
giderleri 
Tayınat (4) 
Giyecekler ( 5) 
Erierin nakliye ücreti (6) 
Ecza ve sıhhi gereçler gi-
derleri 

Bölüm toplamı 

II . Çeşitli olanla·r 

Kitaplık giderleri 
Gazete ve mecmua ve abo-
ne bedelleri ile cilt karşı-

lığı ve başka giderler 
Satmalınacak kitap bedeli 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kurum ve 
dernekler giderleri 
Parlfimentolararası Bir li-
ğine katılma payı 

Parlamentolararası Birli-
ği toplantısına katılacak-

larm yolukları 

1951 yılı 

ödeneğı 

Lira 

60 000 

4 000 

2 000 

6 000 

2500 

71 154 
31 548 
3 000 

1500 

107 202 

7 000 
7 000 

14000 

ll 

4000 

10 000 



- 9'18 ·-
ı95ı yılı l!l5ı yılı 

ödeneği ödeneği 

F. 1\f. Odeneğin çeşidi Lira F . M. Odeneğin ~eşidi Lira 

3 Avrupa Parlamentolar Bir- 2 1928 - 1945 yılları borçları ı 

liğine katılacakların yol-
lukları 10 000 Bölüm toplamı 2 

4 Avrupa Birliği 1stişari 
Meclisi ~oplantılarına ka- Beşinci kısım toplamı 502 
tılacaklarm yollukları (7) 80 000 

5 Yabancı memleketıere gön-
derilecekterin yollukları ı Yedinci kısım 

6 Parlamentolararası Birli-
I - Kü~ük onarma 

ği Türk Grupu giderleri 1 700 
ve te-

sisler 
7 Türkiye'de toplanacak 

70ı Onarma 
Parlamentolararası Bir li- 1 Meclis binası 1~: , ği n her çeşit giderleri ( 8) ı 

2 Milli Saraylar (10) 
• 3 Koruyucu asker miürezesi 

Bölüm toplamı 105 702 
binası (ll) 3 000 

4154 Sigorta Bölüm toplamı· 141 950 
ı •Meclis ı700 

2 Milli Saraylar 8000 Yedinci kısım toplamı ı4ı 950 

Bölüm toplamı 9700 
KISIMLRA TOPLAMI 

Dördüncü kı.slm toplamı 305 ı04 
Birinci kısım toplamı 8 200 13ı 
tırinci kısım toplamı ı 523 887 
Üçüncü kısım toplamı 272 800 

Beşinci kıstm - Borçla' 
Dördüttcü kısım toplamı 305 ı04 
Beşinci kısım toplamı 502 

501 Geçen yıl borçlan (.9) ~00 
Yedinci kısım toplamı ı4ı 950 

502 Eski yıl borçlıı.n GENEL TOPLAM 10 444 374 
ı 1946 .- ı949 yılları borçları ı 

(1) 5872 sayılı Kanunkı 60 000 lira. diişülmüştür. 
(2) 5872 ,. ,. 60 000 ,. ek ödenek verilmiştir. 
(3) 5872 ,. ,. 500 ,. ,. ,. ,. 
(4) 5872 ,. ,. 66 137 ,. dii.şülmiiştiir. 

(~) 5872 ,. ,. 91 548 ,. ,. 
(6) 5872 ,. ,. 2 315 ,. ,. 
(7) 5891 ,. ,. 11 000 ,. ek ödımek verilmiştir. 
( ) 5831 i ,. 100000 ,. ,. ,. ,. 
(9) 5891 ,. ,. 5 338 ,. ,. ,. ) 

(10) 5 31 ,. ) 30 000 ) ,. ,. ,. 
{11) 5 91 ,. :t 12 255 ,. ,. ,. ,. 
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C - Büyü!t Millet Meclisi 1952 yılı bütçesi 

1952 yılı 1952 yılı 
ödeneği ödeneği 

F. M. Ödeneğin ~eşidi TJira F. l\1. Ödenef:-'in çeşidi LiTa 
-----

Bi·rinci kısım - Odenek u•• 
203 . Geçici hizmetiller ücreti 

benzeri özlük haklar 
ll Meclis bah~esi geçici biz-

101 Ödenekler 
metHler ücreti 10 000 

12 Milli ~uraylar geçici h iz-
ll Başkan ödeneği 9 600 
12 Üye ödeneği 6 706 800 

ın ettileri ücreti 3500 

20 Başkanlık Divan tazminatı 2-! 355 
Bölüm toplamı 13 500 

Bölüm toplamı 6 740 765 

ll - Başl<a haklar 
102 Denetçi ücreti 2 030 

206 4598 sayılı Kanun gere-
103 ttyelerin yolluklan ı 458 000 ğince yapılacak zam ve 

yardmılar 

Birinci kısım toplamı 8 200 785 ll Meclis memurları çacıik 

zammı 25 soo 
ı2 Milli saraylar memurları 

çocuk zammı ı 820 

!kinci kısım - Personel 13 Koruyucu asker müfrezesi 
giderleri çocuk zammı 1220 

21 M eclis memurları doğum 

I - Aylıklar ve ucretleı· yardımı 2600 

201 Aylıklar 
22 Milli saraylar memurları 

doğum yardımı ı 000 
ll ·Meclis memurlan aylığı 670 800 

23 Koruyucu asker müfrezesi 
12 Milli saraylar memurları 

doğum yardımı ı 000 
aylığı 54 600 :n Meclis nı~uıurları ölüm 

13 Koruyucu asker müfrezesi 
yardımı 3 000 

aylı ğı 64 220 
32 Milli saraylur memurları 

21 Meclis memurları açık ay- ölüm yardınıı 1 000 
lı ğı 750 

33 Koruyucu asker müfrezesi 
22 Milli saraylar memurları öllim yardımı ı 000 

açık aylığı 1 

Bölüm toplamı 790 371 
Bölüm toplamı 38 340 

treretler 
207 Yabancı dil bilenlere 3GIS6 

202 sayılı Kanunun 6 nci mad-
ll Meclis hizmetiileri ücreti 353 20 

desi gereğince ödenooek 
12 Milli sıırııylar hizmetiileri para mük8.fatı (1) 2 

ücreti 217 6201 
209 6434 sayılı Kanunun 14 

Bölüm toplamı 671 440 ncü mııddesinin (D) fık-

ra.siy le 34, 38 ve 3 n cu 



F. M. Ödeneğin c;<ışidi 

210 

211 

212 

maddeleri gereğince T . . C. 
Emekli Sandığma yapıla
cak ödemeler 

5027 sayılı Kanun gereğin
ce Genel Katibe verilecek 
temsil ödeneği 

Fazla çalışma. haklan 
10 PTT. roomurlarına 4454 

ve 5584 SaYJlı kanunlar 
gereğince verilecek fazla 
çalışma hakları 

20 5509 saYJlı Kanun gereğin
ce Meclls memur ve hiz
metlllerine verilecek fazla 
çalışma hakları 

30 Basımevi memur ve hiz
metlilerine verilecek fazla 
çalışma haklan 

Bölüm toplamı 

4367 sayılı Kanun gere
ğince kolluk memurlanna. 
verllecek er tayın bedeli 
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1952 yılı 

ödeneği 

Iıirn F. M. Ödeneğin çeşidi 

85 0191 

..3 000 

4 700 

50 000 302 

7 000 

61 700 

12 900 

51 Meclis aydınlatma ve hava
landırma giderleri 

52 Koruyucu asker müfrezesi 
aydınlatma giderleri 

61 Meclis ısıtma ve yakaeak 
giderleri 

62 Koruyucu asker müfrezesi 
ısıtma ve yakacak giderleri 

71 Meclis düşünülmiyen gi
derleri 

90 Cenaze töreni giderleri 

Bölüm toplamı 

Milli Saraylar giderleri 
10 Kırtasiye 

20 Döşeme 

30 Demirbaıj 

41 Öteberi giderleri 
43 Şehir suyu giderleri 
50 Aydınlatma giderleri 

·60 Isıtma ve yakacak gider
leri 

80 Hizmetlilerin yiyecek gi
derleri 

tkinci kısım toplaını 1 576 272 
Bölüm toplamı 

tlçüncü kmnı - Yönetim 
giderleri 

801 Büro giderleri 
ll Meclis kırtasiyasi 
12 Koruyucu asker müfrezesi 

kırtasiye giderleri 
20 Mecli.~ döşeme giderleri 
31 Meclls demirbaş giderleri 
32 Koruyucu asker müfrezesi 

demirbaş giderleri 
41 Ilfecliıı öteberi giderleri 
42 Koruyucu asker müfrez 

öteberi giderleri 
43 :f~lis şehir ım:vu gid~rleri 

5 000 

150 
2000 
5 000 

5 250 
34 900 

ı 000 
9100 

303 Basılı kağıt ve defterler 

304 Posta., telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 

ll Meclis posta ve telgraf üc
retleri 

12 Milli Saraylar posta ve tel
graf ücretleri 

13 Koruyucu asker müfreze i 
posta ve telgraf ücretleri 

21 Meclis telefon giderleri 
22 Milli Saraylar telefo_n gi

derleri 

Bölüm toplamı 

1952 Yllı 
ödeneği 

LiTa 

20 000 

ı 800 

18 000 

ı 000 

2 000 
2 500 

107 700 

2 500 
5 000 
5 000 

10 000 
8 000 

10 000 

5 000 

18 000 

63 500 

soo 

3000 

150 

150 
22 500 

5 000 

30 800 



F. M. Odeneğin «;>eşidi 

806 Giyecekler 
ll Meclis hizmetllleri ve kol

hık memurlariyle PTT. me
ınurlarının 'bir kısmına ve
rilecek giyecek giderleri (2) 

12 Milli Saraylar hizmetlileri 
giyecek giderleri (3) 

Bölüm toplamı 

807 Yolluklar 
ll Meclis memurları sürekli 

görev yoUuğu 
12 Milll Saı·aylar memurları 

sürekli görev yoUuğu 
13 Koruyucu asker müfrezesi 

sürekli görev yoUuğu 
21 "Meclis ınennu-ları ~eçici 

görev yolluğu ( 4) 
U Miut . aı-aylar memurları 

geçici göreY yolluğu 
23 Ko ~u.vucu asker müireze i 

geçici göre,· ~-olluğu 

!lO 5408 sayılı Kanun gereğin
<'e Meclis He aplarıru · İn 
eeleme Komisyonu üyl'leri 
nP Y<>rileeek yolluklar 

Bölüm toplamı 

808 4l598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yolluklan 

ll :;\leclis memurları (5) 
12 Milli Sara~·lar memurları 

Bölüm toplamı 

309 Ta.şıt giderleri 
11 Ba5kan otomobili i letmA 

giderleri 
J2 Başkan otomohili onarma 

gider lt> ri 
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1952 yılı 

öden e ği 
Lira F. M. Ödeneğin çeoıidi 

41 Başka taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

25 500 
Üçüncü kısım toplamı 

15 000 

40 600 
Dördüncii kısını - Daire 

hi:ınıetliıeri 

1 • Esaslı olanlar 
2 000 

401 Basımevi i§letme giderleri 

500 402 Bahçe giderleri 
ll Meclis bahç si giderleri 

750 12 1rlilll Sara~·laı- hah~c i ı:ı"i-

derleri 
·2 500 

Bölüm toplamı 
ı ;;oo 

500 403 Başkanlık temsil giderleri 
10 Temsil giderleri 
20 Konut giderleri 

2000 Bölüm toplamı 

9 760 404 Koruyucu asker müfrezesi 
giderleri 

lO Taymat (6) 
20 Giyecekler (7) 
30 Erlerin naldiye ücreti (8) 

2 000 ·40 'fıbbi ecza ' 'e sağlık gerec:-
500 leı·i 

2 600 Bölüm toplamı 

2000 
II - Çeşitli ola nlar 

4111 Yayın giderleri 
L 000 10 . tınlilma ve aboru.> 

1952 yılı 
ödeneği 

Lira 

5 500 

8 600 

263 550 

69 000 

4 000 

2500 

6600 

2500 
7500 

10 000 

o 000 
16 465 
3 000 

ı 500 

100 9615 

9 000 
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1952 yılı 1952 yılı 

ödeneği ödeneği 

F. M. Ödeneğin çeşidi r~ira F . 1\f. Ödeneğin ç~şidi Lira 
-----

1 
20 Başka her çeşit giderler 7 850 ı 

Altıncı kısım - Yardlımlar 

Bölüm toplamı . ı 
16 850 601 Qe§itli yardımlar (10) 2 000 

Milletlera.ra.sı Meclis mü- ı Altıncı kısım toplamı 2 500 
na.se batlerinin gerektirdi-

ı ği giderler 
ll Parlamentolararası Bir li-

ğine katılma payı 4 000 : 
KISIMLA.R TOPLAMI 

21 Meclis narnma kongre, ı 

konferans, komisyon ve 
Birinci kısım toplamı 8 200 785 

milletlerarası b irliklere, 
tören ve davetiere iştirak İkinci kısım toplamı 1 576 272 
edecekterin yolluk ve gi-

Üçüncü kısım toplamı 263 550 
derleri 150 000 

30 Parlamentolararası Bir li- Dördüncü Jusım toplamı 368 ı8o 
liği Türk Grupu giderleri 

Beşinci kısım toplamı 502 
(9): ı 700 l 

Altıncı kısım toplamı 2 500 
Bölüm topla.mı 155 700 

GENEL TOPLAM 10 411 789 

454 Sigorta. giderleri 
ll Meclis . ı ı65 1 
12 Milli Saraylar 8000 

Yatırımlar 

Bölüm toplamı 9 165 : I • Onarmalar 

Dördüncü kısım toplamı 368 ıso : 701 Yapı ve oııa.rına 
lO Meclis binası ıo 000 
20 Milli Saraylar ı25 000 
30 Koruyucu asker müfrezesi 

binası 2 000 
Be§inci kısım - Borçlar 

Bölüm toplamı 137 000 
601 Geçen yıl borçları 500 

GO'J Eski yıllar borçları 
II - Satınalma, yapı, tesis 

10 ı947 - 1950 yılları borçlan 
20 1928 • 1946 :. :. ı 

ve sermıı.ye tahsisleri 

21 
751 Basımevi için sa. tına.lına.-

Bölüm toplamı cak makina. bedeli 50 000 

Beşiıici kı,ım toplamı 502- ı Yatırımlar toplamı 187 000 
ı 
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1952 yılı 

ödeneği 

F. M. Ödeneğin ııeşidi 

10 Meclis soruşturma genel 
giderleri (ll) 

20 Meclis ve Milli Saraylar
da yapılacak tesbit gider
leri (12) 

(1) 5995 sayılı Kammlo 1 000 
(2) 5995 .. .. 2 100 
(3) 5995 ,. .. 6 000 
(4) 5995 .. .. 2 000 
(5) 5995 .. .. 1 000 
(6) 6037 .. .. 60 000 
(7) 6037 .. .. 15 000 
(8) 60.'17 .. .. 3000 
(9) 6009 .. .. 15 000 

{10} 5995 .. ,. 2 000 
(11) 5939 .. .. 50 000 

(12) 5999 :t .. 25 000 

(13) 5987 .. .. 2 500 

Lira F. M. Ödeneğin çeşidi 

sm y ollukla.r 
91 Tutanakları incelemeye 

gidecekterin yolluk v.e za
ruri masrafları ( 13) 

lirll ek ödenek verilmiştir. 

.. .. .. ,. 

.. .. .. ,. 

.. ,. .. .. 
.. ,. ,. .. 
" düşülmiiştür. 
,. .. 
.. " .. ek ödenek uerilnıi§tir. 
.. ~ 

,. :t 

.. .. ~ 
,. 

:t :t .. ,. 
.. .. • .. 

1952 yılı 
ödeneği 

Lira 
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Q - Biiyük Millet Meolili 19~ yılı Bütçesi 

F. M. Ödeneğin çe~idi 

Birinci kuım - Odenek ve 
benıeri özlük haklar 

101 Ödenekler 

102 

lOS 

ll Bnııkan ödeneği 

12 Üye ödeneği 
20 Başkanlık Divanı tazm.i

natı 

Bölüm toplamı 

Denetçi ücreti 

ttyelerin yolluklan 

1953 yılı 

öd!!neği 
Lira F . M. Ödeneğin çeşidi 

203 
9 600 

6 706 800 

24 355 

6 740 755 

2030 

ı 468 000 

12 Milli Saraylar hizmetllleri 
ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
ll Meclis bahçesi geçici biz

metilleri ücreti 
12 Milli Saraylar geçici hiz

metlileri ücreti 
13 Yeni Meclis binası geçici 

hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 8 200 785 II - Başkıa haklar 

4598 sayılı Kanun gere
ğince ya.pılaca.k zam ve 
yardımlar 

Ikinci kısım - Persımeı 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 

201 Aylıklar 

ll 'Meelis memurlan aylığı 
12 Miill Sıııraylar memurlan 

aylı~ 

13 Koruyucu a ker müfrezesi 
aylığı 

21 Meclis m murlan açık ay
lı~ 

22 Milli Saraylar memurları 

a ık aylığı 

Böltim toplamı 

202 ttoretler 
ll .Mecl.i hizmetllleri ücreti 

====' 

683 7~ 

54 600 

64 220 

4 200 

1 

806 721 

392 100 

206 

ll Meclis memur~arı çocuk 
zamını 

12 Milli araylar memurları 
çocuk zammı 

13 Koruyucu asker müfrezesi 
çocuk zammı 

21 Meclis memurları doğum 

yardımı 

22 Milli Saraylar memurlan 
doğum yardımı 

23 Koruyucu asker müfrezesi 
doğum yardımı 

~ı Meclis memurlan ölüm 
yardımı 

32 J\fillj ara.ylar memurlan 
ölüm yardımı 

33 Koruyucu asker müfreze8i 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1953 yılı 
ödeneği 

Lira 

240 000 

632 100 

7 500 

3 500 

63 k:>OO 

74 000 

27 000 

l 00 

] 320 

2500 

1 000 

ı 000 

3 000 

ı 000 

1 000 

39 620 



F. M. Ödeneğin çeşidi 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek 
para mükafatı (ı) 

209 5484 sayılı Kanunun ı4 
ncü maddesinin (D) fık

rası ile 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sa.ndığına. yapıla

cak ödemeler (2) 

2ıo 5027 sayılı Kanun gereğin
ce Genel Katibe verilecek 
temsil ödeneği 

211 Fazla çalışma hakları 

ıı2 

10 PTT. Memurlal"ına 4454 
"~' 5584 sayılı kanunlar · 
gereğince verilecek fazla 
çalışına haklan 

20 5509 sayılı Kanun gereğin
ce Meclis ıiıemur ve hiz
nıetli!eı·ine verilecek fazla 
ı:ıılışma hakları 

30 Basımevi memur ve biz
ın ettilerine verilecek faz]A, 
çalışma hakları 

Bölüm toplamı 

4367 sayılı Kanun gereğin
ce kolluk memurlarına ve
rilecek er tayın bedeli (3) 

tkinci kısım topla.ı:ııı 

l çiincii kısım - Yönetim 
giderleri 

aoı Büro giderleri 
_ jl Meclis kırtaaiyesi 
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1953 yıb 
ödeneği 

Lira F. M. Ödeneğin çeşidi 

ı 

79 ı37 

3 000 

4700 

75 000 

8500 

88 200 302 

8 400 

ı 731 179 

6 000 303 

12 . Koruyucu asker müfreze-
si lartasiye giderleri 

20 Meclis döşeme giderleri 
31 Meclis demirbaş giderleri 
32 Koruyucu asker müfreze-

si demirbaş giderleri 
41 Meclis öteberi giderleriı (4) 
42 Koruyucu asker müfreze

si öteberi giderleri 
43 Meclis şehir suyu gider

leri (5) 
51 Meclis aydınlatma ve ha

valandırma giderleri (6) 

52 Koruyucu asker müfreze
si aydınlatma giderleri 

61 Meclis ısıtma ve yakaca.k 
giderleri 

62 Koruyucu asker müft·eıcsi 
tsıtm.a ve yaka.cak gider
leri 

71 Meclis düşünülmiyen gi
derleri 

90 Cenaze töreni gid'erleri 

Bölüm toplamı 

Milli Saraylar giderleri 
10 Kırtasiye 

20 Döşeme 

30 Demirbaş 

41 öteberi giderleri (7) 
43 Şehir !!UyU. gider! ri ( 
50 .Aydınlatma giderleri (9) 
60 lintma ve yakncak gider-

leri (10) 
Rizmetlileriıı yiyecek gi
derleri (11) 

\ Bölüm toplamı 

Baaılı kAğıt ve defterler 

195~ yılı 

ödeneği 

Lira 

150 
2 000 
5000 

2 200 
25 000 

2 000 

12 ııoo 

21 000 

ı soo 

20 000 

1 000 

2 000 
4 000 

ıo4 ı5o 

] 500 
5 000 
5 000 

10 000 
000 

10 000 

5 000 

ı 000 

62 500 

300 



c 
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1953 yılı 

.-. 1953 yılı 

ödeneği ödeneği 

F. M. Ödeneğin cıeşidi LiTa !<'. M. Ödeneğin •;eşidi Lira 

304 Posta., telgra.f ve telefon 
lerine v·rı·il~r~k yolluklııı· 2 000 

ücret ve giderleri 
Bölüm toplamı 12 250 

ll Meclis posta ve telgrnl' 
ücretleri ;} 000 

12 Milli ::lımıylaı· posta ve 308 4598 sayılı Kanun gere-
telgraf ücretleri 100 ğince ödenecek tedavi gi-

13 Koruyucu asker n~üfrezesi derleri ve yollukları 
posta ve telgrııf li.cı·et. - 1l Meclis memurları (16) :ı ()()0 
leri 1:i(l 12 MiJil Sarayla. ı · memurlım ;)o o 

21 Meclis .telefon gider! ri 
(12) :l5 000 Bölüm toplamı 3500 

22 Milll ııı·aylar telefon gi-
derleri (13) r ooo 

309 T&.§ıt giderleri 

Bölüm toplamı 33 250 n Başkan otonıobiU işlet ın c 
giderleri 2 000 

12 ~aşkan otomobili onaı·ıııcı 

306 Giyecekler giderleı·i ı no o 
]] Meclis hizmetiileri ve kol- 41 Başka taşıt giderleri 5 500 

lult menıurlariyle PTT. me-
ıntırlarııun bir lnımıma Bölüm toplamı 8110\ 
verilecek giyecek gider-
leri :J2 300 Üçüncü kısım toplıımı 276 950 

12 Milll Saraylar hizmetlileı ·i 

giyecek Kideı·leri 20 000 

Bölüm toplamı 52 500 Dördüncü kısım - D11A.1·e 
hiz.m.etleri 

307 Yolluklar 401 Basımevi {şletme giderleri 69 000 
ll Meclis memurları sürekli 

görev yoUuğu ııooo 402 Bahçe giderleri 

12 Milll Saraylar m'llmuı-l~:~rı 11 Mecli · bahçesi giderleı·i .i 000 

urekli görev yoUuğu :oo 1- Milli 8a.ı·ayl a ı · bahçesi gi-

13 Koruyucu asker müfrezesi clerle1·i 2 500 

sürekli görev yoUuğu 1 250 
21 Meclis memurlan geçici Bölüm toplamı 6 500 

görev yoUuğu (14) 3 500 
22 Milll Saraylar memurları 403 Başkanlık temsil giderleri 

geçici görev yoUuğu (15) ıl 500 V!l başkanlık konutu 
:?3 Korııyııcu asker müfrezesi lO 'l'em il giderleri 2500 

geçici görev yoUuğu 500 30 Konut Iriderleri 7 500 
!)0 5408 ayılı Kanun gere-

ğince Meclis Hesaplarını Bölüm toplamı 10 000 
ln elem Komi. youu iiye-



- 987 
1953 yılı 1953 yılı 

ödeneği ödeneği 

1•'. }1. deneğin ;;e~idi Lira F . M. Ödeneğin ~şidi Liru 

404 Koruyucu As. Müfrezesi 
4~ Sigorta. giderleri 

ll Meclis ı 165 
giderleri 

JO •rayınat 104 5<:!:1 
12 Milli Saraylar 8 000 

20 Giyecekler 46 535 
30 Erierin nıı,kliye ücreti 3 000 

Bölüm toplamı 9165 

40 'l'ı bb i ecza ve sağlık gere<1-
leri 1 500 

Dördüncü kısım toplamı 576 623 

Bölüm toplamı 155 558 

BeJinci kısım - Borç/.a.r 

ll - Çeşitli olanlAr 
501 Geçen yıl borçla.n 500 

451 Yayın giderleri 
602 Eski yıllar borçla.n 

10 Satınalma ve abone 9 000 
10 1948- 1951 yıllan borçlan 1 

20 1928- 1947 :. » 1 
20 Başkıı her çeşit giderler 7 850 

Bölüm toplamı 16 850 
Bölüm topla.m.ı 2 

Beşinci kısım toplaıw 502 

453 Meclisin Milletlerarası mü-
nasebetlerinin gerektirdiği 
giderler 

ll Parlamentolararası Birli- Aıtıncı kısım - Y ardımUır 

ğine katılma payı 4000 
12 Parlamentolararası Tu.- 601 Qeitli yıı.rdıı:naıı.r (20) ' 8 1500 

----
riz m Birliğine katılma 

payı 3 50 Altncı kısım toplaıw 3 500 

21 Meclis naıwna kongre, kon-
ferans, komisyon, tören ve 
clavetlere iştirak edecckle-
rin yolluk ve giderleri (17) 167 500 

KISIMLAB TOPLAJCT 

22 ·Parlamentolararası birlik- Birinci kısım to11lamı 8 200 71!5 
!ere iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri (18) !j7 500 tkinci k:ıslm toplamı 1 731 179 

30 Parlamentolararası 'l'ürk "Oçü.ncü kısım toplamı 
Grupları giderleri 1700 

276 950 

40 Meclis naroma memlekete Dördüncü kısım toplamı 576 623 

gelecek yabancı misafirle- Beşinci kısım toplamı 502 
rin her çeşit ağırlama gi-
derleri (19) 75 000 Altıncı kısım toplamı 3 500 

Bölüm toplamı 809 1150 GENEL TOPLAM 10 789 53!) 
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1953 yılı 1 • 1953 yılı 

ödeneği öden e ği 
F. M. Ödeneğin çeşidi Lira 1<'. M. Odeneğin çeşidi Lira 

Yat~Mmlar II - Satmalına, yapı, tesis 
ve sermaye tahsisleri 

I - Onarmalar 
7~1 Meclis Ba.ııkanbğı için sa.-

701 Yapı ve onarma tınalınacak bir aded oto-
10 Meclis binası 15 000 mobil ile yeniden alına-

20 Milli Saraylar 75 000 cak bir aded lmmyonet ve 
30 Koruyucu asker müfrezesi bir aded motosiklet kar-

binası 5 000 f1lılı 33 850 

Bölüm toplamı 9~ 000 Yatırımlar toplamı 128 850 

{1) 6260 S(liiJı/:ı Kanımla 1 500 Ura ek ödenek verilmiştir. 
(2) 6260 » ,. 180 000 » ,. ,. ,. 
(3) 6260 ,. » 250 » ,. ,. :. 
(4) 6193 » ,. 5 000 » » » ,. 
(5) 6193 » » 6 000 » » » » 

{6) 6193 » » 4 000 » ;o » » 

(7) 6193 » » 1 000 » » » » 
(8) 6193 ,. » 1 000 » » » » 
(9) 6193 » » 2 000 » » » » 

(10) 6193 » » 500 » » » » 
(11) 6193 ,. » 1 000 » ,. ,. » 

(12) 6193 » » 3 000 ,. » » ,. 
(13) 619.9 ,. » 1 500 ,. ;o ,. ,. 
(14) 6193 » » 1 500 » » » » 

(15) 6193 » ,. 1 500 » » » » 
(16) 6193 » » ı ·ooo » » » » 
(17) 6193 » » 5 000 » » » » 
(1 ) 6193 » » 7 000 » » » » 
(19) 6193 » » 100 000 » » » ,. 
(20) 6199 » » 500 » » » ,. 

--·••>•~·-~--



K. Memurlar ve hizmetliler 

1. Büyük Millet Meclisi Memurları ile hizmetiilerini ilgilendiren 
kanunlar ve yönetmelikler 

7'iirk4yc Büyiik Milltt MecLisi Memıırları '['eşkilatı hakkancllı Kanun 

(Resmi Gazete ile ilanı : 13 . I . 1950 - ~ayı : 7405 ) 

No. 
5509 

BlR1NCl ~lADDB- Türkiye Büyük M.illet 
Meclisi Memurları Teşki11ltı aşağıda gösterildiği 

şekilde kurulmuştur -

Başkanlığa bağlı Hususi Kalem Müdürlüğü ; 

Genel Katipliğe bağlı; Kanunlar Müdürlüğü, 
Tutanak Müdürlüğü, Zat ve Kağıtişleri Müdür
lüğü, Basımevi Müdürlüğü . 

h:lareci Üye! r Kuruluna bağlı; Saymanlık 
Müdürlüğü , Daire Müdürlüğü, Meclis Doktorlu
ğu, Posta ve Telgraf Müdürlüğü , Milli Saraylaı· 
Müdürlüğü. 

Kom.isyonların.a bağlı; Bütçe Kalemi Müdür
lüğü ve Kitaplık Müdürlüğü. 

Bunlardan her birinin işi ve bu işin nasıl ~ö

rüleceği Başkanlık Divanmen tesbit edilir. 

!KİNCİ MADDE - Devlet Memurları Ay
lıklarınm Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna hıığlı (1) ayılı cetvelin 2 . VI . 
1943 tarihli ve 4448 sayılı Kanunla değiştirilen 
Türkiye Büyük Millet Mecli~i' kadrolarına ait 
kısmı kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı cet
velde derece, unvan ve adedieriyle a,vlıkları 1\'ÖS-

. terilen memuriyctler konulmuştur. 

tiÇÜNCÜ fADDl': - Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bütün memurları bağlı oldukları ma
kamların inha. ı ve Başkanlığın tıısvibı üz~rine 

tayin ve terfi ettiri'Ur. 

Kabul tarihi 
9 . I . 1950 

DÖRDÜNCÜ MADDB - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi memurlorı; Devletin diğer hizmet 
ve meınuriyetlerine dereceleriyle veya terfian ta
yin olunabilir. 

BEŞİN t MADDE - tenoğrafl.ar 4598 sa
yılı Kanun hükümlerine göre 3656 sayı] Kanun
la b<'liTti'lcn altıncı dereceye kadar yükscltilehi
lirler. 

ALTINCI MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalannda miltat olan saatler dışında 
fazla çalışmak mecburiyatinde bulunan vazifeii
lere bir aylık maaaş ve ücret tutarını geçmemek 
şartiyle Boşkanlık Divanı karariyle yılda. bir de
fo ikramiye verilebilir. 

YED!NCİ J\IADDE - Türkiye Büyük Mil
let Meclisi memnrlıı.rı teşkilitiyle ilgili 3552, 
444 ve 4861 soyrlı kanunlar ile 4644 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı kadro cetvelindeki Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ait olan kısım kaldırıl
nııştu. 

EK1ZfNC1 ?ılADDE - Bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer . 

DOKUZUN MADDE - Bu kanunun hü-
kümlerioi Türkiy Büyük fillet 1eclis Boşkanı 
yürütür. 

10 Ocak J 950 
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CETVEL 

n. Görevin çeşidi ayı Aylık D. Oöreviıı ı;:eşid i 

ı Genel Kôıip 1 150 

H'U.m.~i Kalem MiidiirUiğü 

3 Mürlür 
9 'Birinci sınıf kiltip 

Kom.unlrır Miidiirlii.ğii. 

100 
.ı o 

3 Müdür ı 100 
5 Müdür yaı·dımcısı l O 
5 Anayasa ve dalet korııi ·yon. 

lan raportörü 80 
fı Dilekçe Komisyonu raportöı·ü 2 80 
6 Şd 2 ro 
6 B~kanlık Di'vanı kiıtihi 1 70 
7 Kanunlur ınemur~ı 1 60 
8 Muhaberat memuru rıo 

Dilekçe Komisyonu katiibi 1 50 
9 Birinci sınıf kiltip -1 -10 

10 İkinci sınıf kiltip 12 35 
10 DiJekçe Komisyonu tasnif. kiitihi 35 
ll Kil.tip daktilo 4 30 
11 Dilek<: Komisyonu katip dak-

tilosu ı 30 

Tıdmuı.k .ilfiidiirliiğii 

3 'Müdür 
5 » yardınırıııı 

ı ıoo 

1 o 
6 Şef 3 70 

8 Bh·inci sınıf st nogrıı.f 50 
9 !kinci » » ı5 40 

Zat v Kağıtişleri Miidiirlüğii 

i Müdür l 
6 » yardun ı ı ı 

i il memuru 
Tahakkuk memuru l 
Tahsis m muru 1 
Arşiv memurl 

9 Dosya » 1 
10 Memur 3 
ll Kfttip doktilo ı 

Rosımıwi Jliidiirliiğii 

4 Müdür 1 

90 
70 
50 
50 
50 
rıo 

40 
35 
30 

90 

6 B~musahhih 

7 Musahhih 
8 ) 
9 » yardımcısı 

s 1daro memuru 

.'-lrıynuınl1k .lliidiirliiğ ii 

!l Müdür 
5 » yardımcısı 

6 Muaınelat şefi 

6 Hesahat şefi 
6 Mutemet 
8 Dsya ve muhabernt meııııını 
9 Saymanlık kfi.tilıi 

ll Kiltip rlıı ktilo 

DaiH Miidiirliiğii 

3 Müdür 
5 Aynjy.at mcmunı ve peı'!Wııel 

şefi 

7 Ambar ve levıızım mPnıuru 
9 Birinci sınır kiltip 

10 İkinci :o » 
ll Tamirat memuru 

){ ecli' Dnklnrluğtı 

.ı Ooktor 

PMtu ı •e 7'elomf Jfiidiirliiğii 

rı Müdür 

ı 

2 

2 
~ 

70 
60 
50 
40 
50 

100 
o 

70 
70 

ı 70 
50 
40 
!lO 

100 

1 70 
60 
40 
35 
30 

90 

HO 
Posta bavale memuru 50 

10 1kinci sınıf memur fi 35 

M1illi • 'rmıylnr Jfüdiirliiğii 

3 Müdür 100 
6 Kontrol memuru l 70 
6 Başkatip ve mutemet 1 70 
6 Mimar 70 
9 Doktor 1 40 

ıı Katip ı 30 
10 . icil ve maSTIÜ tahakkuk me-

muru ı 35 
ll Evrak mukayyidi ı 30 
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D. Görevin çeşidi ayı Aylık n. Görevin çeşidi ayı Aylık 

ll Ayııiyat katibi 1 30 
12 1 2ii 

6 Müdür ya.rdımcısı ı 70 
» » 

n Lcvazıın memuru ı 30 
8 Kitaplık meınuu 50 

ll tuşaat sürveyanı ı 30 
9 » kayıt ve fişleıne memuru 2 40 
9 Katip daktilo ı 40 

Bütçe Kalemi M iidiirliiğii 
lO Müstahzer 1 35 

3 Müdür 100 Emniyet A mirliği 
5 » yadımeısı ı 80 

Aıııniy t Amiı·i 
6 Başkntip ı 70 

8 30 

7 .varduııeıRt ı 60 
10 Bıışkom i ser 3il 

» 
9 Kil.tip rlaktilo ı 40 

ll Komi~<'L' 30 
12 ) muavini 2;" 

Kitaplık .lfiirliirliiğii 
ll ~ivil koınis<'r 1 30 
12 .. » muavini 25 

{ ).lüdür ııo 13 J>oJis nwnnıru 22 20 

'I'iirkiyc Büyük .Uitlet Jlleclisi .Ucmurları 7'e§kilcitı hakkındaki Krınımu.1t (5) ııci maddesinin kald:ıı•ıl
rıw.sı ·ve bu kanuM ilişik cetvelde değişili/e yaıJıtııwsı hakkında Kamm 

( Resıui Uuzl'te ile iliıııı : 17 . \' . 1952 • ı:;ııyı : !H12) 

o. 
:i9:n 

MADD~ J. - Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Memurlaı·ı 1'eşkiliıtı hakkındaki 9 . ı . 19'>0 
tarihli ve 5509 sayılı K au una ilişik c et

velde yazılı kadrolardan bağlı (1) sayılı 

eetvelde yazılı olanlar kaldırılarak yeı·i ıı e, bağ

lı (2) sayılı cetvf'lde gösterilenl e ı· koııulıııuştuı· . 

MADDE :L - Bhliyeti yapı lacak imtihan 
neticesindf' abit olmak kaydiyle, ilk defıı ste

nograflığa alınacaklardan yük ek okul mezun
larına 3656 sayılı Kamınun birinci maddesin lt> 
belirtilen (9) ncn, lise mezunlarına (lOJ ıı cu 

ve orta okul mezunlarına (ll ) nci derece aylığı 
verilebilir. Ancak bu dereceler başkıı memuıi 

Yf'tlere ıreçi~tf' kendileri iı;in müktes<>p hak teı;ı-

kil etmez. 

Kabul taı·ihi 
12 . V . 1952 

M.A.DD~ 3. - 9 . r . 1950 tarihli ve 5509 
sayılı Kanun_un beşinci maddesi kaldınlınıştır . 

GEÇtel MADDE - Ikinci madde hükmü, 
stenograflığa bu kanunun yayımından evvel 
tayin edilmiş olup da henüz kaclı·o maaşını nin
ınıyanlar bakionda da uygulanabilir. 

MADDE 4 . .,-- Ru kanun. yayım ı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

A1ADDE 5. - Bu kaııunu Türkiye Hüyük 
Millet Mecli i Başkanı yürütür. 

14 . V . 1952 
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[1] SAYILI CETVEL 

D. Göı·evin <;eşidi ::layı Aylık D. Uöreviıı çe§idi 'ay ı Aylık 

T11;tanak Müdiirlüğii 

Birinci sınıf ·t.enoğraf 8 rıo 
Posta ve T elgl'(lf MÜ(Ui.rliiğii 

9 !kinci ,. ,. 15 40 i) Müdüı· 80 

Bas-ımevi iltiidiirliiğii 
Milli 'anıylw· ,lliidiiı·tiiğii 

4 Müdür 1 90 70 6 Kontı·ol llll'lnUI'll 

Dair Mii.diiı·t-iiğii 

6 Ayniyat lll TUUI'tl ve Pcı·soncl 
!( itaplık ılliidii ı·liiğii 

şefi 70 4 Müdür 90 
~ 

[2) SAYILI CETVEL 

D. Uöı·eviıı Çeşidi ::layı Aylık D. Uöı·cvin çeşidi Sayı Aylık 

Tutanak MüdürUiğii Posta ve Telgrııf Müdiirl-iiğii 

7 Birinci sın ıf steııograf 15 GO 7 Müdür li O 
!kinci :t :t 'i O 

Basınıevi M iidiiı·tiiğii Milli Saraylaı· Jlliidii rliiğii 

.j. Basımevi Müdürü ve ayniyat 6 Fontrol memuru ve ayniyat 

ınutemedi 90 muhasibi 70 

Daire Miidürıtiğii Kitaplık Müdürlüğü 

6 Ayniyııt mnhasibi ve personel · 4 Kitaplık Müdürü ve ayııiyııt 

şefi l 70 ınutemecli 90 

Tiirkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon Işletmesi Kuruluş Kanunu 

(Resmi Gazete ile ilinı : 1 7 . VII. 1953 - Sayı : 8460) 

No. 
6145 

(1'. B. M. M. Meınuı·ları hakkrndaki t~şkilô1 
kaııunlariyle ilgili bir madde olması müııo ebe
tiyle] 

GE 1 l .MADDE V. - Bu kanun yürür
lüğe girdiği talihte PTT İşletme Genel Müqür
liişüııün bütün memur ve hizmetiileri 3659 

~'llı Kıınıın saslal'ı dairesind Türkiye Olun-

Kabul tarihi 
13.VII.1953 

buriyeti Posta, Telgraf ve Teltfon İşletmesine 
geçer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 

teşkilıitı ile ilgili 5509 ve 5931 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cctvelind ki Posta, Telglaf Memur
ları hizmet bıığWıkları ve hütün hııklariyle h~ 
raber PTT ye devredilir. 
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1'iirkiye Buyiik MiUet Meclisi Menıuı·ları Te§kiüil. ı hakkındaki Kaıuma. bağlı ceftellle değişiklik y~ı . 

pılmasına dair K anun. 

(Re8mi Gazete ile ilfmı : 16 . X li . HJ53 · Rııyı 5 4) 

No. 
6194 

MADDE 1. - 9 . 1 . 1950 tarih ve 5509 Sü · 

yılı Kanuna bağlı cetvelin Daire Miidürlüğü kıs
mından, ilişik (1) sayı l ı cetveldeki kadro kaldı 

rılmış ve yerine bağlJ (2) sa)'l lı cetYelde dcı·ccr, 

aded, maaş ve mcmuriyct ttnvıırıı yıızılı kadro l'k· 
l ennıiştir . 

Kabul tari hi 
11 .xn .1953 

,\ IAIJD ~~ 2. - Bu kanun n eş ri tıırihinrlt• nı c

riyete girer. 

;\iA ])J)}; 3. - Bu kıınunun lıiikmünü icrııya 

Türkiy<' Bii~··ük Millet Medisi Reisi meınu rduı·. 

15 . XIJ . 1!153 

[1) SAYILI CETVEL 

D. Memuriyet irı JH'I''i Aded Maau 

3 Müdiir ı 100 

[2) SAYILI Ol!lTVl!lL 

ll . Mcmuriyetiu ıll'v'i Adecl Maıı§ 

!) Müdür o 

Tiirkiye Biiyük Mill et ili eelisi JI.Iımııırlart Teşkilatı lı.akkıııdaki 1\aııwıa bağtı o tvel4 değişiklik 
yapılrna.n hakk,11fla Katımı 

( Resmi Gazete ile illi.nı : !l . I . 1954 • . ayı : 8603) 

No. 
6215 

MADDE 1. - Türkiye Büyük Millet. Mec
lisi Memurları Teşkilatma dair olan 5509 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelin Emniyet .Amirliği la ının
dan ili,pk (1) sayili cetvelde derece, memuri
yet unvanı, aded ve maaşları yazılı meınuri
yetler kaldırılarak yerine, bağlı (2) sayılı cet
velde derece, memuriyat unvanı , aded ve maaş-

Kabul tarihi 
6. I. 1954 

ları yazılı kaclrolaı· konulınu§tur. 

l\'I:ADDE 2. - Bu kaııun neşı·i tarilıincl me
riyete girer. 

~fADDF. 3. - Bu kanunıı Türkiye Biiyük 
Millet. Mrt>lisi Reisi yürütür. 

8 cak 1954 
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[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev 'i d ed .Maaş D. Memuriyetİn ·nev'i Ad ed Maaş 

Bınniyet amiri 50 
ll Sivil komiser . 1 30 

ı 12 muavini ı ~5 , » 
10 Başkomiser ı 35 ı o Polis memuru ı o 35 
ll Komiser ı 30 ll ,. » 6 30" 
12 » muavini ı 25 12 " ~ 6 25 

[2] SA YILI CETVEL 

D. Memuriyetİn nev 'i Ad ed Maaş n. Memuriyelin ıwv ' i Ad eel Maaş 

6 Emniyet amiri ı 70 9 Sivil koın.iser ı 40 
lO » » muavini 1 35 

8 Başkomiser 2 50 ı o Polis memuru 15 35 
9 Komiser 2 40 ll » :0 6 30 

10 ,. muavini 3 35 12 » » 6 25 

Türkiy e Büyük Millet Meclisi Memıırlarının Te~kiWtına dair olan 5509 S(tyılı Kanuna ek K<ıııım 

(Resmi Gazete ile il iinı : 17 . TH . 1954 - !:>ayı : fi60 ) 

No. 
6341 

MADDE 1. - '!'ürkiye Büyük Millet Mec
lisi Memurlarının Teşkilatma dair olan 5509 
sa}'llı Kanuna bağlı kadro cetvelinde yazılı 

Meclis doktoruna almakta olduğu maaşından 

başka (lhtısas tahsisa tı ) namı ile her ay (500) 
lira verilir, 

Kabul tarihi 
9. m. 1954 

MADDE 2. - Bu kanun ııeşri tarihindea 
itibaren mer'iclir. 

MADDE 3. - Bu kanunun hükümlerini ir
raya Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi nıf 

murdur. 
9 . lll . 1954 
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M ec'liş hiznıetine yeniden alınacak hademelerin bağ bı olacakları §artlar hakkında yö-ııetnıelik 

1. - Meclis hizmetine girecek olanların yaş

ları (30) [•] dan yukarı olmıyacak ve asker
liklerini yapmış olduklarına dair terhis tezkc
resi ibraz edeceklerdir. 

:!. - l'olis~c yapılacak tahkikattan ahiilk su
hlbi oldukları ve hiçbir mahlri\miyetlcri bulun
madığı anlaşılmış olacaktır . 

3.- Hadernelik hizmetini yapubilecek bir ku
biliyette bulundukları ve silihatieri tam oldu
ğu Meclis doktoru tarafından verilccek raporla 
tesbit olunacak ve noksan uzvu bulunmıyaeak- • 
tır. Boyları (1,65 ten aşağı olmıyacaktır.) 

4. - Okumak ve yazmak bilecekler ve lisan
larında rekaket bulunmıyacaktır. 

Okuma, yazma kabiliyeıleri bir tahriri im
tihan ilc anlaşılacaktır. 

Bu şartları haiz olmıyanlaı· Meclis hizmeti
ne kabul olunmazlar. 

ri. - Muayycn olan sin haddi (55) .YU!itır. 

Bu yaşı dolduranların hizmetlerine devam 

[*] Bu had, stmradaıı. 35 e çıkarıltıu§ttr, 

edip edemjyecekleri 1dare Heyetinin takdirine 
bağlıdır. 

6. - Yeniden hizmete alınacaklaı·dan yukar
daki maddelerde yazılı şartların hep ini cfuni 
oldukları anlaşıldıktan sonra kayıt ve kabul 
edilmeden evvel (55) yaşım doldurduktan sonra 
hizmetlerinden affolunaeaklarını daha hlımete 
girerken kabul etmiş oldukları ve ~ıkarken hiç
bir tazminat talebctmiyecPklerin!' dair bir taah
hütname alınacaktır. 

7. - Hizmetlerinin devam ettiği müddetÇP 
alıvalinde tebeddül görülenler ve hizmetlerin
den istifade kabil olmıyanlar biliikaydüşart iş

ten çıkarılırlar . 

8. - Müstalıdeınin uınumi \'C grup halinde 
hayat sigortaları yapılacaktır. Haderneler de bu 
sigortaya dahil olmaya mecburdnrlar. Sigorta 
şeraiti meyanında takarrür edecek prim her ay 
ücretlerinden kesilecektir. 



1' 

Atlı: 

J\iemleketi 
Doğum tarihi : 
Ankat·a 'daki adr<>si : 
Evvclc~ bulunduğu vazife 

o ' • • -1 

Bilgisi : 
Boyıı : 
ıkleti : 
ıhhat rapoı·u tarihi ; . 

Doktorun adı : 
P olis rııpnr11 torihi : . 

dair 
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IJademeliğe girmek için verilecek talepname 

oyadı :. 

'Metre ~ııııtiın 

Kilogl'am 

:-./ ıııııa rASI 

umarası 

.. 

Bu kağıt verilecek arzuhale iligtirilee ktir. 
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T. B. M. Meclisi Hiımetliler yönetmeliği 

Müstahdemin W}ağıda yazılı maddeler -ıı.lıku
mını tamamen göz önünde bulundurncaklardır . 

MADDE 1. - · Müstalıdeınin bütün mebusla
ı-ı şahsen tanımakla mükelleftit. 

MADDE 2. - Bütün müstehdemin gerek 
hariçte ve gerekse dahilde Büyük Millet Meclisi 
iizalarına ve memurlarına resmi selflm ifasma 
mecburdurlar. 

MADDE 3. - Müstahdemiıı verilen emri 
vaktinde ifa ile mükelleftir. 

MADDE 4. - Bütün müstahdeminin resmi 
ve şahsi işlerinden dolayı mebuslara müracaat
la rahatsız etmeleri sureti katiyede yasaktır. 

MADDE 5. Müstahdemin vazife esnasında 

resmi elbise giymeye ve giydiği elbisenin şeref 

ve haysiyetini her yı>rde ve her ınınan korumaya 
mecburdur. 

MADDE 6. - Müstahdemin gerek dalıild.c 

,. ' gerek hari~t.e velevki bir tck düğnıesi bile 
açık bulunmamaya ve sokaklarda şapkası?. hruıı 

açık gezmemeye mecburdnr. 

MADDE 7. - Müstahdcmin her gün tırWJ 

olmaya ve saçlannı iiç mınıara ile kestirmeye 
mecburdur. 

MADDE 8. - Hademelerin hWJı , her hafta 
cumartesi günü sabahı saat yedide bilumum ha
demeleri, Yazın Meclis Bahçesinin ve kışın da 
binanın miinasip bir yerinde toplayıp elbisele-

riııin, te~hizatının temizliğine ve hüsnü hald' 
bulunup bulunnıııdığınnn, snç ve traş vaziyetle
rine ve tırnaklarına bakacak ve muayene"fıeti
eesini bir raporla Daire Müdürlüğüne bildire
cektir. 

MADDE 9. - İziııli gidecek müstahdemin, 
elbiselerini ambara noksansız teslim etmeye 
meeburdur. 

MADDE 10. - Meclis binası dahilinde top
lu bulunarak yüksek sesle konuşmak ve gürül
tü etmek ve sigara içmek sureti katiyede ya
saktır. 

MADDE 1'1. - Müstahdemin, Daire Müdür
lüğünce hizmeti kendilerine verilen salon, ko
ridor ve odalann temizliğine ve mevcut eşya
ların tertemiz bir halde bulundurulmasından 
mesuldür. 

MADDE 12. - Her gün hizmetten çıkan 

müstahdemin vazifesinin noksansız yapıldığını 

ve her şeyin temiz ve yerli yerinde bulunduğu 

nu, başbademeye bildirmesi mecburidir. 

MADDE 13. - M:ebuslar tarafından berayi 
vazife harice gönderilen her hangi haderne infi
kakinden evvel ve sonra bWJhademeye, aldığı va
zifeyi haber vermekle mükelleftir. 

MADDE 14. - Yukarda yazılı maddeler 
alıkamma riayette ilimali görülenierin birinci 
defasında yanın mllW}lnrı kat 'edilecek ve tek r
rüriinde vazifesine nihayet verilecektir. 

• 



Memuriyeti 

Umumi Kiltip 

Kadro 
derecesi 

ı (150) 

Şimdiki 

derecesi 

ı (150) (2) 

Adı ve soyadı . 

Refet ··ezen . • . 

Sic il 
No. 

. 168 

2. Memurlıır (1) 

Doğum tarihi ve yeri Tahsil i 

1901 Eskişt>hiı· . . Lis 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

Müdür 
Ka tip 

3 (100) 
9 (40) 

3 (100) Bedrettin Akyiiı . . . .ı67 1903 - 1905 tstanbul . . . . Hukuk ok. . 

Müdür . . . . . . 3 (100) 
> muavini . . . 5 (80) 

Anayasa ve Adalet ko
misyonları rapoıtörli . 5 (80 ) 
Arzuhal Enc. > 5 (80) 

> > 5 (80) 
Şd 6 (W) 

6 (70) 

Riyas!'t Divanı kiitibi . 6 (70) 
7 (60) Kanunlar memuru . . 

.\1:uhabere memuru . . (50) 
Arzuhal Encümeıı katibi (50) 
Ilirinci sınıf kiltip . 9 (40) 

> 
> 
> 

.Ikinci 

» 
» 
» 
> 
> 

> . 

». 

>. 
» . 
>. 

9 (40) 
9 (40) 
9 (40) 

. 10 

. JO 
(35) 
(35) 

( 1) 12 ıllaı·t 1954 'llı»iyeti 

3 (100) 
6 (70) 

6 (70 ) 
,j (80) 
6 (70 ) 
7 (60) 

7 (60) 

5 (1'0) 

7 (60) 
7 (60 ) 
7 (60 ) 
ı:ı (60) 

(50 ) 
ll (30 ) 

9 (40 ) 
9 (40) 

ll. Fchmi Güngen . 
(~) 8nver !sen . . 

( J ) Kenan 'Şentürk 
thsaıı 'l'ezel . 

(;:!) Rauf Öktem . 
(3) Şükrü Efenı 

( :l ) Müııir Akko~ 

Cenııılettin Hnşkıı1 

Zeki Ural 
:\iihat Tnnca 
ijaha Kutan . 
Hikmet Türkeri 
~'uat Atasagon . 
Şerif Akın . 
!zzet nhan . 

( 4) Redia Yağı ı . 

(.2} !5027 stJırılı Kanun gcreğmu :J50 lirtı t.m..ril öckı~i aluwılttiiMı·. 

1!!9 
142 

5:37 
iH7 

5l !l 
356 

:133 

161 

408 
222 
:302 
412 
503 
376 
471 
506 

(3) Kudro aylığ• ı1• dın-ecisi arıuınd.aki fark l~N111inııt olnrak verı1mel.tedir. 
( 4) lngii,izce bı1m ktedir. 

Kanu:ııl&r Mw.diirlüğii 

13 Mart 1904 lsto.nbul 
1902 Anknı·a 

1904 Erzincan 
1903 Sivas . 
14 Ey 1 Ul 1914 Bartın 

1909 Balya . 

1905 Ankaı·a 

1901 Aııkaı·n 

1906 Selanik 
1906 Silivri . 
1903 Ankara 
1911 Bilecik 
1906 Karaman 
1922 Bitl..iı; . 
1917 Elazığ . 
1927 Ankara 

Lisr 
Orta 

ldadi Mill k. 
ultıı.ni 10 . 

Hukuk 
Hukuk . 

Lis Nok. 

Lise ok. 

Öğret. Ok .. 
Darüşşo.faka 

İdadi 
Orta . .. 
D. 'l'. C. F . 
Lise .. . 
D. T. C. F. 
D. T. C. F. 

Aylık 
~emuriyetc girişi Meclise girişi Son yükselme tarihi tutarı 

4 Mart 

7 Arelık 

18 Kasını 
ll Aralık 

30 Ağustos 
8 Aralık 

2:3 Kasım 
Z4 Ocak 

:l5 Mayıs 

10 Ağustos 

ı5 Eyıoı 

1 Ekinı 

1 Şubat 
:U Şubat 

16 Ağustos 
15 Eylül 
2 Haziran 

27 Ekim 

1918 lO AğustO!i 1923 31 Mayıs 

1927 15 'femmuz 1948 28 ubat 

1924. 16 Aralık 
1916 J8 Kasım 

1920 21 isan 
1920 3 Ocak 
1939 23 Şubat 
1934 :n Ocak 

25 Mayıs 
1934 -

26 
M -

aıt 

1923 ı Ağust os 

1926 2 
1925 ı 

1930 ] 

cak 
E Itim 

ubat 
1933 24 Nisan 
192 2 Kasım 
ı94L ı5 Eylul 
1941 16 Mart 
1950 27 Ekim 

1!1:!4 
1922 

7 Temmuz 
7 Temmuz 

1952 27 Eltiın 

1951 29 Mayıs 
1951 31 Ekim 
1938 30 isan 
1934 

194 
Hm 

:u Mayıs 

7 TE'ınmuz 

1944 2 ubat 
192ii 7 Temmuz 
1930 31 Mayıs 

1944 30 !isan 
1950 26 Aralık 
194J 25 Ekinı 
J 949 29 .\{art 
1950 25 Mayıs 

1953 

1954 

1952 
1952 

1953 
1951 
1951 
1952 

1953 

)952 

ı95a 

1952 
1953 
1954 
1952 
1951 
1953 
1953 

1000 

750 

750 
-175 

.ı75 

550 
4.75 
.ı7a 

47& 

550 

400 
400 
400 
400 
350 
22<i 
30() 

300 

Evli olup , 
olmadığı 

Oocuk 
adedi 

·Evli . .. . 1 

Evli . . . . 1 

Evli 
Dııl 

Evli 
Evli 
Evli 
Evli 

Evli 

Bekaı· 

Dul 
Evli 
~Jv]j 

Dııl 

Evli 
Bekiir 
Rekiir 

2 
3 

4 
2 
3 
2 

2 

a 

ı 

3 
ı 

5 



:M:emuriyeti 

lk: nci 'ımf lGitip . 

Kadro 
derecesi 

10 (35) 
10 (35) 

10 (35) 
10 (35) 

> > » 10 (35) 
» :t :t 10 (35) 
> :t :t ıo (35) 
:t :t :t 10 (35) 
» » :t 10 (35) 
:t :t :t 10 (35) 

Arzuhal En. Tasnif Ka. 10 (35) 
Katip Daktilo ll (30) 

:t » ll (30) 
:t » ll (30) 
:t » ll (30) 

Arzuhal En. KiL Daktilo 11 (30) 

:Müdür . \ . .. 
Yardımcısı 

, ef 
,. . 
,. . 

I. Sınıf Stenoğraf 
:t :t 

,. » 
:t ,. 

,. ,. 
,. »' 
» :t 

,. :t 

. 3 (100) 

. 5 (80) 

. 6 (70 ) 

. 6 (70) 

. 6 (70) 

. 7 (60) 

. 7 (60) 

. 7 (60) 

. 7 (60) 
7 (60) 
7 (60) 
7 (60) 
7 {60) 

7 (60) 
7 (60) 
7 (60) 
7 (60) 
7 (60) 
7 (60) 
7 (60) 

Şimdiki 

derecesi 

10 (35) 
10 (35) 

10 (35) 
10 (35) 

13 (20) 
13 • (20) 
ll (30) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
13 (20) 
ll (30) 
12 (25) 
12 (25) 
13 (20) 
12 (25) 

1 (150) 
3 (100) 
4 (90) 
5 (80) 
5 (80) 
5 (80) 
5 (80) 
5 (80) 
6 (70) 
6 (70) 
6 (70) 
6 (70) 
6 (70 ) 

6 (70) 
7 (60) 
7 (60) 
9 • (40) 
9 (40) 
9 (4-0) 

(50) 

Adı ve soyadı 

Enver Ilgar . 
Bellos Bilecen 

Abdulmecit Atak lı . 
A. Zeki Arıkan . 

Esat Egeli . . 
Ömer Ylçın Akyüz 
Nevzt Aksoy 
Metin Alp Üstkan . 
F'ikri Özbek 
Korkut Gültekin . 
Talat Postacı . 
Firdevs Altaş . .. 
Mediha Başak . 
:M:akbule Karbil 
Cemal Maden . 
A. Melihn Akdağ . 

Zeki Öğretmeoğlu . 
Halil Ülgen . 

alih Onar . 
Arif Veldet . 
Ahmet Vıırol. 
İsmail Özgiil . 
Şakir Doğanay . 
Süleyman Teymoroğlu 
' cmettiıı Ener 
Rüştü Evren 
Nuri Ayaslı . . 
11ustafa Ünv r . 
l<'ikret Trktanıl . 

Kazım Yurday . 
Mustafa Kaclıoğlu 
Ziyaettin Erdi! 

( 1) fubnhi Bilgicer 
(1) Fethi Baycın . 
(1) Hi-iseyin Uğur . 
( 1) Zeki Alptüziin 

(1) Kadro avlığı ile, d recesi arasmdnki fark tazminot olarak ı•rrilmcktedir. 

Sieil 
No. Doğum tarihi ve yeri 

536 191 Ankara 
475 1924 Şebinkarahisar 

534 14.9.1941 Balıkesir 

449 10.2.192 Yozgat 

543 .6.1914 Balıkesir 

570 4.1.1934 Beyoğlu 

546 26.2.1928 Söke . 
513 12.1928 Bafra . 
526 19.8.1940 İstanbu l . 
512 25.7.1928 .Aııaınuı· . 
514 1925 Pınarbaşı . . 
484 31 KiL E. 1910 Ankııra . 
4 5 1913 Köprülü 
486 1907 Köprülü 
576 1924 Çankırı 

!'ill 1 Maı·t 1910 'Prııbzon. 

- 1000 -

Tabııili 

D.T.C.F. 
Hukuk . 

Edbiyat F' . . 
Hukuk 

Lise . 
Lise . 
Maliye O. 
Lise 
Lise . . 
Lise . . 
Orta nok. 
1lk 

lik 
h k 
h k 

Zabıt Müdürlüğü 

3 
55 
70 

165 
293 
291 
250 
300 
308 
30-l 
306 
315 
:n s 

31 
360 
406 
459 
452 
446 
:~ !l 

1 92 Jlalep . 
1896 Ankara 

1901 Aukarıı 

1903 Çorum . 
1908 Ankııra 

1906 Ankrıı 

1901 Yozgat 
1912 Van . . 
1910 Tosya . 
190 1\ırşrhir 

::ı lllayıs 1908 Istanbul 
ı .\I u ı·t 1909 . 'ilifkr . 
1!)0 tstanhul . . . 

!) ~Iıırt ı907 Konya . 
!!lll Aksaray . . . 
:ı ;\Iart 1916 Yozgad . 
1925 .Aııkaı·a 

1914 .Aııtalya 

Hl24 Bil ~cik 

191~ l'sak 

Darülfüntın 

Ziraat Okulu . 
Lise . . . . 
İd adi 
Ziraat Okulu . 
Sanat Okulu 
Sultani 6 . . 
Hukuk ... 
Ziraat Okulu . 
~anat Okulu 
ldadi ok. 
Lise ... 
Sanat Okıılu 

Orta 
Orta 
Orta 
Y. Eko ve Tieıı. Ok. 
D. T .. F . . 
Y. Ek. Ti. Ok. 
Orta 

Memuriyete girişi Meclise girişi 

.Aylık 

Son yii.k:s lme tarihi tutarı 

19 Ocak 
21 Ekim 

i Kasım 

ı 1'<'ınmuz 

ll Kn~ım 

:~o Ocak 
28 Ilaziran 
9 Kasını 
9 Kasım 
ı Aralık 

:.!H ~faı·t 

1. Kasım 

ı :3 Aralık 

1 Haziran 
1 Temmuz 

Eylül 

27 Eylül 
23 Ağustos 

5 Eylül 
2:ı Kasım 

28 Şubat 
16 Ağustos 
3 Haziran 

::ırı Ocak 
1 Ocak 
rı J<:kinı 

Rozirıııı 

~;kiııı 

T<'ııınıu~ 

:27 :\isan 
1 Kosını 
2 l~k'im 

ll Kasını 
!l Aralıl< 

:26 Arnlık 
6 Kasım 

1945 25 Şubat 
1944 26 Aralık 

Aralık 

1949 27 Aralık 
1947 16 Hzinın 

:n Ekim 
1946 25 Al'lılı k 

1954 aQ Ocak 
1947 17 N'isnıı 

1949 16 Kasım 
1949 14 lfaziı·aıı 

1950 15 Kasım 
1942 28 Kasım 
1928 ı Kasını 

1930 l3 Aralık 
1931 l Haziı·an 

1947 31 Temmuz 
1933 21 Kasım 

1911 23 Nisan 
1914 6 Haziran 
1920 16 Eylül 

1922 ı O Ağustos 
1929 2 Şubat 

1926 28 Şu bat 
1917 29 Mart 
1930 25 Ocak 
1928 29 Kasım 
1929 25 Ekim 
1929 16 Kıısın ı 

ı926 25 Kasını 
192 ' 25 Kasım 

29 Eylfıl 

1932 :27 .\'isıııı 

192 :30 Kasım 
1932 1~ Ekim 
1946 16 Kasını 

1940 :ıo Hııziı·~ ıı 

1946 26 Aralık 
1933 l ~ Orıık 

1952 31 Ocak 
1949 15 Eylül 
1952 
1951 3 Maı·t 

1947 17 Kasım 
1952 
1952 6 Ocak 
1954 :30 Ocak 
1953 31 Ocak 
1950 24 Ocak 
1951 22 Ağustos 
1950 17 Kasım 
1950 28 Kasım 
ı92 31 Ocak 
1930 :n Ocak 
1931 31 Ocak 
1953 31 Temmuz 
1950 25 Temmuz 

1920 26 Haziran 
1920 2 Şubat 

ı 92a 31 Ocak 
1923 16 Şu baL 
1929 16 Şubat 
1926 :n Ocak 
1926 2 Şubat 

1930 31 Ocak 
1930 16 Şu bat 
ı 930 16 Şubat 
ı930 16 ubat 
1931 16 ..,ohııt 

1931 16 Şuhııt 

1951 
1932 ı6 ubul 
193 2 Kasmı 

1!143 30 Eyliıl 
1947 1 Rııziran 

1947 l Rnzirıııı 

1946 1 Hazirıın 

194:! 31 )1 ayıs 

1952 
1952 

1953 
1953 

1952 
1954 
1954 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1:953 
1953 
1953 
1951 

1949 
1953 
1950 
1952 
1952 
195il 
1953 
1954 
1952 
1952 
1952 
1952 
19!i2 

1952 
1951 
195;l 
1952 
19:i2 
19fi2 
J95:l 

250 
250 

250 
250 

175 
175 
225 
200 
200 
200 
175 
225 
200 
200 
175 
200 

1000 
750 
625 
550 
550 
550 
550 
550 
475 
475 
475 
475 
475 

475 
400 
400 
:300 
300 
:ıoo 

:11)0 

Evli olup 
olmadığı 

Evli . 
Be kar 

Evli 
Bekar 

B kaı· 
Be kar 
Be kar 

Çocuk 
adedi 

. ı 

Evli . . . . l 
Bekilr 
Re kar 
Evli 2 
Evli . 2 
Evli . 2 
Be kal' 
Bekiir 
E ,·Ji .... 1 

Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
ı;:,· li 

~;,· Jj 

ı~ vii 
Evli 

Evli 
Bekiir 
Bo,şnnmııı 

B kar v.onılı 

Jolvıli . . . 

2 
4 

3 
3 
ı 

4 

5 

4 
3 
3 

2 
2 
4 

.ı 

3 



Memu.riyeti. 

II. Sınıf Stenograf . 

:. » 
» » 
:. 

» 

Müdüı· ... 
:. .\luııviııi 

::iicil Memuru 
Tahakkuk Memuru 
Tabsis ı\Lemuı·u 

Arşiv Mcnıurn 

Dosya Mrıııunı 
• "femııı· 

» 
Kiltip Dııktilo 

Matbaa müdürü "I'C 

ayniyat routemı>di 

Başmüsahhih 

Müsııhhih 

» 
lt 

» yardımcı~• 

lt :> 

:. ,. 
İdare memuru 

Kadro 
derecesi 

8 (50) 
8 (50) 

(50) 

8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 

.j. (90) 

6 (70) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
H (50 ) 

9 (40) 
10 (35) 
LO (35) 

. lO (35) 

. 1J (30) 

.j. (90) 
6 (70) 
i (60) 
i (60) 

(50 ) 
H (50) 
9 (40) 
9 (40) 
9 (40) 

(50) 

Şimdiki 

dereceai 

6 (70) 
9 (40) 
9 (40) 

12 (25) 

6 (70) 
8 (50) 

lO (35) 

9 (40) 
!) (40 ) 

9 (40) 
H (50) 
9 (40) 
ll (80) 
j 2 (25) 

12 (25) 

Adı ve soyadı 

Ata Paıuir . . 
( 1) .\'[ehmet Tuna . 
(1) Halit Çırakoğlu 

Orhıııı Akyol 

( 1) Şahap 'l'uza . . 
( 1) Mahmut 'furhaıı 

Osman Akdağ 
Galip Ertürk 
b:şref Güven 
Rifat Eren . 
Sabahattin Karaoğlu 
tsrnail Erulaş . 
Yunus Astekin 

(2l Nihat Ülkekul . 
Fr. Ahmet Doğan 

6 (70) (1) 
ô (70 ) 

Mehmet Ali OkPı· 

ltcşad Pekinton 
~:kreın Özarın . (50) ( ı ) 

8 (50) ( 1) 

7 ( ()0 ) 

ll (30) 
i (60 ) 

LO (35) 
12 (25 ) 

(50) 

Mus. Rahmi Tırınandı 

oğlu . .... 
ltukiye llkcn 
Yusuf Ziya Bakıı· 
Mahmut Ergcnekoıı 
Salih Dinçelli 
Kiızım Öztürk 
Rnvc>r Pasinli 

(1) Kadro aylığı ile, derece.~ ara.mıdaki fark tazıninot IJla·rrık verilmektedir. 
(2) Fronsılca bilmektedi!'. 

Sicil 
No. 

160 
481 
439 
50 

216 

548 
431 
47 
480 
501 

310 
!)31 
490 
530 
574 

435 
413 
-l07 

575 
~62 

370 
354 
430 
515 
547 

-1001 

Doğum tarihi ve yeri 

1903 Anknrıı 

1910 Y ııııya . 
24 'l'eııınıuz 1913 'orum 
10 'l'emıııu?. J925 Gönen 

TaiıBili 

İdadi 3 . . . 
Ziraat 01..-ulu . 
Sağlık Okulu . 
Ticaret 1.6. . 

Zatişleri ve Evrak Müdürlüğü 

190J lstıınbul 
J 910 Kilis 
15 Şubat 1914 Meı·zifon 

15 Aralık 1919 Yabanahat 
1913 Aksaray 
1912 Sungu rltı 

ı908 elanik 
1 !ll2 ~el ani k 
ı Kimunusani ı9ll C'Yilredo 
5.2.1926 Trabzon 
ı 9 1 Drvcli . . . 

Lise Nok. 
İdaeli. 
Orta 
Orta 
Orta 
.llk 
Orta 
Orta Sanat . 
İlk 
Lise 
1lk 

Matbaa Müdürlüğü 

1916 Kütahya 
1 97 Sdilnik 
1!10!1 ~kliinik 

2 Te~riıısiuıi 19<!0 !nebolu . 
1904 Ankara 
2.3.1915 Kcmaliy~ 

1906 Rşıne . 
189 Ankara 
1 ı Ağustos 1929 Hopa 
19 Ll Rıısankal e 

Huıkuk . . . . 
Lise . . . . 
Öğretmen Okulu 

Harbiye 

nk 
Lise . . 
Hıııkuk . 
Sıhhat Okulu 
D. T. C. F . 
Öğretmen Okulıı 

Memuriyete girişi 

10 Ağustos 
13 Kasım 
ao Eyluı 
17 Kasını 

~9 Mart 
29 Haziı·aıı 

2 Ağustos 

9 Mayıs 

~3 Ocak 
27 Ağustos 
28 Şubat 
2 Eyıuı 

.J. Ağustos 

6 ~!ayıs 
1 Haziran 

L Mayıs 
29 Eylul 
ı Kasım 

l Ekim 
ı Kasını 

30 Nisan 
30 Kasını 
ı6 Temmuz 
L Aralık 

.L Ekim 

1923 10 Ağustos 

1935 30 Ocak 
1934 6 ubat 
J949 30 Ekim 

1925 29 Mart 
1935 28 Mayı · 
1934 30 isan 
193 24 Ocak 
1930 27 cak 
1941 2 Kasım 
1931 2 Şubat 

1936 LO Eyltil 
1932 2 ubat 
194 31 Ağustos 

1944 27 Şubat 

1934 5 Ekim 
1915 30 Nisan 
1924 28 Ocak 

1941 27 ubat 
1926 1 Kasını 
1941 25 Kasun 
1933 30 KaslDl 
1921 30 Nisan 
1950 18 Kası 
1930 Raziraıı 

1923 ubat 
1950 isan 
l 946 27 Kasım 
J950 17 Ocak 

HJ25 7 'l'cıuınuz 

1953 :-ıo Kasım 

1945 31 cak 
1950 30 Mart 
1950 7 Ağustos 
1950 21 Kıısım 
1931 30 Mayı. 

1951 :u Ağuı;tos 
1950 25 Şubat 
1951 7 Eylül 
1954 31 Ekim ' 

1945 Nisan 
1944 27 Haziraıı 
1944 9 Eylfil 

1954 30 Ağustos 
1926 15 Aralık 
1950 29 Arailk 
1937 7 Eylül 
1945 7 Kasım 
1950 1 Kasun 
1953 4 Temmuz 

1953 
1953 
l9f-~; 

1953 

1952 
1951 
1954 
1954 
1953 
1953 
1951 
1952 
1954 

1953 
1952 

1953 
1952 
1952 

1953 
1952 
1953 
1953 
1951 
1953 
1953 

.Aylık 

tutarı 

475 
300 
800 
200 

625 
4:75 
250 

300 
:300 
300 
350 
300 
225 
200 
200 

625 
475 
400 

400 
400 
225 
400 
250 
200 
350 

Evli olup 
olmadığı 

Evli 
Evli 
Evli 
Be kar 

.li: vii 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
}~vii 

Evli 
Evli 
Evli 

Evli 
Dul 
Evli 
Bekitr 
Evli . 
Bclı:ar 

Evli . 

Cocuk 
adedi 

3 
2 
2 

4 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
ı 

2 
4 
3 

5 

2 



Memuriyeti 

Müdür 
» yııı·d ııncısı 

Mu.amelat Şefi 
Muhasebat eri 
Mutemet 
Dos ;va ve Mu haliere 
Meınurıı 

Raymanlık Kıitilıi 

Kiltip Uaktilo , 

Müdür 
Ayniyat :Muhasihi ve 
Peı'Sonel Şefi 

Ambar re LPI' !I?.Itn 

Memuru 
J. nci Sınıf 1\fitip 
:! nci » :0 

Tamirat )lennını 

Kadro 
derecesi 

3 (100) 
5 (80) 
6 (70) 
6 (70) 
6 (70) 

(50) 
9 (40) 

ll (30) 

5 (80) 

6 (70) 

7 (60) 
H (40) 

10 (35 ) 
ll (30) 

1 
6 
9 

lO 

]] 

12 
13 

6 

lO 
ll 
13 

Şimdiki 

derecesi 

(150) 
(70) 
(40) 

. (50) 
(35) 

(30) 
(25 ) 
(20) 

(70 ) 

(50) 

(50) 
(35 ) 
(30) 
(20) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

.Adı ve soyadı 

Mazlum Bulak 
Rahmi Poyraz 
Enver Özalp 
Saim Gündem 
!b ra him Y al vaç 

Refet Seyhan 
Mustafa Yeğiil 

HalUk Özden 

Zeki Aşan 

Cemalettin A,vgün 

Yusuf Gök 
Fahrettin Kılı~ 
Kemal Yazgan 

elill Çıtlaı· 

Si cil 
No. 

282 
451 
469 
411 
491 

473 
540 
556 

560 

527 

409 
438 
422 
468 

1002-
.Aylık 

Doğum tarihi ve yeri Talısili Memuriyete girişi Meclise girişi Son yükselme tarihi tutarı 

Muhasebe Müdürlüğü 

ı 89 Çanakkale ldadi 17 Mayıs 1908 18 Şubat 1928 31 Mayıs 1950 1000 
13 Haziran 1910 Sivas Lise 22 Ocak 1930 23 Haziı·an L947 lO Temmuz 1953 550 
1904 !stanbul Öğretmen Okulu 6 Eylul 1927 31 Aralık 194 27 Ekim 1951 300 
21 Eylul 190 Üsküdar Orta L Mayıs 1930 19 Şubat 1944 7 Temmuz 1953 475 
1920 Yalvaç Lise 15 Ocak 1941 31 Mart 1950 ll Ağustos 1!)53 250 

1925 Ş. Karahisar Maliye Okulu 2 Haziran 1947 31 Ekim 1949 2 Eyli'ıl 1953 200 
16.3.1921 Il gaz ll k 28 Ekim 1939 20 Haziran 1952 24: Mayıs 1952 200 
6.4.1927 Urfa Lise 8 Mayıs 1950 10 Eylul 1953 8 Ekim 1952 175 

Daire Müdürlüğü 

15 Haziran H117 Üsküdar Harbiye 5 Mayıs 1936 2 .Aralık 1953 22 ' ubat 1!)5~ 475 

1907 Di vriği lik 3 Kasım 1927 25 Haziran 1951 20 b:kiın 1953 475 

L910 Gülnaı· Öğretmen Okulu 30 Eylul 1930 31 Ocak 1944 31 Mayıs 1953 400 
15 Mart 1919 Konya Lise 1 Mayıs 1943 21 Aralık 1945 31 Ağustos L952 250 
.ı Eylul 1921 Yozgad Orta 17 Kasım 1944 17 Kasım 1944 17 Kasun 1953 225 
1 Temmuz 19:l-l Çankaya Sanat Okulu 27 Temmuz 1948 27 Temmuz 1948 27 T mmuz 1951 l75 

Meclis Doktorluğu 

Doktor (2) . . . . 4 (90) .j (90) Ali Gökbüğet . . . . 552 190 Adana . . . Tıbbiye . . . . 12 Haziran 1934 22 Temmuıı: 1953 30 Ağustos 1951 625 

(1) Kadro aylığı ile derece i arWJındaki fark tazıııiıı.at olarak veriltııektediı·. 
(2} 6341 sayı/! Kanunla almakta old'ltğıı maaşınciatı bfli!ka (lhtisWJ tahsisatı) naıııı ile 7ı eı· ny 500 l ira ı-erilnıekt ediı· . 

Evli olup 
olmadığı 

Dul 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 

Bekiir 
Evli 
rJvli 

Evli 

Evli 

Evli 
Evli 
Evli 
Evli 

Evli 

3 

3 
2 
2 

.j 

:{ 

3 
:! 

'!. 



d\femuri:veti 

Müdür 
Kon~rol M. ve Ayniyat 

Kadro 
derecesi 

3 (100) 

Muhasibi .. .. 6 (70) 
6 (70) 
6 (70) 

Başkatip ve Mutemet 
M ima ı· 
Doktor 
Kıltip 

9 (40 ) 
. . ll (30) 

isil ve Masraf 
Tahakkuk Memuru 
Evrak Mukayyidi 
Ayniyat Katibi . 

» » 
Levazını Memuru 
İnşaat Sürveyanı 

Müdür 
» Yardımcısı 

Başkatip 

» Yardımcısı 

Katip daktilo 

Müdür ve Ayniyat 
Mutemrdi 
Müdür Mua ,·ini 
Kütüphane Menıur·u 

Kayıt ve Fişierne me-

10 (35 ) 
ll (30) 
ll (30) 
12 (25 ) 
ll (30) 

. ll (30) 

3 (100) 
.5 (80) 
6 (70) 
7 (60) 
9 (40) 

-! (9.0) 
ö (70) 
8 (50) 

muru . . . . . . 9 (40) 
Kayıt ve Pişleııı!' rıre -

ın uru 
Katip Daktilo 
){iistalızı r 

9 (40) 
!J (40) 

. 10 (35) 

Şimdiki 

derecesi 

3 (JOO) 

7 (60) 
5 (80) 
6 (70 ) 

10 (35) 

10 (35) 
13 (20) 
9 (40) 

ll (30) 
9 (40) 

12 (25 ) 

3 (100) 
4 (90) 
8 (50) 
6 (70) 

10 (:~5) 

Adı •e soyadı 

Zeki Akmanalp . 

( 1) Ali Ülvi Batu . 
Naci Erişkin 
M. Hurşit Altuncu . 

(2) ervet Türeğün . 
Rahmi Özdemir . 

Belızat Sezen 
Ömer Anacan 
Mustafa Olcay 
Basri Keskin 
İlyas 1lgen . 

aci Kodanaz 

Ali Kiper 
J<'uat Postacı 

( 1) Hayrettin Bozkurt 
Melilı Ege . . 
Behice Öztükel 

(3) 
7 (60) (1) 
9 (40) 

Şefik Ergun 
Ahmet Önder 

10 (35) 

10 (35) 
12 (25) 
9 (40) 

H . Güzin Eker 

Meliihat Ergen 
Mi.ijglln Aksu 
Yakup Bengü . 

Sieil 
No. Doğum tarihi ve yeri 

1003-

Tahsili 

Milli ·Saraylar Müdürltiğii. 

524 

545 
397 
559 

fi09 

13 Mart 1901 İstanbul 

1902 Gönen . 
1901 Istanbul 
1903 İstanbul 

16 Mart 1flQ7 Üsküp . 

429 1918 lstaıı buJ 
498 1921 İstanbul . •· . 
402 18 9 Üsküp 
437 1920 İstanbul 
460 1902 İstanbul 
555 1 91 Balıkesir 

Harbiye 

Muallim Mekt bi 
Sultani N. 
G. S. Akademisi . 

. ağlık Okultı 

Orta O . . 
Orta O . . 
Rüştiye 

Orta 
Orta 
, ultani 

Bütçe Kalemi Müdürlüğü 

247 
231 
357 
554 
483 

1904 Üsküdar 
1 899 Yıldızeli 

1916 Göksun 
1918 İzmir 
9.Ka.Ev.l895 1staubul 

Hukuk Nok. 
Orta 
Hukuk . 
Harbiye 
tık 

Kütüphane Müdürlüğü 

267 
455 

1903 İstanbul 
1916 Darende 

4 7 28.5.1924 Istanbul 

482 8.12.1925 Ankara 
542 15.6.1927 Uşak 

425 1891 Boyabat . 

Orta 
Edebiyat F. 

D. T . . F. 

D. T. C. F. 
Lise 
tık 

Memuriyete girişi Meclise girişi 
Aylık 

n yÜkselme taribi tutarı 

2 Şubat· 

2 ~;yıuı 

6 Ocak 
8 Mayıs 

2fl Ekim 

~kim 

10 Eyltt! 
16 Temmuz 

2 Ekim 
17 isan 
11 Ağustos 

22 Eylul 
28 Nisan 
30 Mayıs 

5 Mayıs 

14 Aralık 

1 Şubat 

1 Ekim 

27 Ekim 

1 Şubat 
17 Şubat 
1 Aralık 

191 16 Niıııın 

1921 23 Mart 
1923 1 May1s 
1!130 ı Aralık 

16 Temınuı-. 
1929 29 Kasmı 

1936 30 isan 
1949 19 Ekim 
1927 s Byıoı 

1939 2 Kııs ıın 

1926 24 Aralık 
1914 31 Ağtı.~tos 

1340 
1915 
193 
L937 
1926 

8 iart 
25 Kasını 
30 Mayıs 
15 Ağustos 

9 Şu bııt 

1927 1 Şubat 

1939 25 Atııstos 

1949 30 O<:ıık 

• 
1950 23 Ocak 
1947 17 Kasım 
191 1 Aralık 

Hl!il l Temmuz 

1953 27 Ağustos 
1925 31 Tcmmw. 
1953 1 Aralık 

1951 
1950 14 ubat 

1945 29 Kasım 
1950 10 Şubat 
192 :n Temmuz 
1945 15 Aralık 
1947 23 Temmuz 
1953 27 Kasım 

J926 30 Haziran 
• 1925 7 Temmuz 

J93 9 'remuz 
ı953 19 Eylul 
1929 :n Ocak 

1927
1 

20 Temmuz 
1947 '24 Eyıaı 

1950 :ıo i sıııı 

1950 26 'J;enııııuz 

1952 27 isan 
!920 :u Mayıs 

1953 

1951 
1952 
1953 

1953 

1953 
1952 
1952 
1952 
1951 
1953 

1953 
1952 
1951 
1953 
1953 

1952 
1951 

1!152 

1952 
1952 
1958 

750 

-400 
:>50 
475 

250 

250 
175 
300 
225 
300 
200 

750 
62.'5 
475 
475 
250 

475 
::ıoo 

25() 
200 
:JOO 

Evli olup 
olınadıfı 

Evli 

J<;vLi 

:t 

Bekiır. 

Evli . 
Bekir . 

Çocuk 
adedi 

ı 

2 
1 

2 

2 

Evli 2 
:t .. .. 2 

Dul 
li:vli 
Evli 
Evli 
Evli 

2 
2 
3 
1 

Evli . . . . S 
Hekar 

l~e kiir 

B ek ar 
nu ı 
Evli ... . 2 

(1} Kadı·o rıylığı iw deı·ecesi ara..'ittı.daki fark tazminat olarak v rilmektediı·. 

(2) Bu kadronun üçte ikisi ile vekaleten çalıştınlmaktadır. 

(3) 90 lira kadro aylAklı Kitapltk Miidiirii Şahap Nazmi Oo~kuft.Uır'ın emekliye lııtJki. cüıUıyl3'iy~, M~tlin Şefik Ergun'un bu kadro M.Jlığıfıı almaya 1ıalr ktsbeUiği'llde 41aleti taıdilr edilmek iietre ~dt'lilı vık6lıte;ı tayift ed41"11Mfttr. 



Kadro 
derecesi 

Şimdiki 
derecesi .Adı ve I!Oy&d.ı 

Sicil 
No. 

1004-

Doğum taribi ve yeri Tahsili 

Emniyet Anıirliği 

Aylık 

.i\'Iemuı·iyete giı·i~i Meclise giri~i Son yükselme taribi tutarl 

Emniyet Anıiı· 6 (70) 7 (60) ( ı ) Hasıı.n Oğuzcan 23:3 1901 Divriği Polis Enstitüsü Yük - ~:) Kusıııı 

sek Kısmı . 
HJ2!) lU - iHıııı 194:: H Mı.ıyıx 1!!53 -175 

Başkoıniser 

» 
Komiser 

Muavini 
» . 

(50) 
(50) 

9 (40) 
9 (40) 

(35) . 10 
. LO 

» » . . 10 
(35) 
(35) 
(40) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(35) 
(30) 
(30) 
(30) 
(30) 
(30) 
(30) 
(25) 
(25) 
(25) 
(25\ 
(25) 
(25) 

ivil Komiser . 9 
» » Mttavini . 10 

Polis Memuru . . 10 
» 
» 

» 
"» • 

» » . 
Polis Ueınuru 

.» 
» 
» 
» 

» , 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. 10 

. 10 

. 10 
. 10 
. 10 
. 10 
. 10 
. 10 
. 10 
. 10 
. ıo 
. 10 
. 10 
. 10 
. ll 
. n 
.ll 
. ll 
. ll 
.ll 
. 12 
. 12 
. 12 
. 12 
. 12 
. 12 

.. .. , 

8 (50) 
9 (40) 
9 (40) 

10 (35) 
9 (40) 

10 (35) 
10 (35) 
9 . (40) 

10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35ı 

10 (3!i) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35\ 
l\) (35) 
10 (35) 
10 (35) 
ı o (35 1 

10 (35) 
10 (35) 

~ . 

:-recati 'L'utan 5Jf) 
Mestan arpel 461 
Rifat Özer . . 273 
'alahııttin 'L'opcuoğlu 565 
Nazıni Ergün . :.!86 
İsmail Baykan 34 7 
~. Halil Özçelebi 566 
İbrahim Mutlu 335 
tbrahim Er·dal 392 
eınalettin Yüceler 37 

Ahmet uıi . . . 351 
Ahmet ArslRndogdu 500 
'i\iustafa Ergin 454 
Hüseyin Gürkan 472 
Halil ÇağJrgan 39ı 

Ahmet Temel 457 
Hasan Tah in Eı-yılmaz 571 
lbrahim Ethıım Erbil 569 

evket Gültekin 558 
efcr Ceyhan 562 

~fustafa Mercan 568 
Ahmet Yaldız 567 
Hüsnü TangÜheı· 549 
M. Rizıı Yorulmıız 529 
Hüsnü Çetin 441 
Davut Keleş 434 
Vıısfi Karol 440 
tpşir Oktay 52 
Cevdet Gazdağ 428 
Ali Kesiciler 573 
·~Jmin Elrnacı 48 
Harndi l~roğlu 550 
Abdnilalı Tt'kin ,489 
Elayda ı· Taşbaş 496 
;'ll[ehınct Acar 54ı 

Aıı.iz Toı·un 563 

(1) K(ıdro 1ıylığı il rltreees-i areısındaki furk t11Znıinat oumık verilmektedir. 

5.10.1904 Istanbul 
1907 ~arışaban 

1901 Ankara 
19N Adana 
1900 Ürgüp 
1904 Kı ı-şehir 

1!4.K.Ev.l918 tstıınbııl 
1904 i\'evşelıiı· 

1903 Yozgad 
1907 Anamur· 
ı909 Edirne 
5.4. 1909 Kütahya 
1906 Doğançay 

1909 Gazianteb 
1911 Boyabat 
1909 Bolu ' . . 
1909 Anamur . 
Mart 1914 Uluborlu 
l. 7 .ı913 Sivrihisar 
9. 3 .1914 Dgaz 

16. K. SiL ı920 Çankırı 

1919 Kütahya 
1913 Oıızianteb 

1913 Alaşehir 

19H Safranbolu 
1. 4 .1916 Bartın 

1916 Çubuk 
12.5 . 1913 Hekimhan 
13. KiL Ev. 1914 Lupseki 
Kil. sa. 192ı Kütahya . 

1. 3 .1916 Yalvaç 
:n. Ka. Ev. 19ı4 ivrihisar 

2. Tş. Ev. 1914 Tarsus 
~fart 1915 Kuruçay 
1918 llfudurnu 
I 92ı Reşadiye 

ldadi Nok. 
Orta 
ll k 
Lise 
ll k 
tl k 
Lise 
Polis Okulu 
Orta 
ll k 
ll k 
ll k 
!lk 
lık 
nk 
h k 
11k 
nk 
Polis Ok. 
U k 
nk 
Ilk 
lik 
tık 
nk 
tık 
İlk 
tık 
1lk 
Ortıı 

tık 
ll k 
tik 
lik 
U k 
nı: 

28 Ağu~to~ 
ı3 !!:ylül 
19 Mayıs 
J Ka~ını 

;; Ocıık 
4 ]!;ylül 
:J Hnziı·ıın 

9 Kasıııı 

J Ekinı 
30 Haziı·an 

:ıo Ka~ını 

Eldın 

16 f~ylül 

:.!9 Şubat 
:ıo Mayıs 

21 Eylül 
2l Ekim 
26 Aralık 
29 Ocak 
2 Kasım 

24 Ocak 
26 T('ınmuz 
29 Orak 
::ıı Aralık 

2 Eylfıl 

7 lifayıs 
25 'l'enınıuz 
29 Tt'mmıız 
29 Eyıuı 

22 Ağustos 
!l Eyllıl 

:~o Haziran 
19 Temmuz 
29 Ar·ıılık 

ıo Ekim 
ı Knsıııı 

1929 9 Kasını 
1933 :l5 Aı·alı k 
1924 H ?11aı ·t 

1936 l!l Ocak 
1926 ll Hazinın 
1929 ~ Ocuk 
1941 1 Ocak 
1925 26 llıızirıın 

1927 2 ~isan 

1933 ll Şubat 
198:~ 19 Ekim 
ı934 :ı f~kiııı 

1935 5 Ağustos 
1936 29 Haziran 
1936 30 Mart 
1937 G Eylul 
1938 ı9 Şubat 

1938 2 Ocııl1 

1942 !l Aı·alık 

1942 ı Ocıık 

1944 24 Ocak 
1944 2i Ocıık 
1940 12 Haziran 
1939 27 Ağustos 
1940 :10 ;\lııyıs 

1942 27 Hazirıın 
1942 :30 M ayıs 
1942 24 'rt>rrıam7 

ı942 1~ Şubnt 

1944 20 ,Şııbııt 

1942 27 Şubat 
1943 17 Temmuz 
1943 27 Şubat 
1943 26 Temmu• 
1944 12 Ağııstns 
ı9il9 ı Ül'llk 

1950 29 Ağu tos 
1947 31 'femmuz 
1927 9. Ocak 

1954 25 .AğustoM 

192 12 Ocak 
1937 11 'l' mıııuz 
1954 30 Haziı·ıııı 
ı!la4 31 Mayıs 

194:3 l 1 Temmuz 
1942 1 L 'L'eınmuz 
1937 ll 'l'enı muz 
1950 l l 'l'emmuz 
l947 11 'l'eııımuz 

1949 11 Temmuz 
1943 1 ı 'l'em muz 
l94 7 1 l 'I' em muz 
1954 ı O 'l'enı nııız 
1954 10 Temmuz 
1953 10 TerrunGz 
1954 10 Temmuz 
1954 10 Temmtı7. 
1954 ıo Temmuz 
1!>53 ı 1 Tcıninıuz 

1951 ll Temmuz 
1946 1 ı Temmuz 
ı945 ll Temmuz 
J94G 11. Temmuz 
ıtı;;: 11 Temmuz 
1945 l l Temmnv. 
195.; LS Nisan 
1950 ll 'I'emmuz 
ı95~ 10 Mart 
1950 ll Temmuz 
1950 ll Tem.mıız 
195~ ıo Mart 
1954 1 O 1'l'mmuz 

1953 
1951 
1954 
1953 
1954 
ı953 

1953 
195:3 
1953 
1953 
195:3 

ı95a 

L953 
1953 
1953 
ı953 

L953 
1953 
1953 
ı953 

1953 
ı953 

1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1954 
1954 
ı954 

ı953 

1953 
)954 

1953 

350 
:Joo 
300 
250 
800 
250 
:.!50 
:300 

· 250 
250 
250 
:.!50 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
~5(1 

250 
250 
250 

2!'>0 
250 
250 
250 
250 

- 250 
250 
2!'>0 

250 
250 
250 
250 
250 
250 

Evli olup Çocuk 
olmadığı adedi 

l.iul . . . . 3 

l~vli 

Evli 
Evli 
Be kur 
8vli . 
gvli . 
Be kur 
gvli 

Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
t<:vli 
Evli 
Evli 
Ev U 
8vli 
Evli 
!;;vii 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evl i 
Evli 
Evli 
Evli 

3 
2 

7 
4 

2 
2 
4 
6 
3 
4 
3 
3 
3 

5 
5 
3 
2 
5 
5 
3 
2 
3 
3 
ı 

3 
4 
3 
3 
3 
4 
ı 



Görevi A:dı ve ııoyadı 

l!'ransızca ve Ingilizce Mütercim 
Dal>:t.ilo . ..... . 
l)aktilo (Yabancı dil bilir ) . 
Bütçe Kom. Daktilosu 
Daktil o 

» 
» 
» 

'Muha elw Md . ğii Daktilo~u 

Daire » » » 
Mııhasebc Mahzen Memuru 
Vantilasyon \takinisti 
Marangoz 

» Yardımcısı 

Kalorifer·d 

» 
» 

l~l cktrikçi 

•relefonru 
Şoför 

» 
Motosikl etı:i 

Bahçıvarı 

» 
» 
» 

La borant 
Yönetim Memuru 
Başhadetne Yardımcısı 

» 
» 

Aııbar Rademesi 
1. nci • ımf Haderne 

» 
» 
» 
» 

'l'ülya Nemluk 
Belkı~ l !çcl<' . 
f.'clımi Aka~· 

Makbule Güeüırör. 
Adil lldin~ 
~aci Aral 
()meı· Ookcl 

·r-ruri.vc fferzıı 
Fatma Onol 
tdris Kaya 
Necati Özek 
M usta fa Oral 
H. Osman Oztckin 
Hasan Üngör 
Hüsnü Güneri . . 
.\hmct Kütükçüoğlu 
Nazif Giingöı· 
'falısin Oökbakar 
Eşref Tamroğlu 

.\bdullah Giil<'n 
Osman Taş<'ı 

Mehmet Acar 
Salih Bircan 
Ahml't Kııymıız 

.\hnı l't Ali K~ 
Ali Ünal 
Abbas Oinı; r 
'i ehmet Çengl'l 
Yaşar Özkanlı . 
Abdiii Çatlak 
~fuhittin Karalliimii 
Kadiı· Ünat 
Yahya l>ü?.yurl 
Xuri Kuhıı~ 
Tahsin Boınhai<'P<' 

. · ~r. Ali Altay 
Vnsıır Koca 

, tbrahim Morova 

i cil 
No. 

240 
239. 
238 
2ı9 

.228 
237 
255 

227 
260 

80 
100 
:W:.! 
224 

99 
117 
168 
261 
98 

252 
201 
123 

SR 
89 

109 
!ll 

104 
32 
34 
42 
47 
55 
36 
43 
37 
3~ 

~ 

'5 
48 

3. Hizmetliler 

Yüksek MeeUst8 123 hiemetU Ç(.llı.W 

Doğum tarihi ve yeri 

5 Ocak 1923 Oskiidar 
28 Ağustos 1914 Istanbul . 
Hl Ağustos ı913 Keskin 
12 Mart 1930 Ankara 
1914 Balıkesir 

1929 Divr'ği 

1923 Zile 

1904 Denizli 
1925 Istanbul 
191 1< ::)avşat 

1911 Akşchir 

1923 A rtovıı 
6 Mart 1925 Kayseri . 

189!! llgaz 
1922 Uşak 

1894 Ankara 
192a .\ tıkara 
1916 Ankara 
ı!llO Akhisaı· 

1900 Balıkesir 

ı Mart 1914 Çankm . 
1900 Ça nkırı 

ı 97 Polatlı 

ı !).( Kastanıonu 

189R <,'ankırı 

:!6 E~·liil 1913 Ürıtiip 
1 96 Divrik 

HJO 1 D ada.' ' 
ı !!04 Bayburt 
1905 Manastll' 
1910 Ankara 
1 !l7 llgaz 
IA97 Ankara 
1900 Tigaz 
ı !J4 ls tan bul 
1 94 Ilga.z 
1901 Tiga.z 
1914 Köpriilü 

•rahsili 

Lis 
Fransız M<>k 
Dk 
Dk 
tık 
.Lise 
Orta 2 

. 
llk 
Orta 
ll k 
lik 

İlk 
Okur yazar· 
Okur yazar 
Okur yazar 
Orta 
Dk 
İlk 
Dk 
lık 
Okur yazar 

Dk 
Okur yazar 
Okur yazıır 
Okur yazar 
Okur yazar 
Okur yazar 
Halk kursu 
tık 

Rüştiye 

tık 

~feelhıı> l(iti i 

:.W ' l'en~nıuz 

2 ubat 
10 Aralık 
17 Kasım 
12 ı\fart 

6 Aralık 
1 Maı·t 

:\1aı-t 

ll Ağustos 
16 Aı·alık 

Nisan 
1 )faı·t 
3 Ocak 
J Ekioı 

4 Haziran 
J • isan 
1 Mart 
4 Şubat 

18 Ağustos 
1 Ocak 

J5 Ekiın 
7 Kasım 
3 Mart 

2fi Ocak 
1 Hazirı111 
.J. Ağustos 
1 Ekim 
1 Ekim 

J4 Aralık 
1 Hazir~n 
ı Ekim 

Eyıuı 

Eylul 
fayı. 

Hnzira n 
~:[ayıs 

15 Mayıs 
1 Aralık 

1952 
1952 
1951 
1950 
1951 
1951 
1954 

195ı 

1953 
1944 
ı94ı! 

1949 
1951 
1930 
1945 
1947 
1954 
ı943 

1953 
1949 
1945 
ı927 

1944: 
ı945 

ı932 

1938 
1927 
1927 
1923 
1935 
1936 
1923 
1923 
ı925 

1929 
ı92.'l 

1930 
1932 

Ücret 
• on y-ük"·lı ııı· tarihi tutan 

J Ağustos 

1 Mart 
ı Mart 
1 Mart 
l Mart 
1 Mart 
1 Mart 

1 Mart 
1 Mart 
1 Mart 
ı Maıt 

1 Mart 
3 cak 
ı Mart 
9 Temnıuı 

1 Mart 
ı Mart 
ı Mart 
ı EylUl 
ı Mart 
1 Mart 
1 Mart 
t Mart 
1 ıtart 
1 Mart 
ı Mart 
1 Mart 
1 Mart 
1 Mart 
1 Mart 
ı Mart 
1 !tart 
1 Mart 
1 Mart 
1 f:art 
1 1\[art. 
1 Mart 
l Mart 

1952 
1953 
ı954. 

1953 
1953 
1953 
195-ı 

1953 
t9aı 

1953 
ı953 

1953 
ı95ı 

1953 
1953 
J9:>3 
11154 
1953 
1953 
1952 
ı953 

1953 
!953 
ı953 

1953 
19:>3 
~ 953 

1953 
1953 
19ri3 
J9fl3 
1953 
1953 
1!153 
1953 
1953 
J!ln:3 
1953 

750 
400 
300 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
300 
275 
175 
250 
250 
175 
350 
225 
:300 
25Q 
225 
250 
250 
225 
22fi 
300 
:ıoo 

225 
225 
225 
225 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

Evli olup 
olmadığı 

BekAr 

Qoeulc 
adedi 

Evli . . . . ı 

Evli 
Beki\r 
Evli . 3 
Bekiir 
Evli 1 

Evli 
Boşanmış 

T~vli . · 2 
Evli . 5 
Evli . . 3 
Evli l 
Evli 4 
Evli 2 

Evli 2 
Evli 
Evli 
Evli 
Bekiır 

Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 

2 
3 

4 

:ı 

6 
3 
3 
4 
5 
ı 

ı 

2 
3 
5 
1 

3 
5 
2 



Görevi 

1. nci 'ınıf Haderne 
:. :. 
:) :) 

:) :) 

:) » 
:) :) 

:) , 
:. ,. 
:) ,. 
:) :) 

, :. 

:. :. 
,. ,. 
:. :. 

:. .» 

2. nci ıruf Hadcme .. . ,. ,. 
» ,. 
,. :) 

,. » 

:) :. 
,. ,. 
:) . ,. 
,. » 
,. ,. 
:) :. . 
:) ,. 
:) ,. 
:) :) 

:) :. 
:) :. 
:. :. 
:. ,. 
:) :. 

J> » ,. . 
,. ,. 

3. n ü ınıf Hadeınr . 

:. :. 
, ,. 
,. ,. 
,. » 
,. :. 

:) :. 

• 

Adı ve soyadı 

Ahmet Yüksek . . 
Yusuf Şekersoy 
Hüseyin Ç. Sı-rtbaşı 
Örn r Gökbaş 
Abdullah Oknı 
·~Jşref Üstün 
Mustafa Akkan 

iyazi Güll'ı' 

Ahmet YıldıY. 
Nuri Kayseri 
Mehmet Şen· 

Yusuf Yanbakan 
Osman Ko~ .. 
Hüseyin Özeren 
Mustafa Kahvl'ei 

Osman Keskinbalta 
Hasan a;vır 

t mail Ka yA 
Sotılmı Şimşir 

Cuma Bayram 
lsmail Fırat . 
Hasan nıca . 
. uri ~atıoğlu 

Mehmet Sarıkaya 

Ahm!'t Danaoğlu 
Canip Oransayın 
Mustafa atıoğlu 

}fphmı>t Ali Orhan 

Mustafa f nci 
Mustafa Demirbağ 
Hasan Eroğlu . 
Mpstafa Çoban 
KAmil Dündar 
~adık Tırpan<'ı 

Şevki Ünal 
Enver Kaya . 
Arif Yıldız . 

ziz Olguncan 
Lütfi Kaygı ız 
Hüseyin Kaytt 
Vatıdettin Şimş!'k 

Durmuş Kö~<' 

Bahri an 
O~man Kuzu . 
Zeki Yılmaz . 
Mustafa Do~ııu . 

- lOOG -
Si cil 
No. Doğum tarihi ve yeri Tah.<rili 

50 1902 Çiçekdağ 

~9 1891l ~skişebir 

52 19ı2 Kavala 
!l3 ı 909 Kırşehir 

57 19ı 3 Ugaz 
54 1906 Polııtlı 

70 1911 Boı· 

59 ı 916 (}e red 
246 ı 96 Divriği 

205 ı 904 Mihaliççik 
63 20 Mayıs ı906 TI~az 

67 19ı 8 Il~az 

79 ı9ı8 Ugıız 

146 26 Mart 1 !121 ll gaz 
167 14 Marl 1911 Tlgıız 

56 1905 Emct 
6ı ı 9ı2 Çeı·ke 

74 ı90 Çankırı 

76 19ı3 Kalecik 
77 1916 Hekimhan 
7 1!11:3 Boğazlıyaıı 

3 1917 Çt'rkt'Ş 

114 2. 4.1921 Çankıı·ı 

ı24 7. 7.1922 Ankaı·ıı 

127 1!)19 Oeredr 
130 1 92ı Biıı'Sa 
l4fi :?.11 .1923 'aııkll'l 

161 10 . ~.1924 Reşadiye 

163 1924 lskilip 
137 15. 5 .ı~22 ('ankıı·ı 

ı47 ı~21 llı~ 

148 1. 3 J922 Jl~II V. 

150 1914 Suşehı·i 

ı65 14.6.1924 Çubuk 
170 12. !l .HJ14 Çrrk<'ş 

190 191 avşat 

2ı2 2 . 9 .1926 ÇanDmı 

ı52 1913 Romanya 
HW 1. .ı . 1~24 Çorum 
171 1924 Kaııgııl 

ı7!l ı4 . 3 .1924 Boı· 

159 1924 Antakya 
ı O 1924 Oltu 
18 6. 4 .ı924 Çankırı 

195 16.10.1926 Bolu 
197 Hl2fi Boya~at 

Halk Okultı 
Orta 
Dilsiz Okıılıı 
ll k 
Orta Nok .. 
tık 
tık 
Okur yazar 

Okur yazar 
lik 
lik 
Okur yıızaı· 

• Millet M<>ktebi 

tık 
Okur yazar 
Uk 
llk Nok. . 
ll k 
Okur -yazar 
Okur -yazar 
Okur - yazar 
İlk nok .. 
lik nok .. 

lik 
tık 
Jlk 
nk 
tık 
Oku ı· - yazar 
llk 
Okur - yazaı· 

lik 

İlk nok. . . 
Orta nok . . 
Okur-yazaı· 

llk 
nk 
lik 

Ücret 
Meclis !(irişi Son yükselme tarihi tutarı 

Evli olup 
olmadığı 

1 Baziran 
.11 Mart 

ı Haziı·ıııı 

25 Şubat 
7 Ekiın 

23 Jf~zira.ıı 

ı~ 'l'emnıuz 

ı }~yhil 

ı Mart 
ı Ffaziı·an 

13 Kasım 
12 .Mayıs 
12 Haziran 

ı Oeak 
ı Nisan 

1 Ocak 
12 Ekim 
ı Haziran 

30 Raziran 
ı Aralık 

15 .M:arl 
ı .Kaııını 

1 Mayıs . 
l) Kasını 

Ocak 
(esk 

ı Oeak 
10 Şubat 

ı isan 
Baziran 
Ocak 
Ocak 
Ocak 

isan 
7 Temmw. 
1 Mayıs 
ı Nisan 

Oealk 
1 Nisan 

' 1 Ağtıs to.~ 
13 .lj:kiın 

1 ubat 
Ocak 

isan 
Eyıuı 

15 Kasım 

1933 1 Mart 
1934 ı Mart 
1934 1 Mart 
1935 1 Mart 
1933 1 Mart 
1936 J Mart 
ı953 1 Mart 
1942 13 T ınımız 
1953 14 Eylfıl 

'1936 1 Mart 
1942 Mart 
1954 Mart 
]!}44 Mart 
1947 · 1 Mart 
1947 Mart 

1937 ,\lart 
1942 ~1.aı·t 

1944 ı\llaı·t 

1943 Mnı·ı 

1943 ~\nı1 

1944 ı\lıırt 

1944 Mıırt 

1945 1 Maı·ı 

1945 1 Mart 
1946 ı Mart 
1946 Mart 
1947 Mart 
1947 )fal't 
1947 1 Mart 
1946 13 Temuz 
1947 13 Temıııt. 

ı947 J4 Eylfıl 

1947 7 Aralık 
ı947 ı Mart 
1947 Mart 
194 Mart 
1950 Mart 

1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1948 
194 
194 
194 

1 Mart 
1 Mııı·t 

ı Mart 
Mart 
Mart 
Mart 
Mart 
Mart 

l Mart 

195~ 

1953 
1953 
1953 
1953 
195~ 

ı953 

1953 
1953 
ı954 

1954 
l.lfi4 
ı954. 

1954 
i951 

1953 
1953 
195~ 

1953 
J9ı-ı :{ 

lfl~:l 

ı953 

1953 
1!153 
1953 
1953 
1953 
ı953 

1953 
1953 
ı953 

ı953 

1953 
1954 
1954 
]954 
1954 

ı947 

1953 
ıH53 

ı953 

1953 
ı953 

1!153 
ı953 

ı95:3 

200 Evli 
200 Evli 
200 .Evli 
200 Evli 
200 Evli 
200 ~vli 

200 Evli 
200 Evli 
200 Evli 
200 Ev)i 
200 Evli 
200 Bvli 
200 Evli 
200 Evli 
200 Evli 

175 ~~vli 

175 Evli 
175 8vli 
175 Evli 
175 Evli 
175 Oul 
175 Evli 
17fı Evli 
17fi ·Evli 
175 l~ \ıli 

175 Evli 
175 Evli 
17!) ~~vii 

17fi Evli 
L7fi Evli 
l7fi Evli 
ın E\·li 
175 rlvli 
ı75 Evli 
17fi Evli 
ı75 Bvli 
175 Evli 

Ili O 

150 
150 
150 
150 
150 
1!l0 
150 
ı ;o 

Evli 
Dul 
l'~vli 

Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 

Çocuk 
adedi 

5 
4 
5 

ı 

3 

2 
3 

2 
ı 

~ 

6 
2 
4 
] 

6 

3 
4 
3 
.ı 

3 

2 
2 

2 
2 
4 
ı 

ı 

ı 

4 

2 
2 
3 
l 
1 

ı 



ıoot -
Si cil Ücret Evli olup Çocuk 

Görevi .Adı ve soyadı No . Doğum tarihi ve yeri Tahsil i Meclise girişi Son yükselme tarihi tutarı olmadığı adedi 

3. ncü Sınıf Haderne . Yaşar Yıldız . 2ı7 ı.5.ı925 ıürgüp İlk 7 Temmuz ı950 ı Mart 1953 150 Evli ı 

» » Kazım Tuzocak . 225 1. 6 .ı9ı5 Niğde Dilsiz Okulu 1 Şubat ı95ı ı Mart ı953 150 Evli ı 

» » Cemi! Atilla Buldu 226 ı923 İstanbul İlk ı Mart ı95ı ı Mart ı953 ı50 Evli 2 

:. :. Cemalettin G rede . 234 6Teşrinievvel 1906 Gerede İlk 24 Nisan ı951 ı Mart ı953 ı5o Evli 2 

» :. Abdullah Aktaş . 235 4.2.ı929 Çankaya İlk nok . . ı. Kasım ı95ı ı Mart 1953 ı50 Evli 5 

» » Hasan Yıldır. 247 7. 7 .1924 Çankırı İlk ı Mart ı953 1 Mart ı953 150 Evli 3 

» ,. Hüseyin Erbil . 248 ı926 Gönen İlk 8 Mayıs ı953 8 Mayıs ı953 150 Beklir 

» » Ali Osman Sümengen 250 1. 4.ı924 Develi Okur-yaıı:ar 16 Temmuz 1953 16 Temmuz 1953 i50 Beklir 

» » Şevki Karagöz . 25ı 14.8 .1928 Il gaz İlk ı6 Temmuz 1953 ı6 Temmuz 1953 ı50 Dul 

» » Sadık Akdemir . 253 192 Ankara İlk 6 Ekim 1953 6 Ekim ı953 ı50 Evli ı 

» » Hasan Yılmar. 254 ı927 Bolu İlk 7 Aralık ı953 7 Aralık 1953 150 Evli 3 

» » Tahsin Aydın 258 193ı Erbaa Okur-:VaMr 1 isan 1954 1 Nisan 1954 150 Evli 

» » Arap Ali Okuyuru 262 1926 lskilip lik 10 Nisan 1954 10 Nisan 1954 150 Evli 2 

4. ncü Sınıf Haclemc . Reşat Konca . 177 1905 Oh ri 1 Ocak 1948 ı Mart ı952 100 Evli 2 

» » Hakkı Kölksal ı78 1906 ilistre Okur -yazor 1 Ocak 194 1 Mart ı952 100 Evli 2 

» » ! smail Tunga ı79 ı902 Ankara ı Ocak ı94 l M:art ı952 100 Evli 2 

vanınşırcı Münevver Biite . 203 23. 2 .1919 SivrihiRar Dilsiz O. ı Mart ı949 ı. Mart ı953 ı25 Bek&1· 

» Fııtma Dökez 204 ı 97 ivrihisar ı Mart ı949 ı fnrt 1953 125 Dul 

Sığınak Koruyucusu 1 b ruh i ın Nenıutlu 46 1896 S i vrilı isa r Okur-yazar ı Haziran ı930 ı Mart 1953 m; Evli 5 

Sürekli Aınele Hasan Zor 90 1900 Çankırı ı Haziran 1930 ı Mart 1953 175 Dnl 2 

» " Halil lki7.şıh 92 1903 Ankara ll Mart ı934 ı far t 1953 175 Evli 5 

» » Mehmet Kara 95 1905 Çankırı 5 Ağustos ı942 ı ~ı:art ı953 175 Evli 2 

» » Halit Uerçeker 122 6.4.1932 Çankırı Dilsiz O. ıo Ekim ı945 1 Mart 1953 175 Evli 4 

» ,. Mehmet Caferoğlu . 136 19ı5 !skilip ı Haziran 1946 1 Mart 1953 175 Evli 

,. » Aziz Meral 155 ı. 3 .1912 Çankırı 20 Ocak ı947 1 Mart 1953 175 Evli 3 

» » tsrnail Hakkı llhan 221 5.10.1924 Nevşehir 2 Aralık 1950 ı Mart 1953 175 Evli 3 

» » Mehmet Aytaç . 244 1902 Tokad 7 Ekim 1952 1 Mart 1953 175 Evli 10 

» ,. Celal Güvenç 249 ı .3.1907 Şa.banözii !lk 7 Kasım 1925 1 Mart 1953 ı75 Evli 4 

Te ni M<'mnru <'ifıhattin Doğanay 243 23.2.1929 Çerkeş İlk 3 Ekim 1952 ı Mart 1953 175 Bakar 



Başmakinist 

~ 

Makinist 

» 

Görevi 

yardımcısı 

:. yardımcısı 

:t ~ 

•Makine balkım ustası 

Baş'rertipçi . . . . 
• yardımcısı 

ı lHıi sınıf operaıtör 

2 nei sınıf operatör 

:t :t » 
Tertipçi yaırdımcıısı 

:t ) 

:t » 

Başciltçi · 

» yardımcısı 

Çiltçi 
» 
:t 

» 
» 
:. yardımcıı.sı 

» » 
» » 

Ke.loriferci 
Elektrik çi 
Gece bekçisi 

Adı ve soyadı 
Si cil 
No. 

Hüseyin Sakal.'ya . ı8 

Nizarnettin Yılmaz 20 
Kemal Altıok 2ı 

Halil Şen 22 
Hilmıet Arsu 232 
Mehmet Ünal ı57 
!ıbrahim Balkansoy ı35 
Ahmet Erca-n Kongurtay ı3ı 

Abdulmh Kılıç . 245 

Osma-n Evinsay ı9 

Yaşar Akyay 5 
Hasan Olgun 6 

İsmail Tetıer 7 
.Ahmet Dizici 8 
Kemalettin Kök ıo 

Hüsnü Yurduşen H 
İbrahim Gökmen ı2 

Seyit Ahmet Sev ı3 

.Mımet Mumcu . ı4 

Ali Ca:hit Engin 15 
Alıdülbaki Teğmen 187 
Ferit Senkal . . . ı92 

Hamdullah Düşüneeli 193 
Neca-ti Canatıan . . . 182 
Hüsnü Kaşılkçı . . . 158 
Süleyman Sıt'kı Nemutlu 211 
Mehın'et Edip Şenkal 229 
Edip Aytekin. Kansu 196 
İlırahi'In Dayıoğlu . 256 
Bayram Sa:kaı·ya 173 
Şükrü Oner . 25 
Kemal Sever 26 
Rıza Zeren 29 
Fuat Güç 28 
ldris Erden 27 
Ahmet Özdemir 119 

üleyman Zıngıldak . 210 
Emin Erkmen . . 222 
Hasan Dinçer . . 30 
Nul'et'tin Çatalbaş . 230 
Mustaıfa Bakır : . aı 
M. Mümtaz Erpek 194 
azım Çelikoğlu . 259 

1008. -

Do~m tarihi ve_ yeri Tahsili 

Matbaa. hiametllleri 

ı903 Van 
ı9ıo Selanik 

ı889 Manastır 

ı902 Ankara 
ı.4.ı9ı4 İstanbul 
5.6.1920 Ürgüp . 

ı92ı Manasttr . . 
4.9.ı930 Kadıköy 

1930 Bayburt 

ı9oı Erzurum 

ı2 Nisan ı893 İstanbul 
ı899 Bursa . 

ı902 Ankara 
1898 Edirne 
ı907 Ankara 
ı909 An'kara 
ı895 Ankıara 

ı900 Edirne 
1903 Ankara 
ı5.5.ı927 Gelibolu 
4 Temmuz ı905 Kırşehir . 

1905 Eski~hir 

13.1 .ı925 Ankara 
1930 Ankara 
1924 Acıpayam 

ı9.3.1927 Sivıi•hi!far 

8 .7.ı928 fst.anbu-1 
21.9.ı931 Ankara 
1928 Gerede 
12.2J92ı Km·şunlu 

ı907 İncesu 
ı9ı4 Kızılcıahamam 

ı9U Ankara 
1!HO Anıkara 

ı907 Bosna . 
ı92ı Çankırı 

ı923 Afyon 
1.9 .ı93ı Ayaş 

192 Divrik 
1.5.ı935 Jl{ucur 
ı896 Kemah 
ı921 Bozöyük 
Eylul ı930 Şarkışla. 

Sultani 
tık 

Rüştiye 

İlk 
ll k 
İl1ı: 
Orta 
İlk 
İlk 

R~tiye 

Orta . 
Sanıat o'knlu No. 

Sultani 6 
Rüştiye 8 
Orta 
İlk 
Orta 
tık 
Ilk 
Oı-ta 2 
Rüştiye 

tık 
Orta 2 
İlk 
Orta 2 
İlk 
İlk 
ll k 
Orta 
llk No'k. 

ll k 
tık 
ll k 
Sanat okulu 2 

!lk 

İlk 

lik 
lık 
Orta 2 
İlk 4 

Meclise girişi 

2ı Ağustos 

2 Nisan 

22 Ocak 
l Haziran 
ll Nisan 
5 Şubat 
1 •Mart 
3 Ekim 
ı Mart 

16 Ağustos 
l Nisan 

ı2 Eylfıl 

1 Eylı1.1 

8 K:asım 
28 Ekim 
23 Haziı·aıı 

19 Mayıs 
ı Kasım 

26 Ekim 
H Nisan 
1 Şubaıt 

22 Haziran 
22 Biaziran 
5 Kasım 
1 Şubat 

22 Mart 
ı2 Mart 
7 Aralık 
ı Mart 
5 EylUl 

ı Kasım 

9 Kasım 
ı Haziran 
7 Şuba't 
9 Nisan 

21 Temmuz 
10 Mart 
18 Aralık 

1 Mart 
ı2 Mart 
ı5 Temmuz 
26 Haziran 

:1, Mart 

ı920 

ı924 

1925 
ı9~ 
ı951 

1947 
1954 
ı952 

195~ 

ı920 

ı924 

1920 
ı923 

ı923 

ı923 

1950 
ı921 

192ı 

1924 

ı95ı 

ı948 

194 
1948 
ı953 

ı947 

ı950 

1951 
1953 
ı954 

ı947 

ı925 

ı942 

1932 
1927 
ı942 

1945 
1950 
ı950 

1954 
195ı 

ı925 

1948 
1954 

Ücret 
· Son _yükselme tarihi tutan 

ı Mart 
l Mart 

ı Mart 
ı Mart 
ı Mart 
ı Mart 
ı Mart 
ı Mart 
ı •Mart 

ı Mıaıt 

l Mıart 

ı Mart 

J. Miart 
ı Mıart 

ı Mart 
ı Mart 
ı Mart 
1 Mıart 
ı Mart 
1 Mart 
ı Mart 
ı Mart 
1 Ma:rt 
ı Mart 
1 Mıart 
ı Mart 
ı Mart 
1 Mart 
1 Mart 
5 Mart 

ı Mart 
1 Mart 
ı Mart 
1 Mart 
ı Mart 
ı Mart 
ı Mart 
1 Mart 
1 Mart 
ı Mart 
ı Mart 
ı Mart 
1 M'ai't 

ı953 

1954 
1954 
ı954 

ı954 

ı954 

1954 
ı954 

1953 
1952 
ı952 

1952 
ı952 

L952 
ı952 

ı952 

1953 
1952 
ı952 

1952 
1952 
ı952 

1954 
1954 
ı952 

1954 
ı953 

1954 
1954 
ı954 

ı953 

1954 
1954 
ı954 

1954 
ı954 

1954 
ı954 

ı954 

ı954 

1953 
1952 
1954: 

400 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
225 
ı75 

400 
475 
400 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
300 
300 
250 
250 
250 
200 
200 

• ı75 

400 
350 
300 
300 
300 
250 
250 
225 
200 
200 
225 
300 
ı75 

Evli olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

Evli . . . . ı 

Be kar 
Evli 
Evli . 3 
Bekar 
Evli . 2 
Evli . 1 
Bekar 
Bekar 

Evli g 
Evli 3 
Evli 3 

Evli 2 
Evli 4 
Evli 3 
Evli 3 
Evli 3 
Evli 3 
Evli 2 
Be kar 
Evli 2 
Evli . 2 

Evli . ı 

Bekar 
Evli 2 
Evli . 2 
Evli 
Be kar 
Bek8Jr 
Evli 2 

Evli 3 
Evli 2 
Evli ı 

Evli 3 
Evli 5 
Evli ı 
Evli 
Evli 2 
Evli ı 

Bekar 
Evli 3 
Evli 2 
Evli 



4. Milli Saraylar Hizmetiileri 

Si cil ticret Evli olup Çocuk 

Görevi Adı ve soyadı No. Do~ tarihi ve yeı·i Tahsil i Meclise girişi on yükselme tarihi tutan . olmadığı adedi 

Döşeme Marang6zu Halit Uslu 185 2 .Ağustos ı908 Bolu. Sanayi Orta 1.7. ı935 1.9.1953 250 Evli 3 

» » Hasan Sa,:ll§a<;l . 400 25 Ka . Ev. 19ı9 Salor. Okur -Yazar . 6.8.ı947 ll. 7. ]951 150 Evli 3 

» » Ahmet Yı dınm 462 1 Teş . San. 1930 Susuz - Bolu Okur- Yazar . 3.4.ı954 3.4.ı954 150 Bekilr 

Dülger Tevfik Taşpınr . 453 ı920 Kemaloğlu Okur -Yazar . 5.11.1953 5.11.1953 200 Evli 

» . Veysi tlgen . 444 1927 !stanbul Okur -Yazar . 24. 3.1953 24.3.1953 200 Bekiir 

Kurşnncu Cemal .Aydın 2 9 1889 Vodin Oku.r. Yazaı·. l5.9.ı943 ı. 3.1952 200 Evli ı 

» Hasan Ça~kıın 329 ı001 Rnscuk Okur • Yazar . 1.ıl.l944 6. 8.1954 175 Evli 5 

Tenekeci Sadık Savaş 293 13 Haz. ı908 Yukarıköprücek Okur. Yazar . 6.10.1943 1.3.1949 175 Evli 2 

Çilingir Ahmet Güz 429 1894 Tekirdağ - Çerkeş . Okur -Yazar . ı. 7. ı949 ı. 7. 1949 150 Bekar 

Döşemeci İbrahim 'l'ıııgır . 341 19 Tenı. ı916 - 1918 hk 1.3.1945 ı. 3. 1952 225 Evli ı 

Boyacı Kemal tfysal . 197 1908 - 1910 Bolu . Okur - Y azaı· . 1. 7. 1936 ı. 3. 1949 200 Be kar 

aııtci Yahya Erkurun 343 ı90 Kalkandelen . Okur - Yazar . 1.3.1945 1.3.1954 200 Evli 4 

Kaloriferci - Motörcü Kadri Ark 169 ı904 Kemaloğlu Okur- Yazar . ].6.1934 ı. 3.1954 225 Evli .. 2 

Elektrikçi Talat Yılmaz 306 5 Mart 1914 !stanbul Okur - Yazar . 1. 3.1944 1.3.1949 175 Evli 1 

• » Feridun Hızbul . 331 1.10.1915 İstanbul . nk 1. ı . 1945 1. 3. 1949 175 B ki'ıt· 

Avizeci Tahsin Ozdoğan 362 1918 Havza tık 3. 19 . 9 . ı945 ı. 3. 1954 200 Evli 3 

• Telefon ve Sa nt. 'M. Mehmet Yıldırını 167 ı906 - 190 İstanbul . Ort u 21. 4. 1934 1. 3. 1949 200 Evli 

'felefoncu . İbrahim Olcay . 158 12 C'eınaziyülevvcl 1908 · 1910 İlk 1.6. 1933 1. 3.1949 175 Evli 4 

Su yolcusu Salih Sakaoğlu . 183 1896 Düzkaraağaç Okur- Yazar . 1. 6.1935 1.3.1954 200 Evli 

Başbahçıvan Ali Belbes 440 1912 Yugoslavya Ziraat M. 10 dıın 1.6.1952 1.6.1952 300 Evli 2 

Bahçıvan Bekir Akgöl 170 1902 Köprücek Okur - Yazar . 1, 6.1934 1. . 1951 200 Evli ı 

» Mustafa Kesim . 165 1903 Kurusaray Okur -Yazar . 1. 4. 1934 1. 3.1954 200 Evli 3 

:. Halil Alankaya . 128 1912 Köprücek Okur - Yazar . 1. 3.1931 ı. 3. 1954 200 Evli 6 

» Halit Üner 162 1889 Boyabat Okur -Yazar 1. 7 .1933 1.3.1953 ı50 Evli ı 

» Selim Akssya 192 1898 İşkodra Olmr. Yazar 1.2.1936 1.3 .1953 150 Evli 5 

,. Ali Kervankıran . 299 1910 Selimik Okur . Yazar 1.12.1943 ı. 3 .1953 150 Be kar 

» Muharrem Erginoğlu 127 1906- 1909 İstanbul Uk 4 ten 13.ı.1931 1.3.1953 150 Evli 2 

» Mehmet Dinç 85 1899 tic;hisar Okur - Yazar 22. 7 .1926 ]. 3 .1953 150 Evli ı 

:. Hasan Cebeci 1.61 1 92 Köpri.icek . Okur- Yazar ı. 7 .1933 1.3.1953 150 Evli ı 

,. Mustafa Akbnş 16 1903 Börükler Okur - Yazar 1.6.1934 1.3.1953 150 Evli 2 

,. Ahmet !nce 182 1908 Terean Okur - Yazar 1.5.1935 1.3.1953 150 Bekil.r 

,. Mustafa Saygılı 342 1.7.1908 Boyabat Okur . Yazar 1. 3.1945 24. 8 .1953 150 Bekiir 

,. Mehmet Kargacı 252 10 MaYJS 1912 Görele Oku:r. Yazar 1. 8.1940 1.3.1953 150 Evli 3 

:. Ahmet Sakarya 206 1907 Malatya Okur- Yazar 1.12.1937 ) . 3 .1953 150 Evli ı 

» Lutfi Kargacı 226 1 Mart "1909 Görele Okur - Yazar ı. 7.193 ]. 3 .1953 150 Evli !i 

» . üleyman Aydoğmuş 256 10 Nisan 1912 Göre • Nev§e- Okur- Yazar 1.5.1940 1. 3.1953 150 Evli 5 

h ir 

:. Mehmet Olaşan 345 1919 'amsun lik 1.3.1945 11.1 .1954 150 Evli 2 

» Hüseyin Köleoğlu 262 23 Teşrinisani 1910 Yukan Okur- Yazar ) .10.1941 1.3.1953 150 Evli 3 

Köprücük 

» 'efer Deveci 325 1900 Of Okuı· - Yazaı· 1.10.1944 ]. 3 .195:3 150 B kar 

.Ah çı Recep Ozer 392 31 Temmuz 1920 Boyabat Okıu· - Yazar 21.1.1947 1.3.1954 200 Ev U 1 



Görevi 

Daktil o 
Koruma M. ve .A.yniyat Mute
ıned.i 

» » , 
Yapı ge. Ambarcısı 
Kapıcı . 

» ..... . 
Haderne ... . 
Yangın söndürme erbqşı . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başbekçi 

» . 
». 

Bekçi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

eri . 
> 
» 
» 
» 
» 

> 

> 

» 
» 
» 

Adı ve soyadı 
i cil 

No. Doğum tarihi ve yeri 

uno -
Tah si li 

Dilher Gi.iysü 358 19ı3 Üsküp 

Cemil Okur . 459 
Raui Tüney . ı36 

Kemal Alkaya 88 
Ahmet Ergun 439 
'elahattin Atayön 431 

Ahmet Karaduman 450 
Etem Etfırat 308 
Turan Altınsoy . 286 
Hüseyin Çiloğlu 39 
Kazım Gür 261 
Reşit Uğuz . . 265 
Mehmet Er . . 435 
Nurettin Yalçınkaya . 436 
Yunus Aydın . . . 297 
Mustafa zun . . -123 
Hüseyin Akbaşoğlu 420 
!zzet Yanıkçı 405 
Şükrii Muslu 283 
Faik Aktaş . 406 
Recep Eruygun 445 
Hüseyin Yeşildağ . 383 
lsmail Saygı 196 
Mustafa Kabadurmuş 163 
Mehmet Şeren . . 140 
Kemal Tiryakioğlu 457 
Şakir Karıı.er . 229 
Selahattin Dur~ı 120 
Ahmet Aşkan 220 
Ahmet Akçay 145 
Hıımdi Yıldız 242 
Halil Şim~ek 241 
Ziya Dan iş . l 80 
, eyit Doğan . 21 O 
Mehmet Garip 190 
Sabri Özcan . 447 
Harnit Erbaylar 252 
Esat Yıkılmaz 251 
adık Akgill 330 

V eli Özcan . 384 
Hasan Çiçek 254 
Hüseyhı anca . 364 
Abdürrahman Aporanoğlu 443 
Akif Yalgın 34 7 
Hasan Mnslu 409 
Basan Kurt 411 

1925 Manisa 
ı9ı3 - ı915 İstanbul 
ı902 lnebolu 
ıl)21 Anamur 
ı924 Bursa . 
ı923 Tercan 
1909 !stanbul 
ı5 Nisan ı9ı6 Kaleibalii. 
ı.5.1913 Boyabat . . . 
1902 Şadıköy . . . . 
ı Haziran 1907 Kurusaray 

2 Temmuz 1922 Abana . . 
Mart ı923 Çeınişkezek . . 
10 Temmuz 1919 Taşköprü. 

1922 Rize . . . . 
1925 Börükçü . . . . 
l Mayıs 1924 Boyabat . 
1 Mayıs 1914 Akyöriik . 
1917 Boyabat, . 
17.4.1930 Şadi . . . . 
18 Temmuz 1912 Çayeli 
21 Mart 1905 ECurusaray 
27 Mayıs 1906 - l 90 Taşköprü 

1916 !negazil i . . . . . . 
1929 Engilekin . . . . . . 
13 Teşrinievvel 190 Musaköy . 
1 Mart 1911 Nevşehir . . 
1910 Elazığ . . . . . . 
'feşrinisaui 1907 . eydişehi ı· 
12 Eylfıl 1908 Taşköprü 

5 Mayıs 1913 Geı·ze 

1906 Üsküp . . . . . 
1 Şubat 1907 Fildanlaı· 

1905 Büyükçekmece . 
192 Fildanlaı· 

1908 - 1910 İstanbul 
25 Eylfıl ı907 !stanbul 
7 Mart ı908 Boyabat . 
ı Nisan ı9J3 Fildanlar 
ll 'l'emmuz ı910 Çurkuşlar 
12 Haziran ı918 llise köyii 
27 . 10 . ı927 Boyabat . . 
2 Mart 19ı5 ECirpe . . . 
3 Nisan ı913 ECöprü -Boyabat 
5 . 5 . 193 Boyabat . . . . 

İlk 
ll k 
Orta 
Lise 
Orta . 
lık 
tık 5. 
Okur- Yazar . 
Okur - Yazar . 
Okur - Yazar . 
lık . . . . 
Okur - Yazar . 
Okur- Yazar . 
Okur - Yazar . 
Okur - Yazar . 
Okur- Yazar . 
Okur - Yazar . 
Okur - Yazar . 
lık . . . .. 
Okur - Yazar . 
Okur- Yazar . 
Okur - Yazar . 
Okur- Yazar . 
Okur - Yazar . 
Okur - Yazar . 
Okur- Yazar . 
Okur - Yazar . 
Okur - Yazar . 
Okur - Y aznı· 
Ok:uı· - Yazar 
Okur- Yazar 
Okur - Y aza ı· 
Okur - Yazar 
Okur- Yazar 
Okur - Yazar 
Okur- Yazar 
Nümune 3 .. 
Okur -Yazar 
Okur- Yazar 
Okur - Yazar 
Okur- Yazar 
Okur - Yazar 
Okur - Yazar 
ll k 
Köy okulu 

Meclise girişi 

ı8 . 7 .ı94~ 

8. 2.ı954 

15.3.ı932 

8.2.ı927 

ı.ı2.ı950 

ı.ı2.ı949 

ll. 8.1953 
1.5.ı944 

ı.8.ı943 

ı.7 .ı947 

1.10.1941 
ı.5.1942 

ı.ı2 . ı949 

ı. 2.ı950 

ıı.ıı.ı942 

ı. 2.ı949 

ı3.8.1948 

4.10.ı947 

ı.7 ,ı943 

6.10.1947 
24.3.ı953 

ıı.ı0.1946 

ı. 6.ı936 

J. .ı933 

15. 7 .ı932 
4. ı.ı954 
l.lO.ı938 

J. 2.1930 
ı. 6.1938 
uı.ı932 

ı5. 6.1939 
ı5.6 .1939 

18.9 .1934 
9.3.ı938 

] 7.ı2.1935 
13. 7 .ı953 
l.3.ı940 

1.3.ı940 

ı6.ı2.1944 

ı8.10.ı946 

1.5.ı940 

1.11.1945 
ı. 3 .1953 

15.3.ı945 

7.1l.ı947 

27.11.ı947 

Ücret 
on yükselme tarihi tutarı 

1.3 .1954 

8.2.ı954 

ı. 5 .ı950 
ı.l2.1950 

ı.3.ı953 

ı.3.1953 

ı.3 .ı954 

ı.3.ı953 

ı.3.1953 

ı. 3 .ı953 
ı. 3 .1950 
ı.3.1949 

ı.3.ı953 

1. 3 .ı953 
ı. 3 . ı953 

ı. 3 .1953 
ı. 3 .ı953 
ı.3.ı953 

ı. 3 .1953 
]. 3 .1953 

24.3.ı953 

l. 3 .1953 
1.3.1949 
ı. 3 .1953 
ı. 3 .1953 
4. ı.ı954 

ı. 3 .ı949 
1.3.!949 
ı. 3 .ı949 
l.3.ı949 

ı. 3 .ı949 
ı. 3 .ı949 
1.3.ı949 
].3.ı949 

1.3.1949 
13. 7 .ı953 

1. 3 .1949 
ı. 3 .1953 
1.3.ı953 

1.3.ı953 

1.3.1953 
1.3.1953 
1.3.ı953 

1.3.ı953 

ı.3.ı953 

1.3.1953 

200 

200 
200 
200 
200 
200 
175 
ı5o 

150 
ı50 

ı75 

ı50 

ı50 

150 
ı50 

150 
ı50 

150 
150 
ı50 

ı50 

150 
200 
200 
200 
150 
ı5o 

150 
ı50 

150 
150 
150 
ı50 

150 
150. 
ı50 

150 
150 
150 
150 
150 
ı5o 

ı5o 

150 
150 
150 

Evli olup 
olmadığı 

Be kar 

Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Beltar 
Evli 
Evli . 
Evli . 
Bekar 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 
Evli 

' Bekfır 

Evli 
Evli 
Evli 
Evli 

Çocuk 
adedi 

2 
3 

4 
3 
4 

ı: 

. 2 

. 5 

. . 3 
ı 

3 
2 
~ 

· 2 
ı 

3 

ı 

2 
3 
2 

3 
2 
3 

ı 

ı 

4 

2 
.. ı 

2 
ı 

ı 

2 
3 
ı 



1011 -

~icil Ücret Evli olup Cocuk 
rnlrevi .Adı ve toyadı No. Doğum tarihi -ve yeri Tıılıııili Meclise girişi Son yükselm~ tarihi tutan olmadılı adedi 

H<'k(:i Mehmet Kaya 455 1924 Anıağar lık 1.12.1953 1.12.1953 150 ,. :~ 

» Yakup Çapar :388 ı ,\fayıs 191:> Fildanlar Okur- Yazın 18.12.1946 1.3.1953 150 ,. 3 

» lsının Çl'lik .w-ı ;) . 7 . 1925 Çakallı Olnu- - Yazar J. 7 .1949 1.3.1953 150 » 

» Ihrahim Köseoğlu :nı .j . .\!art l !ll -l Akyüxiik Okur - Yazar 1.1.1945 1.3.1953 150 ,. l 

,. ı,fttfi Gültepe 255 l!l07 Her<'r. Okuı· -Yazar ]. 5 .1940 1. 3 .1953 150 llekar 

» l•'ettah Doğaıı ;Ji):l 18 Mart 1921 'ay başı Okuı· - Ya21aı· ı. 5.1945 ı. a .1953 150 l~vli 
.. 
" 

» Hüseyin Günay 412 1922 Boyabat Okuı· - Yazar L5. 6 .1948 1.3.1953 150 Evli 1 

» Ömer Karaer 355 L914 !stanbul tık 9.5.1945 1.3.1953 150 .l'}vli 2 

» lsmail Du rum 305 ll Mart 1914 Başkerenli Okur - Yazar 1.3 .1944 1.3.1953 150 Evli 3 

)) Mehmet Ergin 432 25 Mayıs 1925 Çerkeş Okur ·Yazar 1.12.1949 1.3.1953 150 Evli 2 

» Zeki Süyev .389 9.7.1923 İstanbul lık 1. ı .1947 j .3 .1953 150 Evli ı 

» Nazif Bölüklü 410 2.2.1938 Boyabat Okur -Yazar 10.11.1947 1.3.1953 150 Evli 2 

» Ali Bölükbaş 288 1914 . 1916 Yukarıköpı-ü Okur - Yazar ]. 9.1943 1.3.1953 150 Evli 

» Hasan Çivirci 414 1925 Boyalı köyü Okur - Yazar . 7.194 J .3.1953 L50 Evli 

» Ahmet Önay . 313 J O Mayıs 1919 Boyabat Okuı·- Yazar 6.6.1944 1 .3 .1953 150 Evli 

)) Hüseyin Gümüş 390 2 Mart 1914 Perşembe - Ordu. lık 1.1.1947 1.3.1953 150 Evli 3 

» 'Uışar ]!]rgun 302 18 Kanunevvel 1920 İstanbul. tık ı . ] .1944 1.3.1953 150 Evli 3 

» ~acbk Başcı . -!34 1 Mayıs 1925 Börüklü Okur - Yazar 1.12.1949 L.3.1953 150 J<Jvli 2 

» Dursun Yalçınkaya 419 21.10.192-l Boyabat İlk 3 ten ll. 8.194 1.3.1953 150 Be kar 

» Cemalettin Battat . 456 1927 :Musa Kahya köyli Olnu·- Yazar 21.12.1953 21. L2.1953 150 Evli 

)) Osman Sucu. 421 1921 Gölve köyü Okur - Yazar 14. .L94 l .3.1953 150 Evli ı 

» Osman Özer . 4!l ı2 Mayıs 1915 Ta~köprü Okur- Yazar 10. 7 .1950 1.3.1953 150 Evli 2 

» abi Scı·inel . 422 1915 Boyabat Okur - Yazar 1.10.1948 ı .3.1953 150 ~jyJj 2 

» Mehmet Kabadurmuş 441 L929 Ta.~köpı-ii Okw·- Yazar 17.12.1952 1 .3 .1953 150 Dul ı 

» Hasan •rarakçı . 339 1910 Alucra . Okuı· - Yazar 1. 3.1945 1 .3 .1953 150 Evli 2 

» Şükı-li Memişoğlu 417 30 Bylıü J 924 1 ovaçayır Okuı· - Yazar ı. .194 1 .3 .1953 150 Evli 

» Durstııı Ali Güney 460 1919 Rize Okıır · Yazar 15.3.1954 15.3.1954 ıı;o Bck6r 

» Mustafa Bektaıı 461 15 Nisan 1927 Kürte. Okur - Yazar J. 4 .1954 ı . 4.1954 150 Be ka ı· 

» THiseyin Köse 463 R Nisan 1924 Koyulhi aı· Okur - Yazar 6.4.1954 6.4.1954 150 Be kar 

» Ali Kemal Aktuğ 464 8.5.1926 Bostancıbaşı Okur - Yazar . 9.4.1954 9.4.1954 150 B ek ar 

» Sadık arı -!65 1925 Kütahya Okur - Yazar . 27.5.1954 27.5.1954 150 Evli ı 

. üı·ekli amcle Ziya Gündoğdu 458 1 Mart 1927 Bulancak Okur - Yazar . 15. ı .1954 1.5. ı .1954 125 Evli 

» » Halil Kızıltan 365 19ll Koyıılhisar · Okur - Yazar . 14.11.1945 ı. 3 .1953 125 Evli 2 

» » Halil Karabaş 379 ll Teşriılievvel 1913 Köprücek Okur - Yazar . 20. 5.1946 1.3.1953 125 Evli 1 

» ,. Harndi Eyüboğlu 34 30 Mart 19ı4 Görele. Okur - Yazar . ı. 4 .1945 17.8.1954 125 Evli 4 

,. » Muharrem Oğuz 45ı 5.1.1923 Taşköprü. Okur - Yazar . 3.9.1953 3.9.1953 125 Evli 1 

» » Cuma Güçlü. 44 L927 Tokııd Okur- Yazar . 13.7.1953 13.7 .1953 125 Bekiir 

» » .'aban Uzun . 4ı8 10 Şubat 1922 Boyabat . Okur · Yazar . 1.8.1948 1. 3.1953 125 Evli 

)) » Cemal Yıldırım 442 ı Şubat 1927 Sivas . Okur - Yazar . 5.1.195:! ı. 3 .1953 125 Bekar 

» » Ali Mutlu 408 1920 Pülümür Okur - Yazar . 16.10.1947 1.3.1953 125 Evli 

» » Mehmet Kaymaz 404 ı Mart 1919 Köpl'Ücek . Okur- Yazar . 1.10.1947 1. :ı .1953 125 Evli 3 



5. 22 . 5. 1950 - 14 . 5. 1954 Tarihleri arasında Büyük Millet 
Meclisine giren memurlar (93) 

Si cil 
[ o. Aclı soyadı 

233 Hasan Oğuzcan 
493 Münir Pertl'v Subaşı 
494 Hüseyin Özcan 
495 Kenan 'l'aıı 

496 Haydar Taşbıı~ 
497 Faruk Yal~ınkayıı 
498 Ömer Cemal Anacan 

499 Abdull5.tif Özüdoğru 
500 Ahmet Arslandoğdu 
501 Ahmet Ri.fat Eı·eıı 

502 Cemil 'l'oygaı· 
503 Fuat Atasagoıı 
fi()..l Müzeyycn Çiğdem Ata-

lay 
505 Mustafa Oı-al 
506 Bedia Yağız 
507 Ali Vedat •rauır 
508 1 mail Orhan Akyol 

509 Rahmi Özdcıııiı· 
510 Hasan 'l'alısin Ok~u 
511 Asiye Meliha Akdağ 
fi12 Korkut Srliııııi Gült0kiıı 
513 Metin Alp Üstkan 
514 Talat Postacı 
515 Kazını Öztürk 
516 Mehmet Necati 'l'utBıı 
:110 Yusuf Bakıı· 

517 Mehmet İhsan Teze! 
518 Mehmet Rauf Öktem 
519 alih Saim Önen 
520 Zekeriya Brclcııı 
521 Hüseyin Ertiirk 
522 Hamid Soysal 
446 ilasan Hüs<'yin ğuı· 

523 'nnlllah Ogan 
524 Zeki Akmanalp 
525 Cafer Tayyar Teber 
526 Mehmet Fikri Özbek 
527 elalettin Aygün 

Meclise giı-i~ , icil Meclise giriş 
tarihi tarihi No. Adı soyadı 

i.6.1950 (1) 
24.6.1950 
26.6.1950 
22.9.1950 
26. 7 .1950 
26.7.1950 
12.10.1950 

26.10.1950 
3.10.1950 
2.1l.l950 

26.10. 1950 
2.11.1950 

31.10.1950 
31.10.1950 
27.10.1950 
26.10.1950 
3J.10.J 950 

29.1 J.t950 
24.11.1950 
21.11.1950 
15.11 .1950 
16.11.1950 
2 .11.1950 
18.11.1950 
9.11.1950 

25. 11.1950 (2) 

3.1.1951 
23.2.1951 
31. i .1951 
::ıo. ı .1951 
9.2.1951 

14. 2 .1951 
24.2.1951 
26.3 .1951 
16.4.1951 
22.6 .1954 
14. 6 .1951 
25.6.1951 

528 lpşir Oktay 24. 7 .1951 
529 Mehmet Rıza Yonılmaz 28. 8.1951 
530 ihat Ülkekul 31 . .1951 
531 1smail Hakkı Erulu~ 10.9.1951 
316 l•'ikret 'l'ektaıııl 29. 9 .1951 (3) 
452 Abdullah Fethi Baycın 27.10.1951 (4) 
4-57 Ahmet Temel 24.11.1951 (5) 

532 Brdoğan Aı-slanbııy 31.10.1951 
533 Ahmet Bülent Akmanlar 30.11.1951 
534 Abdulmeeit Atakil · 27.J2.1951 
535 Duı·sun Maci t 24. 3 .1 952 
536 Ahmet Enver llgar 25. 2 .J.952 
537 Yusuı: Kenan Şentürk 21. 4 .1952 
53 Halis 1\Ietin Özçelik 14. 5 .1952 
5:39 Hasnıı 'l'ahsin Aknıan t§c başlamadan 

540 Mustafa Yegiil 

54J Mehmet Aear 
-!49 Alırnet Zeki Arıkıuı 
542 Müjgan Aksu 
475 Azize Bolkıs Bilee<'n 
543 Esat Egeli 
344 1llıan Bayrak 
:>45 Ali Ulvi Batıı 
546 evzat Aksoy 
547 Enver Pasinli 

5·1 Mahmut Turhan 
:i4!J Hüsnü Tangüner 
550 Harndi Eroğl111 

55 1 Veli Necdet Dinçeı· 

552 Ali Gökbüg{'t 
!153 Fatma Önol 
55-! Mehmet Melilı EgP 
555 aci Kodanııı 
556 HalUk Özden 
557 Hakkı ysaJ 
!158 ., ev k t Gültclri n 
55!) Mehmet Rurşit Alttıncn 

tayininden saı·fı
nazar edilmiştir. 

20.6.1952 

12.8.1952 
31.10.1952 (li) 
17.11.1952 
8.12.1952 (7) 

25.12.1952 
31. 1 .1953 
23.3.1953 
17.4 .1953 

8.6.1953 

28.5.1953 
12.6.1953 
17.7.1953 
20. 7 .1953 
22.7.1953 
11.8.1953 
15.8.1953 
31. 8 .1953 
30.9.1953 
26.10.1953 

.12.1953 
18.12.1953 



i cil 
No. Adı soyatlı 

560 Zeki Aşan 
561 Şefik Özkaran 
562 Sefer Ceyhan 
563 .Aziz Torun 
564 Yusuf Eriş 
565 Selahattin Topçuoğlu 
566 Halil Özçelebi 
567 Alım et Y aldız 
568 Mustafa Mercan 

(1) 3 ncü defa girmi§tiı· . 

(2) 2 nci defa girmi§tiı·. 

(3) 2 nci defa girmiJtiı·. 
( 4) 2 nci defa girnıiştiı·. 
(5) 2 nci defa ginııiştir. 
(6) 2 nci defa girıııi§tir. 
(7) 2 nci defa girmi§tit·. 
(8) 2 nci defa girmişti!'. 
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Meclise giriş Si cil Meclise giriş 

tarihi No. Adı soyadı tarihi 

28.12.1953 569 İbrahim Etem Erbil 28.1.1954 
13. 1.1954 570 Ömer Yalçın Akyür. 30.1.1954 
18.1.1954 543 Esat Eğeli 13. 2.1954. (8) 
18.1.1954 571 Hasan Tahsin .l!:ryılmıız 19.2.1954 
18. 1.1954 572 Hüsnü Işık İşe başlamamıştır. 
;1.8. 1.1954 573 Ali Kesiciler 20.2.1954 
18.1 .1954 574 Hacı Alunet D~ğan 27.2.1954 
27.1.1954 575 M. Rııhmi Tırmandıoğlu 27.2.1954 
27.1.1954 576 CemalMaden 12.5.1954 



6. 22. S. 19SO den 14. S. 19S4 tarihine kadar Büyük Millet Mec· 
lisinden naklen ayrılan, emekliye sevk edilen ve ölen memurlar ( 69) 
~i cil Meclise gi- Ayı·ılış 

No. Adı. Soyadı ı·iş tarihi taı·ihi ~ı> be hi 

43 Mehmet Koçum ll. 5. 1836 3. 8.1951 Emekliye 
44 Harndi Ncmutlu ll. 5. 1336 6.8.1951 Emekliye 
90 Muhlis Kanak 2.1.1337 6.12.1952 Emekliye 

lll Muzaffer Müstecablı 7.11.1337 24.8.1951 Emekliye 
144 FazılKansu 22.1.1339 22.1.1951 Emekliye 
170 Veysel Geııya ao.8. 1339 29. 8.1950 Vefat etmiştir . 

217 l~aik Yazıcıoğlu 1.4.1341 24.6.1950 Emekliye 
257 Bilil Toprak 17.7.1926 17.10.1953 6145 sayılı PTT. Te§ki lut Ka-

. ... '.ı ~ nuniyle PT'l' . U. Md. ne devre-
... ..... .,._ 

dilmiştir. 

27-J. !:lelfılıa ttin Altuı taş ı. 6. 1927 12. 4. 1951 Nakil 
275 Rüstem Baş 1.11.1927 13. 7.1951 Emekliye 
29J Kamuran Tüzgiray 28.2.1929 21.11.1953 Emekliye 
296 Ahmet Kaplan 5. 6.1929 12. 6. 1952 Emekliye 
298 Lütfi Yazıcıoğlu 20.]1.1929 3.10.1950 Nakil 
303 Hidayet • Ar man 4.5. 1930 fl.12.1950 Emekliye 
311 Tevfik Başcı 16.12.1931 ~- 7. 1953 Nakil 
314 Hüseyin Naci 'l'okgöY- 31.10.1931 10.8.1953 Emekliyl' 
317 Mustafa Çakıı· 20.3.1932 13.7. 1953 Emekliyr 

334 Ali Aslantaş 26.6.1934 21. l. 1954 Nakil 
.... 

3-!::! Ali Koşer 22.11.1934 9.4.195). Vefat etmiştir. 

:J43 Osman Meltem 2.12.1934 5.11.1951 Emekliye 

348 Enver Eker 28.4.1937 17.10.1953 fıl45 sayılı PTT. Teşkila t Ka-
nuniyle PTT. u. Md. ne devir 
edilmişti ı·. 

:j58 Akil Erduı·an 27.9.1938 7. 6. 1950 Nakil 
383 Neşet Özkazan~ 30.7. t942 l3. 7. 1950 Emekliye 

385 Tahsin Kozan 30.7.1942 13.7.1950 Emekliye 
398 .V[azhar Güzaltan 22. 7. 194(! 2.3.1953 Emekliye 
:19!) Salfıhııttin Yakııl 22. 7.1943 13.7.1951 Emekliye 

410 Abdullah Gürle 4. 2. 194+ :!.10.1950 Nakil 

416 Osıııun Zeki Müı·e n 1:1.7.1944 ı :3. 6. 1950 NnldJ 

U9 Hakkı CaıısıY- 3.10.1944 1-i. 2. 1951 N11kil 
~ ,~· 

426 Ömeı· Liitfi 'l'uııcay 12. ı. 1945 +. 2. 1947 Hıışkaıılık emrine 
26.3.1948 2 . 9.1952 

__,....., 

432 Ahmet Ragıp Akyol 4.6.1945 28.2.1953 Emekliye 
_,.....* •.. 

+4-l Cemi! Kökeı· 16.10.1946 24. 6. 1950 Flıneldi~re 

448 Aydın Denir. 28.4.]947 5. 2. 1954 Nakil 
:{0.11.1949 

452 l<'ethi 'Baycın 30.6.1947 2.8.1951 Nakil 

453 Şahap Nazmi Coşkunlar 15.8.1947 27.11.1952 Enıekliy~ ~ ..... 
456 Raif Barbaros 29. . 1947 21. 7. 1953 ' ak il 

35 ııbri Unutınar. 17 . 9 . 1947 7. 6. 1950 Nakil 

Uhan Kut.ay 26.12.1949 24.10.1950 lııtifn 
~ 

474 
475 .A.zize Belkıs Bilecen 26.12.1949 3.12.1 951 n ldl 



,, 
Sic il 
No. Adı , Soyadı 

477 Delınım Kür 
479 l)ıı.baıı Urlu 
492 lsıııııil Unkkı Telm en 

41)::! Müııiı· Pertev ubıı§ı 

.J.94 llüseyiıı Özcıııı 
495 Kenan Tıın 
4!)7 l·'n ı·nk Yal~ıııluıya 

49fl Abdullatif Özüdoğru 
502 Ceıııil 'l'oygıı r 

504 Müzcyyen Atıılay 
505 Mustafa Oral 
f\07 V~dat Tıııııı· 

510 J lasan 'l'ahsiıı Okcn 
51fl Saiın Öneu 
520 Zekeriya Erdem 
521 Riiseyi Eı·türk 
522 Hanüt Soysal 
52:J Nurullah Oga. ıı 

525 Cafer Tayyar '!'eber 
532 Erdoğan Aslanbay 
533 Bülent Akınaıtlar 
535 Dursun Macit 
538 Halis Metin Özçelik 
54:3 Esat Egoli 

544 İlhım Bııyrıı k 
551 Veli Dinçer· 

553 Fntnıa Önol 

557 Hakkı Uysal 

561 Şefik Özkamıı 

564 Yusuf Eriş ' ..,• .. .. ,. 
fl!) 

... ·f' 

r 
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Meclise gi- Ayrılış 

ri§ tarihi tarihi 

17. ı. 1950 ~0.9. 1952 
24.1 . 1950 6.8.1951 
15.4. 1950 17.10.1953 

24. 6. 1950 4.8.1953 
26.6.1950 6.11.1950 
22.9.1950 16.2. 1952 
26. 7. 1950 16. 7. 1951 
26.10.1950 23. 2.1952 
26.10.1.950 :30.9.1952 
31.10.1950 19. 1. 1"954 
31.10.1950 2. 5.1952 
26.10.1950 :1'1..8. 1953 
24.11.1950 15.1 o. 195:3 
31. ı. 1951 10.8.1953 
30. ı. 1951 1. 5. 1951 

9. 2.1951 24 .. 11.1951 
14.2.ı95l 5. 6. 195~ 
26.3.1951 :~. 6. 19!) :1 
27.4.1951 30.4.1952 
31.10.1!)51 ~0. 5 .]953 
30.11.1951 26. s .]952 
24.3.1952 6. 8.1952 
ı4.5 .1952 29. 1 .1954 
25.12.1952 ]7.10.1953 

ı - : 

31. ı .1953 3]. 8.] 953 
20. 7 .195::1 17.10.1953 

ı J. 8 .195:3 17.i0.1953 

26.10.1953 ı7 . 10.1953 .. ' - .. .. ' 

J5.l.J951 
18. ı .ı954 

Nakiledenler 
Emekliye ayrılaıı 
tstifa edenler 
Vefat 

15. 2 .1954 
2. 2.1954 

Başkanlık ~ınrine ahnaıı 

Askere gidenler 

Sebebi 

Nakil 
Nakil 
6145 sayılı P'l"l'. Te~kilat Ka-
nuniyle PT'l'. U. Md. ne devir 
Emekliye 
Nakil 
Nakil 
Nııkil 

Nakil 
Başl<aıılı k t•mr-iııc 

lsti~ı 
Nakil 
Nakil 
Emekliye 
Emekliye 
1stifıı 

aldi 
akil 

Nakil 
Askere <;ağınldı. 
İstifn 
Nakil 
.~akil 

~akil 

6145 S. K ınınin P'l''l' M. t<'ş kil i\tı· 

na devir. 
Nakil 
6145 8. 
clevir. 
6145 ~-

devir. 
6145 s. 
devir . 
Nakil 
.'\aldi 

37 
23 

4 
2 
2 
ı 

P'l''l'. TC'şkil at Kaıııııııı il (' 

P'l"l'. 'reş kil at Kanunu il(• 

P'l''l'. 'l'cşki lftt Kıınııııu ilc 

-



L. Matbaanm mesai hulasas1 

lÇTİMA F. 

I - 'l'ER7'1P DAlRESl: 

l. Znbıt c ri deleri (lnikat : 1 - 23) 
2. Zııbıt cilt fihı·istl eri (Cilt : 1) 
3. Ruznamelcr 
4. Salıık ır.abıt bulasası ve Gelen ~vrıılk 

fi. liıyilııılaı· ( o. 1 - 5 ) 
6. ı •;neünıenlor i~in basılan lfıyi halaı· 

7. Umum i Kat iplik ı·aporu ( o. I ) 
H. Haftalık karar cetvelleri 
!!. Kavıınin i\[ e ·ınuası ( D. - To. 4 ) 

10. Umumi fihrist (D. - To. 4) 
11. Muhtelif işler : Teşk ilatı Bsıısi:ve Knnunıı 

\'C Dahili ir.anınaın c, cncümcıı karar kii
ğıtlıırı, clrvam ectveli, isim defteri, albüm, 
ihtısııs r~tveli, !ala-irlik kağıtlar, defterler, 
bordro ve emsali muhasebe işleı·i vr Raire. 

Tl - 'l'ABJ DAlRESt: 

Sayfıı adedi 

802 
4 
23 
23 

370 
30 
36 

198 
1 726 

200 

ı 425 

Baskı adeeli Baskı :vekiınu 

ı 200 12 600 
200 7 200 
625 625 
625 625 

2 400 112 00 
100 300 
525 2 625 
550 13 750 

1-300 2 2 800 
500 12 500 

2 iiOO 242 000 

Belter fol'llıu , 16 sayfa hesabiyle 305 foı·nııılık (ve sayfa hesabiyle de 6JO foı·nıalık) iş ıtlnıış 

ve lıııskı adeeline göre 687 825 lıaskı işi yapmıştır. 

Çeşitli iş olarak ayrıca : 

Haskı adedi 

JO 000 (}j ri ş kağıdı 

7 000 1' zk relik 
10 000 Ziyaı·et~i kilğıtlaı·ı 

25 000 ;\IPktuplnk zıu·f V!' kfığıt 

15 000 ~Tuhte li{ işler 

lll - f'1L1' DAIRE 1: 

;, l l•'oı·nııı katlama "" tQplanıa : 
(30!i fnrınıılık) 



- 1018 -
B ) '!'elli, telsiz ve kapak işlel'i : 

12 600 Zabıt cerideleı·i (23 inikat ) 
7 200 Zabıt ei lt fihristi ( i lt : ı ) 

ı ı 2 00 Lfıyihalar (5 aded) 
2 625 Umumi kiltiplik ı·aporu (No. ı ) 

13 750 Haftalık ka1·ar cetvelleri 

22 00 
12 500 

f' ) Blok işleri : 

Kavaııiıı mecmuası 

mumi fihrist 

650 Ci lt dııhuli;vı• kıınıcleri, takı·irıik kağıtlar, rcy kaı-n 1 ri, tahsisat çekleı·i 

ve airc 
(' ) ( ' iıt işleı·i : 

ı 519 Kitap ve gazi'te 
10 Defter 

l> ) Dosya işleri : 
950 Kıırtoıı dosya 

.!!:) 'l'nnıiı· işleri : 
ı Si.inwn tamir 
ll Süınen yeni 

tÇTİMA : 1 

1 . 7'ERTIP DAIRE 1: 

ı. Zabıt ceı·idcl ri ( lııikat : 1 . lJ3 ) 
:.1. Zabıt cilt fihı·istleri ( ilt : 2 - 9) 

3. Ru7.naınclt•ı· 

~ . :,:;ahık zabıt lnılilsası ve fıcll'n l'vraık 

.;. Lfı.vilıalar ( o. 1 - 291 ) 
6. l<:k liiyihalar 
7. Encümcnler iı;in basılan layihalar 
H. Umumi Katiplik 1·aporu (No. 1 - TU ) 

!1. Haftalık karar · tvelleri 
lO. Kavaniıı M cınuası (D. IX - To. Ol. ı ) 

ı ı. 'mttmi fihrist (D . VliJ ) 
12. Muhtelif işler : Teşkilatı Bsasi.vc Karımın 

ve Dahili Nizamnam~. encümen karar ka
ğıtları , devam cetveli, isim det'teri, albiiın, 

ilıtısas eetvcli, takrirli.k kiiğıtlaı·, rleftıırlcr, 

hordro VI' emsa li muhasebe işleri Vl' sain.>. 

ll - TABI DAlRESl: 

~a.vfa adedi 

4674 
328 
152 
152 

3 6fi8 
78 

274 
ı 6 
2 ~ 

ı 620 
636 

ı 083 

Bc:>b('r forınıı. ı6 sayfa hesabiyle 945 tam formulık (ve sııyfıı hl'sahiyle de 
ıılmış V(' hnskı ıuleılin<> görr 2 O 6 25 haskı işi yııpınıştır, 

90 forınıı lık ) iş 



(le§ itli . iş ulaı·ak ayrı ·a 

Baskı ad di 

60 000 
!10 000 

100 000 
zoo 000 

50 000 
J7ri 000 

Gil'iş kfığıdı 

'l'ezkerelik 
Ziyaretçi kağıdı 
~f ktupluk zarf w l<fiğıt 

'I'utaııak müsv!'ddrliği 

:\fuhtr li f' i ş l e r · 

lll - f'lı7' o,ı/RESI 

A)· l•'orına kntluıııa w top lumu. 
( 9~5 fomıalık ) 

B ) 'l'l'lli, trl~iz kapak işleri : 
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702 000 Zabıt ceridelcı·i ( lı 3 inikat ) 
~9 200 Zabıt ci lt filu·isti ( ci lt ) 

8!)3 100 Liiyihıılar (:!91 aded ) 
1:3 125 l 'munıi kiLtiplik raporu (No : ı - 3) 

HH 550 Haftalık kımır cet vcl lch 
:!63 900 Kuvımiıı m!'cıııuası 

-!0 000 Uıııunı i filu·ist 
C) Blok i~lcı·i : 

976 Cilt diilıuliy<' kıı ı·ııclı>ri , takr·il'lik kağıtlar, t'<'.l' knı·ııpsi , tıılısisat çcklcl'i ı· c 

saire 
(' ) Cilt i§l<>ri : 

2 08 Kitap "e gazct ler 
441 Defter 

D) Dos.ı·a işini : 
ı ~00 Kart on dos~· u 

g \ 'l'aıni r i~lcl'i : 
ı 3 Si.imen tamir 
ı 9 Siinı !'n yeni 

İÇTlMA : 2 

I - 'I'l<:R'L' IP IJAIRE. l : 

1. 7.a1Jlt <·eı-id eleı·i ( lııikat : ı - HH ) 
\! . l':abıt cilt J'ilıı·istl <•ri (f'ilt : 10 - 16 ) 

:i. Ruznamcler 
~. Salıık 7.1ıhıt hulftsusı V<' <lclcn <'\Tıı:k 

n. La~· ihalaı· ( o. 1 - 2!1-f ı 
6. Ek liı.rihalıır 

7. l~ ncüıncnlcr için basılan layihala r 
l ' rıınıni Kiitiplik ı·apoı·u ( ' o. ı - ll ) 

Sayfa ndi'di 

.J.2 
90 

H2 

Baskı adNii Ba kı yckiiııu 

200 601 200 
200 .J-5 600 
700 700 
700 700 

ı 950 ı 033 500 
ı 950 9 00 

100 ı 200 
550 H 350 



- 1022-
) Blok işleri 

26 Cilt duhu.liye karneleri takrirlik kağıtlar , rey karnesi, tahsisat çekleri v 

saire 
Ç) ilt i§l eri 

2 !!OJ Kitap \ 'C gazeteler 
93 L>eftı> ı · 

J) ) Drnı,,·a iş l e ı·i : 

2 600 Karton dosya 
8 ) 'l'amir iş l eri : 

45 ümen tamir 
30 limcn yt>ııi 

lQTİMA 4 

I - THR'l'lP D/11UESI : 

1. Zubıt ceridclcri ( lnikat : ı - 65) 
2. Zabıt cilt fih!'istleı·i ( ilt : 25 - 29) 
3. Ruznameler 
4. abık zabıt bulasası ve Gelen evrak 
5. Lilyihalar ( o. 1 - 251) 
6. Ek liiyihalar 
7. Eııcümen1er içiıı basılan lii'yihalar 

mumi Kfttiplik raporu ( o. I ) 
9. Ilartalık karar cetvelleri 

10. Kavanin M eınua ı (D . IX - To. -l ) 
12. ~lulıtclif işler : Teşkilatı Esa.~iye Kanumı 

vı> Dahili izaınnamc, encüıncn karar kfı

ğıt.ları, devam cetveli, isim defteri, atblim, 
ihtısas cetveli, takrirlik kağıtlar, dcfterlrr, 
bordro ve cmsali muhascbr işi ri ve aiı·e. 

If - TABI DAIRE, 1 : 

ayfa adedi 

3 5!)-l 
1 6 
512 

65 
.j 101 

6 
266 
112 
376 
6!) 

ı 030 

Baskı ad di 

ı 200 
ı 200 

750 
750 

2 250 
2 250 

100 
600 
650 
100 

1 !lOO 

Baskı ycklınu 

534 000 
2 soo 

750 
750 

154 251 
2 250 
3400 
8 400 

30 550 
22 800 

l9!ı 000 

B her foı·ma, 16 sayfa hesalıiyi 742 tam formalık (ve ayfa heı abiyle de ı 4 4 formalı k) iş 

almış ve ba kı adedine göre 2 1 6 951 baskı işi yapını tır. 

Çeşitli iş olıwn ]( ıtyrıca : 

Baskı adedi 

95 000 
o 000 

ı30 000 
233 000 

o 000 
210 000 

Uiı·iş kiiğıdı 

Tezkerelik 
Ziyaretçi kağıdı 
mektupluk zarf ve kağıt 

Tutanak müsveddeliği 
Muhtelif işl er 



1 ll - ClL1' Dı-ll RE 1 : 

A) J•'orına katlama ve toplaımı : 
(742 fornıalılt) 

B ) '!'elli telsiz kapak işleı·i : 
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fi34 000 Zabıt c ıideJ ri ( 65 itıika t ) 
2 00 Zabıt cilt fihristi (5 cilt) 

154 251 IJnyjhalııt' (251 aded) 
S 400 Umumi lGitiplik rapoı·u ( o . .1 ) 

80 550 Haftalık karaı· cetvelleri 
22 800 Kavanin ın cmuası 

(') Blok işleı·i : 
13 674 C.:ilt duhuliye kıırnclcı·i takıil'lik kfığıtlaı·, rey kar·nesi , tahsisat c;ek leı·i ve 

sııir·e 

:) Cilt işleri : 
2 !}7 Kita.p \'C gnzetcl<'t' 

223 Defter 
D) Dosyıı işleri : 

5 000 Karton dosya 
E ) 1'a.ınir işleı-i : 

60 Sünı eıı tnnıiı · 

22 ~iinıı•ıı yen i 

.. ,,.. _ _ LC!!ILC!!I>e -<ee.---·-< .. · 





TASHİHLER 

Sayfa ){. 

4ü 1l8 1\tlillc;tvckilleı·i Sc~irui Kanunumm 118 nci ınadtlesi tabı halılı>ı ohırnk utlııııuuştıı·. 

120 

~36 

( ........ !tiraza uğrıyaıı tutanaldar 
Madde 118. - Milletvekilllğine seçilıne tutanaklarından iLirıızıı uğrıyımlıırın lıiı•.,ı· 

ımreti il sc~im kurulu ba§kınıltğıncıı dosyası ve evrakiyhı birlikte Yiiks('k ;·c~im 

KurtılıUla gönderilir.) 

Yıldızlı not kısmının bitinci sabrındaki mazbatalardaıı soımıki (Kısmı) kelimesi 
(Özetleri) olacaktır. 

l\Iolatyıı Mebusu Şefil' Tugay'ın vefatı ikiuci içtiıuadn güstcrileccği yerde yıuılı~
lıkla birinci içtima diye yıızılıu.ı§tıı'. Bu sebeple 932 ve 93a ncli Rayfıılar<lald paı·H
ler kısmırun birinci ve ikinci içtima yıllannda yazılı lfalk l'ııı1:isi aza ade<liııiıı 

doğrusu 60 yerine 6l oltıcııktır. 

Keza 932 nci sayfanın (•••) işaretl,i !asınında 23 açık yel'ine 22 ve arıı se~inıinden 
sonraki ıı~ık da 3 yerine 2 olacaktır. 033 İı.cü sayfanın ('"') yıldız işııı•c:tli not\Uı· 
daki beş uıebusluk da alt1 olacaktır. 

Tekirdağ 1ıfebusu Yusuf Ziya Tııntnıı'ın ölüm tıırihiııin doği'Usu 16 . II . ıg;;a tiiı'. 

Malntyıı ?ıicbusu Şefik Tugay'ın ölümünün lldııci i~tiıı:ıa olurak düzeltilmesi i1ze
ıiııc birinci YC ikinci i~timaU!l aza adcdiıı.İll doğrUSU 60 YCI'İUC 61 Olaeııkhr. 

Malatya Mebusu Şefik 'l'ugııy'ın ölümünü göstere~ taıilıin ynmnclaki i~lioıa (1) 
de (2) olacaktır. 

1~cl Mı.ıbusıı Halil Atalay'ın partiden çekilm<'si içtima. (1) yerine (4) olıı<·ııktır, 

!stanbul llfcbusıı Ahmet Ranıili Bıı§ar'dıın sonra gelen (Partiden iııtifıı) kelimc•si 

fazladır. 

Üçüncü ve dördüncü içtiınalarda idare heyetleri kısnıındtı 'l'il.rkiye Köylü I>urtisi 
l>climcleriııden soma (l\Ieclis Grupu) kelim.eleıinin ili'n·esi laıımclır. 


