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T u y 
Devre • X •· • 

« Y ıllıldarı» I 
B 

İçtima : F . L • ı4 . v . 1954 . s . m. 1954 

İçtima : ı 
1. XI . 1954 - 21. V . 1955 • 12 . IX . 1955 

M İçtima : 2 L 1. XI . 1955 - 1. IX . 19156 

..... İçtima : 3 

• 1 . XI . 1956 • 11 . IX . 1957 

I 
M ı Kasım ı958 

• ANKARA K 
'l'ürUye Büyrük Millet Meclisi Matıbaası 



• 

DUZELTME OETVELt 

Sayf,a Satır Yanlış Doğru 

325 Alttan 6 6. Mütevenni 6. Mütenevvi 

327 » 8 6. Mütevenni 6. MütE)nevvi 

329 )) 7 6. Mütevenni 6. Mütenevvi 

331 ~ 8 6. Mütevenni 6. Mütenevvi 

863 » ll İçtima 1 İçtima 2 

868 13 21 . V . 1955 23 . V. 1955 

. ııs >e -<•e-.--



ı 

ıso 

J. 

22 

59 

99 

121 

130 

131 

140 

148 

130 
130 
130 
130 

131 
132 
1a4 
137 

140 
142 
144 
146 

149 
150 
161 
172 

'. 

FlHRlST 

A. Yüksek Meclisi doğrudan doğnıya. ~ eden bb! kanun, 
nizamname ve talimatnameler 

B. 

1. Te§kilatı Esa8iye Kanunt' 

2. M·illetvekilleri Seçimi Kanunu ve Seçim Kanununa 6272 sayılt. Kanunla 
eklenen 3 ncü maddenin son fıkrasının telsirine mahal olf1t.Q(lığına dair 
Karar 

3. Dahili Nizarnname 

4. Mebusların tahsisat, tazminat, harcırak ve emeklilikleri ı'le aldkalı kanun, 
tefsir ve kararlar 

5. Kütüphane 'l'alimat1ıamesi 

Heyeti Umumiyenin mesai bulasası i 
" ' . 

1. Heyeti Umumiyenin açılması 

İçtima : F. 
İçtima :1 
!çtimiı : 2 
İçtima 

. '. 
:3 

2. Umumi Heyetin Onun.cu Devrede inikat ve celselerinitı sayı ve tarıh~t-i ., • 
ile ne kadar devam ettiklerini gösterir cetvel ·.• ·.· · 

İçtima : F. 
!çtima : 1 
!~ima : 2 
İçtiına : 3 , 

f ı . 

3. Umumi Heyete muhtrlif encümenlerden gelen ma.ıbata«ırın adedi?&i ve 
. U m um i H eyetin çalışmaZtırını kulasa olarak gösteren cetveller ~ '.:. 

İçtima : F. 
İçtima ; ı 
İçtima . ') • w 

!çtima :3 

4. Umumi H eyeti1ı kallul ettiği ka1ıun, tefsir ve kararlar 

İçtima : F. 
İçtima : 1 
İçtima : 2 
!çtima : 3 

' ı 

• 



- · II-
182 Telsirler 

182 İçtima :3 

182 Kararlar 

182 İçtima : F. 
183 İçtima : 1 
187 İçtima : 2 
190 lçtima : 3 

i98 
. - ·- .. 

· iı:tfih~plar 5. 

193 İçtima : F. 
193 İçtima : ı 
193 tÇtınuı : '2 .... . ,· 193: ,. 

tçtim~ -:.3 

194 6. ·Heyeti Umumiyenin kapanması • 
194 İçtima : F. 

. .. ... .}94 .. ltçtill'l.a : ı 
194 İçtima : 2 
194 İçtima :3 

195 c. Riyaset Divamnın gör4iğü ·ler 
195 İçtima : F. 
195 İçtima : ı 
196 İçtima :2 
196 İçtima :3 

197 Riyaset • Divanının bu Devre içinde verdiği kararlartn özeti 

212 Ç. !nc~me~ertn . gördüfü if).er 
212 1. Daimi encümenler 

212 lçtima : F. 
223 İçtima : 1 

• 233 İçtima : 2 
244 İçtimıı. : 3 

255 '2. ·E ncümenler e aza olm-ıyan mebıular 
1 

255 lçtima : F. 
256 İçtima : 1 
257 İçtima : 2 
258 İçtima : 3 

259 3. MuhteUt ve Muvakkat encümenler 

259 tçiima .. ; F. 
262 İçtima : 1 
271 İçtima : 2 
289 lçtima :3 



-m-
807 4. Encümenlerin toplantı sayısını gösteren cetvel 

307 lçtima : F. 
308 lçtima : 1 
309 !çtima : 2 
310 !çtima. : 3 

312 5. E~m67ı.lerin ÇQl-.şmalannı ÖCH . 91-uak gWt~ cetvel 

312 !~ima : F. 
313 !çtima : 1 
315 !çtima : 2 
319 !çtima : :ı 

324 D. lnzıbat Komisyonu 
324 İçtima : F. ... 
324 İçtima : 1 
324 !çtima : 2 
324 İçtima : 3 

325 E. Büyük Millet Meclisine Onuncu Devrede gelen evrak 
325 !çtima : F. 

325 1. Layihalar 

325 2. Teklifle?· 

325 3. Tezket·eler 

325 4. Takrirler 

325 5. Muhtelif evrak 

!JJ25 6. Miitenevvi hususctta ait evrak ve arzuhoUer 

326 7. Arzuhal E ncümenine Jıavale edilen arzuhaller 

327 !çtima : 1 

327 1. Layihalar 

327 2. Teklifler 

327 3. Tezkereler 

327 4. Takrit·ler 

327 5. Muhtelif evrak 

327 6. Mütenevvi hususata ait evrak ve arzuMller 

328 7. Arzuhal Encümenine havale edilen arzuhalter 

329 !çtima. : 2 

329 1. Layihalar 

329 2. Teklifler 



329 

329 

329 

329 

330 

331 

331 

331 

331 

331 

331 

332 

336 

336 

425 

500 

569 

331 

336 
343 
370 
403 

425 
429 
446 
478 

500 
505 
526 
551 

!569 

-1"1-
3. Tezket·eler 

4. Takriı·leı· 

5. Muktelif evrak 

6. Mütenevvi hususata ait evrak ve arzuhaller 

7. Arzuhal E ncümenine havale edilen arzuhaller 

İçtima : 3 

1. Layihalar 

2. Teklifler 

3. Tezkereler 

4. Takrirler 

5. Muhtelif evrak 

6. Mütene'UiVi hususata ait evrak ve arzuhaller 

7. Arzuhal Encii.menine havale edilen arzuhaller 

Onuncu Devre içinde gelmiş olan 

LAYI H ALAR, 

(Esas numaralarına göre özetleri, havale olunduklaı·ı eneümenler ve sonuç
lan ile birlikte) 

İçtima : F. 
İçtima : 1 
!çtima : 2 
!çtima : 3 

TEKLIFLER 

(Esas numaralarına göre özetleri, havale olunduldan encümenler ve sonuç
ları ile birlikte) 

!çtima : :F. 
!çtima : ı 
!çtima :2 
!çt.ima ·~ : d 

'l'EZKERELER 

(Esas numaralarına gore özetleri, havale olundukları encümenler ve sonuç
lan ile birlikte) 

!çtima : F. 
!çtima :1 
İçtima :2 
!çtima . ') ' v 

TAKR1RLER 

(Esas numaralarına göre özetleri, havale olundukları encümenler ve sonuç· 
ları ile birlikte) 

1çtiına : F. 



610 

615 

638 
' 6'38 

638 

639 

671 

672 

579 
587 
600 

610 
610 
612 
613 

615 
619 
633 
637 

638 
638 
638 
638 

639 
639 
649 
661 

671 
671 
671 
671 

672 
674 
682 
6~] 

İçtima : 1 
İçtima : 2 
İ<ıtima 3 

-V-

lı:LUHTELll!' EVRAK 

(Esas numaralanna göre özetleri, havale olundukları encümenler ve sonuç· 
ları ile birlikte) 

lçtima : F. 
İçtima : 1 
İçtima : 2 
!çtima : 3 

Onuncu Devrede Dahili Niza·mnamenin 69 ncu nı.addui gereğince huküm
süz kalan evrak 

I..~ayihalar 

Teklifler 
Tezkereler 
Takrirler 

F. Sua.ller ve istizahlar 

A) Şifahi sualler 

İçtima : F. 
İçtima : 1 
İçtima : 2 
!çtima : 3 

A) Şifahi sualler 

İçtima ; F. 
!çtima : l 
İçtima : 2 
İçtima : 3 

B) Tahriri sualler

!çtima : F. 
!çtima : 1 
İçtima : 2 
!cıtinıa : 3 

özetleri ve sonuçları 

B) Tahriri sua1ler özetleri ve sonuçları 

İÇtinıa : l!'. 
İçtima : l 
İçtima : 2 
İ<ıtima : 3 



-VI-
702 2. !st izahlar 

(Özetleri ve sonuçları) 

702 !çtima : ]'. 

702 !çtima : ı 
702,703 İçtirna :2 
702,703 İ<}tima :3 

704 G. tera Vekilieri Heyeti 

704 !çtima : F. 
706 İçtima : 1 
709 İçtima .: 2 
713 !çtima : 3 

716 H. Sayın mebuslann işleri 

716' 1. Seçirn 

717 2. X ncu Devrede Tiirki'!Je Biiyük Millet Meclisine katılan Sayın Mebusların 
intihap clairelerine göre adla,·ı 

725 3. ·(A) Sayın Mebusların f(}toğraflaı-ı 

727 (B) Sayın Mebusların kısa terciimei halleri ve seçildikleri enciimenler 

757 4. Sayın Mebusların soyadlarırta gÖ're tas'lf,if'Uri 

766 5. Sayın Mebusların doğum tarihler.i'Ytc giJre tasnifleri 

776 6. Sayın Mebusların menşelerine göre tasrıAflfri 

785 7. Sayın Mebusların bildikl~ri yabancı dAUm·e göre tasnifleri 

792 8. Sayın Me~ NJ,tıs«lla1ltıa göre tanJ,fleri 

802 9. Sayın Mebusları1t kıdemlerine göre tflı$Jitfl~ri 

812 10. ll.çılan mebuslııkw 

812 İçtiına, : F' . 
812 İçtima : 1 
813 lçtima · ? . .... 

813 İçtima : 3 
... 

814 11. !zinle1· 

814 İçtima : !<'. 
814 lçtima : 1 
815 lçtima :2 
816 İçtima :3 

817 12. Te§rii masuniyetler 

(İntihap dairesi v~ soyadianna göre) . 
(İçtima senesi ve suçlarının nevileri ile esas numaralanna göre) 

819 İçtima : F . 
821 tçtima : 1 



24 
R28 

832 

H:3:,> 

834. 

834 

834 
834 
837 

838 

838 

838 
840 
43 

84-6 

849 

84!-l 
849 
850 
851 

851 

851 
852 
85-t 
855 

857 

857 

857 

8.57 

R5.9 

RGO 
86J 

8()3 

86:l 
863 
Hfi-1-

8()5 

65 

İçtima : 2 
lcıtima : 3 

- VII~ 

13. 1ll ebuslar tarafından J( eclis dışı11da if cı olwırın vazifeler 

Bu hölümün fihristi. 

AHD1 M. ÜN ASEBET LER 

I. N;i'l'O Jl!emleketıeri Partiimentolar Bidiği Türk Grupıı 

1çtima I•'. ve 1 
İçtima 2 
t~tima 3 

Beyneimitel teşekkiiUerle ilgili gnıplcır 

II. Pa·rlômıentolaı·arası Birliği Tiirlı, Gnıpıı 

tçtima : J.i'. 
İçtima.: J 
lçtima : 2 
tı:tima : 3 

lll. .A.vı·upa Parlômıentnlar Birliği Türk Gı·ııpu 

İçtima : F. 
İçtima : .1 
İçtima : 2 
lçtima 

,, 
: L) 

IV. Paı·larnentolarrwası T·wrizın Biı·liği Türk Grupıı 

İçtima : J.i'. 
İçtiına : .1 
İçtiına : 2 
!çtima : 3 

Dosthtk Gnıı>ları 

r. T ·iirk - lngi/.iz Parlamento Dostluk Gı·upu 

YI. 1'iirk - .imerikan Pa·rlaıneu to Dorlstluk G·rupıı 

Vll. Türk - J•'mıısız Dos/[n/; Gnıpu 

!"ll f . 1'iirk - Orta-Doğu Parlnmnıtolararası Dostlıık Grııpıı 

lc;tiına : ~ 
İ~tinıa : 3 

IX. 1'iir7; - ltalycın P(ırfamento IJostlıık Grupıı 

içtima : 1 
İçtima : 2 
!~tima : 3 

X. Türk - .llnınn PcırLamentolarcırası Dostıuk Gnıpıı 

İıftima : 2 



R60 
1-166 

868 

R6R 

R68 
868 
868 
869 

86.9 

869 

870 

870 

870 
870 
870 

871 

871 
871 
871 
871 

871 

871 

871 
872 

872 

R72 

878 

880 

881 

882 

885 

891 

892 

l~tima : ~ 
İ(:tima : 3 

-VIII-

Xf. Dı.~ ınenıleketlrrfl rtidcn Biiyiik .llillct JJPclisi iizasmclan miite§ekkil hey
etler 

A) t sfi§ari "lsamblesine i!jtinık Pdecek H eyet " lı· r ·Ul)fı Konseyi 

lr:tima : [<'. 

!çtima : ı 

lt:tima : ~ 

!(:tima : 
') 
d 

B) Viiki daı·('/ iizerine fra.k'ı ziyaret edecek olan Heyet 

C) ltalya'yı ziyarclf' uid0cel< H eyet 

D) Viiki dcıı·el iizeorinr lran'1 ziyaret edecek lleyel 

E) N~l'L'O llfemleketf, ri Pcıt'lanıentolur Birliği 'l'iirk. G1·1ı1m 

!çtihıa : 1 
lçtima ') 

tr:tiımt : 
.... 
•) 

F) Pat·liimentolamrası Biı'iiği T iirl.' (hııpıı 

!e,tima 'F'. 
!çtiına 
İçtima 3 
!r:tima 3 

(-/) ~11•nıpct Pa1'lameıı tolcw Rirliği Tiiı-7; Orupn 
• 

(;) Parlamentolararası Tnrizm Birliği ?'ii1·k anıpıından ecnebi memleketler,• 
giden zevatın listem 

içtiımı : 2 
t r:tima : :1 

XII. AV?·upa Konseyi Statilsii ile Beynelınilel teşekkiilZe1'le ilgili aı-uplar ve 
Dostlıdc Orııplanıw ait nizcwınameler 

A) 5456 sa.yılı Kanıın/(ı oııanınış olan ,iı•rıııJa. Konseyi Stcıtii.sii 

(6022) sayılı "iı'nıprc Konseyi 8tatiisiinde ycıj>ılan tadillerin oncı.nnıasııw 

dair K onım 

B) Parlamentolararası Birliği 'l''iirk O rnpıı Tüziiğii. 

C) Jl ·vnııJa Parlanıenır;lar Birliği 'L'iirk O nıp1t Tiizii.ğii 

D) Pat·lamentolcıı·arası rl'urizm Biı-liği 'l'ii.Tk Unıpıı 'l'iizii,ğii, 

E) Parlamentolaraı·as1 Tıııizrn 13iı·liği "'i ncı Nizcıınnamesi 

B') Meclis dahilinele leijelı.kiil. eden, ınemleket d·ışı faaliyetlerle aldkalı birlikler 
ile ilgili le§elıkiiller Minnda Talimcıtncınıc . 

a) ('l'iirk .... ) Parlamento Dostluk Grııpıı Nizcınınanıesi 



996 

- IX --
R.9f XIII . Dış rnernleketleı·c giden lıcyetll'!"lc gnıplar tarafından neşrolunan rnıJorlal" 

8.91 .l) Paris'le Temmuz 1955 l1 /oplaııılltş olan S.lJ'O Parlamentolarantsl Kon-

897 

.900 

913 

.Q2(i 

911 

.%'0 

985 

987 

99 i 

İ. 

!Hl6 
896 
~97 

997 

998 

998 
~Hl8 

9~Hl 

1000 

1001 

lO OR 

IOÖR 
1008 
100!l 
100!1 

10 10 

1011 

J OJ 1 
LO l l 

ı ou 

J0 12 

femnstıw nit rapor 

B) NATO Jleınlekctleri Parlamıeııto .Izalan Koııj'craııs1 Daimi Komitesinin 
mııı•cıl•f•at rcıporn 

O) Kıızey - .ltlanlik .lııla~ınası 'L'eşkilat Parlaınentcrleri Ikinci Konfermısma 
ait r<ıJJri r 

D) 13 ncü ParUimentolanırası J(onj'cransı hakkında rrıpor 

E) .if ncii Pm·lômentolamrast. Konferansı lwkJmıdcı ·rapor 

Jjl) i5 nci Parlamentolararim J(onj'rrwtsı lıakkmdn nıpor 

Ci) t - 7 Ocak 1.955 tarihinde Honıa'dn ioJıwwn 1' ırci Parlamentolamrası T·ıı-

rizm Kongresindeki tebliği u 

ll) .'ll'ruprı Konseyi İsti.~ari .lft c/isi Dirinci {'alı:pna De ı·rcsinc ait ı·apu,· 

1) .lt•rupn Konseyi istişari .ır eelisi 8 ('l<izinci Dare faaliyetine ait ra:; or 

1) 1'iirkiyc Biiyiik Jlıllet J[('c/isi 7'iirk - ltalyan Parlii.nıuıtolararası Dostluk 
Urnpıı raponı 

Partiler 

Türkiye Büyük Millet l\[eclisi nıü.rettep aza adedi 

1 r:tiına : F. 
İçtima : J 
1 <:tirna : ~ 

l<:tima •) :u 

.l) Dcınok rat Parti 

.!Qtima : }<'. 

Lc:tinıa : ı 

iı:tinıa •)' 

tı:tiına : 
•) 
•) 

Drınokl'ai Pa ı·ti ıııelm~ liste~i 

B) (' 111H711ll'i.I}C{ II alk Partisi 

İı:tima : P. 
l ı:ti ma : l 
1 <:tima •) 

l 0tima 
., 
•) 

c. II. P. ııwlnıs listt>si 

O) (' ıoııh nriyetçi JT illrt Pcırtisi 

l<:tiına : J;'. 

l<:tiıııa : ı 

.l<:tiına •) 

1çtiına : 3 



1012 

1013 

1013 
]013 

1014 

1015 

1.01.5 
1015 
1015 
101.5 

1016 

1018 

1018 

1022 

1026 

1031 

1036 

1036' 

1047 

1051. 

1059 

1063 

1064 

1066 

1068 

- X -
C'umhuriyetı;i Mi~let Partisi ınehus listesi 

Ç) Hürriyet Partisi 

lçtima : 2 
l«tima : 3 

llüni,vet Paı·tisi nıebns listNÜ 

D) 111.iistakil mebııslrw listesi 

l<:tima : .1!,. 
İçtima : J 
l<:tima : 2 
Jç:tiuıa 3 

.:\Iüstakil ıııcbnslal' listesi 

J. Bütçe 

~1) Büyiik lllillet lif eelisi 1.95 i yılı Biitçesi 

B) Biiyiil.- .llillet ,lfeclisi 1.955 yılı Bütçesi 

C) Biiyük lllillet 1'Jilec7isi J!J56 yılı Biitçesi 

D) Biiyük Millet llleelisi 1957 yılı Biitç·esi 

K. Memurlar ve hizmetliler 

l. Biiyiik Jfillel ][ec/isi memnrları ile hizrnetlilerini ilgilendiren laınnnlnr 

rr yönl'fmPfikler 

2. .1[ emıt rlctı' 

3. llizınrtliler 

t. Jlilli Haraylar Jliidiirlii,ğii hizınPtlileı'i 

Onımnı DeıTerle Biiyiil• .1/ilfet .1/er/isine r;ircn nıP.ınıı. rlrc1· 

On11ncn Deı·rNIP ayr1/an, c?ıul;/iye scı•k edilen ı·c ı•cfM edl'n mcmıırlar 

L. Matbaanın mesai hulasası 

M. Tutanak dergilerinin, toplantı yılı, tarihi, cilt numaraları ve 
birleşimleri ile toplantı yıllarında kabul edilen kanun, yorum ve 
kararlar 



A) YUksak Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden 

baz1 kanun, nizarnname ve talimatnamaler 

I. Teşkilatı Esasiye K anunu 

• 



491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Tekrar 
Meriyete Konulması hakl{ında Kanun 

( Hef:lıni flazete ilc ilfwı : :n.XJr.1952- Sayı :82!)7 ) 

No. 
5997 

Ka b11 ı taı·ihi 

24 . XII . 1952 · 

MADDE 1. - 20 Nisan 1340 ta ri h Ye -!!Jl 
sayılı Teşkilatı :Esasiye Kanunu 4695 sayılı Ka
ımıınn kabul tarihine kauaı· yül'i.il'lüktc lnılunaıı 
tadilleriylc birlikte teln·ar ıneriycü• konulııuış 

ve bu kanun yerine ikaıne ecliln~iş olan 10 . 1 . 
1945 tcıl'ihli ve ·+695 ııayılı Anayaııa ıııel'iyetteıı 

kaldırılnııştır. 

MADDE 2. 
itibaı-en nı er 'idi r. 

Bu kaııuıı neşl'i tarihinden 

26 A~·alık 1952 

• 

• 



• 

TE Ş KILATI ESASIYE 
KANUNU 

• 

(Res m 1 Cel'ide i~'P neşir n ila nı :24 Mayıs 1340 - N o. 71 ) 

No. 
491 

BİRİNCİ FASIL 

Ahkamı Esasiye 

MADDE 1. - 'l'üı·kiyp Devleti lıiı· <·uıııhu-
riyettir [1]. · 

MADDE 2· - ( ~luaddel : 9 Nisan 1928 ve 
5 Şubat 1987 No ]''2·' .,115 ) 1, .. 1 . D 1 t' • o<. ·o<., •) - ur· nye ev e ı 
euınhuriyetri mill' t · . , . ' . , · ' ıye ~ı. halk1:ı, devletı:ı. laık Ye 
ınkılapcıdır. Resıni (ıı·ı 1· 'r" ı 1. [ 2] '[ k - tu· 'eec u· . • ı a al'l'ı 
~\nkara şehri diı· . · 

MADDE 3 _ H ' l · . l .1• 1 :ı.: .. · a nnuvet Ha <ayClLlŞBrt mil-
letindir. · · 

. 1 1M~D~E ,4· -'l'ürkiye Büyük l\Iillet )fedisi. 
mı etın yeg·aııe ve ı k'l. .. · ı· l ·ıı · ıa ı n muınessı ı o up ını rt 
nanıma hakkı halrı·ın· t' . t' 1 1 [S] ' ıye ı ıs ını ıı e< e ı· . 

MADDE 5 _ 'l' . l ' h' . . 1 l . · . eşn sa a ıretı n • ı('l'a nıt-
retı Büyük l\lı'll t •ı 1. . . .. 
ed e ı·. 

· e ~· e\' ısınde teeellı 1·e tcııırrkuz 

MADDE 6· - .\I e eli~ teşri Ra ı n hiretiııi biz-
zat istimal eder. ' 

MADDE 7 - "[ ı· . ı · l . . . l ı· · n. ec ıs, ıcra. sa a ııye1ıııı , 'eııc ı 
tarafından ınüııtalı R · · h • . ap eısıcuııı ur Ye onun ta-
yın edecefl.i ])ı· ı· 1--ı·a V ı ·ıl . ll . 'f . ı .. . "' ' e n en evetı nıa ı·ı etıy e 
ıstımal eder. · 

Meclis, Hükiinıeti her 1·akit nınrakabc ve 
ıskat edebilir. 

~ADDE 8. - Hakkı kaza, millet namına. 
usnln ve kanuıın dairesinde müstakil mahaldnı 
tarafından istimal olunur. 

İKİNCİ FASIL 

Vazifei teşriiye 

MADDE 9. - Türkiye Büyük 'j\fillet Mec-

Ka bul ta d hi 
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lisi kanunu mahsusuna [4] tevfikaıı millet ta
rafıııdan ınüntehap mebuslardan [6] müteşek
kiıldir. 

MADDE 10. - (l\lluaddel : 5 Kanunuevvel 
1934 No. 2599) - Yirmi iki yaşını bitiren kadın, 
erkek lı('l' Türk mehus se~mek Jıakkmı luıizdit· 

[6] 

MADDE ll. (.Muaddel : .) Kftnunue,·vci 
193-! No. 2599 ) - Otuz ~'aşıııı bitiren kadın , 

eı·kek hel' Ti.iı·k nıehus se~ilebiliı· [7] 

MADDE 12. - Benebi hizmeti reımıiyesindc 
buluııanla ı· [8], ıni.ieaza.tı terhibiye veya sirkat, 
sahtelnhlık, dolandırıeılık, >Cmniycti tıuiistimal, 

hileli iflas eürümlerinden biriyle mahkum olan
lar, ınahcurlaı·, tilbiiyeti ecnebi,ve iddiasında 

bulıuıanlar. hukuku ınedeniyeclen ıskal edilıniı;ı 

olanlar, Türkı:e okuyup yazmak bilmiyenleı· 

ıııebus iııtihaboluııaınaz]a!r [9] 

MADDE 13. - Bi.iyii.k Millet Meclisinin 
intihabı dört senede bir lwre icra. olunur. 

}Lüddeti hiteıı mehusların tekı·ar intiluıh 

eclilınl'leı·i caizdir. 
Sabık }le<'lis lahik }leclisin içtimaına. kadaı· 

deYaın eder. 
Yeni intihabatın icrasıııa imkan görülmcdiği 

takdirde i~tiın.a devresinin bir sene teındidi 

caizdir. 
Her ınebus yrulnız kenC.ini intihabedeıı Jai 

rcnin clPğil , um um milletin nkilidir. 

MADDE 14. - Büyük .Mmet J\feclisi, her 
sene Te~rinisaui iptidasında [10] davetsiz top-
la mr. 

:Jleeli~ , ftzasıııııı memleket dfthilinde devir, 
tetkik ve mmakabe vazifelerinin ilızarı ve tc. 
ııeffüs ve istirahatlcri iı,:in senede altı aydaıı 

fazla tatili faaliyet edemez. 



MADDE 15. - Kanun t<'ldir etmek hakkı 

::\1-edi.s hasına w tera Yekillt-'ı·i He,vetiıw aittir. 

MADDE 16. - (.Mııaddt>l : !l .:\i~wıı 19:28 
Ko. 1222 ) .:VIebuslar l\le('li'lr iltiluık <"ttiklt·-
l'incle ı;;n şl'kilck tahlif oluınırlar [ll] : 

ı Yalan n• milletin saadet n• sPIÜıııeliıı(' v ' 

milletin bil i\ kaydüşart hakimiyetine ın ugayir biL· 
gayr 
larına 

t akilwtıni:vrccğinıe w c•uınhuri,vl't rsas
saclakattcn ayrılmıyarağınıa. ıuıınnsııı : t 

i.izf'I'İllt' <ıöz \' t•ı·iı·inı ı. 

MADDE 17. - Hi~hiı· ııll'lms .Yte<'li.s dahi
lindeki rc•y ve ınütalaasından ve bc~·anatındıın v ~· 

::\Ieclist<>ki re)- v<· ıniitalüasının YP hc)·aııatııuu 

:'\feclis lıaı·icindr iı·at Ye izh:mndaıı dolayı mNnıl 

değildir· [12]. Gerek intihabın<laıı l'vvel ve ge
rek solll'fl :ılPylıiıı> C"üı·üııı i~;ııaılohuıan bir ııw
bmmn ınamunrn [13] isti<'nthı vı•ya tc•vkifi [14] 
vcyahut nıuhak<•ıııesinin ieı·ası H('.vPti l·ııınmi

yeniıı kamt'lıHı nı<•nnttur. ('in ai c·i.irıııii ııwşhnt 

lıunclaıı ıniistesııadır. Alleak bu takdinle maka
ını aidi ~feelisi d<>rhal habrr<lıır etnırkl<' ınü

k<'ll<•ftiı· [15]. Biı· ıuchusuıı iııtihahıııdaıı evvel 
WYB SOIJ t•a al<•yhine Saclır Oll11Ufi ('('Zai OİI' hük-
111Üll infazı ıııelnısluk nıiidd<>tiniıı hitaııııııa tn
lik olunuı· [16]. .:\JpJıwduk ıııii.<ldC'ti Psttasıııdıı 

ınünınızmııaıı c·pı·c•yan etnır~:. 

MADDE 18. - .\fclnıslaı·ın sPıwvi 1;ıhsi<>a1-
lal'l kanunu ıııııhsus ilc tilyiıı oluıını·[17]. 

MADDE' 19. - Tatil <·sıınsııHiıt l{cisi<·uııılnır 
\'eya .;\lc'c·lis Hrisi lüznnı g-öı·ürs<· .\lP<'lisi i(:tiıııaa 

da nt Nl ebi 1 c<"cği gibi aza da ıı 1 )('~t<' i> i ı·i trıı·a fııı

da.ıı talep vukuhnluı·sa ~l<'C'lis Ltl'isi dahi .\1 edi si 
ic:timaıı daw•t pclpı· [18]. 

MADDE 20. - .\[eclis ıııüznk<>ı·ntı alrııidil' 
V<' haı·fi,Y<'Il ıH·şı·olunuı·. 

!•,akat ~izııııınaıııri Dahilidr ıniiıtdeı·ic: şeraitP 
t<>dika n .\ıf r<·lis lıafi ı·rlsel<'l' dahi ak<1rı k bilir· ye· 
hafi el'lseleı· ıııiiznkeı·atının ııcı:ııi :.\1<•disin kaı·;ı
J'JJHI llWI.Itıt 1 lll' (19). 

MADDE 21. - .\I eclis, miizcı k<'nıtıııı kcıı<li 
:0\iza m na ınci Dl:! h ili si ınu0ibinct> in :ı rd l' ı·. 

MADDE 22. - ~u al \'C ist i zıt lı n ,\Lrelis 
tahLukatı .Meclisin ciimlej s ala hiyetinden olup 
şekli 1at1Jikı Xizanıııanıei Dııhill ilc· tayin olnnnr 
(20J. . 
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MADDE 23. - .\Iebusluk ile Hükümet ıne

muı·iyrti biı· zat uhdesindc içtiıııa <>tleıııez [21]. 

MADDE 24. - Türkiye Büyük .\Lillet .:\lee
lisi Heyeti Gmuıniyesi heı· 'Tcıı riııisani iptidasııı
dıı biı· sene ic,:in krndisine bi ı· reis ve ii c: ı·dsn

kili intilla bed e ı· [22]. 

MADDE 25. - 1ntihap devresinin bitamın
dan evvel .Yleclis adedi ınüı·ettelıiııiıı ekseriyeti 
mutlakasiyle intihabat tecdidolunmsıı yeni içti 
ma. P(kn ~feclisiıı intihap d('\'t·c•si ilk 'L'<>şrin.iı-ıa
ni<h•n başlaı·. 

' l 'e~l'inisa.niden (•vvel Yftkı olaıı i<:tinıa. l<'rv
kalftde lıir i<:tiına addolnııur [23]. 

MADDE 26. - ( ;\>Luaddcl : 9 X isan J 9::!8 
. ·o. 1222) - Büyük Millet :.l{'disi kavnniniıı 
vaz'ı, tadili, tefsiri, fesih ve ilgası, devletlerle ınu
kav<>le, ını.ıahede [24] ve sulh akdi, harb ilaıu. 
ıuuvazenei uınumiyei maliye ve Devletin uınum 
hcsabt kati kanunlarının tetkik ve tasdikı, mes
kükat darbı1 inhisar· ve mali taahhüdü muta
zamn:nn ınukaveHit ve imtiyazatın tasdik ve 
.teslıi. umumi ve hususi af ilanı, cezaların tahtif 
ve tahvili, tahkikat ve mücaıatı kanuniyenin 
teci li , ınahkeıneleı·den sadıe olup kııtiyet kes
netmiş olan idam hükümlerinin infazı [25] gibi 
vezai fi bizzat krıı<'li ifı:ı edeı·. 

MADDE 27. - Bir mebnsun vatana hiyane1 
ve mebusluğu zamanında iı'tikap töhmetlerinden 
biriyh· müttehenı olduğuna 'l'ürkiyr Biiyük Mil
Jet Mcelisi li<',V{'ti (Tmmniycsi aza.~rı nwvcudesinin 
sülii.saıı ı rkscı·i~rcti ftrasiyle karar \'f'l'iliı· veyahnt 
12 ıwi ınndcledr ıni.i.nrlel'i(: rcl'aimdrn bil'iylr 
mahkum oluı· \'r ınahkUıniy<>ti kazi~·C'i ınnhk<'mr 

halini alın;a ııwhusltık sıfatı z5il olm [26]. 

MADDE 28. - tstita [27], eshahı m şı·ua 
dolayısiyle ınahcuıiyet. hillmezuniyet ve ına
zcı·et iki ay :Vleelise ademidevam [28] veyahut 
menuniyet kabulü [29] halleride ıncbusluk 

sakıt oluı·. 

MADDE 29. - Yukardaki maddeler ınuci
bincr mebusluk sıfatı zail veya siiklt olan veya
hut \'efat e(h•ıı ıııebusun yerine bir cliğeri inti
hııbolnuı· [30] 

MADDE 30. - Büyük Millet Meclisi, kendi 
r.ıı bı1 n sım Rrisi marifetiyle tanzim Vf' idare eder. 
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Va.zifei icraiye 

MADDE 31 . - '!'ürkiye Reisicumhmu. Bü
yük Millet Meclisi Heyeti Umtmliyesi tarafnT
dan Ve kendi azası mcyanından bir İntihap QCY

l'eSİ için intihabo1unur [31] . Vazifei l'iyaset 
yeni Reisicumhunm intihabıııu kadar Jevıını 
eder. 'I' e knn· intiha bolnııınak eaiıdi ı·. 

MADDE 32. - Rei ·icuınhm, Devletiıı .Reisi
dir. Bu sıfatla meı·asinıi mahsusafla :\I eelise ,.e 
lüzuın görrlükc;ı<> İcra \T ekilleı-i Heyetine ı-iyas<>t 
eder. Reisicumhnı·, Riyaseti Cumhur makamın 
da lmlunrlukça, Medis münakaşat ve miizake
ı·atına. iştirak edemez H' r·ey vNenıez. 

MADDE 33. -:- Reisicumhur hastalık ve 
memleket haeicinde seyahat gibi bir sebeple 
vezpifini ifa edemez veya vefat, istifa ve saire 
sebep dolayısiyle Cumhı,u'iyet Riyascti inhilal 
ederse Büyük Millet Meclisi Reisi vekfiletf'n 
Reisicuınhuı· vezaifini ifa E>der [32] . 

MADDE 34. - <'uınhm· Riyasetinin inhila
linde Meclis ın ü~temi ise yeni Reisicuınhuru 
dN·h ıı 1 intihabedeı·. 

~i <>~li.s ıni.i<:teıni deği lse 'Reis tarafındmı hemrn 
i <:timaıı daYet Nlileı·ek Reisicuınhuı · intihnhedi
lir [33] . Meclisin intihap devresi hitaıu bulmuş 
wya :intihabatın tecdidine karar verilmiş olur
sa Rt>i icmuhu ru gell'ct'k M:t'clis intihabeder. 

MADDE 35. - Reisicuınhur. ~l eclis taı•ıı
l'ından kabul olunaıı kanunları on gün zıı.rf•nda 
il an t>d('ı· [34]. 

Teşkilatı Esasiye Kauıunu ilc hiit<:C' kafoluı
tarı müstt'sna olmak iizeı·e namıu ıntıvafık gör
ınedi ği kanunlaı·ı bir daha. müzal<'Crr edil ınek 
üzeı·C' <'shahı ınucihesiyle birlikte keza on giin 
zadıncla Meclise iade eaer [35]. 

:\Ierlis. ın<>zkfır kanunu hn defa da kahn1 
rderse, onun ilanı !Wisicmn.hur i<ıin nwcbm·idiı·. 

MADDE 36. - Reisicnmlnır , hrı· srıH' 'reşı·i 
nisanidc Hüküm.etin geçen seneki faaliyrtine w 
o seııt- ittihaz ıedilmesi münasip görülen teuhir
lrrC' daiı· bir nutuk iradedE>r veyahut Başv<>ldlt' 
lmnat ettirir [86]. 

MADDE 37. - Reisjcum.lnıe, ecnehi dcdet
ler'İn nezdine Türk Cumhuı·iyetiniıı siyasi mü-

ı1Jie.ssilleriui tayiıı ve ecuebi devletleı-in siyasi 
ıııiiınn,;silleı·ini kabul E>der. 

MADDE 38. - (Muaddel : 9 Nisan l928 
'No. 1222) - Reisiennılmr. intihahı akahinde ve 
::\l el'lis bmmımııda şu suretle yeuiin eder: 

[Reisi.r.umhm sıfatİyle Uumhuriyetin kanun
larına ve hakimiyeti milliye esaslarına dayet vr 
hunla "l 111 i1clafaa. 'l'ül'k milletinin saadetine sa
dıkane ve hütün kuvvetiınle sarfı ınes< ·. 'l'tirk 
Devletilw 1eveec ülı etlecek hel' tehlikeyi bınali 
şiddetli' meni 'l'i.i.rkiyc'nin şmı Ye şere fini vikH
ye ve lHıyn YI;' dreruhde ettiğim vazifenin icabn
tma hasl'ı nefsetmekten ayrılmıyacağıma naınu
sum ii.leriııe söz Yeririml [37). 

MADDE 39. - Reisieuınhurun ısdnr ede
ceği I1İ]cümle mukaı'rerat Başvekil ile Yeldli aidi 
tarafından i.m.za olunur [38] . 

MADDE 40. - Başkuıııandanlık 'rürkiyc 
Büvük ~1illet l\Iecli inin şahsiyeti mfmeYİy<·<>in

de .mündeınü: olup Reisicnmhnl' tarafıp.dan tem
sil ohıııuı·. Kınraryi ılıaı 1biyemiıı eımiı· ' "E' ktwııaıı

<Lası ;]uızaı·da !kanunu mahsusuna 'teYFikı:ın [39] 
Brkfuıı Ual'biyei Umuıniye Riynseltine \' e sefer
ele Lcl'a VC1küleı·i Heyetinin inıhası üzeı·im Reisi.
cnmhuı · t·a1'afında·ıı ııas~)e<dilece~k zntn t~w1i olu
nur [40]. 

MADDE 41. - Reisicuımlıur, hiyaııeli nka 
niye halindt' Büyük Millet )lec·lisine ıkarşı nıes

uldül'. Reisic·umhurnıı ı, daı· eeleceği bilcümle 
ıımlkaıTrl' ılt~.nıı nıütC<vellilt mC<Suliyı>t :39 ncu macl
flc mn!'ihiıw e me?Jkfır ınu1kıan·eı·at ı imza rden 
iRaşv~til il'e veldıli atclim l 'aci.diı·. 

H·eisil'unı<lnının lmsmınrtı şabsiyesimlen dola.yı 

~nı>suqi,~E"ti 1ı1zıınp;elc1i>kte işbu 'reı;rkilfıtı Bsasiye 
Kanuı;ıııııın nıa;;uniyrti fl:eşı·iiyeye tnn•llflll( rden 
17 rnei ınacldt>si mneibince haı·eket Nli'lir. 

MADDE 42. - Reisicumhnı·. Hilk'i.inwtin 
inlıası Ü'Z <' l'İM daimi mftlfıliyet ,- e~ra Ş(•yhubait g·i
hi ş·nlı~i sr<lwpl('ıxlen clol ıayı ınnnyyen <{'fı·adın (~E'

za1arını m1\nt vryıı tahfif edetbıiliı · . 

R risir·uıııhuı·. Büyüıl' :\Iil'le~ l\IeeHsi tarafın

(lan ithanı Pdilrı·rk ıııa.hıkfım nlan Ycldller hafi,. 
kında Inı snlahb-Mi istimal ed~mez. 

MADDE 43. Reisieuırnlmrun 1 nıhsisatı 

•kııııuıın mahsus ilr t,i'ıyin (}]uınıı · [41]. 

MADDE 44.- ()funddel : 3 Şnıbat 19;J'i ve 



29 İ!kiıncilt~I"in 1937 Nro. 311:5 rve 3272) - IHaşvı~
ıkil, Reisicuımhur canilbinıden ve Mec'l'i:s ftzrusı ırne

yanın<.lan tayin -alunur. 
Ra~r vekiller Başrvdkil 'l:aNı,fmcbn Meclis ftzası 

arasırrdan intihaıbolunaı•alk heyıeıti. wmumiyesi 
Reisicumıhurun ta:sdiJkıylı> Medise ar-z ıolunur 

[42]. 
M~lüı müçt;emi ~:leğilıse cı ı·z keyfiyeti .ı\J.'ec·lisi,ıı 

içtlmaına ta}~k o1umll' [43]. 
I Hiıkiimet haıtltı haı·eıket 'YC siyasi n01ktai ııa 

zarını ruz-ami lbir ıhaftıa Z'al'l'ıncla Mec1iısr bildiı·ir 

ve itimait t'ale~Jedr [ 44]. 

MADDE 45. --;- V elkillıe r, .Ha.şivelkil hı ı"iyaseti 

altındn ( leı·;ı Yrkilleı-i HeyMi ) ni l 'ı>Şiki 'l Nler 
[45] . .. 

MADDE 46. - İcra VEikillel'i Hieyeti Hükü
metin umumi siıyasetinden müŞtlere<ken ını-eısuldüı>. 

V ~kill~roım 'her biri kendi salahiyeti daire
sindeiki İcraatitan Ye maiyclinin efal ve 'rnu31meli'i
tından ve siyast>tinin urımımi i~.i•kRm'6tin1d:f'n 

münferiden mef.'1Tkliir [46]. 
~-:: -: - - -- -: - - -- - - ' ., -

MADDE 47. - (Muaddel : 5 Şuba:t 1937 w 
29lıkinci1!eşrin 1937- No. 3J15 rve 3272)- Veki11-
lerin vazife ve mesuliyetlf'ri mahsus kanunla 
tayin olunur ((47]. 

MADDE 48. - (Muaddel : 5 Şubat J 937 v<' 
29 İkinciteşrin 1937 - N o. 3115 ve 3272) - V c
kaletlerin teşkili tarzı, mahsus kanuna tabidiı· 

[48]. 

MADDE 49. - ( )luııddel : 5 Şubat 1937 v<' 
29 İkinciteşrin 1937 - No. 3115 ve 3272) - Me
zun ve her hangi bir sebeple mazur olan bir veld
le İcra Vekilieri Heyeti azasından bir diğeri mu
vakkaten niyabet eder. Ancak bir vekil hir vc
ka.letten fazlasına niyabet edemez [49]. 

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

MADDE 51. - İdari dava ve ihtilafları ri.1-
yet ve hal, Hiikümetçe ihzar ve tevdi olunacak 
kanun layihalan ve imtiyaz mukavele ve şartna. 
meleri üzerine beyanı mütalaa, gerek kendi ka
nunu mahsusu ve gerek kavanini saire ile muay
yen vazaifi ifa etmek üzere bir Şurayı Devlet teş-
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kil edilecektir. ~Cu·ayı Deviletin ı·üesa ve azası 

vazaifi mnhinınıcdc bulunmuş ilim, ihtısas ve 
tecrübeleri ilc mütemeyyiz zevat meymnndan 
Rüyük Millet Mccliı;inc-c intihaholuınıt· [50]. 

MADDE 52. - lcı·a \Tekilleı'i Heyeti, ka
nuııJarm suvcri i;ıtbikıyeı;in:t iı-ae veyahut kanu
nun enuetıiği hususatı tesbit için ahkaını ce· 
<Hdeyi muhtevi olmamak ve Şürayı Devletin na
zan tetkil<ındcn ge~iı·ilm<>k şartiyle nizamna
ıneilcı· tcdviıı Pdeı·. 

Nizamııam<'ler· ııeisicuınhunın imza Ye ila
niyle mamulünbih olur. 

Nizamnaınelet"İn kavanine ımıgayeı-eti idrlin 
olunduleta b un un ııwı·ı'ii ha ili rrürkiye Büyük 
"Millet Mec-lisidi ı· . 

.. ' -' 
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Kuvvei kazaiye 

-MADDE 53. - Mahkemeledn teşkilatı, va-
zife ve salfi.hiyetlHi kanunla muayyendiı- i5J]. 

MADDE 54. - Bilkimlee bilcümle davala
rm muhakemesinde ve hükmünde müstakil Vf! 

her türlü müclahalattan azade olup ancak kanu
nun hükmüne tabidirleı-. 

Mahkı>melerin mu l\aneratım 'l'i.it'kiyc Bü
yük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti hiç
bil' veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı 
ahkanıına mürnanaRt edemez [52]. 

MADDE 55. - Hakimler kanunen nınay

yen olan usul ve cıhval haı·irinde azlolunaınazl at·. 

MADDE 56. - lUtkimlerin evsafı, hukuku, 
,·ezaifi , maaş ve ımıhassasatları ve sureti nasıp ve 
azilleri kanunu mahsus ile tayin olumu· [53]. 

MADDE 57. - Hakirnlel' kammen muay
yen vezaiften başka umumi ve husnsi hiçbir 
vazife eleruhele edemezler [54]. 

MADDE 58. - Mahkemelerde muhakemat 
alenidir. 

Yalnız Usulü Muhakemat Kanunu [55] mu
cibincc bü ınuhakemenin hafiyen cereyamna 
mahkeme karaı· verebilir. • 

MADDE 59. - Herkes, mahkeme huzurunda 
hukukunu müdafaa için lüzum görd·öğü meşru 

vesaiti istimaldc serbesttir. 



MADDE 60. - Hiçbil' mahkeme, vazife ve 
~ıılilhiy0ti dahilinde olan davaları rüyetten iın
tina edemez. Vazife ve salahiyet hal'icinde olan 
llavala l' ancak bir karar ile reddolunur. 

Divan1 Ali 

MADDE 61. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 ve 
29 1kinciteşrin 1937 - No. 3115, 3272) - Vazi
felerinden mümbais hususatta İcra. Vekilleri ile 
Şürayı Devlet ve 'remyiz Mahkemesi rüesa ve 
il.zasını ve C'umhuriyet Başmüddeiunmmisini 
muhakeıne etmek üzere bir (Divanı Ali) te§kil 
olunm (56]. 

MADDE 62 . - Divanı Ali azallğı için on 
biri Mahkemei Teınyiz, onu Şfıı·ayı Devlet rüesa 
ve fizası ıneyanmclan ve kendi heyeti umumiye
leı·i tarafından ledeliktiza reyi hafi ile yirmi bir 
zat intihabolunur. 

Bu zevat reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka He 
içlerinden birini reis ve birini reisvekili intihab
ederler. 

MADDE 63. - · Divam .Ali bir reis ve on 
clöıt aza ile teşekkül ve ekseriyeti mutlaka ile 
karar ittihaz eclel'. 

Mütebaki altı zat Jedelicap heyetin noksa
nııu ikınal için ihtiyat aza vaziyetindedir. 

lşhu ihtiyat aza üçü Mahkemei Temyiz, üçii 
Şihayı Devletten mürrtahap aza arasmdan olmHk 
ÜZ<'Pe kur'a ilc tcfrik olunurlaı·. 

Heisliğe ve ı·eisvekilliğin0 intihabolunanlar 
bu lnn'a.:rn (lah11 olmazlaı·. 

MADDE 64. - Divaıu .Aliııiıı ınüddeinmu
nıiliği Bnşmüd(leinıntımi.lik tnrafından ifa oln
nnı·. 

MADDE 65. - Divanı Alinin k:ıı'al'lm·ı ka
tldir·. 

MADDE 66. - Divanı .Ali mevzu kanunlaı·a 
lPI'i'ikan ıııuhakenw ieı·a ve !hüküm ita eder. 

MADDE 67. - Divanı .Ali göl'ülen liizuın 
Üzeı·inP 'l"iiı·kiy<' Biiyük ~Iillet ::\leclisi kamı-iyle 
trşkiJ oluınıı· [57]. 

BEŞ İN Cİ F ASIL 
.... . 

Türklerin hukuku amınesi 

MADDE 68. - Her 'l'ürk hiiı· doğar. hür 
Yaşar. 

7 
lliil'l'iyet, başkasıııa ınuzır olmıyaeak heı· 

türiii ta sa rrufnt üı lıulunınaktıt·. 

Hukuku tabiiyeden olan hiil"l'iyctin herkes 
için hudunu haşkalaı·ının hududu hürı1yetidiı'. 

Bu hudut ııncnk kuınm marifetiyle tesbit VQ tii
yin rdiliı·. 

MADDE 69. - 'rürkleı· ],anun nazurında 
nıiisavi ve bilaistisna kanuna riayetlc mükellef
tirler. Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imti
yazları ıniilga ve memnudnr. 

MADDE 70. - Şahsi ma.cıuıüyet, \'İcdan, te
fekkür, kelarn, neşiı·, ~eyahat, akit, sayüaınel, 
temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şirket hak 
ve hürriyetleri Türklerin tabii hukukundandır. 

MADDE 71. - Can. mnl, ıı·z, mesken hcı· 
tiil'lü taanuzdım masnndnr. 

MADDE 72. - Kanunen nıuayyen olan allı
va] vr eşkalden başka biı· suretle hiçbir kıiınse 
derdest ve tevkif edilrmez. 

MADDE 73. - Işkence, eziyet, ıniisadere ve 
angaı·ya ınemnudur. 

MADDE 74. - l\lnaddel : 5 Şubat 1937 No. 
3115) - Umumi ınenfaatler i~in lüzumu, usu
lün' göre anlaşılmadık~a Ye malısus kanunları 
ınuf'ibincf' değer pahası peşin veı:ilmeclikçe hiç:
hir kimsenin mah istiınval ve ıni:ilkü istimluk 
olunamaz [58]. 

Çiftc:iyi topra k sahibi yapmak ve ormaıılaı·ı 
DrYlet taı·afındaıı idare rtmek iı;iıı istiınlak olu
nacak arazi Ye ormanların istimluk bedelleri 
vr bu hedellerin trd~yesi snı·ı>ti. mahsus kanun
lnı·lrı tilyin oluıını' [59]. 

l•'evkalade hallerde kanuna g-öı·c tııhmil olu
nacak paı·a n mal V<' ı;alışmaya dair mükellefi
yetlrı· mi.istcsna olmak üzere hiçhit' kimse hi~bir 
feda kfıı·lı k ynpmaya zol'lmıamaz [60]. 

MADDE 75. - ( ıUuaddel : 5 Ş1.1bat 1937-
Xo. :1115) - Hi~bil' kiınsr nıeıısuboldnğn fel
sdi i~tilıat. elin w nırzhepten dolayı muaheze 
rclilcmrz. A.sayi~ ve nmumir muaşeret i\ da bına vr 
kanunlaı· hiikümleı·ine aykıı·ı bulunmamak üze
re her tiiı'lii elini ;(yi.nler ?apılıııası serhesttiı· . 

MADDE 76. - Kanun ilr nıuayycn olan 
nsnl ve nlwal h m ieinclr kimsenin m eskenine gi
rilemez [61] ve üzeri tahani edilemez. 



MADDE 77. - .Matbuat, kamm dairesinde 
sı>rbesttiı· Ye neşı·edilmeden rvvrl tefti~ Y<' ımı

ayeneye ti'thi lleğildil' [62]. 

MADDE 78.- Srferbcrliktc ve lclarei Öı·fiye 
:halinde vryahut müstedi <'nHaıdan dulayı ka
nuıwn ıııüttehaz trdabir· ' ieabatından olarak vaz'
P<lilenelt takyidat mi.istesna olmak üzrı·c seya
hnt hir:biı· suretle tıı.kyiclata tabi tutnlanu1z. 

MADDE 79. - l'lmdnn, sayiiamelin, tcmf'l
lüi• ve• trısaıTufun ir:timaatm, ccmiyetlerin vr 
şirketlerin hududu hürriyeti kanunlar ile mu: 
snrı·uhtıı·. 

MADDE 80. - Hiiküınetiıı nezar·ft ,.r ımr
rakchesi altında ve kanun daiı·esindr heı· türlü 
tedı:isat sN·hcsttiı'. 

MADDE 81.- Postalara verilen rvı·nk. ııwk
tnplaı· Vf' lı<•ı· ııcvi Pınanct)pı· saliihiycttar· nıüs
tantık vı• mahkeme karan olmadıkc::a aı::ılanıaz 

Yr tp]gı·nf \'f' telrfon ilr vfıkı olan nıuhaheı·atın 
ımı h ı·rnıiyrti ilılitl olunamaz [63]. 

MADDE 82. - 'l'üı·kleı·, A'l'ı·ek şahıslamıa 

geı·ek fımınryl' mütaalljk olarak kavanin ve ni
znnıata muhalif götdükleri hususatta nH'l'l~iine 

''<' '!'ürkiye Büyük ~!illet i\1ec·lisiıw ınünffı·idPn 

,·eya ııı Ü<:t<•ıniaıı i h har· \'P. fjikftyl•tte buluıııı bilir
ler [64]. ~;ıhsa aidolaı·ak vuknbıılaıı nıiira('a

:ıtın. ıwtİl'l'si miistPcliyr talhı;ı·eıı trhliğ olunmak 
ııı ı• ı· bu ı;di ı·. 

MADDE 83. Hi<: kimsr kanuıı<'n tii bi ol -
dnğıı ıııahkf'nıf<l('n başka biı· nıahkfıneye rclp 
'c· s(•\·kohıııanıaz. 

MADDE 84. - \'<•ı·gi. l>rYI<'tiıı uıııuıııi. ma
S<ll'iriıw hnlkııı i~tiı·aki dı'ınrktir. 

f1u C'SaSa mugayil' olaı·ak hakiki \'f':VH hi.iknıi 

ı;ahıslal' tarafından veya onlar narnma t•üsuııı, 

aşar ve saiT tekillif alınınaf\1 merrinurttıı·. 

MADDE 85. - YHgiler aneak biı· kanun ile 
tcıı·h ve clbayet olunahiliı·. 

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri 1·e hclecli
yeleı•ce teamülen ciıbayet eclilmekte olan rü><ıum 
vo tekalüin kanun hı ı·ı tanzim eelilineeye kada ı· 
kemaklin cibayetine devam olun :ı hiliı·. 

MADDE 86. - 1 {ar b halind(• veya h::ı ı· bi 
wabet;irecek bil' ,-aziy t hudusunda veya isyan 
~uhurunda veyahut vatan ve Cumhuriyet aley-
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hinde kuvvetli ve fiili teşebbüsat vukuunu mü
eyyit kati emarat görüldükte le ra V e killeri 
llryeti müddeti bir ayı tecavüz etmemek üzere 
umumi veya mevzii İdarei Örfiye rlan edebilir ve 
kcyfiyet hemen Merlisin tasdikme arz oluıım. 

Meclis !darei Örfiye müddetini, indeli'Cap tezyit 
veya tenkis edebilir. Meclis müçtemi ·değilse 

derhal içti.maa davet olunur [65]. 
İdarei Örfiyenin fazla temadisi Mecli<>in ka

rarına mütevakkıftır. 

İdarei Örfiye, şahıs ve ikametgah masuniyet
lerinin, matbuat, müraselat, cemiyet, şirket hür
l'İyetlerinin muvakkaten takyit veya talikı 1e
mektİı'. 

İdarei Örfiye mmtakasiyle bu mıntaka dahi
linde tatbik olunacak ahkfun ve ınuaınelatm su
reti icrası ve harb halinde dahi masuniyet ve 
hürriyetlerin tarzı tak:dt ve talikı kanunla tes
bit olunur [66]. 

MADDE 87. - !ptiıdai tahsil bütün Türk
ler için mecburi [67] ve Devlet mekteplerinde 
m<'ecanidir. 

MADDE 88. -Türkiye ahalisine elin ve ırk 
farkı olmaksızın vatandaşlık ±tibariyle ( 'l'ürk) 
ıtlak olunur. 

Türkiye 'de veya hariçte bir Türk ]?abanın 
51.1lhünden doğan veyahut Tüı·kiye'de mütemek
kin bir eenebi babanın sulhünden Türkiye 'de 
doğup da memleket dfıhilinde ikamet ve sinni rüş
tt.' vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar eden ve
yahut Vatandaşlık Kanunu mucibince Tiirkliiğe 
kabul olunan herkes Türktür. 

Türklük sıfatı ka ınmen muayyen olan ah
valdo i:r.aa <'rlilir. 

ALTINCI .FASIL 

Mevaddı müteferrika 

V'ilayot 
MADDE 89. - Türkiye roğrafi vaziyet w 

'iktisadi nılinasrbet ııoktai nazarında!l vilayet
lıere, vilayetler kazalaı·a, kazalar nahiyeleı-e 

münk,ısemdir ve nahiyeler ele kasaba ve köyler
den terekkübeder. 

MADDE 90. - VilayetJet'le şehir, ka:ıaba 

ve köyler bükmi şahsiyeti haizdir. 

MADDE 91. - Viiayıetler nınuru tevsii me-
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ztuıiyet ve tefrikı vezaü esası iizeıine idar·e 
olunur. 

Menuwin 

MADDE 92. - Hukuku siyasiyeyi haiz hee 
rrürk ı-:hliyet ve istihkak_ma göre Devlet ID<'lllU

riyetl~rindıe istihdam olunmak hakkını haizdir. 

MADDE 93. - Bilı1munı memurların rv
snfı, iıukuku, vezaifi, maaş ve ınınhassasatı ve 

ımı·eti nasıp ve azilleri ve terfi ve terakkileri ka
nunu mahsus ile [68] nıuayyendir. 

MADDE 94. - Kanuna muhalif olaıı umnr
da amirr itııııt memuru ıwcsuliyettcn kurtaramaz. 

Umıır·ıı rnaliye 

MADDE 95. - (Muaddel · 10 Kanunuev
vel 1931 No. 1893) - 1\iuvazenei Ummniye Ka
nunu luyihası ve buna bağlı bütçeler ve ce+vel
l eı· ile ınülhak bütçeler Meclise mali yıl hasm
dan en az üç ay evvel takdim olumu· [69]. 

MADDE 96. - ]){-vlet e-ınvalinden ınuva
zene haricinde sadiyat cair. değildir . 

• 
MADDE 97. - Muvazenei lTmuıniye Ka

nununun hükmü h:iı· seneye mahsustuı·. 

MADDE 98. ~ Hesabı kati kanunu müta
allik ü lduğu sene bütçesinin dev ı·ei hesa,biyes:i 
zarifında istihsal olunan va.ridat ilc yinıe o sene 
vukubulan tecliyatın hakiki miktarını mü bey
yin kam.ındur. Runun şekil ve taksimatı 1Vfıwa
zcnei Umumiye K anunun::ı. taınaınıiylr nrii.temı

zı r ola<'aktır. 

MADDE 99 .. - Hesa.bı ka tl kanununun Ja
yi.hası ıni.itaallik olduğu senenin sonundan iti
baren nihayet ikinci senenin 'l'eşı·inisanisinin 
ipti<lnsıı~a. karlar Büyük Millet Mıeclisine tak
di m olunmak ınc~buridiı·. 

MADDE 100. - Bi.iyl.ik .Millrt Meclisine 
ınerbut ve Devletin varidat ve masarifatını ka
nunu mahsusuna tevfikan murakabe ile mükellef 
biı· Diva.nı ~fuhasebat [70.] müessestiı·. 

lVIADDE 101. - Divanı Muhasebat, umumi 
nıntabakat beyannamesini, taallı1k ettiği hesabı 
Katı Kanununun Maliyece Büyük ~'!illet Mecli-

sine takdiıııi tarihinden itibaren nihayet altı ay 
zarfında Meclise takdim eder. 

Te§kitatı Esasiye Kanunım.a ait zavabıt 

MADDE 102. - İşbu 'l'<'şkilatı ~sasiyP Ka
nununun tactili aşağıdaki şeraite tillıidir : 

'l'adil teklifi Meclis azayi ıııüı·ettchcsinin li'ı

;ıknl bir sülüsü tarafmdan imza oluıınıak şarttır. 
Tadilfıt, ancak adedi ıni.irettebin sülüsımı 

t>ksel'iyeti fıı·ası ilr kabul alunahiliı· [71]. 
İşbu kanunun şekli Devletin Cuınlnl!'iyet ol

cluğnııa <laiı· olan 1 nci nınelelesinin tndil vr tnğ
yiı1 hi<:lıiı· ~mı·rth' 1eklif dahi rdih'ııH'Z. 

MADDE 103. - 'l'eşkilfıtı l<;sasiye Kaıııt

nunun hiçbir maddesi, hi~bir sehep ve bahane 
ilr ihmal YC'ya. tatil olunanıaz. 

1-Ii<:biı· · luıınm Teşkilatı l<Jsasiyt' Kannınırıa . 
müııafi olamaz [72]: 

• MADDE 104. - 129;{ tarihli Kanunu Esasi 
ile mevaddı ınuaddelesi vt> 20 Kanu'ııusani 1337 
tarihli '!.'eşkilatı I!JsasiyP Kanunu ve müzeyyelat 
ve tadilatı mi.ilgadır. 

MADDE 105. - Bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren nıeriyülicradır. 

29 Nisan 1340 

85 nurnamlı Teşkilatı Esasiye Kanunı~ ile 364 
nurnaral1. değişik şekl.ini ihtiva eden Tutanak 
Der·giıerinin devre, cı7t ve sayfa numaral-an : 

D. 

I 

II 

Oilt Sayfa 

4 179 : 186 
5 191, 258 : 259, 363 : 373, 386 : 

391, 400 : 101' i10 : 418 
6 120 : 126, 127 : 137, 148 : 161, 

161 : 166, 258 : 259, 259 : 265, 
337 : 351, 358 : 367, 368 : 376, 
4i9 : 452~ 481 : 492, 493 : 500 

7 249 : 265, 292 : 305, 305 : 312, 

321 : 334,335 : 339 
Yıtkardaki sayfa numamlan Tuta
nak Dergilerinin Türk harfleri ilc 
basılmış olan ikinci baskı sayfa nıı
maralarıdır. 

3 98, 108 : 1/XJ • ..1 t 
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ı.9J nıınwrrtl1 J'eşkifa.tı Rsasiyc J(rmn1111 ift 

1:2:2:2, 1893, :2599, 3115, 3:27:2 n1trnaJ·a!ı kaH nnılar 

ile yapüan değişikfikleriıı görii§ıııcleı'ini ilıtil'lr 

eden 1'ııtanak Dergilerinin dcn·e, cilt ı•e sayfa mı
rnaralan: 
D. ('ift Sayfa 

ll 

lll 

Jr 

---------------
7 '!·11 : :JR7. :290 : :291, 516 : 56fi 

R25 : 85R, 839 : 862, 909 : 910 

8 10.1 : 139, !381 : 120, 130 : 138 

165 : 166, 683 : 7:20, 1005 : 101:.2 

3 104, 112, 125 : 126, 127 : 12.9 (:2, Ili, 

:Hi, 38 nci nıadilr>leı'i) (Kanun -1222) 

:2fi, 2.9 : 35 l (fHi nci madde) 
5 38, 3·i, 37 : 39 ~ (Kanım - /R93) 

:25 RO, R2 : 8.5, 85 : RU, 86 : 88 (lO, 11 

nci maddeler) ( J(rtn1tn - :2599) 

16' 2, 38, 5R : 75, 75, 81 : H 1 (:J, J i, 17, 

i9, 50, 61, 7J, 75 nci nıculdeler) 

(Kanıın - 3115) 

l D. ('if! 

ı -

l 

V ll 

:.20 7ti, 78, 83 : 86, 8(i, 87 : 89 (i i, 17, 

18, 19, s·o, 61 nci maddeler) 

(i((l'l'llltl - 3272) 

.lnayasa: 
15 .'2, .8 f, iJ : 55, 55, 56 : 5.9 

191 nıwwrafı 'l'qkila/ı Esasiye J(anıoıwımı 

1'el..·ı·a ı· .ll l'n:yf'te /(onıılması hakkındaki 5997 n ıı

?ıı.a.ralı J(anıırıun ıııiizrıkerelerini ihti'l'Cı Pde?ı 1'ıı 

laııal.- /)cı·çJilPr·inirı dnTe, cil! ı•e sayfa wımwm. 

1 (ll'/ : 

D. ('if t Sayfa 

IX 13 185 

J(i 267 

18 1:29 : l61,17:2, 201 : 202,282 : 304, 

BU, 354, 389 : 110, 410, 412, ·124 : 

427 

NOTLAR 

[1] - 102 nci maddenin .:J.. fılı:rar:n ilc karşı
laştırımı ! 

(.Madde - 1). 

[2) - Anayasanın 104 ncü mandesindeki sa

nı.hat karşısında .vorumlanaını,vacağı kararla~c 

tırılmıştır. 

(12. \ T( j . ]9!)0- 'f. D. ~ayfa !)8+). 
.\laclrlc - ~). 

[3] - Sec:iın Kamınunmı hir ınatldC'siııiıı, 

'J'ürk seçmenlerinin genel o,vnna arz cd il m esi 
( ReJ'emndnm) lı akkında EskişC' hi ı· }fi ll ct,·el<i 1 i 
İsmail Hakkı ('evik tarafından yerilen hiı· öner-. 

At\ Başkanlılu:a, Anayasaya külli.veu a.drıı·ı ol
tluğu i~in oya da hi sunulımınııştı r-. 

(3. Vll .1948- T. D. UÜt12- !:::layfa 703). 
CMaflrle- +). 

[ 4] - J.\lilletYeki Uel' i ~eı;imi Kanunu Ye t adil
leri ( 55.:J.5,6272,6428,7037 ,70fi3). 

(Jiadde - 9) . 

[5] - 306 mımamlı Karar : 

1. !ntihap bitip de reylcrin en ~oğunuıı hiı· 
zat ulıdcsinde taa.vyi:in yahut. müsaYi rc~'ier·cle 

ç;ekileeek kanuni kur'anm bir zat nhdesinde ta
kanür ettiği an, o zatın nıehusluğ·unun nırh

deini te~kil ecleı·. 

~. Bi ı· nı c ın uri~'ctte iken mc b us olnıılaı· 

hnkkıncla 'l'rfjkilatı Esasİ,\'~ 1\anununun .viı·ıni 

Ü<:üncü \'C .'·irıni sekizinci ırıa<lcleleı·i ahl<ftmt lil 
ziınüttathik olabi lmek .nıni ırıcımıı·iyet kahulü 

YC"ilesi~·lc ınehnslnğun sukutnııa hükmolnnahil

ınek i c: in rrırlnıs olan h u nıeımırnn krndi i nt iha
lmıa resmen ıttılıı hftsıl ettikten sonra ıncnıu

riyt'tte eleYanı etmek istediğ·inr flaiı· mereiine 
saı·ilı;ııı nıalfımat arz rtıniş olması lilzımdıı·. 

8. Jlehus iıı1 ihahe(lilcn hil' zatııı ıııclınslnk 

tahsisatma istihkakı ~IeclisL' iltilıakı ile ıneşl'lı1-

tm. Yalnız :ııeclisin karaı·iylc mii.eyyet mazeı·c

te rrtüsteniden gelmemek fiilen iltihak addolu-



ınır. Mt>bus iııtiluılıcdi.ldi.ğiıır ı·psnwıı ıttıl<ı lıiı
~·ıl cclcıı nwnnıı· nızifec1e bnlmısıuı. ıııezuıı ol
;-;un hu taı·ilıtcıı sonraki ıııüddete ait nıPıınıı·i~ Pt 
nıa.aliı ,·e tahsisatı J'c\'l{ali1c1esini alamaz n•. is
ten el ~f'ktirilnıiş, n:•kfılrt cmı·inr alııınıı~. a<:ıl~
ta kalınıı;; olsnn, .'·ine Inı mücl<1ell' ait ııııw~ ,.<' 
tnhsisatı i'eYkalfıdckı·i n~ıileıııez. 

:W. Şnlıat ID:!7 

633 nuıııamlı .Jle<:lis lcaı·an n bnııa ili~kiıı 
tezkere 

Hir ~:atm mrlnısluğ·umııı kalml ,.e,·a n ' <kli 
sırf Meclisi Ali,,·e ait lnıkuk ('Üı.ıılesindcıı 

ulduğ·u hakimıda 

.\lıiı · (·ll ~·<ıpıhııı intibapta Kütalı~·u Yili'i.\'('1 iıı 
d.e müstakillen nıınıze1liklerini ko~ ·an l 'şak B,,,_ 
leeliye Iıcisi Alaettin ve Niınay BelediYe .Ht>i!-li 
Halil Beyleı· mchus iııtihalwdilıııişler . w mn · 

maile:rhiınanın hPlediYe reisi bulımınalal'l 'P kıı
nnnE'n intihaboluna bilmek i<•.in iki a ,. eY wl i'l · 
ti:·a etmeleri. lazınıgelirken i)öy!e bi~· muamrle

nııı vukubulnıamış olması dola~·ısiylc intilıap
lan k<'<'ıılemyE'I<iin acidedilerek onlardmı soıını 
en <ıok re:-,; alan yani ekıılliyettr kalmış hnhınaıı 
1\lnsta.fa Barak w Trvfik Brvlrr ınrbus :.,ıfativle 
~\ll'<'lisi .Aliyr i zaııı kılınııı;şlaı·sa da, bit· za~ın 
nıl'busluğunun kabul nva n•dcli sıı·f JI<•<·Iisi 
Aliyl' ait hukuk <·üm lesinden olduğu :2-R. V.Hı:n 
tarihinde rereyan rdcn nıi.i~:aki'rat nrt irrsimlr• 
tnkartTÜı' e~·lpmi~ hnlnnınasına hiııa·Pıı .ı\J~rtti.ı 
vr Halil Bı:vlpriıı n•l'l0riııe .:\lustafa Bac·ak ,.p 
1\•vfik Bevlı:l'iıı ;ıwbus intilıahPdilmeleı·i om· 
ı·ikannııi ~öı·ülnıü · vr Jıiıın<'nall'~-lı. :ıııı.stcıfa ~-3·'1-
eak \ '<' 'rı:Yfik Bc.vlcl'in mazhn ta lan tasdik 1'<1 i i
ın <'11ll'k]e h<'l'a hcı· ('VV d N• PkS<'l'İWtll' iııtiJıa bc 
diJmiş olan Ali\01tin w Ha til B~y Jet i n int i lı ap 
nıazbatalarının hel'avi tetkik Meclisi Aliw o·ön
derilmE'si ve ancak .mnmail<'~·himanııı in~iha~)la
ı·ı ı·rd.dolundnğu takclirdr ~·cnidrn intihııp icra
ı.ıına tcvrssi.il olnnahilc<'eğiniıı Başwki\lct<• i'jnı·ı 
nnwafık görülmüştür. 

1uaı·e Heyeti )1 ulıtt,ı·eıneı>iııl' 

niyaNC't Divaııınııı ~3 . XT . 1031 tarilıiııd P 
vi'ı.ln iki n ri toplani Hmıda: 

Kütah:vn Mebmıluğnna iııtilıalH·<lilnıil) ike :ı 
nıazbatası kahul ·rdilmiyen Mnstafa Bneıık B<·· 
Yin aldığı tahsisatın İdaı·e Heyetince istirdı.ı-

ll -
dııw leş!:'hhüs t>dildiğiııdeıı ve lnunuı is<' ııtll\'<l· 

i'ı], ol mn ı : arağından hfı.lıis istidagı kırnal ,.,. 
ınüzakeı·e edilmi§ vc : 

.:\lnstafa Ba<'ak Ht>.'' 1\ütah.nı Jlclmslnğun:ı 

intihahPdilıniş n• bu sıratla Jll'rlisi .Ali:·p ilti
Jwk ecl\'l'l'k ınüzakenıta iştinık rtıniş w lıait;l 

ı·e~ · <le , ·rı·ıni>ı oldıığ· u 

<•ıı·alıtaıı haşka .JiE'<'Iis{' 
('ilıcli<' ıınınıail<'~·Jır lıar

iltilıak \'ttiğ·i tarihll'n 
ınazhatasımn adPnıitasdikı tarihine kadm· ge<:r•ı 

zamana ait tahsisat ıııı n tpsvi~·csinin tabii \'C za
nn·i ohlnğuna kanu· verilmiştir. 

_\rz ı·deı·iıu ei'PıH1iın . 

Kfıtihi (-ımınıi 

\ '. UE'n:·n. 

- Aşağ·r;qı yazılan Ui08 sa.vılı kamı·, m!:'Sf'· 

]('_vi hi ı· kat tlahH a,vd mlatınıştır : 

~ l Teııı muz 194() t arihindc .' · apılan ıniU;•tYc

kil i se~;imiııde, l::skişl'hir Hinck o~- ka~:ananlarw 
adlan Yt' kazııııdıklm·ı o~· miktarlarım gösteı·cn 

vr -t~H8 ı>a.nlı Kıınuının :!'9 ııen ınadde>ıine gör<> 
İl 8l'c:im Kunılunra tanzim '<.'(lil('n tutanakb. 
Kemal ZL•yiinoğln 'ıuın (.J.;) 0-±7 ) uy Ye YaYm: 
Ahndan'ııı (:3:3 ti.)O ) o~· ka~:andıkları belli {'di l

miııtir. 

Bn lntaııağ·ı.ı göre, en ı,:ok o~· alanlarm sıra

lanmasında Kemal Zeytinoğlu sırada dördüııc<i 

ve Yavuz Abadan yediııei iken Kemal ZE'ytinoğ

ln'nun askeri ~ı:örevd<' bulunduğuna dair vuku
hulan itiraz üzerine ll Seçim Kurulu Başkanlığı 
üıı'afmdan yapıhuı ı>oruya karşı Eskişehir'de 

.Askt>t'l ::\1mtaka. Komutanlığından gelen 24 Tem
muz 1946 tarih ve 224:50 sayılı yazıda, adı ge
<:E'n Yüksek Mühendis Kemal Zeytinoğlu'nun 90 
lil'a asli maaşlı sivil memur olduğu, kendisinin 
askeri ıııeınur sayılanuyacağ·ı ve görevinden 

19 . Y 1 . J 946 ta l'ihiııde dile k çe ile istifasım ve
ı·pı·E'k bu ld)ğıdm Milli Savunma Bakanlığına su
nulmuş olduğu ve görevinden ayrılmaklığmı is
t<•diği 19 . VJ . J 946 tarihli dilekçesi örneğinin 
göndC'rilrliği l)ildirilmesiyle Eskişehir İl Seçim 
Kul'Ulu, hu olay karşısında ve 4918 sayılı :;\Iil
I \'t vC' kilh•ri ~cc:imi Kanununun 11 nci maddesi 
hükmünE' <la~rmıarak JCE'mal Zeytinoğlu'nun se
<:imini yapılmamış saymış VC' milletvekili se<:e
t<'k olan Eskişehir İlinde oy <:olduğu sırasiyle 
7 ıwi sırada oy kazanmış olan Yavuz Abadan'ın 
millE'tvekili se~ildiğine dair düzenlenen tutanak 
Meclise gönderilmiştir. 
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\rakı ~ildi.,vct ve itiraz üzerine iş ineelendikte: , 
A) .\I illetvekilieri ~e~imi hak km da ki 4918 

sayılı Kaıııttıllll ~9 ll(•U maddesi, n ~e~iın Ku ı·ul
laT'l yetkisinin : 

ı - li ~ec::im Kunıllaı·ı tutanaklatma göı·e, 

sP~imdr oy alanların adhın ilc· kazandıldar·ı oy
lan bil' tutanakla belli etmE>k. 

li - Bunlanlan rn ı:ok oy alan!aı·ırı ınillt't

vekili seı.;ildiklt'ı·ini eliğer hir tutanakla tesbit 
t'tmek, 

Şeklinde gösterildiği ; 
B) Kanunun J 1 nci maddesi sonunda (Ak

si takdirde bu seçimler yapılmaımş sayılır) fık

rasmın, hadisenin tabi olacğı hükmü beyan ve 
ifadeden ibart olup, bu hükmlin hadiseye tat
bikı hususunda kaı·ar vermek yetkisini Sec.im 
Kuruluna vermek gibi bir mahiyeti haiz olma-

dığı; ' 
l') :\lilldvPkilliğinr s<'(:ilcnl('l' ha kle ında. 

g-erek seçimin kanun yolunda <'ereyanı , g·eı·t>k 

se~ilcnin se<:ilme chliyeti üzeı·incle yapılacal\ iti
nızlar hakkında karaı· Ycı·ınek yetkisinin Bü
yük Millet l\f eclisine aidolcluğu; 

~onucuna varılmış olmakla Yavuz Abadan'ın 
seı,:iın tutanağının reddine ve Kenıa 1 Zeytiııoğ

ln hakkında düzenlene<>ek tutımağın (·<'lhiıw ka 
ı·ar verilmiştir. 

6. XII. 1946 

X eticede, Kemal Zeytinoğlu 'nun tutanağı. 
'l'utanakları İnceleme Komisyonunun ayrışık 
mütalaasına ı·ağınen. 17 . II. 1947 de Kamutay
(·a kabul edilmiştir. 

- Zonguldak Milletvekilliğiııe seçilen Se
bati Ataınan 'ın seçim tutanağı 8 . VII . 1950 ta
rihli 18 nci Birleşimdc reddedilmiştir. 

('I'. D. Sayfa- 445 :446). 
(Karar : 1697). 

- Kastamonu ::\-lilletvekilliğine seçilen Tah
sin Coşkan'ın seçim tutanağı 14 . II. 1951 tarih
li 43 ncü Bideşimde reddedilmiştir. 

(T. D. Sayfa -124 :141,155). 
(Karaı· : 1711). 

At'a seçinılelinde mebusluğn seçilenleelt' 
ınebustuktım ayrılanlarm tahsisatlaı·ının hesabı 

(6027 mınıaralı Kanuna bakınız!) 
fı\f ad de 9). 

[6] - Milletvekilleri Re<:imi Kanunu (5i'i45) 
- Ma(lrle 7, 8, 9. 

(Madde - 10). 

[7] - 1\filJıetvekilleri Seçimi Kanunu (5545) 
- madde 33, 34. 

- 1lk kadın mebuslar V. Dönemde se~ilıniş-
l P l'di ı•. ( 1( a mm n uma rası : 2598, 2599) . 

( )fadde - ll). 

[8] - Yabancı bir clevl<>tüı hukuk ınüşavir
liğini veya umumi vekaletini yapnııı.k meselesi 
hakkında, 15. IT. 1947 tarihli Tutanak Dergisi
nin 15 : J 7 nci sayfalıı.rıntı bakınız! 

(}ladde - 12). 

[9] - Milletvekill'E'r·i RcQiıni Ka1~unu - :Wl nd
de !l4. 

- Dahili Nizamna.mrniu 1 RO nci maddesiy
lr karşılaştırıruz! 

- Er olarak ordnda vaıife göeınekte olan
la ı· milletvekili seçile b ili der. 

('1'. D. R. 5R- G . TV. 1943). 

Şimdiye kadal' se<:iın tutaııaklaı·ı rctlenenloeı·: 
- On gün zarfmda askerlikten istifa etme

miş veya tekaütliiğünü talebeylememiş oldu
ğıınclan, Bursa Milletvekili Nurettin (PRşa) nın 
tutanağı 17. I. 1925 te; 

(Karar: 105). . 
- Rahtıeci olduğu iQin, bir milletvekilinin 

tnta.nağı 30 . VI. 1943 te; 
(Karar: 1349). 

- Kamu hizmetlerinin hit· kısmından ya<ıak
lı olduğu i~in, bir milletvekilinin tutanağı 

6 . XU . 1946 da; 
(Karar : 1509). 

- Vaktiyle şeref ve haysiyete aykırı goru
len biı· hareketi milletvcldlliğinin manevi şart
larına uygun bulunmadığından, bir milletveki
linin tutanağı kıeza. 6. XTI. 1946 da; 

(Karar: 1510). 
- Askerlik gibi şeı·efli bir vamfeden ka<:ruı 

bir vatandaşın Millet Meclisinde üye olarak bu
lunması milli vicdam ı·encide edeceğinden, bir 
millt'ivekilinin tutanağı !3 . II. 1947 de; 

(Karar: 1520). 
Kamutayca. retllenıniştir. 

(Madde - 12). 

[10] - Üçüncü Dönemin ÜQÜn<'Ü Toplanımı 
il<' Beşinci Dönemin ilk inikat günleri, o zaman 
aravermfl günü olan Cuınaya ve Beşinci Döne
min ikinci Toplamım bit· Pazara., Altıncı Dönc
ınin iki·nci Toplanımı Şeker Bayramının bil,inci 
J;ı:-iinüne vr üçüncü Toplanımı Cumartesiyc. döı•-
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düncü 'I'oplaıunu bir Pazara, &ekizinci Döne
min iküıci 'I'oplamını Cumartesiye. Dokuzuncu 
Devreniıı ü.ı;üncü Toplamnıı Cumartesiye ,.e 
dördüncü Toplamını ise Pazara taslamış ve 
) l rclis yine toplanmıştır. 

(1\fadde - 14) . 

[ll] - Andıh:ınek için milletvekilinin seçim 
tutarıağımn tasdik edilmiş olması lazımgelnıez. 

(T. D. Cilt 21, Sayfa 9. 25 . JX. 1930 ' "e 
11. 13, l!i .IX. i'le 2. X. 194-ı ). 

- Dahill ~izaıuııam<•nin 2 nci marldesiyle
karşılaştırınız ! 

(Madde - 16). 

[12] - DahiH Nizanuuı.menin 188 nci madde
sinin 3 nurnaralı tıkrası ile lmrşıla.şin·ıııız! 

(Madde - 17) . 

[13] - Ha.ttii «t('nvh· nıaksadb-lc» ifadeleri 
daM alınam.az. · 

('1'. D. 1() . l . 1942. P.ayfa 89 ) . 

,.. Dönemde Başhakaıılıktaıı, ınilletvekHle
ıindeıı hilzılannııı ifadcloeı<inin alınnınsına tlaiı· 
gelen tezk<'eeleı· Anayasa w Adalet kom'i.syonla
ı·ıı.ıclan kurulan Kııı·ma Komisyona havale •dil
nıış ··f' b•yfiyr1 Kaıııuta.v(•n karm·a hağlanımş-
tır. · 

T<~vi YP üstü arıınahilir: 
('1'. D. 2. XII .1949 . ,' avfa 7 : ll '1'. T>. 

:) . xn. l94!), ı:;ayfa 5J :56). . . 

(Madde . J 7). 

[14] ··ıl nci ınaddevt> dıe hakınız! 
- Dokunulnıa:r.hğJ ]~aldmla.n hir mill<'tw

ldli, ayı·ıca Kaınutay kaı·arJ olmadan. mahl<r-
11lN'<.' tut.ulahilir. 

m· arar·: 1284). 
1517 nnıüaı-alı Kaı·ar: 
l. Tutaııaklaı1n oııanıııasından sonı·a orta

ya <:ıkacak olan şikayetler üzerine tutanak hak-
kında yenı' .:ı .. .. ı Ü · . . u en goruşnıe açı amaz. « zcrıne ııe-
mıııdeıı O'(' "' ,_ .. · ,., ı"l'. onr<>, gerekse sonra su<: atılnnş 
olan hiı· ·ıı t ı · il' . nu e ve< 1nın. · Kamutayın kaı·an ol-
nıadıln:a soı·g-ulaııınıyarağı..» Haklmıdaki }ma

yasanın 17 ıwi maddesi nüllctYı>lcilliği dokunul-
ınazlıO. rr .. ,.,ınııı "aınutay kaı·aı'iylr kalclıı·ılnıaımn 

nı u nı küıı kıldığı ü:in, i<:a h ında h u volclaıı \·iirii
nerek Vt' yiııe Auayasaum 27 ııı·i .ııtaddl'~1 lıii
kilnıl<.'ı'i tathih nluııaı·ak tutanaklann nmııııııa 
ı:ıın;ı flair nlmı lmrnrıı ılöııiilınenwRi ~rii:.ı:iinflE'tı 

doğabilecek n:ı.alızur, ınill~tvekilliğinin kaldırıl

maııı usulü ile önlennıiş olur. 
2. Bu usul ile öıılenenıiyeePk bazı ıuahzuı·

lanıı entlcı· olarak ortaya <:ı km asr ihtimali clü
şi.mülcbilil'. Fakat. bu ııuıhzmlıır, bir milletvelci
liııi milletvekilliği · sıİatından ınalmını etmek 
gibi ağn· hir nnıamel~ııin mümkün, fakat ırü<; 
olması ve Eıneak, kati, mluı~-yen ve malıdut se
beplere dayaııınası zar•nr<'ti ile bir arada mü
talaa olumırsa, netice, onanmış olan tutanak
lann bil' daha ınünakaşa nıı· ,·zuu olmanıası la
zungelN•eği yolundaki esasın nıahfuz kalma~ı 

J e h inde tıecelli eder. 
A nayasaınız da bu gorüşe uygtuı hükümleri 

i<:iııe almış hıılunmaktadır. 

[15] - Atati.irk'e ımikast suı.;umlan '27 millPt
vekilinin lıu fıkm uyanınca sanık olaı ·ak tutnl
duldarı hakkındaki Ankaea tstiklal )lahk<'ınesi 
tPzl·eı · <.'si :ı . Xl . 1 !126 chı Kanıutaydıı oknn

ınuştu. 

- Keza, Zonp;nldak :\[illch·pkili Rcc<'p Zülı
tii ~oyıık ( Henıheı· yaşadığı hir kadını lmı·ştın 

hı öldü rnı ektcıı su ı: lu idi) cla t utulıııuş w 1H~;r

fiyP1 lwnwıı ::\lc<:lisc bildiı1lıııişti. 
( '1'. D. 1 1 . ll 1 . 1 !):l5 ~ıı .d<ı :3H ::J!)). 

( :\fa del<' - 17) . 

[16] . 27. xrı . ın.ıo ta kabul olnııaıı, 'l'e~ki

lfttı r•;sasi.n· ı·;ııciiııwııiniıı hir mazhııtmmıdaıı: 

:'\(•tire. ifma clolumın hit· sn<:tan <lola~-ı istr
ın•ıı ta h lükatın ıl<•Y ı·<• sonun n lııı·a kıl ması na :\! 1'<'· 

lis rıııuıııi TlryrtiıH'<' kaı·al' n•rilnıiı.ı nlan biı· 

ıııelmsuıı ,v<•ııi elenede cl<ıhi ıııehus sP<:ilmiı; ol
ması halinde evn'l<•e ,·eı·ilnıiş olan talik karaı·ı 
hükıııünüıı (tPYnıııı ieahcu<.'cPğim• Vl' evwlki 
cleYı'<' psn<Hmıdn Y\'t1lnıiş talik kannlaı·ımn d<'Y
n· soıınııdıı nıH'ak ~-<·ıü<l<'Jı ıııPlms srı:ilıııiyrnlpı· 

hakkııı<la k<·ıHliliğ-iııdeıı nl'ladaıı kalkal'ak. ta
kilıatııı lıaşlaııı:ısı lfı:r.ııııgclıliğiıı<• H şiıııdi:ve 
kadar hn yol<la cen' yan r<lPıı ııınanıelt>ııiıı clP
ğiştiı-ilııH'siıw ınalıal hnlunnıadığına kaı·aı· vr

ı·il ıli. 

~ ..rı ıl('i nıad<l<'ııiıı ~ nei fıkı·ası ih' l<aı'!'jı

l<ış1ı!'llıız! 

Ofaıld<>- li ) . 

[17] - Ödt' nrk kanunlaı·ı: lGI.). 17:17. 2507. 
:1();)0, :ı ı : ı:> . .ı:JH7, -1-lc..J.O. -1-60~. ·+60:l. -+HO;}, tVHH. 
:> 1-~~~. (i0l7. ()-i-7H - K<mır : li%. lttl.ı. 

Yollıık knıııııılnı·ı : :ıı:l.1. H..J.O. :iH:1. li2.-l-~. 

()~4:1, 
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- Geçic·i bir bütı:r yürürlüld<• iken ölf'ıı' bir 

nıi:llf'tvekilinin örlf'ıwği, aşağıdaki Hıışkanlık 

Divanı kaı·aı·ı ilr, fif'nrlik olaı·ak ,· rı1lnıiştil': 

8 Ocak 1940 tal'ihiııcle wfııt ed<•ıı :\lu~ .Jlil
letvekili Baı·i Decleoğlu'ınuı , :ı050 sayılı Kanu
nun ikjııci nıa<ldesi geı·eğin<·<>. ı9.t0 yılı ödeıı(•

ğirun wl'ilıııı>siıw Bıışkanlık Divanının :~ı Oc-ıık 

1!=140 taı·ihli toplantıı-ımcl;ı kanu· v<•rilıniştil'. 
C:'lla<1d<'-JR) . 

[18] - ;.vrrC'lis : 
I. ı /ol Eki ın L:340 tal'ihiııclr J,J mıul me>ıel<•ı;ini 

görüşmek ür.eı·l', 

22 l•;ylıll l!):JO ta rilıinde u ı i Ili pa ı·;ı kıym<:'ti

niıı ko1'Unmas1 <lulayu;iyle. 
H. X. 1947 taı·ihind<' , Hcısan ~akn Kabinesi

nin j)l'(lg'l'aınını oknyaı·ak .\fre]Ü;lPll giin'll oyu 
istemesi için, 

12 . IX . ı955 tadhindc, İstanbul, İzıııil' V<' 

Ankaı·a'da iWıı Nliıen 1danj Örfiyeııüı tnsdilo 
i<:: i ll' 

('unılıuı·lıaşkanı tanıfıııdaıı; 

2. 2..J. Ekim ı9;3.t taıihindP Yngosl:wya Kı
mlı .Alrk~>aııdıı·'ııı öl(liiı·ülnwsi nıümısrheh~-lf', 

:3() 'l'enınıuz ı9:j(j d<J ..'vlontı·rux SijzJr~ııı\·Riııi 
görüşnırk i(:iıı. 

1 ı Knsıııı ı9:H-\ d<' Abıtüı·k'üıı iilüıııü doln
yısiyle, 

:za Şnlıat 1 !-I..J..) te AJı nıaıı~r ;ı n· .fn poııy.ı 'ya 
hndh ilı1n e·t'nı 'rk iı~in, 

Meclis Başikan ı btını . fııl'd an; 
:~. ~ Ağu~tos 19+-ı. tal'ilhiııde Alnııınyıı ilf' 

mÜn'a.srlH•tıeı·i·ıı ıkeıs'ilmrsi i(:in, 
111 iınzalı öıneı·ıı:f' üzeı·iıH' yine iVfı e("ii 's Baş

kanı üınıfmdaıı: 

Olıığaııüstü rl\ıpıaııltıyn (:ağırılıııı~tır. 

(Madıle- 19). 

[19] - l>aJıj ,]] :\izanwanıenin D6 ncı nıadde

s·iylr !l8 nei ıııadde~inin soıı fı lkr·ıısııın ihn ıkıııızl 
(M <1ıd ıl r - 20) . 

(20] - J)ıı]ıiJi 2\iZ<llllllilJIJ('lllll J..j.!) 

ımıddı>Jpı·iııe 'bakınız! 

(1\hı(hlr - 22) . 

ın Jl('l 

[21 ] - Bu nıaddcnin görüşülımesinde «DaeüJ
fünun nıürlel'l'isliklrri thnıHlaıı ınüste~ıuH1ıl'.» 

ıııealind(• tstnnılıuı Me.lırı:su .\'li Rıza no ~'anılıaıı 
Mf'lhu~u \-;ı;;ıf' .tal'nfın<la;n ıverilrıı ta' lo·]Tleı· Ka
ınıutayea ı·erlcletlilıni rşti. (28. 1 ır. 1:34-0 - ('ilt 7, 
:4nyt1a K:3f5 :1-Wi ) . haı t>tft !zınir M('lbmm Seyit ~m 

,vii zel en r:ı:Akilmiş sayı1ınışhr. ( 1 ::ı40 - Cilrt ll, Sa,y
fR 19!) ) . 

- 87 mınıaralı yorum : 
Aı~k·aıw Hukuk Melktelbiıuin ali ,bir mesleık 

ıııt>l<t·elıi nlıd-uğ·una. ve me'l<lte!lJi1n ıdersler1:n'e maaş 

değil, ii ('l'eii t1aJlui r veri-lıdiğine ~) iııııaen ibu nma.l
'ii'ııı 'liğ·iıı ınehuiS'Juıkla ic:tiımaıncla •lıi~,Jü ı · nıa.hzue 

ydk'tnr. 

ı 3 Şuıba ·t 1926 
ll 1 nunıanı.Jı yorum 

Büyüık 1\fille't Mecli-si azasnı<la.n bil'inB Hü
küıne:t 1ıaı·afııL{Ian .tew1i ediılen muaryyen ve n.ııu

vıa lkkat 'bir· iş Hüki.iırıd ıııE'lll\ll'iye'tiııideıı Hddıo

lnnHnHız. 

ı ı() Şuıhnt 1927 
- 18 ııuıııaı·alı Karar :· 
Tii~yütk Mi>Heıt Meclisi azasının hel' hangi ıhiı· 

meıınul'iye>ti ulnlesin<le c:e'nıedrp ıerbııemresi husu
sunun IIeyE'ti lenüyeııin tctkli [ veya mi~talaas.ı 

üznine Hüyi:i•k Millet Mcelisin't:P t<ukal'l'i.b· €'tti
l'ihnwsine ka ı·a" v.eı ·il<li. 

«' ı'e~ldlft1tı l'~sasiyf' Kaııuıınımn 2!). ıııadtlt·~i 

i' if' lııı kıanı r a 1'( ıık ıb ii kıünısü11 'ka~ınııışltır.» 

- 2:1!1 ımınanılı K•cıı•aı· : 
Mec·li1si .Milll fızaswda: ıı üfıı,- a veilcflleti ilıe işti

ı:nıl P·d(•plpı· nıı•srı cleı·hnl ıııeıı'ime ' kaı'aT rveı·~kli. 

lll . lT . ı :18R 
1 

«Bu kanı!' ..J.60 ınınıar·alı Ka.ııuımn + ncü 
nıadclf'siM · g-ön, 2,5 Nisan 134>() tıaı·ihiml<'ıı nıeı·j 

yül'iil'lükte lh•ğildin 
- 2:iG ınuııaı·alı K;ıntl' 

Mr<'li·si 1\li azasının ınıiitaahlıitl~k ~'apınalan
ııın ' 111E'n'iııE' lkaı·ııl' vrı-:i~ !di. 

- Milldn·ıkilleri. nıaılıallc ilııtiyaı· heyeni 
ü.vl'liğinr se(:i:lcıııczlel'. (Kaııuıı Xo. 5046 - Mııd

c1c> :ı. ;.4oıı 1\ha) . 
,) ımınırınılı n.oıtltaki :-ıo6 sayılı Knı•anıı ii]<im·i 

rı : knı .-,ı Illi d ;ı lwıJmıız! 
(Mııdt1(•- 23) . 

[22] - 'J'. H. :\I. :\IL Başka nı ::\Iaknın Öcleneğ·i 
lıakkımlıı Karımı ~o. 5861, 6479. 

- B. l\'f. }'f. Divaııı Lıiyaaeti Azasıııa Tazıni
nat ftaı;ıııa cl<ıiı· fCaun No. 756. 6481. 

(Maddr - 24). 

[23] - Dahili ~izamnaıuenin 12 nci madde
xiylr karşılaştırınız! 

(Madde - 25). · · , 1 / 
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[24] · Dahili Xizaınnamt'nin lJ2 nci ınaddt' 

Riylr. kllqjllaştıı·ıııız 1 

:\fadd0 - 20 ) . 

t25] · Şeyh Nait aJ·aklanması nıi.'uıasebetiYl <' 
aısb'ri hareketleı· bölgesinde v e Ankara 'da inı
ı·ulnıı lstiklal Mahkemelerinden biı·incisi tanı 
fıııdan verilecek ölüm cezalatııım J\Ieclis~e oıımı
ımı<lan yerin<' g'('tirilnıelet·i \' <' Ankaı'a tstiklul 
.\1 ah k<'ıne:-ıincc Yel'ilPcek im türlü e<•za.laı·ın is(' 
:\feclis(' sunulması 4. Xl. l:341 de karar ııltıııa 
alınmış ( Kaı·aı· : l17 ) ve ölüm cezası vcrnı('k 
~·etkisi 20. Vl. 1:141 de a<lı gc<:cıı nıahkeııı(',V<' 
d<· nt'il ıuişti. 

( Kanıı·: 136). 
.Aşağıda yazılı 5fl5 numa.ı·a ve :u .Jiart 134-l 

tarihli Kanun ilf' hn vetki Divmıı Harlıleı·r <hıhi 
vedlııüşti : · 

~<Hali haı·bdc yahut nıüscllahan ,.e ıııü<:t('mi
::ın ıs~aı.~ nllnnıııda sahai harekat ve isyandaki 
İılaı-rı Oı·fiY<' t l l 1 .. ı ı ·ı 1 ·ı· . ıııın a ca arınca nıuteşe <tU n n-
ıııuııı divaııı haı·bh'nlen si\dıl' olan idam luınır
ları. oı·du V('ya kolordu veya hut müstakil fı dw 
"<'YH ıııevkii ınlistahkem kumandanlan ta nı fııı -
clan badetta~<tı·ı 1 h J • 1' ,, · c (er- a . lllLaz ulunuı·.» 

Bununla b .. b . . . . • eı ,ı el'. :\Iem'BH'ıt vakası üolnyı-
SJ,YIP ılan oltı ·ııaıı L• 1 .. t' .. l 1 t' 1 ' .~ı oyoıı(' ıııı ın uc c e ınce nı 
kanun uyg·uı · . .. · mııııaınış ve <lınıııı harlı 1al'afnıctan 
huknıoluııa .. 1 .. '

11 o tııu eezalan ~ l e ı·lise suınılıınıstur. 
(Ka nu· : ()J ı ) . > 

Noııı·ad·ın ı · 1 ~ . . ö ·r 1 ' m unıuıı l<) )!ayıt; lH-HJ tul'llılı 
1 1 daı·e (:3832 ) Kanıımı il<, kaldınlınıştıl'. 

- 2 84 sa~· ılı « 'l'uııc<'li Vililyt' tiniıı ldıın'si 
hakkında Ka . .. · . 

'ntm» uıı -10 ııcn ınad<l<•sı : 
İda ın h "l .. ı · . f . U cuııı E'l'ltıın vali \ ' C knıııandaıt ÜJI'a-

ınclaıı teeilr lı"t"tı .. "l ı· ~· 1 ı· 1 . f · · '" ın gonı ııH' < ıgı 1 ;ı c< ıı·c <' ııı azı 
< ' ıııı·oluııuı· . 

..J.SOfl nuıııanılı Kanundan soııı·a tcındit vap ·ıl
nıadığı i<:in. 2884- ııuınaı·alı Kanmı :n Aı·alık 
1fl4f) <lmı itı'lıaı · .... l"k ı ll ll ' <'ll yuı·uı · n 1<'ıı <a cıııış o 1 ıı. 

(}faclcle • :2G ) . 

. [26] .. Dalıili .\izaınnamrnin LRO ııri nıaılc1<' 
sıylr hıı·şıla~1ıı·ıınz! 

- 1:) ııuınal'ıılı nilttııki lfi17 sa~· ılı Knnmı 
hakınız! 

.Atatürk'r suikasıt su<:undaıı Ankanı lstik
laJ .\fnhkcııırsi luınn·i~'](' tutulan :27 ıııilletwki
liııclı•ıı : 

l~rzurum 

I<Jr-ıkişelıiı· 
Rüştü (Paşa ) 

A 1'i f' 

istanbul 
tznıi1. 

~aı:ulımı 

~i nı s 

İsmail Canhola t 
Şükrii. 

~\ bicliıı 

Halis Tmgut 

]:{ Teınınuz Hl26 da adı g'('<:cıı mahkeme ka
ı·ııı·iyl!:' , asıldıkları ic:iıı, 

istaıılıul .Jlilletnlüli Haul' Orhar, :vin!:' o 
ıııalıkenW<"<' o ıı s<'ııc• silı·g· iin <•rzaı:;ı giyc1irildiği 

iı:in ı "~ l 
:~ . X l . l9:2fi da milletvekilliği sıfatlnrı l<alk-

ınıı:jt ı ı·. 

- ~lar:v )'[illetvekili 'l'alı::.in ' iıı. ada.ın öldüı·

ıııey<' kışkıl'tına.ktaıı. Ankaı·a. İstikliil ;)lahkeıııe
fdn<·c' nıı sc'nt' ki.iı·<'k ecuısı lıi.ikınü giycliı·ilıııiş 
old uğ·u ııtla ıı, 7 . lY . 1 fl26 tla mill c•tH' killi ği sı l'ıı

t ı kalknııştır. 

- nııhr-iye eski Bakam n ('ebeliberekd Mil
lc't\'C'kili lhsan l~ryanız\m , lıanız mcsel<'sind<' 
,-azifl'i ıııeımu·i~'l'tini suiistimal ,.(' YaYnz mese

lesinde fesat karı111 mnaktaıı , 
Eı-tuğrul eski .ı\Iill!:'iYekili lk Fikı·pt 'in, du

landırıC'ılık fiilinin faili olduğu i<:in, 
Yi.ic<' J>i, · aıı kara.ı ·i~·J p lıiikiiııı ~iydildcri tlo

la~· ısi?k 
.Jfilleh·!']dlliği sıfatları n . 1\.,.. IH2R d<' kalk-

ını~! ır. 

()laddc - :n ı . 

- !üıınutarın J :) . J . l9-! 7 tarihli 31 nci Bir
IPı::iıniııJc kabul oluıııııı (:)8) sıra sa.nlı Ana~·asa 

Konıis~·oıın raporundan hfızı ıııi.italfıaJar: 

.\ııaya:-ıanıı z , :!.7 nei ıııa<ld0;;inde ınillpt\·e kil 

liğ· i ~nrntınııı luıldıı·ılımısıııı !.!'<'l'Pkli kılan hall('ri 
ıı<:ık olarak n • tahdidi hir ~Pl<ilı.l(' belirtınii-jtir. 

Burada nıi.i lı i ın ol an nokta. mil letwkill i ği sı 

l':ıtıııı kalcln·aıı lınllı' riıı . 1:.! ııei ınadd!'ıl<' .nı~ılı 

ı (~ ı Rauf Orlıay 1'1. Dönondc tekrar mil/rf-
1'( h/i sr ~·i/miş 1'1 o Zltmaıı ('. IT. P. Ocnrl Ba,~kaıı
l'l' ki//iği'ncc .IJII!fllılaıwıı bir lıeymuımııcrfc .~iiy/1 

dr ııilmi.~ti: 

Hall[ Or/)(fy'nı hakkında 1 rı·elcr lzmir J.~tik 
lô./ .lfa/ıki mesi fara(nıdan l' e rilmi.~ olan nıalıkıi

miyrt karamuıı rej"i i<:ili , L'Ôkı miiracaatı iiz ri111 

yıt, pılıll'/.~ olun lıllkllki tetkiktc , araya giı·mi~ ola11 

ıwııu11i af krnııuılan, isnadolıoıaıı fiili lirrtaraf 

r ttiği rtibi mulwkr m1 nin iad1 sini de gayrinıiiın

k ii 11 l• i/nu ş ı· e m ulıakem c iarli edi/ ebiise ydi, lı e ra 
etinill nııılıakl•ak ol11coğı ka11aıtfi1tc ranlnu.~ ol. 

d ıı .Cfll r;öriifmii*tii r. 
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milll-hekiJi sc(:ilme.n• mfmi hallrl' <;('\'l'esiudeıı 

daha dar hir <:Pr<;<'w içinde ıııiitulfta Pdilıniıj ol
ması keyfiyeti dir. Yani, millet w kil i sc~:,ilme.v<' 

ııı[uıi haliN'in iıl'psi değil, bunlardan .nı lnız biı· 

kısmı, ıııill!'t\· Pkilliğiııi kaldırabiliı·. ~ormal ola
rak, nıilJPtvokili SPQilme~-e ıni'mi lıalleriıı hepsi
nin, milletvekilliği sırasında orta.~a <:ıkııuılm·ı 

lıalinde, bu sıfatın kalclıı1hna~ıııı gerekli lnlma.'lı 

lazımgel irdi. Nitekim .'abancı nwnmatın Kızı

lan bu sistemi kabul E'tmiı;ıtir. Ana.vasaıhızın 

hu balıiste <:ok kıskan<: <1avraıımı~ olması key
fi.yt'ti, mill d Yekilliğ'i sı fatını kalclımıak hfidi 
sesini son derece ağır saymı~ n · oııa göı·<· da ı· 
ve tahelieli sebepler koyarak bu neticeyi çok va
him hallere hasır ve t'ahdidetmek istemiş oldn
ğu düşüncesiyle izah olunabilir. 

Seçim Kanununun 29 ucu maddı?si ve Yük
sek ~'lı?clisiıı 306 numaralı KHral'ı gereğiıH·<•, mil 
letvekilliği sıfatı, seçim bitip de reylerin en ço
ğunun bir zat üzerinde toplandılğı anda tHayyün 
eder. O andan itibaren, o 11at, tutanağmm Mec
lisçe onanınası şartiyle mukayeddolaı·ak, millet
vekilliğine mahsus bütün kanuni hak ve saliilıi
y<'tlere sahilıolHıu~tul'. 'l'ut:ınağııuıı oııaıııııa 

smdan önce andiçer, bütün müzakcı·c ve kal'ar
Jara iştirak eder, oy verir, hatta kanun teklif 
edebilir. Ödeneğini de alır. Tutanağın Meclisı,:e 
reddi, in-t:isahı bir şartm tabakkukn mahiyetin 
lle bir hadise olup, bu hadisenin vukuuna kadar 
devam eden bu geçici hukuki durnın, tutanağııı 
onannıasi,vlc kati)eşir, istikrar hulur w devam
lı hir ınahiyet alır. Artık bundan sonra ınillt•t 

vekilliğinin reddi değil, kaldırılması ihtimali 
bahis mevzuu olabilir, ki bu kadar ağır bir ne
tice doğurahilmek için de çok açık kanun hü
küııılel'iııiıı IIH'\ ' (•udolıııasııHı kati · ih1iyaı,: \' t' 

ıaı·ul'et vardır. 

[27] - 491 sayılı T~kilatı Esasiye Kanunu
nun kabulünden (II. Dönemden) beri, memurluk 
kabulü ve seçim çevresi tercihi halleri dışında, 

yalnı?. aşağıda isimleri yazılı olanlar milletve
killiğinilen çekilmiıılerdir. 

Dönem U. Dr. Adnan Aoıval' İstanbul 

Gl. Refet B<'lc » 
Nuh N aci K.aysel'i 

III. ~üreyya (Paşa) 1staııhtıl 
IV. Halil ... iflj .vianisa 

YII. f'eHıl Bayar İzmir 
VUI. Yavuz Abadan Eskişehiı· 

VIII. Behçet K. Çağlar 

IX. Kazım Taşkent 

X. Kemal Atay 

J~rzincaıı 

Manisa 
İstanbul 

(.'e kil nH' öııel'gclHi, 

bulüne değil, bilgisine 
(Madde - 28). 

daima, Kaınutayııı. ka 
sunulmuştur. 

[28] - İstanbul Milletvekili Haydar ve Mar
din Milletvekili Muhittin Birgen 'in bu sıfatlan 
603 ve 1245 sayılı kararlara göre dii~ınüştür. 

(Madde - 28) . 

[29] . Memurluk kabul etme halinde, mil
letvekilliğinin düşmesine gidilınektensc millet 
vekili hir öneı·ge He çekilmekteclir. Bir milletve
kilinin memurluk kabul ettiğini gösterip Resmi 
Gazetede yayınlanan kararname ile o milletve
kilinin çekilmesi aı·asında bazall uzun zanıanl:ı ı · 

geçmekte (Konya - Ali Muzaffer Köker- 7. VI . 
1944, 3 . VIII . 1944) olduğu gibi son zamaular
da Resmi Gazetede böyle bir kararnamenin çık
mı.ş olmasına rağmen milletvekilinin r,ekilme
diği de görülmüştür. (R. G. 6659 ve 7297). 

- 5 numaralı nottaki 306 sayılı Kal'al'ın 2 
ııı·ı l'ılu·ıısıııa dıı lıakıııız! 

(Madde - 28). 

[30] - MillctvekillHi Seçimi Kanunu (5545-
Madde• : fi l. 

( .\faddc - ~ı.! ). 

[31] - Olağanüstü toplantıda. se<:iın yenile
ııir ( TV. Oönem). 

(M adet .. - :n ı. 

[32] - Jngilterr Kıı·alı Altmcı Georg •\ın ce
naze merasinı-inde hulunınak üzePc Loııdra'ya. 

giden ('nınhurbaşkımı CE'ltıl Bayar'a 'r. B. M. M. 
Başkaııı Hefik Koml1aıı ,·eldil<'t l'tmiştiı'. (13 . 
1 r - Hl52) . 

- Ameı'ikaıı deniz filosunun ınanevı·asına 

i~tiı·ak hususunda vakı daveti kabul e<'len Reisi
c•umhuı· f'ı>lal Bayaı·'a 'I'. B. ::\f. M. Reisi Refik 
1\.ol'altan vekalet etmiştir. ( 1. Xl. 1952). 

- Yuıınıı Kıı·:ılı Birinci Pol'ün nıcmlcketi

ıııiz<' yaptığı ziyareti iade \1(' vakı davete ieabet 
<'tmek Üzpı·p A tainıı 'ya giden Reisi<·nınhur Ü<'

lfıl Bayar'a 'I'. 13 . .\f. :\-1. Reisi R<•fik Koı·aftaıı 

v<'kıll<>t rtıııiş1iı·. (26. Xl. 1052). 
- Heüıieumhur IEiseıthow<'r tara.fıııdaıı vakı 

cl a ''ete icabet etnıek üzel'e .Amerika 'yı ziyarete 
:ı-idPn Rı>iRirnnı h m· OeHll Rııy11 t•';ı 'l'. B. 1f. 1J. 
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·Reisi Refik Koraltan vekalet etnıiştiı'. ( 18 . 1 . 
1954:). 

- l{eisicumhul' .Mareşal Josep Broz 'I'ito 
tarafından valu davete icabet etmek üzere Yu
goslavya'yı ziyarete giden Reisicumhur Celal 
Bayar'a T. B. :M . .M:. Reisi Refik Koraltan ve
kalet etmiştir. (J . Xl . 1954:). 

- Vakı davet üzeı·ine Pakistan'a giden He
isicuınhur Celal Bayaı·'a 'I'. B. l\f. M. Reisi Re
fik Koraltan vekaJet etmiştir. (14. H. 1955). 

- Reisicumhur Camille Chamoun tarafın
dan vakı davet üzerine Lübnan'ı ziyarete ıd: 
tlen Reisicumhm Celal Bayar'a 'r. B. ·M .. M. 
Reisi H.efik Koraltan vekalet etıniştir. ( ı . Xl . 

l955). 
- Şohiıışah )luhaınnıed l{ıza Pehlevj tanı

fınclaıı viikı davet üzerine Iran'ı ziyarete gi
rten Reisicumhm Celal Bayar'a 'r. B. M. l\L 
J{cisi Refik Koraltan v0kftlPt 0tlniştiı·. (ı . Xl . 
I95fi). 

- MajNıte Hüseyin Bin 'I'allar tarafnıdaıı 
yfıkı davet üzerine Ürdün'ü ziyarete giden Rc
isieuınhm Celal Bayaı·'a T. B. ~L l\L Reisi Re
fik Koraltan vekalet etmiştir. (16. Xl. 1955). 

(l\'laddc - 33). 

[33] - Atatürk'ün ölümünde. Başkan 11. A. 
Renda :MceHsi ll . Xl. l9S8 de toplantıya <;H

ğırmıştı. 

( l\laclde - :l-1:). 

[34) - 3146 sayılı Kanunun Meclü;<:e kabul 
tarihi 31 Mart, Cumhurbaşkanlığınca tasdik ta
rihi 7 Nisan ve> Resmi Gazete ile ilfın tarihi ;30 
.\Tisanclıı·. 

[35] - Dahili Nizanınamenin 23~ nci ınaclde
:;inin ::ı ve 4 ncü fıkrala ı·ı ile karşılaştırınız! 

(.Madde - :{5). · 

[36] - Dahll. Nizaınnaınenin 11 nei ınadcl(• 

ı<iyl c karşılaştırınız! 

- Bu söylcvi, Cmnlıurbaşkanı Ai.atürk'üıı 

ı alıatsrzlığ·ı r1olayısiyk, 1 . XI . 1H38 tarihind~' 
(Dönem V. '!'oplantı -J. ) Başbaka u r ·rlal Ba,,-a ı· 

okumuştur. 

Kütahya :.Uillctvekili ~\.hmet Talıtakılı<; 

ve iki arkadaşınm, 0uınhurba:;;kanınııı ·ı Kasım 

1949 tarihinde Türkiye Büyük Millet ~1edüün

de irat hnyıırdnklan ·söyle,- hakkında Başh~ı

kandan "-"€nsoı·n a~ılmasına rlair iiııergesi (T. J) 

J.l . .XJ . 1949. Sa~·fa 33:3:.i). ('1'. b. 1J..XI.19-!9. 
Bay:fa 64 :66). 

(Madde - 36). 

. [37] - Oalıill ~izamnaıneniıı 8 nri madde · 
si;.-! e kal'şlaştmnız! 

(Madde- 38). 

[38] - ±1 nci madde ilc karşılaştırınız! 
(::\Iadcle - 39). 

[39] - .J39ö ınımaralı Kamııı. 
C.\Ia.dde - 40). 

[40] - ..J.~37 nnıııanılı Kanumuı :J. 7 ve 12 
m·ı ınad(1cleı·i. 

..J.!l!)S numaralı Kanun. 

Ueııclknrına:v Başkanlığına ta.viıı edilc
<'dderin ::\[araşalliğe _yükseltilıneleri hakkındaki 

hir l\'klif kabul edilmemiştir . (28.XI.l947). 
(Madck - 40). 

[ 41] - Reisicuınlı ur tahsisatı hakkıııda lüı 

mın ~o. 6167. 
C.\Iadd r - +:~ \ . 

[42] - Ankara, 16 a. a. - Cumlıurba~kanlı· 

ğından bildirilmiştir: 

Umumi :;e1:imleriu neticeleri 15 ::\!ayıs Pazıu

tesi günü akşama doğru r:okluğuıı DcJuokrat 
Partiy(' ge<:tiğ·iui göstermeye başla~·ınL·a Hükü
met c;ekilnwk Ye yerini Ekseriyet Pal'tisi üye 
l;'riııdl'll mürekkep hir Bakanlar Kuruluna tcı·

ketınck arzusmnm izhaı· PtmiF)tİ l'. Bnını ıııüta

akıp Cnmhuı·haşkam Demokrat Parti Başkanı 
CeHU Bayar ·ı daYet eclet'ek clnrnmn keııdisin·.: 

bildirmiştir. Bugün saat 11 ele cevap ııetircn 
Demokrat Parti Başkanı Biiyük :\!illet }Iceli 
sinin toplanmasından öne<' Hükümet kurmak 
i~iıı vaktin dar olduğ·unn sö. li~·crek itizar et· 
miş ve Hükümetin Merlisin toplanmasınrı kadaı· 
iş haşında kalması i.emennisindc hulmımuştur. 

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Hükümetin c;c
kilmc arzusunu kabul etmiyerck -"-eni Meclisin 
toplanma gününe kadar vazife baı:ınıda bulun
masını istemiştir. Memleketin her tarafınn.ı 
iftihar edilecek hiı· rnmiye1 "" asa,vi~ hükiinl 

~i.irmektedir. 

[43] - llaF)vekil isınet 1nöııi.i. :W Eylul 19:ri 
de Re~icumhur Atatürk'ten bir lm<,:uk ay me
zuniyet almış ve İktisat V e> ki li Cdftf Bayar 
Bı.ış,PkalPt V('killiğim> tfı~·iıı olıınnnıştm·. 
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Sonradan İnönü, 25 Ekim 1937 de Başvekil

iikten çekilmekle yerine gc(;eıı C~Hil Bayar Ka
binesinin listesi. J Kasmı ı937 de ını1tat toplan
tısmı yapan Büyük ~{eclif.w. hcnwıı u g·üıı sunul-

. muştu. 

- Başbakan Recep Peker· 9 Eylül 1947 elf' 

g-örevinden çekilm elde yeı·ine Hasan Saka ta.yiıı 

!' dilmiş ve .Mrclis :30 Eylül ı 947 . tarihinde Cum
hurbaşkanı tarafından 8 l<';kinı için toplantıya 
ı:ağnlaı·ak durum aynı taı1.htf• Kamutayın bil
gisine sunuJlmuştur. 

Yani, biı· kahine deği:ıikliği vukuunda. ;\IN· 

lis toplauık değilse. 1oplantıya r,ağonlıı·. 

(Maddf'- ..J.4). 

[44] - Hükümet programı bastıı·ılarak ev
velden partilere dağıtılır. ( 18 . Vl . 194R, 24 . T . 
1949, 29 . y . 1950 Vf' 30 . Til . HHil). 

(Madde- 44). 

[45] - Başbakan ve Bakan }{akanı Öden€'k
leri hakkında Kanun ~o. fi857, 6480. 

(Madde - 45). 

[46] - Dahili Nizamnameniıı ı 69 nru nıiıd
desiyk karşılaştırınız! 

. (Madde - 46 ) 

[47] - Bu kanun daha tedvin edilnwıniştir. 
Kamutayda bu mesele hakkında tartışmalaı· 

yapılmıştır. (T. D. 9 . fX . 1946, ı H. ll . Hl49 -
~ayfa : 264 :266). 

(Madde - 4 7) . 

[48] - 4951 sayılı Kanuna i>akmır.! 
C'vladde- 48). 

[49] - ('ekilmiş olan bakana vPkillik iı:in da
hi bu hüküm tatbik olunmaktadıt. 

- Bu maddenin tefsiri hakkındaki takl'iı· 

üzerine. Anayasa KomisyonuncH hazıl'lanfln nı

pora ve bu husustA ceı·eyan eden müzake'ı·e lere 
bakınız! (T. D. 26 . Xl . 1952 - ~ayfa : 321 ::3:10 . . 
Anayasa Komisyonu rapm·u - ~. ~ayısı : 23ı ) . 

(Madde- 49) 

[50] - 803 numaralı Karar 

Devlet Şurasının Deavi Daiı·csi. kazai vazife 
gören ıniistakil ın ah k e mf' sı fat n sA la hiyPti;vlf' 
mücehhezdir. 

12 Nisan 1 !l:i+ 

- Türkiye Cumhuriyeti F.jınekli ~andığı Ka
nununun 39 n cu ınaddesiniıı (B) fı kl'asınııı yo-

ruınlannıasına. ıuahal olmadığına dair olan 172?\ 
sayulı Kaı·ara bakımz! 

( 1\fadd<:' . 51). 

[51] - Yargıtay Kanun nuınaı·aları 
4, 871, 469. ( 1,8), 485, 884. 1221, 1684, 20Hl, 

2020. 231~ 2769, 3006 (2), 3032, 5458, 5859. 
Asliye Mahkemeleı-i Kamınu ııunuır·aıaı·ı : 
a67, 1848 (19). 254..ı. 

..ı.69, 4H2,834, 981 ,37 4 7,37 -1-H. 
'Sulh ,\Jahkcnıelcı·i 1\anuıı 

14 Nisan 1:329 (1086- ::>8ı ) 

469 (6). 492. 98ı , 374~. 

( ~faddc - 53'). 

[52] - ıı sG sa;vılı Karar: 

numaraları : 

A 1'1\'iıı IllH1tıi 'l';ılıımı Döı·düıwü BiJliik Ko
mutanı iken ;1..ı.7 ııuıııaralı Kanunun diirdünri.i 
maddesine tedikaıı tf'ka.üd(• ~f',·k edilen Yüzbaşı 
~'fehmet Kamil ~i.isiııı hHkkım1a Aı·zuhııl J<;ncü
ıııı•ııi tn mfmda ıı ı•vvclc<' IIJf'll Ci ka nu· Yeı·ilmi~ 

vı• ıııuma.i~cylı bı.ımııı iiıwı-:inı• ıııuhtclif llH'ı·cile 

rr ınüı·acaat Ptmiş ise de hu ıneı·cilenleıı lehi
ne bir kaı-aı· istihsal edemediği Vf' ~oıı 'l'ctkil< 

' ::\Ieı·<.:ii Encüıııeııiniıı alleyhinde ,·eı·diği karıını 
itinı.zeıı t0kı·ııı· ~feclisi Aliye ıni.inıeaat eylediği 
w bu isticlasıııın :~4 ı0 sııyı1lı Kanun nıucibiıırr 
Asker·i Teın.viz :V[alıkf'ınesinf' <lcnedilc1iği ve nw

seleyi bu suı·etlr rif' aJıın Askeri Teınyiz Mah 
kemesinden lehine lıiı· kaı·ar sadıı· olarıık Inı 

kaı-arııı katileşm.iı:; olduğu an !aşılmıştır. 
Aı·zuhal Encfınıcni. luıı·:ırıaı·ıııın mahiyeti. bir 

;ıy zaı·fmda M0elis ilzıısı ta ı·a.fı ndan itirar. nı
kıılıulma.yıııca katiye1 kcslıedeı·ek }IN·lil'ı kaı·:ı-

ı·ı halini alaeağı 

· nın.dd~?siylP tası·iL 

l)Hhili "\"izanınanıcnin !)7 ıwi 

vr tesbit edilmekle beı·abeı· 
kaza nı rı·ril c ı·i nden sil(1ı ı· ola n ilftmlaruı tf'hcti ı 

Vf' tağyiı·inr de imklin olmadığı 'l'f'~kilfttı I<Jsasi
Y<' Kaınmnıınıı 54 ıwü nıadctesi saıih hükmii.ik
tizasındaH hıılunduğuıırlaıı sıı-f hn hadiseye haı-; 

ve munhasıı· olmak üzeı·e ııınhkrnır hiikıni.i.ııüıı 

infazı lazını Vf' r.anııi hultınduğuıı;ı kaı·aı· \'f'ıiı 

ıniştiı·. 

30 M ayıs ı 940 
ı J 87 sayılı Karaı·: 

Askeı·i katiplikten mi.i.tekait İı·fan Akyüz'üıı 
tekaüt ınaaşı hakkındaki talebinin reddini na
tık olan DiYan Heyeti Umuıniye karaı·ı. Biriıı

('i.kfunııı ı9:38 : Şuha1 1989 ayiarına ait rapoı· 
üzeı·iıH' :Meclisi Aliee ittihaz buymulan 1l4;) 

ntıııtat·alı Kanırııı :~ ueü fıkı·aı-ıiylı· taı:nri-p bu -

1 :~ 
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:vunılnıuş is~ dr bu· kaı·ardan rvn'i nıumailrv

hiıı I>ivanı iVIuhaı-;rhat kaı·ıırı aJryhinr Ask~rı 
1'~m.viz · Hahkemt'siıw davfl a<:tığı n nl'tleedr 
nırzkfır ınahkeınecll'ıı iddiasımn ,-fıridoldnğı.ııııı 

elftir kantı· iıoı 1 ihıml cylediği a.nlaşılııııştıı·. .\ ynı 

mcsr~l' hakkında (laha <'vvrl sildl!· olan ııwhkr

ınr ilanıınııı t<'bdil Y<' tağyiı · vr trhiı· rdilıniyr 

rt>ği 'l'eşldlatı Esasiyr Kanununun ;).J. n<"i.i ıııa<l 

(]rsiniıı sal'ahati iktizasıı{dan oldujhmclaıı tı·fan 
Akyi.i.z hakkındaki ınahkeııır kaı·aı·ıııııı iıırazı 

if· ll h~~dC<'('ğiıw kııı·a ı· vrrilıııiştir. 
::n ~fııyıs 19-J.O 

( Madd(' - :1-+ ı. 

[ 63] - Hakinılrı· Kanunu : :2556, ~206. :~fiOI, 

:1 fi9::J. !18R:i. ~ 1 !i9, -+4:1fl. 4 7fl 1. .1017 .. )4!17. 
( .\i<H1dP - ;)fi). 

[54] - 15n ııırıtlde hi.iknıii.nüıı nskcri acl11 ha 
kimleı·lr Yargıtay saveı vr ~·anlııncılarına d:ı şii 

mil olup olmadığı hakkıındaki hir .vonını istrği 
nı Hiiki.iııırt 25 . XTT . 1942 dr g·rri nlınıştır. 

( ~1adde - 57 ). 

[56] - <.'eza Huhııkenıelrıi Usulü 1\annıın 
1412. 

Hukuk Muhakenwlrr·i Fsu;lii Kanumı 10~(1. 
(Madde - 58 ). 

[56] - Büyük Millet J'Ieclisinin kuruluşun
nan neri Yüce Divan döt·t defa toplanmıştır: 

1. Bahriye e&Jci Rakanı İhsan @ryflvı.ız için 
(Karar: 394), 

2. 'l'it>arr1 Nıki Hakmıı Ali C~ınani ic:iıı (Kn
ı·rırı~ 414). 

3. Bahıiye eski Bakanı Mahmut )hılıtar 

K:ıtırcıoğlu i.ı;:in (Karar: 511). 
4. Gümrük ve 'l'ekel ('Ski Bakanı i'Hıııd 

Hayri Üı·güblü iGin (Kaı·aı·: 1567 ). 
482 mımal'alı Karar: 
tngi]t('ı·r'de kain (Tayınis !yron Works) fab

rikahmna. sipariş olunan üı;: aded uskurltı vapur 
rsmanına mahsuben esbak Bahri.ve Naznı Mah
mut Muhtar Pa a. ile Maliye Nazm Nail Bey ta
rafmdan kefaletsiz olarak tediye E>ttinh'n yirmi 
bin İngiliz lirası meselesi, Seyıisefain İdaresinin 
1330 senesi bütı;:esinin mülga Meclisi Mehusan
da. hi ni müzakeresinde tetldk · olunmuş ve ıneR
uliy('tİ tazminiyeniı1 evvela Mahmut Muhtar 
Paşaya ve mütaakıben kefil sıfatiyle Hazinrye 
hilizafe bonoya vaz'ı imza eden Maliye N9.Zırı 
merhum Nıı.il Beyin tıerekesine vib:ıulyed bLlln-

ııaıı wresesin(' t('veccüh etmekte olduğu anla
şıln~asıııa hinaen Seyırise:fain İdaresince İstan
bul Üı:ıüncii Hukuk Dairesi huzurunda Mahmut 
1Juhtat Paşa. aleyhine ikanıei dava edilmiş ise 
nı> g-eı-ek zaınaın hadisede ıner'i Kanunu Esaı;:i 
w gerek 'l'eşkiHitı Esasiye Kanunu nıucibinr<· 
Hry~ti Vü kelii~ıın ıneınuriyetleı'İnd.eıı ha ri<: ve 
sıı·f zatlarına ait eleavinin mercü ri.i.yeti ınahrı

kimi adliyr olup vaza.ifi ıneınurelerinden mi.i.tr
vellit eleavinin ı·iiyet'i mahkemenin vazaifindrıı 
ha.ric: göriiJnıesinıe binacn işbu dava olunan hu
susattan dolayı makann aidine nıiiracaatta muh
t arı• olmak üzrı·r davayı mnhakemeınin vazife 
noktasındfln rrddinr karar vE>rilmiş ve Mahk('
mei Teınyizee de kararı vakıın tasdik edildiği 

w Reyrisıefai.ıı İdaı•esinre tasbibi karıır hakkm
fla. vakı i.tirazat <'la reddedilerek Mahkem<>i 'T'rm
yizin rvvelki noktai nazarında Jsrar ey]eınektP 
·bulunmasına mızaı·an hukuku şahsiyrİ DevJet 
noktasından tahrik edUecek hu kabil davalarm 
ıneneii l'Üyeti ıni.Uga Kanunu Bsasiııjn ~O w ~1 

nci ve Teşkilatı Esasiye Kanununun 46 ve Ua
lıili Nizamnaıııeniıı 169 mu nıaddclerin<'lt> Dinı 

nı Ali oldıığu tasrilı V(' trshit edilmiş lnıluııııuı
sına binaen tefSIİre nı aha 1 görülem~diği Heyeti 
Um.unıiyenin otuz altıncı İnikacbnın hhinci C('l
srı:ıiııdr takarriir ('tnıiştir. 16 . n. J 929 

(~fadde - 61). 

[57] - Dahi'li Nizanuııımenüı 176 nrı madrlı>
siylr luırşılaştmn1z! 

(Madde - 67). 

[58] -
fi8~0 - !stimlak Kanuııu. 

(Ma.ddP - 74). 

[59] - 'T'oprak Kanunu 4753, 4760, 5618. 
Oı·maıı Kanunu 3444. 4785. 4914. 5658. 6831. 

(J.Iadde- 74). 

[60] -
Olağanüstü ballel' şunlardır : 
A) Umumi veya kısmi seferberlik; 
B) Devletin hh haı·he girmesi ihtimali; 
1") Türkiye Cumhuriyetini de alakalandı

raıı yabaneı dE-vletler arasındaki harb hali (Ka
ının ~o. ~780- Madde : 1). 

- 4276 sayıh Kamma göre Olağanüstü Hal
lE.>rin başlangıcı ve sonu. Bakanla.r Kurulunca 
beli ıtilıneli V(' ilan edilınelidiı·. 

(Madde - 74). 
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[61] - Kiracısını evinden ~ıkannak maksa

diyle eve girerek i<;en1eki cşyayı ~ıkanp yerlc~
nıe fiilinin konut dokunulmazhğma ilişınek de
ğil, kendiliğinden hak almak cürınünü teşkil 

edeceği hakkında bir 1'evhidi i<;tihat Kararı, 2:3 
'I'erıuunı 19-17 tarihli Hesıni Gazetede yaymlan
ımştu·. 

(.\<Iadde - 76). 

[62] - Baımı Kanunu 3680. 
O.Iadd<' - 77). 

[63] - 2D Kftııuııusaııi J 9~8 tarih VP 3820 sa
yılı Resmi Gazeteele ~:ıkan Danıştay kaı·an : 

'J'eşkilftü Esasiye Kanununun 81 nci madde
sinde ıııahren1iyeti ihlal oluııamıyaC'ağ'ı zihedi
l <'ll ınuhabcı·at, fe rtlerin h n ku knna ve muame
L1tıııa laallük eden meva<h1a ve Şuna buna ifşası 
caiı olmıyan şalu;i hususata ıniitaallik olmak la
zımgelip ylıksa asayiş ve inzıbata mütaallik ve 
IILikiiınetiıı ıııiidahal<'siııi nıüstelzim fevkalade 
ahvalde dairei aidesiııiu keyfiyetten haberdar 
edilmesi icabecleceğine ve nitekim Ceza Kanu
nunun 235 nci maddesinde memurlardan biri 
vazifesini yaptığı sırada uıemuriyetine mütaal
lik olarak takibat İcrasını nıüstelzim bir· cürme 
vakıf olup da aidolduğu daireyi haberdar etmek
te ihmal ve terahi ederse bir sene müddetle memu
riyetteu mahrumiyetle beraber ağır cezayi nak
di ile de r.ezalandırılacağı saralıaten mezkı1r ol
masına ve tc·lgraf nınhabere memurları da a.lcl
ıtlak memur sınıf ve idadına dahil bulunmaları
na göre bunların böyle bir emri kanuni ilc mü
kellefiyetlerind<' şek ve şüphe olmadığım ve bn 
baptaki (Dairci aidesini haberdar etmek) kay
dı hiçbir vakit de telgraf mulıabeı:atımn mah
remiyetini ihlal suretinde telakki edilemiyec<'
ğinden bu ıtassı kanuni Teşkilatı I!Jsasiye Ka
nununa asla muhalif düşmiyeceği eihetle mu
habere m em urları suç delillerini ha Yi olduğuna 

kanaat ettikleri telgrafnamcleri mi1ddeiumu
miliğc ihbar il~ mükellef olmaları lfizımgeleceğ! 
ve suc: unsurlarının mevcudiyctinden şüphe 

edilen telgrafnaınelere gelince; Ceza Kanunu
nun tahmil ettiği mükcllefiyet muhabere me
ımırlarına teveccüh edeceğ·i ve aidolduğu mcr
cie haber vermek şeklinde tecelli eyliyeccği ci
lıetlc mulıabcre memurlarının hilsıl edecekleri 
kanaate göre hareket etmeleri zaruri bulunduğu 
6 . I . 1938 tarihinde ekscriyetle kabul edildi. 

(Madde - 81) . 

[64] - 1 1 G:i sayılı Karar : 
Dahili :-.rizanınamenin 57 nci ınalldesinde 

«licı' mchns eetvdin dağıtıldığı <~ünden başlıya
rak bir ay i<.:inıle Arzuhal Eııcümeninin verdi
ği lnu·ann Ucyeti Umumiyede tetkik Y<' müza
keresini istiyelıilir. 13u hald<' encüııH'ıı o aı·zu 

hal için wazbata tanzim ve> takrliıııiıw nıecbuı·

dnr» denilmelde olnıasına ı.ı·örc her hanp;i bir 
husus hakkında Arzuhal Enci.iıneninin biı· ınaz
bata tanzinı eylemesi diğer encünıeıılerdeki usu
l(' tabi olmayıp ancak, cetvel halinde mebus ve 
vekiliere dağıtılan kararlara bir mebus tarafın
dan itiraz edilmesine bağlı bir keyfiyettir. Bi
naenaleylı, kanuni müddet zarfında yapılan bu 
itiraza karşı mazbata tanzimi. Hizını ve zaruri
dil'. Bir devrenin hitamında veya intillabın 

tecdidi halinde sadece kanun teklif ve layilıa
larının hüküınııüz kalacağı hakkındaki Dalıili 

Nizamnameniıı 69 ncu maddesinde şahsi huku
ka dair sarahat bulunmaması bu maddenin nıef
lıumu nıulıalifinden doğan ve Büyük Millet 
Meclisinin yimıi senelik teamülü ile katileşen 

· bir kaide olmasına göre bu nevi uıazbataların 

yeni devre i(:inde müzakere cdilnıesi lazımgelir. 
Teşkilatı Esasiye Kanununun 82 nci mad

desine göre vatandaşların gerek şalnslarına ve 
gerek i\mmeye mütallik olan kavanin ve niza
mata muhalif gördükleri hususlarda Büyük 
:Millet Meclisine müracaat vf' şikayette bulun
nıaları Türklerin fnnıne hukukuna falluk eden 
haklarmdan bulunmakla sırf şahsi hukuka ınü
taallik olaı·ak tanzim kılınan bu nıazbataları 
hükümden ıskat ctıniyen teanıülün 'l'cşkillltı 

·Esasiyenin ruh ve prensibine de taınamiyle uy
gun olduğu mcydandadır. Şu hale göre Arzn
hal Encünıcni kara1·ına mehuslar taı·afından ya
pılan itiraz ancak, mazhatanın tanzimine saik 
olup bu mazbata tanzim olunduktan sonra He
yeti Umumiyenin malı olacağı cihetlf' itiraz 
f'clcn mcbusuıı bu intilıap devresinde ınebus olup 
olmanıası ve müzakereele hazır bulunup hulun
ınaıııasııım mazbatanııı Heyeti Umumiyede ıni.i.
zake"t·esinc lıic:;bir suretle mani teşkil etıniyece

ğine karar verilmiştir. 

- Dalıili Nizanınantenin 50 ve 55 nci mad
deleriyle ka1·şllaştırınız ! 

(Macld<> - 82). 

[65] - İstanbul, İzmir ve Ankara'da ilan 
olunan tdarf'i Ör·fiy<> flolaytsiyl(' 12. TX . 1955 



iııi'İhiııde Meclis toplantıya davf't edilwiştir. 
(Macld(' - 86). 

[66] - Öı·fi ldare Kanunu ~o. :{R:32. 
( i\1acldr - 86). 

[67] - !:?•·hir ve k:ısaha ilkokullarına dPvaıu 

yaşı. Kanun No. 595ri. 
- Köy ilkoknllaı·ına eleYanı )-a~ı. Kanun 

No. 5956. 
(Madde - 87). 

(68] - Menıurin Kanunu No. 788. 
1'üı•kiye Cum:huriyıet'i lijmelkJi Sandığı Ka

nunu No. 5434. 
Devaeıt ırneıı.nurJm·ı aylıklarının t(>vhiit: ıve 

teadü~üne dair Kanun No . 86;"56, -!598. 
- 'I'üı1ldye Cmnhuriyrti Emekli Sandığı I<Ja

nununun :39 ncu nıaddesiınin ·(B) fıkrasıımı ytı
ı'l.mıl'an'nıas~na ma.hal o'lrnnıdığm'a dair Karaı· No. 
1728. 

(l\lc1odde - 98). 

[69] - 5419 sa;yı 'lı Kamunın 1 vr 2 nci mad · 
deleri: 

Biriınci madde - 26 l\layı~ 1927 tarihli ve 
1050 ısayl'lı Muılıa·sebei Uınnın)yp Kaımnunrm 

4698 'S:lyılı Kanunla değişik 5 nci maddesi aşıa
ğı·daJki şekilde ıdeği.ştirillro'iştit· : 

Bütçe yılı Mart ayınııı 1 ll'ci gününden Şu

fbrut 'aymm s~nnıııcu gi:üniine kaclar olan 12 ayhlk 
süTedil'. 

İ<kinci madde - Aynı ka:nunun değ,işik ::!4 
ncü maddeııü aşağıdıaki şeıkilcle değişitirilmiştir : 

Bıallcaınlılldarclan h•er tb'il'i lkendi •biilt~esini ha
zırhyaraık Ağustos ayı sonuna ~mclar 1\faliye Ba
lkam1ığıına ıgönderit·. 1\fa•liye Bakanı da kendi 
Bakanlığının gider bıiit~ıcsiyle geli'r •hi.it(}esini 
hazırlayıp öte!kiJ.Prle ·biı·Jeştircrek Dev'letİn \bir 
yı1lık g"Cııcl 1)ü't~e tc.,arısını .meydana getiı'İı'. 

Bu ta·snrı Bakanlar Kuruhımca incelenip onan
dılkta'ıı s011ıea Pn gee: Ara lık ayı ha.~ınıd'a. Büyük 
1\Hl ıl elt Mecli'siıw sumtlur. 

(:.\la'ddc - 95). 

[70] - Divanı Muhasebaıi I\anunu 251-:1:,5999. 
Dilvam Muh'aseıbaıt 'I'cşlkitat Kanunu 3397. 

292 nu•maralı Karar : 
Diıvanı 1\oluhasebatmı, lüzuımu.ruda, bir •kanu

nun tefs·iı•i!ni Meclis Riyasetinden rtalelbetmelk 

haUckına ımalik olduğu Heyeti lTmn<m'iyenin yir-

21-
ıni i'k.inc.i i<;timaıııın birinci eelsesinde ıtaık•arrür 

ıetmiştir. 

6 Kanuınusani 1927 
1206 nmnaralı Km·a.r : 
Dirvanı 1\fuhaselbaıtın Ü<: aylı[{ raporl'arı Ü'öe

ı·i!ne .M:•ec~ '~sçe verile'hileceık tlmraD1ar, muaıyy-en 

aıadiseleı,de mesuliyet tayinine ve y;o'lsuzluılda

rın izalesine mültedair ıohnaMan ibaşka <birı· ma
hiyet •a ez ıe<lemiyeceğ'inden. Ilm ·hadiselere maU{
sur 1]'lıt1m'aık ıtabiiclir. Şayet, lDiıvaımn ıtıeşrii mu
rakaıbey'i 'te<nliın ve •teshil vazifesi •haricindıe;lci 

ilıa!k ve ıs·a HUıiyotleri bududunn her lıaın:gi /bir 
1c:<tihat]a aşaralk bu ı·a~)Ol'1arcla. eliğer ıgfı.ım ma
ı·nza<tı ıolnıuş ıda rhnnlaı· rh1a~\:ıkıınıcla .M:e·cJ'iıs<:e [m
ı·arlaı· iıttihaz ec1iıVıniş ise, .buıılarm ma~la'hıat 

üzerine rrnüttP'haz ohııası ha'sE'biylıe, 1şümu1ünün 

zati mC'selcyP munhaı:;ır kalması zaruri rolıduğu

ıııa ıkıar'aı· nd'lmiştir. 

:~ Sotrkanun 1941 

IJI- 1'. D. 29. Xl .1939 S. +ı:45 
1 . XII. 1939 R. 3: 9. 

(Madck- 100). 

(71) - Değişilkiilk ıtelklifi ıkoıniısyıon ta.rafın

cla n re lıdolnnınu~ ise, ınazba•tamn ıoya Jwnu1ma
smda sali(;,O:lduk •ycte.r. 

Anay•asa ıııacldelPı·iniıı yorumu isteklerine 
geEıtcr. Jbruımn ir.in. ücğişi!kliOc yapmaildaki usul

lere uymak gerekmıez. 
Ni·tekiın 111 mınıaı'a lı yorımı Hüküme'tin ve 

~~ numaralı yonını ida .Sayı tay lflaşlkanlığının 

ie~kcrelPri üzet:Üıe c;ııkarılclılkları g~bi 5.XI.1340, 
27.Xl.1'930, 27.X1I.l940, 16.III.1942, 22.VI.1950 
w 9.1 V.l952 ıtariJıılerinde ıni1letıvelülleri ıtarafın

dan vcl'ilcn -leik imzoa lı tahirler i1e ıd e Anayasa
nın yüı'nm1mı1ması i.';tenilıniş'tir . (13 Mayı•s 1942 
de Küt alhya Milletveikili Recep P ·e.ker 'in ıdeımıeci 
vıe RizC' MilletYekili Fuacl Sirmen ıtarafınıdan •ve
rilC'n önergenin re eldi .. . ) 

1284 sayılı Karara da ıbaılomz! 

- Da·hill Nizaınnamenin 146 ncı ma.ddesiy1e 

kar~ıla~ıt:ıı·ıııız! 

- Miiiza ıkcrc ım;alhmda üçte jı}ü elkseriyete 
lüznın olmadığı ·lıa'kkmclaiki görüşmelere ıbaJkı

nız! ('I'. D. 17.XII.l952. ·S·nyfa - 294 :299). 
( M aldelP - 102). 

[72] - Dırhil1 Nizamnanıenin 37 nci ınadde

ıüyle ıkarşı1aştırmız! 

(Ma ndır - 10~). 



2. Milletvekilleri Seçimi Kanunu (~) ' 

(Resmi Gazete ile -ı'lômı: 21 .ll. 1950. No. 7438) 

Kanun No. 
5545 

BİRİNCİ KISIM 

Esaslar . 

Seçim usulünün prensipleri 

MADDE 1. - Milletvekili seçimi tek det·e
e.elidir w ekseriyet usulünr görr genrl rşit giıli 1 

oyla yapılır. Oy serbest ve şah:.ıidir. Oylarm 
sayılması ve ayrılması açıktır. 

Seçim çeıwesi 

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 rn az bir san dı k bulundu rulur. 

Nüfusu 150 ye daha aşağı olan köylerle 
( Muhtarlıklaı· ) sair ıneskı1n yerler kendilPrine 
,vol vr gidip grlme bakımından e~ yakın ve en 
kolay olan se~im bölgesinin sandık alanına 

hağlanır. Bu mesafe 4 kilometı·f'den fazla ola
maz. 

Kabul tarihi 
16 . n . ı9ı5o 

Seçimde nüfus ölçüsii 

MADDJ!l 4. - Türkiye Cumhuriyeti vatan
<laşlarından her 40 000 kişi için bir milletvekili 
se<; ilir . 

. 'Hifwm ..J.O 000 den yukarı olan seçinı ı,:evre 
lr ri i~:iıı aşağıda gösterilen işlem yapıhr : 

55 000 e kadar l , 55 001 den 95 000 e kadar 
~ - 95 001 den J35 000 e kadar 3 milletvekili se
çilir . ~üfus miktarı yükseldikçe milletvekili sa
yısı bu yolda artlrılır. 

Jllilletuekili sayıSI'Iwn tesbiti 

MADDE 5. - Seçilecek milletvekili sayısı
mn tesbitinde son genel nüfus sayımı neticesi 
esas tutulur. 

Buna göre her se~im çevresinden <;ıkacak 

milletvekili sayısı Hakanlaı· Kurulunca bit· ka
r·aı·name ile tesbit olunm ve keyfiyet Hesrol 
Uazetede ve her· sec:im çevresinde gazetele ı·le 

ve olmıyan yerlerde mutat vası talarl a yayınla-

1111'. 

8eçim başlmıgıcı. 

MADDE 6. - S<'11im döneminin son toplantı 

r· ) 10 ncıı devre içinde yap1lan değişikliklere göı·e haam·lannı·ı.,!tıl'. 

Şimdiye kadaı· yapılan tadillm·e ait kanunfm· da bu kısmın sonuna konuımu.Jtut· . 
.ll illet1•ekifleri .'\eçimi Kanunn ile bunu tadil eden kan1ınlann n11mm·ala.rı : 
5545, 
6272 ile ( tadil edilen veyrı eklenen mıwakkat marldeleı· 16~ 19, 27, 117, 119, 120, 122, 123, 12~i, 

1,25,126 ı • e mwvakkat 1. 2, 3) 

6428 ile, (35, 45, 46, 71, 89, 91, 109, 110, 135, 166) 

7037 ile, (JJ.fuvakkat madde) 
7053 ile, (35, 10.9 mıwakkat madde) 



,vılınm 23 Temmuz günü, seçımın baş l angH; 
tarihidiı·. Ara seçimleri de, 'rürkiyı> Büyük 
Millet Meclisi aksine karaı· vermedikçe, her yıl 
yine 23 Temmuzda başla ı· vı> her iki haldf' Eylul 
ayının 3 ncü Pazarımı ı ·nslıyan gi.iıı ny vt>riliı· . 

Dönem bitınezdf'n ÖtWt' 'rürkiye Büyük Mil 
let Meelisin<'e se~ i ınin yenilenmesine kal'!ıı · ve
rilmi§ olınaı;;ı halinde keyfiyet Hüki.imett;<' der
hal ilfm olunur. YenilemE:' karaı·ıııın verildiği 

günden soma gf'lf'n kırk beşin<'i güriii takibeden 
ilk Pazar günü oy Vf'rilir. 

txlNOt KISIM 

Sec:mf' hakkı 

Bölüm : 1 

Seçme yeter'ıiği 

Seçme11 

MADDE 7. - Milletvekili se<;imindc 22 ya
şını bitiren heı· vatandaş sec::mendir. 

Seçmen olanuyctnlar· 

MADDE 8 . . - Aşağıdaki kimseler seçmeıı 

olamazlar : 

l . Kısıtlı olanla ı· ; 

2. Yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sül'en
ler ; 

:3. Kamu hizmet inden yasaklılar . 

Oy vuemvyecek seçme11ler 

MADDE 9. - Aşağıda yazı l ı sec:ımeıtl<'t ' oy 
veremelller : 

1. gmniyet müdürleri, enıniyet amil'if'l'i 
komiseı· VE:' kom iser muavinlf'ri vf' po l islı>ı·; 

2. Subaylar, gedikli subaylar ve gedikli t'l'
başla.r; 

3. Askeı·i: mE:'murla.r ve askerİ adli yargıç
lar; 

-l. Askeri öğrE:'nciler ; 

5. Silah altında bulunan erat. 

Böltim : 2 

Seçmen kütükleri 

1. Esa.sla.r 

Seçnıen kiitüğii 

MADDE 10. - Her seçim bölgesinin bir se
çim kütüğü vardır. Bu kütük daimidir. 

Kimlerin kaydolunacağ1, 

MADDE 11. - Seçme yeterliğine sahip olan 
her vatandaş ikametgahının veya. en az üç ay
dan beri oturmakta bulunduğu yerin kütüğüne 
kaydolunur. 

Devlet, il, özel idare ve belediye kadroların
da ve !ktisadi Devlet Teşekkül ve 1\füessesele
rinde devamlı vazifeli olanlar (l\Iuvakkat ve 
münavebeli işçiler hariç) ve bunlarla birlikte 
oturanlar, müddet kaydı aranmaksızın, vazife 
gördükleri yerin seçmen kütüğüne yazılırlar. 

Yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlar 
talepleri üzerine, tayin ettikleri seçim bölgesi

. ne veya son ikametga hla.n kütüğüne yazılırlar. 

Kiitük kaydına gÖt'l' oy vet·ileceği 

MADDE 12. - Her seçmen; kütüğünde ka
yı tb bulunduğu seçim bölgesinde oy verir. 

Birden ziyade seçmen kiitüğüne kaydolun
mak eaiz değildir. Bir seçimde birden ziyade 
seçim bölgE:'sinde oy veernek yasaktır. 

Oy ver·nıe için k iitiiğe kayıt esa.st 

MADDE 13. - Seçmenlik sıfatının tayinin
de E:'S,as seçmen kütiikleı-idir. Kütüğe kayıtlı her 
seçmen oy verebiliı·. 

eçmen kütüğünde kaydı olmıyaıılann oy 
vermelerine müsaade olunmaz. Ancak zatnanm
da yapılmış bir müracaat üzerine kaydının icras1 
lazımgeleceğine dair mahkemeden ilam alanlar 
oy hakkını kı.ıllanabilirler. Oy verme gününe 
kadar seçme yeterliğini kaybettiğine dair yet
kili merciden resmi helgE:' gE:'lm.i.ş bulunanlar kü
tükte kayıtlı olsalm· bile ~Y veremezler. 

2. Seçim küt üklerinin düzenlenmeıU 

K iitiiğiin tertiplenme esası 

MADDE 14. - Seçmen kütükleri SE:'çim böl-



-24 
gesinde seçnıenin oturduğu ısukağıwı VP kaııı 
numarasıııa göre tertipleııit·. ller ıscçiııı kurul
la rının 8-! ncü madde gereğinc1ı düzenliyceeği 2 
nüshfı listeden başka seçmenJel'in soyadlanııııı 

alfclw sınısına göre .bir· de · yaı·dııueı ePtvrl dü
zenlenir. , 'nınarası olmıyan insan olnl'an ycde
ı·c istatistik C:eıwl Müdürlüğünün Nuıner·otaj 
yönetmelikleri Nıaslaı·ına ~öre numam vrı·ilir. 

Srr:iın ınnamrlrlrrindr l'lokak vr ka1ıı nuıııa

msı üzcı·iıw tel'tipleıırn listP esastıı· . . 
Kütük ''<' listelrrclr <'ll az seçmenin öz \'\' 

snyadı, babasıııın adı. doğunı tarihi \ ' P doğum 

yrl'i göstel'ilir vr değişiklikleri kayıt için nıah
•us siltnnlıır bulunuı·. 

Oöl'ev ııe y('tkiler 

MflDDE 15. - Seı:nırn kütüklerinin düzeıı
lrnınesi işi valilr ı· ,-r kayıoakaınlar tıı mfıııdaıı 

sağlan tt·. 

\~ali V\' knynıakamlar ki.itüklel'in düzcıılcıı

mesi n• grı·rldi rleğişiklikleı·iıı kütiiklC>ı·e işlen

mrsi işind<' nı ahalle vr köy muhtar· vr ihtiyar 
h<'Y<·t ve meclislerini görevleııclirirlcr·. 

Bu işlrr·iıı vaktindr yapılabilnıesi iqin Dev
let, il, Öz<'l idar·r ve belediye teşkili'itma di1Gıil 

(Yaı·g·H:laı· YC ask<'ri şahıslar· haı·ic:) hiitiin rıw

ıntıl'lıwı Yazifcl<'ndir<.>bileceklcri g-ibi haric:ten <1<' 
ltiznnıln g-iirdükleri kimseleri ı;:alıştırabilirlcr·. 

nu i~lrrcle çalışına saatleı·i if:imle veyıı dışmda 

<:al rı-ıtırılac•ak mcnını·larrı zaruri ınasrallaı·ı kar
şılığı YP haı·i~teıı alınacak kinıl'ldrl'iıı ~iiıııh•

likl<'l'i. tafjıma \<' kııtasiyr gibi yapılarak hnşka 

her· c:eııit g-ic1erl<'t' heı· yıl İc:işleri Bakanlığı 
büt<:<'sindrki i.izrl hiilümc · konulacak iidrııı·klı n 
İGişleı-i Bakanlığınca belirtilerek rsas w mik
tarlara. göı·r vrrilir. 

Di i zn ıl emer! c yrıı-d ını rı/ a 1' 

MADDE 16.- (:\Iuadılrl 17. fJ. l!J.)-J. . n. 

627:?) - .:\lahallc ve ki.iy nıulıtaı· Ye ilıtiy:ır hr
,vd w meclisleri vali \'(' ka~·makanım nızifelrn

<liı·eccğ·i kiınselerdeıl ılr f'aydaüıııa r·ak l~<'ud i 
s<'çim bölgelerinde otunın lıüt ürı l'lf'(:ın<'nlPı·i so
kak vr kapı ıınnuırasnuı gtire \'P 1 1 ııei ıııadclf'

dr IH'lirtilen rsm-da ı· daiı•psiııclr kaydrcl<•ı·lt•ı·. 

Kayıt,.iı:findc nlifus kay1tlanndaıı fa.v<lalaıırrlar. 

r~iı;telerin di.izrnlenınesinde İHtatüıtik (:c·ıwl .\Tü
dürlüğün.ün saylln işlerind<' knllanclığı ııuııır.ı·n

taj cetvelleri esas tutulur. 

L\.ütükll' ı·iıı taııziuı ve tashihiıw mi.i taallik, i lı
tiyaı· heyet ve nıeclislrrinin yapacağı, bütün iş
lemlenle o bölgedr 1eşkiHltı bulunan partileı· hi
ı·rı· temsilı·i bulundnrabilirler. lşlcnılrl'in yapıl
masından iki gü ı ı ii n<·<' 1 <'m sil ri giirıdcrmf'lrı·i 

partilere hildiı'iliı·. 

K i.itükl erin ,Y('ıtiılen taııi\imi g·ercktiğin(k v<•
ya yoklaına sıı·ıHmıda. ihtiyar heyet V<' meclisle
r-i inhilfıl rtnıiş bulunuı· Yr yedek i.iyclrrin işti

ı·akiyl<' <k teşckkül rdemczsP wya kö;r \'C ma
hallenin yeııi trşkil edilmiş olması hasebiyle lw
nüz ihtiyar heyet ve ınrclisi seı::ilınenıiş huluııuı·
sa, yeııil<'ı·i srı:iliııc<>;\' <' kaclaı· hunlara. hu ka
nunla vrrilıni~ olaıı ,-azi fP vr s ::ı H\ hiyrtlcı· vali 
ve kaynıakanılar tanıundnn 1rşkil Nlilr<'rl< hiı· 

hPyrtP giiı·dür·iilüı·. 

Yetrrlik t I'SI1iti ., s(( SI 

MADDE 17.- Kaytlıı ıuüessiı· ola<•ak olan 
sN: m<' yrtr ı·liği, i ke:unet nıüddrti, ııı <'I'IJ m·iyrt ha
li gibi scbepleı·in trRbitind~ ı·rsml lıcl~cler <•sas 
t utulnr ve ınuhtar· vr ihtiya ı· lH'~;ct w ıncclislr

ı·ini ıı ~ah si bilg-ilrl'in<lcn faydn !anılır. 

Kay1l hm·ici bı.taktlncu/,/w· 

MADDE 18. -;- ~(('ndisiniıı lı:ı~ka lıir sf'<:im 
lıölgesind<.> esas ka.ych bulunduğuını \ ' C oy hak
kını orada kullanaı·ağını IH'yan l'd<•rı v<.> kayıt 

. hari<'i tutulmasıııı istiy<'n sr~nwnleı· df' ka~·cln

lunrnaz. 

Askı 

MADDE i9.- (Mncıddcl 17. Xf. 1954- No: • 
()272) - Kütük listrleri olumaklı biı· şekilde 
t anziııı <'<lj)rliktcn sonra, tasdildi birer sureti o 
s<'e,:İııı hiilg·csind<' tf'şkilatı bulunan siyasi parti
lrr·<' makbuz mukabilinclr verilir vr bunu müta-

; ııkıp listPlrr aidolduğu köylrrde, kasaba \'C ~r

hiı·l<• ı·<l<> halkın kolaylıkla göri.ip okuyabileceği 
y<'l'lrr<'. bm ıla ı·ı Uınziın rclrn ihtiyar Jıryrt v0 

rıı~'ı·liı-dPı·i taıal'ındaıı asılır vr keyfiyri nıfıtat 

vasıtal::ıı·la ilihı olunur. 

Kiitük listelı:ı-inin hangi tal'ihi<' V<' neı·r.F 

asıldığı ve i.•lfının yapıl<lığ·ı lıeyri <:<' vr nırclisGe 

bi e' tutanakla tesbit olnnnı·. 

Bunların ı~sılt kaldığı ınü<.ldetc;ı' lwnuımasııı

ılan muhta.rlaı· vr alrlfııııum zabıta ilmi.r Vf> ıne

nıııl'ları sor·nnıhıc1uı·. 



i timz ve ıniid<ld 

MADDE 20. - Jire SP<:im hölg-esiniıı kütül. 
li.;;tdrri yedi g-ün nıüddPtlr asılı knlıı·. Bn mücl 
det zarl'rnda o :,w~iııı lıölp;l'Si ic~iııdr oturan ilgilı 

her ~a lns Ycya -,i ,vas i partilerin ueak, bucak \ ' C i 1 
<'C başkanlaı·ı list<' kayıtlaı·ma itieaz !'ih•biliı·h> r. 

ltir(lz !Jf'kli ııl' krmtr 

MADDE 21. - ltiraz, ınnhtar Yasıtasiyh' ih 
tiyar hryct Ye mrclisleri.Jw sözlü v('ya yazı ik 
yapılabiliı·. Yapılan it irazlar mahsuR deftcriııc 

ka:vdolunur. Slizlü itirazlar, itiı·azı yapana iın-

7.<L ettirilit·. OkLınıa .vaı:ımı bllmi~·enlrı'f' parmak 

ha:;;tırılır. 

1 tirazı yapan laı·a. itiı·az taı·ihini taşıyan h ir 
makbuz veriliı·. 

Ihtiyar heyet ve meclisleri itiı·a:-:ı tdkik 
rdrr ,-r itiraz 1a.rihindrıı itibar<:>n rıı <,:ok iki 
giin iı:indc işi bir karara bağlaı·. 

,)f(lhkemcye Baş-ımrııw 

MADDE 22. -ltiraza iki güıı ic:iııdr cevap 
nrilıııemişsr nıya ecYap Yerilip d<:> it irazın Yl' 

rinde olmadığı bildirilmiş<ıe, nıuteriz. se~iın böl
gesinin bağlı bulunduğ·u sullı yarg-ı~hğına be.~ 

gün i(:iııde haşnua.hiliı·. Sulh yargıcı, itiraı ha],. 
knıdıı iiı~ giiıı i(;inde krRin karaı· v0ı·iı· . . 

/(iitiiklPI'i?ı rtdrd.i ı·r Hıtılwj'azrw 

MADDE 23. - !-iP(;nwıı kütiildeı·i döı·t ııiis

ha olarak tanzim olunur V(' sahifclcı·i il \'eya 
il<·<' \'<')-n Imiunduğu takdiı·d<• lnıeak rııedwzin

dcki snllı hukuk yargıcıııa ıni.ihürleliliı· ve son 
·,alı if< yr kütüğü n ka<: salı i f<:>dcn ihııı·et olduğu 

\ ' 1' kn<: sP<;ııırıı hulmıduğıı iiCI'lı ı' dil i ı·. 

lhı sı ıı·rtk kt• sinleşcıı kütüklerden iki nüs
lıası. ilr<' sr<,:iın kurulu başkanlarının emrine 
hazıı· bnlmhınılınıık vr biı· ııiishası da kendi
Jpı·iııdc• kalmak ii.zrre üı: ni.islıası il \'(' ilcc nü
lııs ıııüdiir ' '<' ııH'ınurhıldarıııa \ ' !' döı·düıwü nüs
lıası chı köylrı·dc ııınhtarlara ve JwlPdiyr teşki
lfitı olıııı ypı·lcr<ll' lwlrcliyr lıa~kmılamıa \'<'l'İlir. 

nuıılnı· krndilrPilH' nı·ilrn ki.i1i.ildrı·iıı ınıılınfıı

zasıııdaıı snnıın luclurlaı·. 

l(üti.ikll'r ıııillrt Yrlci li sec:iııı lrrinık ıııutl'ber

diı·. 2;) ıı<•i ııı:ıcld<:>dı• ·tasrih ı•dilen yoklama za
ıııanımı kada ı· hir nınhk0mr ili'imı olııı:ıchk~a 

25 -
lıuıılar iizcrinc.lc hiçbir değişiklik yapılamaz. Bn 
cihetieıı nüfus müdür· ve memurları sorumlu

durlar. 

.lhıafiyel 

MADDE 24. - ltiraz işlerine dair her tüı·Jü 
<'\Tak; resim. ha re' ve ücrrtlerden muaftır. 

Yoklama 

MADDE 25. - Bu kanunun yürürlüğe gir
diği yılt takibeden yıldan ba~laınak üzere her 
yı!l Nisan ayıımı 23 ünde başlıyarak .Mayıs ayı
nın sonuna kadar sec:hn kütükleri gözden gec:i
rilir ve bu kanun hükümlerine ,göre gerekli dr
ğişiklikler yapılır. 

f(ütiiklf'l'f' giı·ecek ııc gircmiyccckler 

MADDE 26. - I - Mahalle ve köy mu lı ta ı· 
ve ihtiyar heyet ve meclisleri kem1i scı;ıiın höl
g('leriııe ait se~iııı kütüklrr1nd<': 

A) Ölenlrrin: 
B) Kanunun 8 ııci ı u addesinde lıelirtileıı 

seçmeıı yrter.Jiğiııi kaybeclrnlerle 9 ncu nıaddr 
gereğince oy vermıiyec<:>k olanlarm; 

C) Evvel ce ·haksız yerr listeye gcı,:enlerin; 
D) Başka yere nakil suretiyle ayrılanların ; 
E) Başka bir kütüğ<' kayıt üvlebinde bulu

nanların; 

İsimlerini kütükteıı silml'k surctiylt' kütüğü 
tashilı ederler. (D vr E) hmıtlerinde yazılan 

hallerde seçmeillerin yeni kaydolunacağı kütü
ğe kaydolunmaları için o mahal muhtadığına 
da keyfiyeti bildirirler. 

II - Muhtar ve ihtiyar heyrtleri ve meclisle
ri yoklama zamanında : 

A) 22 yaşını dolduranları; 
B) Yerleşmek suretiyl<:> se~im bölgelerini 

nakledenleri ; 
C) Memuriyete tayin olunmak suretiyle 

seGim bölgelerinde oturanları; 
D) Yabancı memleketlerde bulunup kaydı

m talep <:>denleri ; 
E) Evvelce bu kamında yazılı sebeplerden 

dolayı kaybolan seı.:mrnlik yeterliğhıi yenidrn 
iktisalıedenleri ; 

F) Haksılıi! yere seı;ımen kütüklerine girme
miş olanları ; 

Ki.itüklere kaydecl<:>rleı·. 

\ 



J)eğişikıik yapıları kütüklu 

MADDE 27.- (Muaddell7 . Ll . 1954 - ~o. 

6272) - Yukarıki madde gereğince değişiklik :nı 

pılan k:ütü.k:l erin, yalnız bu değişikliği ihtiva eden 
kısımlarının tasdikli birer sureti o seçim bölgesin
de teşkilatı bulunan siyasi paı:1:ilere makbuz mu
kabilindr verildikten sonr-a ki.ftük list('lerinin ta 
mamı. bu kanunun 19 ncu maddesine> göl'e asılır . 

Bunlar· hakkında da bu kanunun 20 ve 21 nci 
maddı>l eı1n e göre itiraz olunabilir ve ~2 nri mad
desin e göı·e mahkemeye başvurabiliı-. 

Romadan teşekki.i.l eden siyasi partilere talep
lt>ri vnkuımda değişiklik ile birlikte kütüğün ta
mamı~m tasdikli bir surf'ti Yrriliı- . 

Değişiklik yapılan kütükle1·in m1ıha[azo.çı 

MADDE 28. - Bu müddetlerden soma 23 
ncü madde gereğince yargıç tarafından mühür
lenerek kesinleşen kütükler, yine aynı madde 
hükmü dairesinde muhafaza edilmek üzere il ve 
ilce nüfus müdür ve memurluklanna ve birer 
nüshası da köylerele muhtarlara ve belediye teş
kilatı olan yerlerde belediye başkanianna veri
lir. 

Seçmen küt1ikleri ve listeleri 

MADDE 29. - Ae~ınen kütük ve listelerinin 
tertip şekli ile bunların muhafazasına ait eşas

lar !çişleri Bakanlığınca tesbit olunur. 

3. · Seçmen kartları 

MADDE 30. - Sec.:ınoen kütüğündf' kayıtlı 

heı· sN:mf"n vatandaı~a bir· se~men kaı'11 ı verilir·. 
~e<:m ı>n kar·tı se<ımeİıin kimliğini ispatcı ya 

rm·. Heı· hangi bir sebeple kartın sahibi otdu
~Yl.md~ııı ı; iiphe ediJenleT'Cl"n· hüviy,et cüzdanı ib
ı·az etmeleri istenebilir. 

~e<ımenin kimliğini kı.u·ul keııctisiMe ınfn·ul' 

iki se':mf'n rll!arifetiyle Ir tesbit oettirebili r 

MADDE 31. - Seçrn('ıı kartaıda se(~ııa•ııin 

hangi seçim bölgesinde, hangi sandıkta oy ve
receği ve kütükteki sıra nnmal'ası gösterilk 

Bnndan başka S'et:nıeıı kartmda seçmenin 
soyadı. öz adı, işi ve otur·dn~u yer· gösterilir. 

Kaı·tların dağıtılmasi 

MADDE 32. - ~E'Çm.en kütükl eri lisieleı·iııin 
yaı·gl(; taı·afmdan tasdikıni takibeden sekiz g·üıı 
ic,:inde vali ve kaymakamlar taı·afmclan hazır

lanarak seçmen kar-tlat'l 8e<,:nıenlere dağıtılmak 
i.izoe re muhtarlara veııiliı·. Kartların hazırlanma

sında vali ve kaymakamlar 15 nci m~dede:ki\ 
.n.' t k iyi kullanabilirler. 

Sahipleri bulunmadığı ıçm dağıtılmı.vım 

kartlar kö~· odasında veya muhtarlıklarda sa
hipleri emrinde tutulur. Se<ıim gününe kadar· 
alınınamış olan kartlar seçim gününde sahipleı·i 
tarafından istenildiği takdirde verilmek üzere. 
sandık seçim kumiları başkanlarına teslim olu
nın . 

'UQUNOU KISIM 

Seçilme hakkı 

Bölüm : 1 

Beçilme yetet·liği 

Seçilebilme 

MADDE 33. - Otuz yaşını bitit·en her va
tandaş milletvekili seçilebilir. 

Jfilletvekilliğine :seçilemiyecek olanlar 

MADDE .34. - Aş,ağıda yazı l ı olanlaı · nıil-

letvPkili seçilemezler. 
ı. Kısıtlılar; 

2. 'rül'kçe okuyup yazma bi Imiyenler ; 
3. Yabancı Devlet uyrukluğunu ileı·i sü

renler ; 
4. Yaball<'I Devlet resmi hizmetinde bulu

nanlar; 
5. Müebbet veya muvakkat ağn· hapis, beş 

seneden fazla hapis veya müebbet süı·gün ceza
larından biri ile hüküm giymiş olanlaı·; 

6. Hırsızlık, sahteciılik, dolandmc ılık, inarı 

cı kötüye kullanma ve dolanh iflas suçlarından 
biri ile hüküm giymiş olanlar; 

7. Kamu hizmetlerinden yasaklılar . 



Bölüm: 2 

;ldaylık 

Ad.o,yhk koyma 

MADDE 36. - ( Muaddel :30 . \' 1 . l9;)4 - S'\ o. 
6428, .11 . 1 X . 10!17 - No. 7053 ) 

7058 n umaml-1. f( anunu n 1 n<~i maddesi ili' 

rtıuaddel [1kı-a 

(Madde 1. - 55 i.? say1l-ı lllilletı•ekil.leri Se 
\'imi Kanıınmmn muaddel 35 nc1- maddesinin 
.l nci j'1kra<St aşağ1da yaz11? şekildı: d.eğişti·rı:l 

miştiı·.) 

Seı.;ilnw .' '\'tm·liğine sahip lıeı· vatandmı mil
let ,·eki Iliğin<' adaylığını koyabilir. Siyasi pal'ti
lerin g-<'nel meı·keziPrindeki :--retkili organları da 
Inı puı·tileı ·iıı trı:ıkililtı bulunan ser.im <ievreleri 
iı:in aday göst<'ı·ebilirleı·. Şu kadar ki, seçime 
i~tirak <'den siya<ıi partileı· il veya ilce teşkilatı 

km·(lnklıll'l h<>r seçim ı.:encsindP müstakilleıı s<' 

ı:imE' iııtirak etmek ve o <:~vrenin se<:eceği millet
' Pkili sayı. ı kudııı· ada.v g·östeı·mek mechuriyetin
deoirleı·. 

Her hangi bil' sebeple seçim <~evı·esiııiıı <:ıka 

ı·a<•uğı mille1 vekili sayısından rksik ada,,- göste
ı·ilmesi halind<' Yi.iksPk Sec:im Kurulu ve.va il 
<ıeçiın knnıllaı · ı ada:- sayısının ikmali lüzumunu 
ada.1· listrsiııi tanzim rden paı·ti trşkiHltına der
hal hildiı·iı·. . \li'ıkalı parti tPşkitatı bu tebliğden 
it ib~ıı·en ~..j. saat İ<~indP noksam i km al ' Ptmeye 
rıw<'hurdur. 

Yukardaki ıııe<•buı·i.vrtlel'c l'ia.n•1 e1 ıni,ven ::;i 

yasi par1ilrı· hütün se(:inı (:enelf'rinde s<•<:im<' i~

l i rıık lıakkııı ı kaybedelf'ı·. 

( 30 . l' I . J 954 tMih ı•e 6428 n ımıaraü Ka
Illi/Ila mıwddel [1km) 

(Jl ııdde : 35 - ]1~1kra : 2) 

Bir siyasi paı'tinin aday [istesin<• gimıiş bu

lıınıın kimse, diğf'r bit siyasi parti taı·atından 

~l<'r hang'i bir se<~im ~evrrsi i~in ada~- gösterile
miyc•ceği gibi miistakill<>n a<laylığını da ko.vaınaz. 
.\Lnhtcllf <ıi.nısi partiiPl' miiı;ıtN·rk liste halinde 

ıııla.r göstert>ınf'zleı· . H i~bir siyasi paı·ii.1·e inti 
sa bı olmıyan kimsenin her hangi bir siyasi paı1:i 
tarafından aday gösterilmesi kendisinin :· azılı 

muvafakatine bağlıdır. 

( 11 . LX . 195? _tarih Pe 7053 numaral1 Ka
HıtMm iki11ci maddesi ilc »maddel f-ıkm) 

(Madde : 35 - F1kra : 3} 

• (Madde 2. - 5545 sayıl1 JliUetvekilleri He-
~:imi Kanununun muaddel 35 nci maddesini:n 
üçüncü fıkraS'I aşa.ğ1{},a yaz1lı şekilde değiştiril

miştir.) 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat et 
mi~ olan kims<' hiçbir seçim <:evresinde o SE'Gim
de mi.istakillrn adaylığını koyamı~·acağı gibi baş
ka bir parti tarafından da ada:--· g-österilemez w 
src:ilemrz . 

(11. iX. 1.957 tarih ı·e 7053 numaralı Ka
n-ımu1t 3 ncii. maddesi ile 1'Ui1•e edilmi,~ fıkralm') 

(Jladde 3. 

çimi K o ııımmııın 
iiçiinrii [1/rnıdmı 

rdilmi.~tir. ) 

5515 sayılı Jlillefı•ekilleri Se

ınıw'rtdel 35 nci nıaddesine 
~oııra a!ja.ğ1daki [1knılar iliim 

8e<,:imiıı zaınanıııda ;vapılniası halinde seçim 
t arihindeıı asgari altı ay ev1·el mensuboldukları 

si~·asi partilerdf'ıı ayrılmamış olanlar başka bit· 
si:rasi parti tarafından ada:--' gösterileınezler. 

Set:iınin Ti.irkiyr Büyük Millet Meclisince y(' 
nilennwsiıır karar verilmesi halindf' karar tari
Irinden iiııer iki ay zarfmda ve kaı·aı·ı mütaakıp 

ıııeıısubold ukları siyasi paı1:ilerden ayrılanlar 

lıaklanndn da aym hüküm tatbik olunur. 
6 w 7 n<'i fıkralarda yazılı hususlar hakkın

da hakikat hilafında bilgi yer<'nlerlf' bu kabil 
ııınamrlelt•ı·<• ınuvazaa suretiyle de olsa teı:ıebhüs 

\'t'.va i~Liı·ak <:>denler bir sPneden üt: senf'.ve kadar 
hapis N'zasiy le eezalandınlırlal'. 

f!iyasi parti~·p mensup bil· ~ahıs diğer biı· si
yasi paı · 1 i 1arafındıııı ınnvafakati ilc de olsa 

arla.v göstPrilenwr.. 

(3V. rt . 1951 tarih 1' ( ö12R lltuıtaralt Ka
lt ıuıla mıuıddcl fiktalar) 

Elli seçmenin, oturdukları .YH muhtarlığın
ea tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müracaat
leri ile bi 1' kimsenin ad av gösterilmrsi nıümkiiıı
dür. Bu takdirde aday .gösterilen' kimsenin de 

bu hususta yazılı ve noterden tasdikli olarak 

muvafakatini bildirmesi şarttır. 
tl ve ilce seçim kurullarında vazife kabul 

eden hakirolerin bu seçim çevresinde ve Yük· 
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sek ~eçim Kurulunda vazife kabul eden 'l'euıyiz 
Mahkemesi ve Devlet Şurası mensuplarının bü
tüıı seçim çevrelerinde karı veya kocadan birisi 
ile ikinci dereceye kadar (lkinei derecP dahil) 
kan ve sıhri hısımla11 adaylıklarını koydukları 
veya aday g.österildikleri takdirde, bunlar se
çim kurullarındaki vazifelerinden İstinkara ve 
keyfiyeti derhal AdliyC' Vekaletine bildirmeye 
ınl'churdnrlar. 

Devlet, vilayet, özel idare ve belediyelerle 
bunlara bağh rlairP Ye müessesPler \'e iktisadi 
devlet teşekküllerinde memur ve hizmetli ola
rak «ahşanlarla ha kiın ve hakim sınıfından sa
yılanlar gPnel V<' ara seı;:imlrrin başlangıcından 
altı ay öııc:e, seçimin yenilenmesine Ycya ara se
çimlcriniıı vaktinden evvel yapılmasına karar 
verilmesi halind<' ise yenilenmcnin ve kararın 
ilamndan başlıyarak yedi gün içinele istifa et
mrdik<:e hiçbir seçim c;evresinden namzctHkle
rini koyamazlaı·. aday gösterilcmezlPı' vP seçi
IPmezler. 

BelP<liye reisleıi, genel veya ant seçinıleı-in 

haşlangıcındaıı iki ay önce; seçimin yenilenme
sine veya ara seçinılerinin vaktinden evvel ya
pılmasma karaı· verilmesi halinde> ise yenilen
menin ve kararın ilanınnan başbyarak yedi gün 
ic:indr istifa etınedikçe vazifeli bulundukları se
ı:im çevresinden adaylıldarını koyamazlar, 
aday gösterileınrzler ve seçilemezler. 

ller ~ınıftau ınuvazzaf subaylarla askeri me
mur. askeri adli hakim ve gedikli subay ve ge
dildi erbaşlardan ordudan ayrılma hakkını ka
zanmış bulunanlar : 

Gcnrl ve ara see,:imlerin başlangıcından altı 

ay önce, seçimin yenilenmesine veya ara seçim
leı-in vaktinden evvel yapılmasına karar veril
mesi halinde yenilenmenin ve kararın ilanından 
lJaşlıyamk yedi gün içinde ayrılma isteğinde 

bulunmadık~a hiçbir seçim çevresinelen aday
lıklarını koyıımazlar, aday gösterilemezler ve 
seçilemezler. 

Ayrılma isteği en yakm amire veıilecek bir 
dilekçc ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibi
ne aidolduğu amiı· tarafından tasdik edilir ve 
derhal doğruca vckalcte gönderilir. 

Dilekçe sahibine dilekçenin alındığına dair 
bir makbuz ve mertcheler silsilesi yoliyle amir
Iere de hilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde tel
grafla da müracaat caizdir. 

Dilekt;eleı·iıı veldıJete geldiği tarihten itiba
ren nihayet on gün içinde ayrılma isteğinin ka
bul edilip edilmediği dilekçiye ve amirlerine 
tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılımı hakkını kazanmamış olduk
larmdan dolayı ayrılma istekleıi reddedilmiş 

bulunanlaı· aday listesine g·iremezler. Ayrılma 
ı istekleri kabul edilenler sonradan milletvekili 

seçilmemiş olsalar dahi ayrılma isteğinden fe
ragat edemezler. Bu istek mutlaka yerine geti
rilir. 

· Adaylık için müracaat varakaları puldan 
muaftır. 

(5515 n·ımıaralı l{ammwı 55 nci maddi'sinin 
li i:!R 111ımaralı f(armnlrr dcği.~tirilmcden evvelki 
şek h) 

.MADDB 35. - Seçilme yeterliğine sahip 
h cr l'af((,nda.~ millPtnekilliğinc adaylığını koya
bilir. 

Siyasi partilcri11 genel merkezlerindeki yet
/,ili orumılan bıı partiluin teşkilatı bulunan se
çim çrı•releri için, o çcı-nıleı·in seçebilcceği mil
/Ptvekili sayısını geçnıcnıck 'Üzere aday göste
rebilir/ 1'1'. JI cnsıdıolrluğıı siyrısi partinin aday 
lislcsint yirmi~ bıılunan kimse, yazılı mııvafa

kcıti olmadıkça diğır bir siyasi pcıl'ti tcırafında.n 

başk(ı bi,. ser;im çcı•resi için aday gösteril emez. 
FTiçl;ir siyasi ]JCn·tiye intisabı olmıyan kimsenin 
hm· hangi bir siyasi parti tchrafından aclay gös
terilmesi de cıynı sıırctte kendisinin yazılı mıı

N•falwtiııe bağlıdır. 

Elli seçmenin, otıırdııkları yer mııhtm·lığın

ca tasdikti imzalarını taşıyan yazılı miiracaat
le?'i ile bir. kimsenin aday göstcr·ilmesi mürnkiin
diir. Bıı takdirde. adcıy gösterilen kimsenin de 
lm hııs11sta yazılı ve noterden tcısdikli olamk 
mııvafakatini bildinnesi ~artı'ır. 

!lee l'e il seçim kııruln başkanı olan ycırgıç

larla Yiiksek Seçim Knrııln ba.Jkcın ve iiyeliklc

rinc seçilen Yargıtay ve Danışta.y mcnsnplon 
yurdıın hiçbir seçim çeı•rcsindcn aday/ıklarını 
koyamazlw, ada.y göstc1·ilemezler ı•c seçilemez

lcr. 
Yıtknnki fıkrada yazılı görevlerden ancak 

adaylığını koyacak olanla1· istinka[ edebilirler. 
Aclaylığı tercih edenler aşağıdaki fıkrada me-
1nw·lar lıa.klmıdrr komtlan kayıtlara tabi olıı 1'· 
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lur. "lncak bn tercih hakl;ı, görevi kcıbulcleıı son- 1 

ra kullanılamaz. 

llcc L't il seçiın kunıllarında görc ı• kabul 
eden ya.rgıçların lm seçim (;evrelerinde ·pe Yülc

sclc Seçim Kıırııl u. nda gör cr kabul eden Yargı

tay ı•c Dam.~tay mcıısuzdannın lıiitiin scçinı çrı·

relerinde ikinci rlcn;ceyc kadar (bu dereec da
hil) kan ve sllu·i hısımları aday/ıklann-ı koyduk

ları veya aday gösterildiklcri takdi1·de, bımlar 

seçim kıırııllcımıdaki vazifelerinden istinlJifa. ı·c 
kcyj'iycti derhrı.l .~tdalet Balwıılığma bild·inııeyc 
mecb ıırd ıırlar. 

lllerin !}enel idai'C. tr.~kiliitıııda milli ı·,·adc 
ilc Uiyi11 ohınan mem ıırlar ı•c belediye başkan

lan genel veya ara seçimlerin başlangıcından 
iki a.y önce: se.çinıin yenilenmesirıo veycı am se
çiınlerin raklinden enıel yapılması1w karar 
verilmesi hcılindc ise ycnileııınenin ııe ka.rarın 

ilanından başlıyarale yedi gün ic:iııde istifa cl
ı;ıNl ·ikçe giiı·c!'lı' bulımdul;lan seçim ('eı•rcsinduı 

aday[ ıl~ lu l ' m ı /w yamazl ar, aday ,r;östcril cm c.':! cr 
ve seçileınezler. · 

H e1· sınıftan ırıwvazzaf sıtbcıylarla askeri mc
mıu·, askcr·ı adli ynrgu: ııc gedikli subay ı·e ye
dikti crbaşlardau ol'dudan aynlma Jıakkmı ka
zanmış b ulttnMılaı· : 

Ocncl -ı•e (l.l·a. se('Üıtlerin ba§langwmdaıı iki 

a.,~, öıu·c, scçinıi11 yenilenmesine I'C,ıta al'a seçim

lerin nıkti11clen ın·cl ya7nlmasma kamr ııcril
nıesi halinele yrm'lennıenin veya karanil iliinnı
dan başlıyarak yedi gii.n içindı aynlnw istı

ğinde hulunnıadıkça görevli olcluklan l'cycı emir
leri altındaki asker? birlik ve müesseselerinin lıu
lıınduğıı seçim çcvı·clcı·inclen ı·c oy verme rriiniin

den en az bir ay önce aynlma isteğı'ııdc bnf.IIH

ma.dıkça yıwdıııı hiçbiı· seçim çevresinden aday
lıklarını koyaıııazlar, a.day gösterilemezlcr ı:c sı

çileıııezler. 

Ay ı·ılma isteğ·i e? ı ycıkw Jmıirc verı'l eec!.; l1ir 

dı'lckçe ilc yapılıı·. Dilekçedeki imzcının sahibi
ne aidolriuğu amiı· tcırafındnn tasdik edilir ı·c 

clCI'hal. doğruca Bakanlığcı gönderilir. Dilckçc 

. sihibinc dilckçcnin alındığııw dair bir mak b uz 

ve nıcı·tcbeler silsilesi yoliylc anıiriere de bilqi 

vc~·iliı· . ..Jy1u esaslar daircshıdc tcl.rrrafla da mü
racaat caizdiı·. 

Dilck~'elcriıı Bakanlığn yeldiği tarihfen ı:ti

baı·en nihayet on giin içinde ayrılma isteğinin 
ketbul edilip edilmediği dil ekçiye ııc (iıııirl c rine 

tebliğ ol1ınw·. 

Ord u dan aynlıııa. lıakknn ka:ıınmanıış oldnk
lanndan dolayı aynlmcı istcl;lcri reddedilmiş vı ' 

lıınwılar aday listesine rtircıM .:ler. .tynlmcı i;s
teklcr·i kabul edilenler sonm 1tm milletı·ckili sc

çilmrmi.~ olsalar dahi uynlmn isteğinden fera
gat ulcmczlcr. Uır istek mıttluka yerine geti

rilir. 
.1 ynlma islcklai kab 11 .' rdilenlcr dcılıi razi

feleri U(l:'Jl?!da'lıııftmduklar ' ;ll ii.cldet('e j)1'0]lagrm
da mahiyetinde hiçbir hai'cl·rttc bulunanıazlar. 

Re sm 7. elbise ilc }J?'O}Jartaw l. · !fll]mırık yasaktır. 

.1daylık 1'çin miiracaat ı·a;·uhtlan puldmı 

mıwj'lır. 

(5515 sayılı Kanunını ().J2,~ nıtnınrrtlı J(anıuıh 

mııaddcl 35 nci marldesinin 7053 n-ıwwralı ftll

nıınla, tadil edilmezden ervclki iiekli) 

MADDE 35. - (J!twdd.' l 30. VI .1951- No. 
6128) - Seçilme yeterliğine sahip her ı•atancl(l.~ 

mı'lletı•ekilliğine adayl1ğıııı koyabilil·. Siyasi zıar
tileı·in genel. merkezlerindeki yetkili organlan bu 
prtrtı'lniıı te.1kilJtı bulıman seçiın çcı·releı·i için, 
o çe ı· rmin seçebil eceği mill etvckil1: sayısını ge('

mcnıck iizere aday {/Östcrcbilirlır. 

Biı· giyasi partinin aday listesine girıni.~ bu

lııııaıı kimse, diğer bir siyasi parti tarafından her 

hangi bir seçim çevresi için aday göstcrilemiyc
Cl'ği yibi ıniistakilTcn adaylığım da 1,-oyamaz. 

Jfııhtr!lij' siyasi partiler miiştcı·ck liste halinde 
aday ,r;östereınczlcr. !!içbir siyasi pcırtiye intisa

bı olınıyaıı kimsenin her hangi bir siyasi JHtrti 
tamfındaıı aday gösteri1mcsı: l;cndisinin yazılı 

m ura(akrıtı'n e ba(jlulı r. 

Bir siyasi partiye adaylık i(in müracaat edip 
d e o pal'ti listesinde hCl' Jıcıııgi bir sebeple yer 

alaınıy1nı kimse hıçlıir seçim çeıTcsindc o seçinı
de miistahllrn aclaylzğını knyaınıyacağı gibi baş

ka bir parh' trmıf111dmı da aday rJöstc?·ilemcz 1'C 

se{·ilemcz. 

Elli ~cçnıeniu, ot unlııkla rı yer nmhtarlığınca 

tasdikTi iınzalannı taşıyan yazılı ınümcaatleı·i 

ilc bir kimsenin aday gösterı'lınesi münıkiindiir. 

Bu takdirde aday rtö.'ltcrileıı kimsenüı d(> liıı lıu

sustcı yaz1l1 ve noterden tasdikl1' olarak mıwafa
katini bildirmesi sartto·. 

17 n ilc~J scçi,n kıırullarıııda vazife kabul eden 
hiikimlcriıı 'bu. seçim çwrcsindc ı•e Yiiksek Se

çiın Kıwıılwıda 1'azife kabul edcıı Temyiz Mah
krmr.~i N Dri'lef ,~{i1·agı mensupl<mnı.ıı biitiin se 



r;inı çeurelrrinde karı veya kocadan biı·i"si ile ikin

ri dereceye kadar (ikinci dPrPcP dahil) ko.n I'C 

sıhri hısırnlan rıdaylıkla.rını koydukları ueyo. 
rtd(ıy gösterildiklai takdiı·de, bunlaı· seçim kuruı. 
fcırınd(ılri vazi{Plerindem istinkfifo. ı:e keyfiyeti 
dn·hal -"!dliye l'ekôfl'tinc bildinneye rnecburdnr
lar. 

Ueu/.ef, vilayet, özet idorP ı•r belPdiyeleı·li 

lmnlara l)ağlı dai1'f' up mii.PssesPler t'" )ktisadi · 
Dn•fet Teşekkülleı·indP nıemıır ı•e hiznıetli olarak 
ı:rıfı.~aıılarlrı hakim ı•P halcim sınıfından say·ılan

lrır ,qeıtel ı·p aı·a se(iıııfeı·in ba.5langıcındmı aUı 

o '1 öner, seçiınin yenil1m ıni'sine veya O!ra .çer,im
IPrinin ı•rtkfindrıı epı•ef yaptlmıasına karar ı·eril

m.rsi halinelP 1:sr yllnifenmenill t'P Twrann iüinuı

rlan ba.~f tyara.k yPrli giin içiııdP istifa. et medikç1' 
lıit;bir srçinı çeı•ı·esindem nomzetliklerioni l:oyo
mazlar, ndrı.y qn.~ten'lemeziM· t•e seçilemezler. 

BefPdiye rrıislrri, ,qenC'f ı•eya anı seçiııılerin 

haşlangınıırlmı iki ay iince: seçiinin yenilmıınrısinr: 

ı'I'!JO o·t·a st>çimlerinin ı•aktinrlen evitel yapılma.sı
tw k ant r ıwrilmr,si halin di' ist> yenilenmenin ı•ı~ 

kamnrı iliinmdan l>rt.~lıyarrık yedi ,qiin içinde is
tifa. rtmedikçe ı·azit'P71. lml1ındıık/cın sl'çirn çevre
sinden adaylıklnnm koycmwzlar, adc/Jy göstC'I'ile
mezleı· ve seçilem~ler. 

Tl er sınıftan mwı•azzaf .mbaylarla (tSkPri m.e
ın·ıır, asloe ·ı-1 adli hakim ı·e gedı:kli .~nbcıy 1'1' ge
dikTi r-rba.~lardan ordndan ayrılma lıaklmıı kaza.n
n11ş bıılıoıanlm· : 

Oenel ve a.ra seçirnlain ba.~langıcından altı 

ay nnce, geçimirı yenilenmesini' veyo aı·a srr:iııılr
rin ı•aktirıden l'l'l'el yapılm.asınrı ka.mr verilmesi 
holinde yenilennwıin ııe lwra.rın iliinındrın bcı.jlı

yamk yedi giiıı içinrlr ay n lma, isteğindr bulunma

dık<:a· hiçbir seçim, çe·uresinden adayhkların·ı ko

ymnazlar, a,da.y qösfeı·ileınllZlrr t•r se('ilenıezler. 

• 1 yrılmrı iste.ği rn :ıtakm iirnir·e ·pe.rilecek l>ir 
dilekçr ile yapılı.ı-. Jhfrkr:edeki imMnın srrlıibine 

airloldııiiu amir tam/ından tasd.i~· P.d171'1' ı•e derhal 
df!,qriiCO l'ekalete (/Önde.ı·ilir. 

Dilekı. c sahibinr dilekı.:eni11 ctlınclığına dair 

hir maklmz ı•e rneı·tebeler silsill'si yoliyle arniriere 
de bilai ı·eril1:r . . Lyru rsaslar daü·Psinde telgrafla 
da 111 ii ra('(f.rtt raizdir. 

Dilekçelerin ı·ekaletC' .rteldiği trırihten itibaren 
nihayet on aiin i('irıde wı.;nlına isteğinın kcıbııl edi
lip edi/ınediği dif.rlcçiye ı·e ô:n-ıiı·TerinP tebliğ ol.ıı-

ııur. / 

Oı-d-udan aynlm;a hakkını kazo.nnıamı§ olduk
lannclcın dolayı aynl?na istekleri reddedilnıi§ b":
lıtnanlm· cıday listesi1u giı·etnezl er. A.y·1•ılına is
tekleri kabul edilenler sonretdan nıilletvekiU sc

çilm.eıni.~ olsala•r dahi aynlma isteğinden fe ·ragat 
edemezler. Bu istek mutlaka yerine getirilir. 

Adwylık için müracaat varakalan pnldam tııu

aftır. 

MADDE 36. - Bir kimsenin pn çok iki sr · 
r,inı ı..~vresindf' adaylığını koyması ve.v;ı ada~ 
göst!:'ı'ilınesi ın ümkünctür. ~;.ksi hal d<' ada~·lığ·ı 

lıulmımı tekmil ı,:r\Tr]rı·d<• aldığı o;vlaı· 'lıiikümsü7. 

sa.~·ıln. 

Se:e,ıİI!miş olınıa ıhallind!:' o ıki~n&> yrı·inf' seç~md· !:' 
ınW<'tvekili olmamış huluııanlanlan <'11 <:ok o." ııl 

mış olan kimse ınilletv<'kili olnr. 

Bi.r ada~r aynı zamanda iki srçiııı ~vresindeıı 

milletvekili scc:ıilirR<', Tiirki:-·r Biiyük Milld iH<'<' 
Jisi Başkanı, adaydan tel'cih ettiği seı;inı <:<'n<'siııi 

soT'ar. Aday, tercih rttiği s-e<;im c:evresinin mi ı . 

Jetvekili ol ur. Diğcı· SP<; İnı <,:ht·<'sind<' yeniden 
sr<~im ,vapılıı·. 

Jlii.racaat müddPti 

MADDE 87. - Milletvekilliği adaylığı ı<;m 

oy verme gününden önceki yil'miıwi gün sMıt 1 i 
Y<' kaclaı· miinırıHt1 '<'oil<•hiliı·. 

Müracaat usulünde adaylığa itiraz 

MADDE 38. - Adaylık i~:iıı müracaııt, adiı

yın milletYekHi scçilm<'k istediği s<'<;inı <."('\Tesi 

il ~w<;iııı knnılu başkanlığına .nt7.ılı olarak ya
pılır. 

~u kactaı· ki, siyasi partilPr mnlıtelif se()inı 

((evrekriııe ait afla~- listelerini mua~'.\"Cll müddet 
i<ıilı:de Yükıse'k Se<;im Kunıluına cla veı,elbilirlle!J· . 
Ytiksek Seçim Kurulu hunları ilan edpı· ,·e Pıı 

kısa lıir ınüdctc•t i<:iııctr scc;iııı <;enPkı·in<' hil 

db·iı·. 

Knnıl haşkanlığı, ıııüracaatııı ,vapıldığına dai .

hiı· makbuz verir ve ınüracaatı ilan rd<'r. 

Sc•(:im Kurulu. adaylığın 3'5 w 36 ıwı madde
lerdE' .nu-:ılı şartlara ait noksanları buluııduğunH 
görürse tamamlanınasım ilandan itiha ı·en iki güıı 

i.<:incle ınüracaatı :va'{)anlnı·a bildirir. 

Müracaatlerden her· biııinin ililımndan itibaı·pıı 
ilci g-ün ic;nde 35, 36 ve B7 nC'i maddelcro(:' :V~?.ılı 



şartları hair. alımıdığından clola.vı adaylığ·a .nızı 
jlc itiraz olunabilir. Bn itiraz dilf>lu:l:'sinr p:crPk!i 
wsika lan n bağlanmış olması şarttır. 

H S<>Qiın kurul u oy wrıne gününden Öll('Cki 

15 nci gün akşanıına kadar tckmil ada,dık nıürıı 

caatlerini ve yaııılmışsa itirazları inceli~'<' l'rk, 

saclcce ada~rlığı luılnıl ve~·a ı·cclde1tiğiııi ilg·ililr 
l'e tebliğ ve aym zamanda ilan eder. 

Bu ilan taı-ilıinden · itibarl:'n iki gün içindi:' 
Yüksek Seçim Kuruluna müı·acaat olunabilir. 

Yükse~k Seçim Kurulu bu mül'a.caatleri Ü<: 
gün i<:inde kesin kar·ara. baği H ı · . 

.ldaylar listesi 

MADDE 39. - Adaylık koyma nıüddeti bi
tince il seçim km·ulu başkanı seçim <:evresinde
ki tekmil se<:inı bölgelerine partilerin aclaylaı·ı 
ve müstakiıl adaylar ayrı ayrı olmak üzeı·e, soy
adı alfabe sıl'asına göl'e tanzim edilmiş. bütün 
adayların ad vc soyacllaı·ını ihtiva l:'deıı aday
ı a ı· listesini bildirir. 

Bir veya birka<: aday hakkında \ -üksek Sl:' 
çim Kunıluna nıüracaat edilmiş vr bu müraca
atler henüz kesin karara bağla.unıaımşsa. lm 
adaylar listesi · geqici olur. ' 

Yüksek Se<:im Kumlunun kar·a.nnıı göı·(• 
a.daylığı kabul edilmiyen kimsellin adı, H sl:' 
çim kurulu başkanı tarafmdan adaylar listesin
den çıkarılarak kesin adaylar listesi. seçim höl
gelerine gönderilir. 

Geçici adaylar listesi oy verme güni.i.nden 
önceki 9 ncu gün saat 17 de heı· halde kendili
ğinelen kesin liste haline g~li r. 

Bölüm : 3 

Seçim propagandası 

S e ı· bestlik 

MADDE 40. - Seçim propagandası bu ka
nun hükümleri dairesinde serbesttir. 

Yasak ye'rl.er 

MADDE 41. - Se~inı zamanında genel yol
lar üzerinde, ınabetleı"de. luımu hizmeti görülen 
kamu bina ve tesisleı·inde ve helediyelercc gös
terileceklerden gayeı nıeydanlarda toplu olarak 
sözlü propaganda yş_pıllma.sı ya.saktıı-. 
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Belediyeler, münakaleyi bozmıyaea.k vr pa

zaı·lann kurnlmasına engel olınıyaeak surPttr 
toplantılarm ınfıtadolarak yapıldığı ve Plektl'ik 
varsa cereyan t< •sisatı olan yeı·lcri t l:' n·ilı dııı <' k 

suretiyle hangi mcydanlanla toplu olaı·ak siizlii 
propaganda yapılabikerğini S<'<:im kunıllal'ımı 

hildirirler. 
~iyasi paı·tileı·i.ıı toplu nlcımk sözlü propa

ganclıı yapmıık i<:in müracaatleri ÜZ<' riıw top
lantı meydan. sıl'a. gün vc saa.tlcı1ııi se r.iııı ku
ı·ulu: ktır ' 'a r;<'krr<'k lırlı li r<l<'r Y<' ilgilil<'t"<' 1 t> lıliğ 

('(]pı· . 

na.ğımsız adaylaı· i~iıı haftada hi!' ı:riiıı . . nı 

kaı ·ıki ş;uı·ctlerle aynhr. 

Zaman haddi 

MADDE 42. - Ynkarıki ınaddedl:' yazılı 

a~ık ~·Nleı·dl:' güneş battıktan doğuncaya kııdnr 

toplu olal'ak söziii pı·opagaııda yapılamaz. 

J(a,pal? ye1' toplantıl.-u·1 

MADDE 43. - Sözlü propaganda maksa
cliylo tertibl:'dill:'n kapalı yeı· topla;ıtıia n na ını

eıık milletvekilleri, partilerinin helg·esini ta.şı~ran 

ve sayıı>ı 5 i geçnıiyen temsilcileri. o seı,;inL <:eY
resi seçmenleri ,·e milletvekili adayları ile buıı 

lanıı vekaletnamesini haiz temsilcileri katıla -

bilirler: 

Toplantı JıeyPtı: 

MADDE 44. - Kapalı y<>ı · toplantı laı-ıııı tl:'l' 
tibedenler toplantıdan evvel iit; kişilik hil' he~· 

et. kurarlar ve en yakın zabıta amir ve ıııemnr

Jarı na haber verirler. 
Bu heyetin görevleri toplantının intizaııııııı 

sağlamak, kanunla nı karşı hareketleri önlemek. 
kamn düzenine ve cdep törelcı·ine aykırı ve)·a 
suç İ!jlenıeye kışkırtıcı mahiyet taşı,van ·öz, nu

tuk ve hareketleri menetmeye <:alışınaktn. 

Heyet mensupları yukarıki t'ıkraya muhalif 
hiı· hal hüdusunda bunları ınenl:'tıne~re çalışma

maktan Ye menedemezlerse zabıta~· ı davet Ptmr
ınekten soı·umludurlar. Zabıta, lıeyct ıneıısupln

rının görevlerini yapmaları hususunda g-ı:ırckl i 

tedbirleri abr. Heyet lmrulınıyaıı toplaııt~ lal'lıı 

yapılınası yasaktır. Bu heyet. toplantıda lıpzıı· 

hulunanlardnn sö;;. cıltıcak olanlaı·ı tayin n• talı 

didcdcbilir. 



J/ emıu·la·ı· Juıkkındcı propaganda yasağı 

MADDE 45. - (lkaıııt· :30. Vl. l954 - :\o. 
6428) % nci maddede yaır,ılı olanlarüaıı lh':l
kiıu YO hfıkiın ımııfmdan sayılantarla memul' ve 
hizmetliler ve askeri şahısların hu kanunun G 
ncı maddesindeki seçim müddeti za ı·fında Jırı 

hangi bir pa:rtinin ldı YC ale~·lıindc pı·opaganda. 
yapmak veya bu hususta haşkasıııa NÖz ,·c,,-a 
her hangi bir fiil ve hareketle telkiııde brtlun
ınak ımrcti~·Je f.liyasi faaliyet gö. emwlf'ri ya
saktıl'. 

5515 sayılı kanıtnun 45 nci 1ıtcıddesinin 6428 
n·urnw·alz Kanımla lwldınbnadan evvelki !jc/;li: 

Radyo ~le propaganda 

1\IADDB 45. - Radyolarda JJI'OlJU[JOnda, ller 
siyasi parti içi11 []Ünde On dakikayı Ct§MJWZ. 

En uz heş seçim çevresinde aday göstennr
miş olan siyasi partiler, yııkarıki [1kra hük
münden faydalananıazlar. 

Yinniden fazla seçim çevresinde aday göster
miş olan siyasi partiler, birinci [ıkrctda yaz1lı 
yetkı'dell giindf• Ü•i defa istifade edebilirler. 

Propagcında sayılınzyrın hususlar 

MADDE 46. - (İkanıe 30. VI. 1954 - No. 
G+28) Devlet \' (' Hükümet işleı·il'ldf' vazife 
alanlarııı, bu işler etrafıncl<~ yapacaklan konuı-ı
malarla. alfıkah daiı·e ve nıürssrseledn kendi 
faaliyctleı·ini gösterir şekilde yayııılıyıwaklan 
her türlü ıııatbua srr;iııı propagandası ıııahiy(•
tinde sayılmaz. 

5545 sayılı kanıtnun 16 ncı maddesinin 612H 

nıtmaralı Kanunla kaldırılmadmı evvelki .~ekli : 

lJ1 iimcaat 

:\1ADDE +6. - Siyw<ti partitır grnc7 ınrr

kezleri radyolarda propaganda ycıpmak istedik
leri oy t•eı"me gününden önceki 21 nci oün sa
bahına kadar Basın - Yayın ve 'l.'uriznz Renel 
Jliidür·Wğüne yazılı olamk bı'ldirirler·. 

MADDE 47. - :30 . VJ . J !-l!'i4 tarih vE> n428 
snyılı Kanunl:ı kalrlırılmıııtıı·. 
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5545 sayılı Kanıtnun 47 nci maddes-inin 6128 

nıınıar·alı Kanunla, kalclır·ılmadan evvelki .~ekli : 

MADJ>B ":1:7. - Radyolarda propaamıda, oy 

11enne [JÜnÜnden Önceki orıııncıı gÜn sabahmdan 
iiçiincii oiin sabcthına kadaı· clevam eder. 

MADDE 48. - 30. VJ. 1954 tarih ,ıe 6428 
saYJh Kanunla kaldmlmıştır. 

.'5545 setyılı Kanunun 45 nci maddesinin 64.28 

nwrnaralı Kanunla kaldır·ılmaclan evvelki şekli : 

Ytıyın zamanının tesbiti 

JIADDF; -H->. - Basm- Yay m ve 'l'l'rizm (;(-
11el Miid?iı-liiğü, 1'cıclyolarda propagand(t u;ın 

ınii ·1·ocaat eden siyasi par·tile r m·asmda, partile
rin bire1· temsilcisi huz1ını ile kıır·'a çekerek ko
mışma sv·a, ve zamanlarını tayin eder. Ku1·'arı.m 

oy venne gününden en az on beş gün önce çc
kilm.iş olması lazımdır. 

Kıtr'cıycı itiraz ~trııek istiyen siya.~i pcırti, 

2 f saat içinde il se{:irıı kunün ba§kanmcı miira
ca.at e de b ili?·. 

l l seçim kurultı başkanı, itinız1 kesin o7.arak 
ha lle eler. 

ll oparlörle yayın 

MADDE 49. - Hopıırlörle p ı,opaganda. hal 
kın huzur Vf' rahatını bozmamak ve 42 ncj mad
deye uymak şarUyle scrbtesttiı·. 

Şehir ve kasabalarda belediye başkaııJ arınııı, 

köylerele nmhtarların teklifi üzerine il ser;im. ku
ı'tılları başkanları yukanki tıkraya göre yapıla
cak propaganda mn yasak p(UJnwsine ka ı·a r ' "f'
rehilirler. 

Duvar ilanlan 

MADDE 50. - Oy verme güııündeıı önceki 
ii ı.; gün içerisiınde prop2ganda iGin duvar Hfı.ıı ı ' 

asın-ak vc.va yapı~tırma.k .v:ısaktn·. 

Yasaklar 

MADDE 51. - Propaganda için du var ilan
lan Li.zerinde T ürk Bayrağı , dini ibareler, arap 
lıarfled VE' h<>r türlü 1'\'Sİm lmlundıı rul ması ya
"aktır, 
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illılafyiet 

MADDE 52. - Propaganda için duvar ilihı
ları ilc el ilanı mahiyetindeki matbualar seçim 
zamanına mahsus olmak ii.zerc her türlü hart:ı ve 
resimlerden muaftır. 

Jzan yerleri 

MADDE 53. - Pı·opaganda için duv·ar ilan
ları seçim zamannıda ancak şehir ve kasabalar
da belediyelerce, köylerde köy ihtiyar heyet
l'eriınce, tayin ohıııacaık yerlerde asılabilirler. 

Bu yerlerde lıcr siyasi partiye ve her bağıın
sız adaya aynı ölçüçle saha verilir ve kendileı·ine 
verilen yerler, yokdiğerinden kalın boyalı çizgi
lerle veya çıtalarla ayrılır. 

Sahaların 1 ahsisinde esas, belediye veya köy 
ihtiyar heyetine müracaat !:arasıdır. Müracaat, oy 

, verme gününden önceki sekizinci gün akşamına 
kadın· yapılmış olmalıdır. Aynı zamanda yapılan 
müracaatların sırasını tayin için kur 'a çekiiir. 

Kendisine ayrılan iHin yerini boş bırakan si
yasi parti veya aday, belediyeye veya köye, yer 
ayrılması için yapınış oduğu masrafları ödemek
le mii.kelle.l'tir. 

.i'\cıir yerlere asma yasağı 

MADDE 54. - Yukanki maddede gösterilen 
yerlerden ayrı her hangi bir yerde ilfm asıl
ması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. Bun
lar seçim kurulu karariyle imha edilir. 

llirıtbua dağıtıııu 

MADDE 55. - ~eçim zamanında propagan
da için dağıtılacak el ilanı mahiyetindeki mat
bualar da 51 nci madde hükümlerine tabidir. 

Bunları dağıtacak olan kimselerin seçme ye
terliğini haiz olmaları şarttır. 

Memurlar ve hizınetliler ilan dağıtamazlar. 

Yasak hiiJcrnü 

MADDE 56. - Oy verme gününden iki gün 
öncesinden itibaren ilan, beyanname, tanıim 
açık mektup gibi her çeşit matbuanın dağıtıl

ması ve yapıştırılması yasaktır. 

DÖRDUNCU KISIM 

Seçim işleri 

Bölüm : 1 

&eçim hazırlıkları 

ı. Seçim işlerini yürütmekle görevli teşkilat 

Soçiın kurullan 

MADDE 57. - Seçim işleri. seçim kur·ulla
rınca yürütülür. 

Çeşitieri 

MADDE 58. - Ankara 'da bir Yüksek Se
çim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim 
kurulu, her ilcede bir ilce seçim kurulu ve se
çim bölgelerinde yerleştirilecek her sandık ba
~ında bir sandık Innulu bulunur. 

Kendisine doğrudan doğruya bağlı bucak 
veya köy veya mahalle bulunan il merkezlerin
de, bu yerler i(}in ayrıca bir ilce seçim kumlu 
bulunur. 

Yargıç nezaret ve nıurak~besi 

MADDE 59. - Bu kurullar, tekmil işlerinin 
görülmesinde yargıç nezaret ve murakabesinr 
ta.biclirler. 

Jüınülarda va#fe alanııyacak olanlar 

MADDE 60. - İdare amirleri, zabıta amh 
ve meınurları, Askeri Ceza Kanununun 3 ncü 
~addesinde yazılı askeri şahıslar, milletvekil
leri kurullarda ve milletvekilliği adayları, aday 
bulundukları sec,:.inı çevresindeki kurullarda va
zife alamazlar. 

Toplantı yeri ve zanıanı 

MADDE 61. - İl ve ilce seçim kurulları ge· 
nel ve ara seçimlerin başlangıcından önceki on 
gün ve Türkiye Büyük Millet Meclisince veri
lecek yenileme ve ara seçim karariyle yapılan 
seçimlerde bu kararlarm Hii.kii.metçe ilanından 
itibaren yedi gün içinde Adalet dairelerinde ve 
müsait değilse belediye ve okul gibi ınünasip 
yerlerde vazifeye başlarlar. 

Kuml asli ve yedek üyeleı·ine başkan tara-
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fından, ilk toplantıdan en az iki gün önce V(' 

günü ve saati belirtilerek birlikte davetiye gön
derilir. 

Gelmiyen asli üyelerin yeı·iııe yedekleri alı

nır. Bu suretle de yeter sayı bulunarnazsa mev
cuttarla iktifa edilir. Kararlar çoklukla verilir. 

Andiçme 

MADDE 62. - İl ve ilce seçim kurulları 
başkan, üye ve yedekleri görevlerine başlama
dan önce, kurul huzurunda birer hirer şöyle 

andiçerler : 
(Hiçbir tesir altında kalınıyarak, hiç kim

seden korkmıyarak vazifeınİ kanuna göre dos
doğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve tck
mil mulkaJddesatım ü~erine yemin ederim.) 

Sandık kurulları başkan ve üyeleri oy verme 
günü vazifeye başlamazdan önce sandık başların

da hazır bulunanlar önünde yukaı'lki fıkrada ya
zılı şekilde andiçerler. 

Bu kamın hükümleri ciahesinde kurul ü,vcle
ı·i t:amanüandığı talkdiı,de, •çağırılan üyeler de 
göreve lba.şlnl'ken ,V'U'karıki ış:elldkle andi<~·erleı·. 

ll seçi?n kurulu 

MADDE 68. - tl ıseçiın ıkuru'lu, i'l ımerıkezin
daki •en yük'SeJk dereceli yargıcı·n !başkanlığı al
tm<la ıon Üy•edıen ·meydana ıgeılir. 

11 meı1kezinde aym ıdereceıde lbirll{Jaç yargN:; 
ıbU'lunduğu taJkldirıde en lluclamli i, lhdeıncle de 
eşitli!k haHn:cle en yat'jlısı ·eçim !ktıl'Uiuna ıb1aış.kan-
lıiTt e·der. · 

İl v~ya ı67 nci maddeye ıgöre ilce ·e<;im ıkm·nlu 
başkanlığını yapacak olan ıyargıç hıer hangi bir 
sebeple bu görevi yapamaz ve o yerele bu vörıcvi 
yapabilecek baş1m bir yaryıç da bulunına~sa o 
.verin bağlı bulunduğu ağır ceza mahkemesinin 
yargı çevresi iı:inde bulunan ve ıncnsubolduğu 

Adalet Komi.,yonunca ayrılmasında mahzur gö
rii.ltruyten bir yaı·ıp~ Adalet Ba:kaıılığuwa sec:im 
işleı-ini idare etmek 'Yetkisi ilc o yere gönderilir. 

Ağır ceza çevresi i~ndcki yargıçlardan biri
nin göndcrilmesinr ıiınkfm bulunınıyan hallerd(• 
bu ıağıı· ecza ınierkezine •en yakın ağu· .ecza mah
k~esrnin yaııgı (:evresi içineleıki yıa~gıçlardan 'b~

l'i yukarıki usule tevfikan Adal~t Bakanlığınf•a 

. vetki veri:lerek gönderilir. 
Bu suretle kendisine y~tki vcı-illen yargıeıu 

grlip görrvine başlamasın<ı kadar seçim kııı·nlu 

başkanlığıııı, kumlun kend~ arasında gizli oyla 
sef:cccği bir üyıe yapar. 

Bu madde gereğince kendilerine yetki vetih•
cek yargıglaru 2544 sayılı Kamın hükünüeri da
iresincle maaş tertibindeki kadro tasarrufaltından 
göııdPriJdiıkleııi yıwgıc;lığa muh·assas 'kadıı.·o a-ylığı 

tııtannuı yansı nispctüıcle y0Uti ödencği vcrilil· . 

t 1 ı; eçim kııı1ıılıı üyeliklu i 

MADDE 64. - ll Se<(~ilrn llmı·ttlu üyel·eri a;şa 
ğı<la 'ki şekilde ·belli ıo1ur : 

İl seç;rnı kunl.Iu ıbaışikam, -keondi tüzü:lder~ıie 
göre ilk ı:ı;t•ııcl toplantılarını yapmış olup, o yer 
1-IP <';inı ı:enesiylc birlikte en az yirmi seGinı c:ev
ı•esindc altı aydan beri teşkilat kurmuş bulu
nan tckmil siyasi partiler aı·asında bir kur 'a çe
krı· ve kur 'ada isi. nı IP ri <:ıkan yedi parti~e bi 
rcr üye ismi bi.ldirmıe lcrini tebliğ eder. Bu 'iı;:im-

. l<'ri siyasi partilcı· hrş 6ıiİII iı;indc !Ji.Jdir:mcy<· 
mecburdurlar. Bu üyelerden kur 'a ilc beşi il 
. ·<;im kurulu asli üyesi. diğer ikisi ,.-cclck üyt'
ltcl·ddr. 

Bundan başka, keza kur 'a sırasiyle belediyr 
nwclisleriııdrn beş ve il genel meclislerinden ü<: 
kişi ayrılır. Beleeliye meclislerinden ayrılanlaı·

dan, kur'a sırasına göre üı::ü asli diğer ikisi ye
dek, il genel meclislerinden ayrılanlardan ise m, 
ikisi a;sli. diğer biri yedek üyedir. · 

İkinci fıkra gereğince kendilerinden il ~e 
çim kuruluna üye istenecek siyasi partilerin sa
yısı üç ise her birinden ikişer asli ve biı·er ye
dek; iki ise üçer asli ve birer yedek üye ismi 
istenir. Siyasi parti bil' ise istenilecek üye ·a

yısı üçten fazla olamaz. Siyasi partiler keza be~ 
gün içinele buı isimleri ~ildirmeye mecburdurlar. 
Bundan başka kuı·'a ile belediye ve il genel 
meclislerinden ikişer a..<ıli V<' birer yedek üye ay
rılır. 

Müşterek aday li::.tesi veren siyasi partiler, o 
seçim ı;evrcsiııde bir parti sayılır! ar. Bir parti 
olarak kur'aya girer ve üye ismi verirler. SeGi
me katılınıyan veya katıleliktan sonm seçimden 

' çekilen siyasi partiler, seGim kurullarında üyP 
ve müşahit buhınduramazlaı'. Açılan· üyelikler 
bn ve mütaakıp maddeler gcreğinec doJclurnluJ'. 
Bu fıkralar hükümleri ilc<> sc<:inı kurnllariyk 
sandık kurullarmda da u~gulaınr . 

Km·'aların ~ekileceği gün, saat ve yer gazc
t<•lPr. olmıyan ycrleı·c!p miltat vasıtalarla il:ln 
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edilir ve kur'alar aleni olarak lmrul başkanı ta
ı·afından çekilir. 

Siyasi partiler üyelikleı·i 

MADDE 65. - 64 ncü. madde gereğince yaı·
gıcm alenen (;ekeceği kur 'a i.c;in doldurulmaı:ıı 

gereken üyelik sayısı kadar siyasi parti bulun
ınazsa veya kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 
beş gün içinde cevap vermezleıse eksik kallan yer
ler mevcut partilerden üye sayısı eşitlik üzere ve 
bu mümkün olamıyorsa lnır'a yoliyle tamamlım
mak suretiyle ve hiçbir parti mevcut değilse ku
rul başkanı taral"ından, okuı· yazar olan ve o yer 
seçmenlerinden bulunan kiınselerdt>n doldurulur. 

Bu madde hükmü ilce seı;iın lnııulları ilc ı;an
dık kurulları teşkilinde de uygulamı·. 

lı scçirn kıırulıwnn gön~ı· ve yı>./ h ileri 
• 

MADDE 66. - ll se~inı kunıluınuı lıaşlıı·a 
göı·ev Ye yetkiteri şunlarclıı· : 

1. tı seçim ~evresi içinde sct;inıin intizamla 
I'Creyanmı temin İf<i<H gerekeıı tedbirleri almak 
vo seçim işlerini kl)ntrol etmcl<, 

2. tlce scçiın lmrıLlhrııı:ı ~'. l':ındıldarım ve 
hu kanunda yazılı diğer seçim araçlarını gönder
mek; 

3. tlce seçim kurtıllarının tcşekkü lüııe, iş

lemlerine ve kararlarına: kal'ijl vakı itirazları ın

ecliycrck kesin karara bağlamak; 
.ı. lıcc seçim kurull:ıı'1 haijkanlrğınea 

seçim işlerinin ·yürütülmesi hakkında sorulacak 
hususları dcrhal cevaplandmnak: 

5. Aday hcyannaınelrrini aJnıaJ, ve i15n et
nıok, bunJar hakkında dkı olabilerek itirazlal'ı 

incelemek ve bu beyannaınclqı·den kaınmen mu
teber olmıyanlar hakkında karar vermek, geçici 
ve kesin ada~' listelerini ycl'lel'iıw göndermek 
ve ilan etmek; 

6. Seçim kurniları nezdinde partiler \'C ba
ğımsız adaylar adına bulundurulması istenecek 
müşahitlere bu sıfatıarım gösterir vesika ver
mek; 

7. ile bağlı ilce seçim kurnllatından O'elen 
tutanakları birleştirerek il se~im çen·esi içinde, 
kimlerin kaç oy aldıklarını bclirteıı ve bu su
retle oy kazananların öz adlarım, soyadlarını '"'"! 
kazandıkları oy sayısını göstcreıı hil' tutanak 
tanzim etmek; 

R Milletvekili ı:ıeçildilderi anlaş ıl an la1·a t ıı-

tanaklarını vermek veya göndermek ve ikişer 

nüshasını Başbakanlığa göndermek; 
9. Bu kanunla kendisine verilen sair görev

leri yapmak. 

MADDE 67. - İlce se~im kurulu ilcedeki en 
yüksek dereceli yargıcın başkanlığı altında altı 
üyeden meydana gelir. 

llcede aynı der.ecede birkaı; yargıç bulundu· 
ğu takdird<' en kıdeınlisi, kıdenıde de eşitlik ha:
linde en yaşlısı se~im kuruluna başkanlık eder. 

11 merkezlel'incle kurulacak ilcc seçim kuml
larına, il se~im kurullarına başkanlık edecek 
yargıçtan sonra gelen en yüksek dereceli yar
gı~, kıdem ve yaş sırasına. göre başkanlık eder. 

!lee seçim kıwııl1t iiyeliklet·i 

MADDE 68. - llce se<:inı kurulu üyeleri 
aşağıda ki şekilde belli olur : 

İlee merkezindeki kurıli başkanı, kendi tü
zülderine göre ilk genel toplantllannı yapmış 
olup. o yer se<_:im çevresi ile birlikte en az yirmi 
seçim ı,:evresinı.le altı ayclan beri teşkilat km
muş bulunan tekmil siyasi partiler arasınıla 

aleni bir kur'a ı,:eker ve kur'ada isimleri. çıkan 
altı siyasi partiye birer üye ismi bildirmelerini 
tebliğ eder. Bu isimleri partiler beş gün içinde 
bildirmeye mecburdurlar. 

Bu üyelcrden, kur'a sırasiyle, dördü. ilce se
<:im kurulu asli üyesi, diğer ikisi yedek üye
elirler. 

Bundan başka, ikisi belediyt> V<' ikisi il ge
nel meclisinden olmak üzere keza kur'a ilc dört 
kişi se<:cr. Bunlardan kur'a sırası ile ilki asli. 
diğl'l'i yedek üyedir. O ilcc genel meclis iiycs~ 

il seçim kuruluna ayrılmış veya esasen kafi gel
ınernekte bulunmuş ise mevcudolan genel mec
lis üyesi lmr'asız asli üyeliğe alınır ve yedek 
üye ve hiç mevcut değilse asli ve yedek üye 
kur'a ile belediye meclisinden ayrılır. 

Kur'aııın <:ekileceği gün, saat ve yer gaze
telcrle, olmıyan yerlerde mi'ıtat vasıtalarla iJan 
eelilir ve lnır'a aleni olarak lmrul başkanı tara
fından çekilir. 

nce se9im kıındunun göı·ev ve yetl;ileri 

MADDE 69. __.:_ !Ice seç;im kurullarının bail-
lıca görev ve yetkilcıi şunlardır : 1 

1. 1lce dahilinde seı;:iınin intizaınla ccı·eya-
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nını temin için gereken tedbirleri almak ve se
çim işlerini kontrol etmek; 

2. İlcedeid sandık kurullarına oy sandık
larını ve bu kanunda yazılı eliğer seçim araç
larını göndermek ; 

3. Sandık kurulları teşekkülüne, işlemle

rine ve kararlarına karşı vakı itirazlan inceli
yel'ek kesiri karara bağlamak; 

4. Sandık kurulları başkanlıklarınca se
çim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak 
hususları uerhal cevaplandırmak; 

5. Sandık kurulları nezdinde partiler ve 
bağımsız adaylar adına bulunduriliması istene
cek müşahitlere bu sıfatıarını gösterir vesika 
vermek; 

6. İlce dahilindeki sandık kurullarından 
gelen tutanaklan birleştirerek adayların kaçar 
oy aldıklarını belirten ayrı bir tutanak tanzim 
etmek ve bu tutanağı seçim işlerine ait diğer 
evrak ile birlikte il seçim kuruluna göndermek; 

7. Bu kanunla kendisine verilen sair gö
revleri yapmak. 

Sandık kurulu 

MADDE 70. - Sandık kurulu bir başkan 

ve dört üyeelen meydana gelir. 

Başkan 

MADDE 71. - (Muaddel 30 . VI . 1954 - No. 
6428) - İlce ı:ıer,im kurulu toplanarak ser,im 
bölge:sindeki veya dışındaki seı:rnenler arasın

dan iyi şöhret sahibi olmakla tanınmış okur 
yazar kimselerden kurula hağlı seçim bölgele
rindeki sandıklardan her biri için ikişer kişiden 
ınüı·ekkep bil' liste tertibedeı·. 

Kul'ul hunlaı·dan biı·ini aleni lmr'a ile Ran
dık başkanlığına seçeı·. 

Sandık kumlu başkanının vazifesi başına 

gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en 
yaşlısı başkanlık edeı·. 

5545 sayılı J{anunun 71 nci maddesinin 6428 
numaralı Kanunla değiştirilmeden evvelki şekli: 

Başkan 

MADDE 71. - llce seçim kurulu toplanarak 
seçim bölgesindeki veya dışındaki seçmenler am
sından iyi şölıret salıibi olmakla tanınmı.,~, olcıır 

yazar kimselerden kııntla bağlı seçim bölgelerin
deki sandıklaı·dan her biri için ikişeı· kişiden mü
t·ekkep bir ltiste tertibedeı·. 

!(urul, bunlardan birini alen-i k:uı·'a ile sandık 
başkcınlığına seçet·. 

S.rtndık kuı·ulıı ba.Jkanının vazifesi ba.Jına gel
memesi haıinde, yeı·ine kıınd üyelerinelen en ya.:ı
lısı ba.skanlık ecler. 

Sandık kurulu üyelikleri 

MADDE 72. - Sandık kurulu üyeleri aşa
ğıdaki şekilde belli olur : 

67 nci maddede gösterilen yargıç; kendi tü
züklerine göre ilk genel toplantılarını yapmış 

olup, o yer seçim ~evresiyle bil'liktc en az yinni 
se~im çevresinde altı aydan beri teşkilat kur
muş bulunan tekmil siyasi partiler arasında ale
ni bir lmr'a c;eker ve kur'ada isimleri çıkan beş 
partiye birer üye ismi bildirmeleı~ni tebliğ der. 
Bu isimleri siyasi partiler beş gün ic;inde bildir
meye mecburdurlal'. 

Bu üyelerden kur'a sırasiyle üçü sandık lm
rul Ll asli üyesi, eliğer ikisi de yedek üyedirler. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve 
mahalle ihtiyar heyeti' üyelerinin seçmenlik sı

fatım haiz olanları arasından, keza lmr'a ile iki 
kişi sec:er. Bunlardan, kur'a sırasına göre ilki 
asli diğeri yedek üyecliı'. 

Kur'anın çekileceği gün, saat ve yer gazete
leı·le, olmıyan yerlerde mutat vasıtalarla ilan 
edilir ve o saatte kuı·'a aleni olarak başkan ta
rafından çekilir. Kur 'anın çekileceği günün ilan 
edildiği ve kur'anın aleni olarak çekildiği, bir 
tutanakla tesbit olunur. 

f-töreu süresi 

MADDE 73. - Sandık kurulları oy verme 
gününden 48 saat önce göreve başlarlar ve seçim 
iııl<'ri bitineeye kadar çalışmaya devam ederler. 

Göre'li ve yetkiler 

MADDE 74. - Sandık kurullarının başlıca 
görev ve yetkileri şunlardır : 

1. Sandık alanı içinde seç:imin intizamla ce
reyamnı temin için gereken tedbirleri almak ve 
oy vermek işlerini idare ve kontrol eLmek; 

2. Sandık alanmda sandığın konulacağı yeri 
tayin ve sokak başlarında bu yeri göze çarpacak 
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surette gösterecek işaretleri koymak veya mutat 
vasıtalar ilc duyurmak; 

3. Bu kanundaki esaslar dairesinde sandık 
alanına ait oyları saymak ve bu hususu tutanağa 
{!e<;irmek; 

..J.. Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek 
itirazları tetkik etmek ve bir karara bağlamak; 

5. Bu kararlardan itiraza uğrıyanları ilce 
se<ıim kuruluna göndermek. 

..cidayfaı· ve ıniişahitleı·i 

MADDE 75. - Sandıkbaşı muamelelerini ta- • 
kibctmek iizcre siyasi parti ve bağımsız aday
lar birer mi:işahit gönclerebilirler. 

Bağımsız adaylarla müşahitleri l'e siyasi par
ti adayları ile müşalıitl~ri sandıkbaşı muamele
Jrrini takihedebileet'k durumda büti.in muame
lelerde hazır ·buluna bilirler. 

Hazır bulunan bağım..•nz aday müşalutleri üc:
tcn 1azla olursa, bunların arasında lmr'a çekilir. 
İlk ismi <;ıkan Ü<; miişahit sandık başmda bırakı
lır, diğcrl ri sandık ;vrrindt' kalabilirlrr. 

Çoğunlıığıııı sağlanma-sı 

MADDE 76. - Randık başında oy verme baş
lamazdan önce veya oy verme sırasında siyasi 
parti i.iyelrriııqen biri veya birkac;ı vazifesini yap
mazsa, ceza hükümleri ınahfuz kalmak üzcr<', 
y0rinc siyasi parti yedek üyelerind<'n bil'i geti
rilir. Bu dahi mümkün olmaz Ye knı-ul üyel0ri 
üçten aşağı düşerse bu cihet tutanağa geçirilir 
V·e .eJksHder o sandıll\: al 1anınıda seçme yeterliğini 
haiz, 'baı ·kamn seçeceği lkiınsel~ı~den dol!durulur. 

lntizamın sağlanması ve sandık ye1·i 

MADDE 77. - Saındılk yeı-i<nde in'tizamm 
sağlanıması ısandılk ıkuru'lu 1b'aşikanına ıaiıtti:r. 

nu 'kanuına göre saı:idılk yeri; sanıdığın, koa
pıa1ı ıoy vıeıınl'e yeriııin ve sand]k Omru1unun yer

·~e-,Ştiği mahallin 1 00 ıınelt ı·e me·sa.f'e'si içhııde ka
·laın ~·evre parc:ıası'Clır. 

Başkcına ait yetlciıer 

MADDE 78. - Sandılk yerinde seçmenin 
oyumı taıın ibir serbestiiilde ve ıg~z'l'i şekilde kul
l'anınaısma v.eya ·saınıclıık kuruhmun görcıvini yap
masına engel ıolımay·a 1ka!lkıışıanlara, yaıhutta oy 
veı,ıne ~~ i·nin yoluında ·g'i'tınesini ailnsaıtanlarla 

sandılk ıbaşı ınu'a'mele'leriniın i:ntizamını bozmaya 
yeltene•nlerıe başkaJ1 mı'tardla lbuiunur. thıtarı din
:ıeıniyen1leri sandıU\: yerinden dışarı çılkaraıbilir. 

:Bu kims·e üye i•se -aın •caJk lk.urul ıkarariyle ç-ukarı

laibilir . 
Bu iş}encle •zabııta •kUIV'veUeri munıhasıraın baş

ikrumn .emrine gÖr·e harek·eıtıı.e ımülkeUe:litirJ.er. 

Sııç işlenmesi 

MADDE 79. - S'andılk yerinde ıbir suç işlen
mesi halinde sarı:dık ·kurulu keyfi'yeti 'tutanağa 
geçirir ve sanığı zaJbııbay.a tes\lilrıı oo•er. 

lnzıbat tedbirleri 

MADDE 80. - Samlıık yıerlerin'de kumi üye
lerin'den ve lbu ıkallltıınl·a tkendiJl'erin'e yffiiki verH
miş olan'lardan ve seçmenleııden gayrı hiç /kiımse 
ibuluı-raıınaz. 

Sa:nd:ıık ·yerinde •anC'aik sanclı!k 'lmrulu başka
nının lüzuınuncla da Yeıt edeceği ilMılı !kuvvetler 

ıbulunaıbiliı·. Kurul 'haşka.nımn ilstiye'bile0eği inzı

lb·ati tedbirler seçn-ı:enlerin seçim işlerini ıtalldbet

ımeleriıre mıani olacak nıa1üyette ıolanıaz. 

Yulmr1ıki r~kraıda yazılı siHilhh lmvıV'etler dı
,şmd.a •kalan za,bıta amir V'e memurları ile lbil
Ülnıum resmi üni:llorma gi1y:miş kilmseler ve ib.er 
ihıangi ibir sureltlıe sil~h ltıaşıy.an1ar ısandık yerine 
girt'ımezler. 

ZaJb1ta maıkaını ve nrensuıplıarııım rc'aıbınıda 

ıala 'caıkları teclJbirler, ısec;meııin andıık yıerine ser
lbestçe girmesine •ınani ~eya ·g<üçleştirici -o:laımaz; 

seçmenin sandılk yıerine serbestc;e girmesine ma
ni o1ucu v0ya güçJeşıtiırici 'lrcr 'İ'iir'l'ü 'haırelketleri 

önlerler. 

Sandığın ko~ıulacağı yer 

MADDE 81. - Sandığın konulacağı umumi 
' mahalli ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi 

için gereldi tedbirleri sandık kurulu tesbit eder. 
Sandığın konulacağı yerin belirtilmesinde sıeç

ınenin en az külfet ve zahmetlc oyıımı seı•bes~<' 
ve gizli şekilde vercbilınesi düşünülür. 

Sandık; okul aYlı V'eya salonları, mabetierin 

1 ınünasip kıS1m1ları gibi geniş uınumi yerlere ko
nmı. Açık yerlerde saçağr, sahaıılığı, sundurma
sı bulunan yeı~ler tercih ec1iliı'. Hükümet konak
larıına ve parti binalarma sandık konulamaz. 

Aym yerde dörtten fazla sandık bulundu
rulamaz. 
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Seçmen listesinin asılması 

MADDE 82. - Sandık kurulu oy veı"''n"' işi

uc başlamazdan öncıe kendi sandığında oy kul
lanacak seı:menlere ait ve 84 ncü madde muci
bince ilce seçim h.·urulları t'arafından kendile
rine gönderilen iki listedon bir tanesini sandık 
başında ser;mıenlf'rin yığılmasma mani olacak 
ınünasip ve kolaylıkla görulüp tetkik edilir bir 
yere asar. Bu liste oy verme sona erincey0- ka
dar asılı kalır. 

2. Sandık alanlannın tesbiti 

Sandık alanı 

1\~.a.DDE 83. - Seçmen sayısı 300 ü geı;mi
yen her seçim bölgesi bir sandık alamdır. 

300 den yukarı seçmenıi ihtiva eden seçim 
bölgeleri, her biri 500 elen yukarı seçmeni i ht i
va etmiyecek şekildre ge1·eği karlar sanchk alan
larına bölünür. 

Bir köy veya mahallenin biitün niifusn o ı:ıe

ı;iın çe\"Il<'Si içinde bir yayiaya gittiği t::ıkdiı·de 
sandık yayiaya konulur. Köy veya ınahallP nü
fusunun 130 den fazlası yuknr·ıki ımı·ett<• .vıı.vl:ı 

ya gittiği w nıubtar da oy veı•nıp giinii.ndıem en 
az 10 gün evvel yaylaya gidcnl<'ı·in acllarmı ha
vi list<'yi il<'<' s~çim, kuruluna bil<lircliği takdir
de listeler· onn. göre ayrüaı·ak :ı:rrı :ı;~rrı ~a.nclık 

konulur. 
Dört kilometr<' dfthilinde bağlnnahilf'ccği 

sandık alaııı bulunınıyan muhtarlıklaıı· vıe sair 
ııır.skun mahaller icabmda birle~tirilerrk ayn 
biı' sandık alanı kurulur. 

llcC' sc<;iın kumiları kendilerine bağlı seçim 
bölgel C' ı·inin ihtiva edecekleri san dı k alanının 

miktarını tesbit edıerler. 

tlce sec;im kurulları bir sec;im bölg·esinin san
dık alanl:u:ıını köy veya mahallelcrin sokaklaı-ı
nın durumuna gör<' tesbit cclel'ler. Bu yedeı· oy 
\'ernıe giiııi.i.n<len ıen az bir hafta önceelen baş
lamak üzere mahalli gazetelerle, gazete olmıyan 
yerlcrcl<' ırıutat v:ısıtalarla ilan edilir·. 

Bu Huı·etle tesbit edil•en sandık alanlarmd:ı 
dört sene ınüdcletle değişikHk yapılamaz. H11 
müddetten sonra ftc,ğişiklik yapılınası hakkında
ki istekler kurulca incelencrıck geııektirdiği. tal\
<lir<le yukanki esaslar dairesinde değişiklik ya
pıla ruk ilan olunur. 

Listelerin sandık alanla,rına gönderilmesı 

MADDE 84. - Bir seçim bölgesi mütaadclit 
sandık alanlarına ayrıldığı' takelirde ilce seçim 
kurullan kcndileri~•e 23 ncü maddeye göre nü
i'us müdür ve memurlan tarafmclan verıilecek 

seçim bölgesinin seçim kütüğünden, o böl ge
nin ayrıldığı sandık alanlarında kayıtlı bulunan 
sec;mcnlerin kayıtlarını çıkararak, her sandık 

ic:1n ayrı ayrı ikişer lıiste tanzim edıer. Bu liste
leıin ld.i.tüğe mutabakatını kurul mührü ile 
taselik . eelerek ilgili sandık kurulu başkanına 
göncleııir. 

Bu listelerin tanıimi için gerek1i matbu ka
ğıtlar sandık alanları miktarına göre vali ve 
kaymakamlar tarafından ilce sc~im kurulu baş-. 
kaniarına yollanır. 

3. OJ: verme araçları. 

TPslirni gerekıli eşya 

MADDE 85. - Adalet Bakanlığı; il, ilce \'(' 
sandık se<.:im kurulları mühürlerini \e sc~:im İıj
Jcı·i i<;in mahaUcı·indc temini mümkün olmıyan 
lüzumlu her 1 ürlü kırtasiye ve le\ a;ı;ıın zama
nında il YC ilcc sc<,:inı kun?-lları haşkanlıklanııa 

gönderir. 

İl seçim kurulu başkanları oy verme günün
den en az on gün evvel ilce seçim kurulları baş
kanlıklarına ve bunlar da oy verme gününden 
en az iki gün önce aşağıda yazılı <'ı;ıymıııı san
dık kuı-ullarına teslimini sağladar: 

l. Se<;im bölgesinde her sandık ıçın ağzı 

mühürlü bir kese içine konulmuş numaralı bir 
mühür (Hangi sandığa hangi numaralı müh
rün verildiği tutanağa geçiı-ilir.) ; 

2. Sandıklar ilc her birinde bulunacak ka
palı oy verme yerleri sayısı mecmuuna ınüsavi 

miktarda çevre adaylarının tasdildi listesi il<' 
H2 nci maddede yazılı levlıa; 

3. İlce seçim kurulu mührü ile mühürlen
miş ve oy puslularının konulmasına mahsus 
zar l'ları ha vi bir paket; 

4. Oy sandıkları; 
G. Sandık sayısınca istampa. 
6. Sandık sayısinca örneğin<' uygun tuta

nak defteri; 

7. - Örneğine uygun matbu sayım cet\-elleri. 
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H. Örneğine uygmı matbu tutanak kağı1-

Jarı; 

9. Sa11 d ll< sayısınca boş torba; 
10. :.\Iüııasip miktarda kopya kalemi; 
ll. nerekli miktarda kapalı oy verme yrri 

inşaı:ıı için malzeme. 
12. Kapalı oy verme yerine konulmak ve oy 

puslası olarak kullamlmak üzere heyaz hoş kfı

ğıt paketi ve gerekli sair eşya. 

Tutanak deftM·i 

MADDE 86. - Kurullaı·da. sayfaları numa
ralı ve nıahallin en yüksek dereceli yargıcı ta

rafındaıı tasdikli bir tutanak defteri bulunm. 
İşlemeler ve kararlaı· bu deftere yazılır ve baş
kan ve Ü)reler tarafından imza olunur. 

, Jmçltınn suğlanmas1 

MADDE 87. -Seçim için gt•ı·ekli tekmil 
maddi ve mali vasıtalaı·ı seçim kurulu başkau 

ları zamanında ve muntazaın bir surette sağla
mak vr yerlerine göndermekle mükelleftil'. 

Bu hususlarda kurul başkanlaı·ının emirlı>

ı·i üzerine zabıta amir ve meımwlaı'l. belediye
ler ve muhtarlıldaı· gerekli yaı·ctınıbırchı bulun
maya mecburdıırlaı· . 

'oy puslrw 

MADDE 88. - Sandık kurnilarında lmp;ılı 
oy verme yerine konmak üzere boş ve heya:r. 
kağıtlar hulundurulur. Siyasi partilerle bağnn
sız n.dayların seçmenlc•re dağıtaeakları matbu 
oy pusılaları renkli olabilir ve lmıılm'da özel iııa
r·et bulundnrınalam mümkündür. 

Bu işaretierin 2596 sayılı Kanun hüktimkri
ne göre kullanılınası lazımuır. 

Bir siyasi partinin tüzüğü gereğin<·e kabul 
edilen özel işaret ve benzerleri diğer siyasi par
tiler· ve bağımsız adaylaı· iarıı tıııdıııı kıı'llıı.nıhı 

maz. 
Partiıleı: vr bağımsız adaylamı oy pul\lalanıı 

da kullanacakları ı·enk ' '<• özel işaretleri aday 
gösterın ' ıııü(ldctinin bitmesinden rn çok ü<: 
gün içinde Yüksek Sec:im Kurulıma bildirmeleri 
Jazıındıı·. Bu ıni.iddet içinde bHdirıniyenİt'ı' renk
li oy puslası ve özel işaı·rt kullanamazlar. 

Renk ve özel işaretller birbirine benzerse ön
ce bildirilen ltabul ve diğeri rcddolunur. Ret iki 

gün içinde ilgili siyasi parti veya adaya hildiri
lir. 

Bunlar üç gün i~inde yenisini vcl'lnezler VP

ya verdikleri renk ve özel işaret yint• kendisin
den e vv c] veriimiş diğer ren k ve iş are te benzer
S<' artıık o paı·ti ve bağımsız aday işaret kulla
namaz. 

Siyasi partile~le bağımsız adayların oy ver
me yerledne konulmasını istiyecelderi matbu oy 
puslaları oy verme gününelen bir gün önce san
dık kurullaı·ı başkanlarma tf'slim olnnur. 

Pusla. doldurma serbestisi 

MADDE -89. - (Muaddel :10. VT . 1954- No 
6428) - Seçmen dilediği adayları boş beyaz ldl
ğıda yazaı·ak oy tanzim etmekte serbe..<ıtti ı·. 

.5515 sayılı Kanunım 89 ncıı maddesinin 642R 
mımıamlı Kanımla deği§tü·ilm.eden euvell:i şekli : 

Pnsl(l, doldnnna sPrlJe.s.tl.si 

...\L\J)J) ı•; S!l. - Srçmnı, dilcdiğı: rulaylan ya

zara/• oy ım.slcr.sı doldurma/da. srrbest olduğu gi
bi matbu. oy ınısiasında yazılı isimle1·den diledi
ğini silebiliı· . ve yt>rler·inc ba.~lm adaylarm isim
fpı·ini yazah-ilir. 

Zarf 

MADDE 90. - Seçmenin içerisinde oy pus
lası koyup kapatacağı zarflar tek biçim ve renk
te ve içindeiri oy puslası fark edilerniyecek su
ı·ette Hükümetçe hazırlatılır. 

Her seçim çevresine. ~evredekj se~meıı sayı
sının onda biri .fazlası miktarında zarf göndeı·i
lir. Bunlar, üzerinde içindeki zarf sayısı işaretli, 
mühürlü paketler halinde seçim bölgeleriyle san
dık kurullarına aynı nispete göre dağıtılır. 

Zarf paketleri kurul huzurunda a~ılıı·. sa.yılıı· 
ve netice tutanağa g('<:irilir. 

Ka pa/1 oy vemıc 1Jf!ri 

MADDE 91.- (M:uaddel 30. VI. 1954- No. 
'6428) - Oy puslasmın kapalı oy verme yerindl' 
ıı:aı·fa konup kapanması rhecburidir. 

Bu maksatJa sandık kurulu seçmenin oy pus
lasım zada koyması iGin oy serbestliğini ve giz
liliğini sağlıyacak lüzumu kadar kapalı oy ver
me yeri hazırlar. 
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.5515 sayılı J(anunıırı 91 nci maddesinin 6428 

ı~ımıaraıı. Kanımla değiştirilmeden evvelki şekli : 

J(apalı oy verme yeri 

:i.\iADDE 91. - Oy pııslasının kapalı oy ve·ı·

~ıe yerinde zarfcı konıılııp kapcıtılması mecbıwi
di1·. Bıı nıaksatla sandık kıwıılıı, seçmenin matbu 
biı· oy puslasında dilecliği adayları tesbit ederek 
veycı yeni biı· oy pııslası yazaı·ak zaı·flaması, 

yaJmt da önceden hazıdıyacağı oy pwilasını saı·
fa koyması için oy se?·best;liğini ve gizliliğini 'sağ
l1yacal;; liiznınu luıdm· kapalı oy verme yeri lıa

zn·lar. 

Vasıflaı·ı 

MADDE 92. - Kapalı oy verme yeri, seçim 
bölgesinin icaplarına göre sabit olsun, takma 
olsun içeı'isj dışardan gözetlenemiyecel{ ve oy 
ımslasını s-eçmenin dilediği gibi hazırlayıp zarf
byabiieceği şekil ve vasıfta olur. Aday listesiyle 
bu kanunuıı oy verme serbestliğine ve gizliliği
ne dair ulan hükümlerinin levha halin<le basıl
,nış metni kapalı oy verme yerinde asılı durur. 

Kapalı oy verme yerinde masa V<' hücre ci
dan üzerine yerden bir metre yükseldiğe tes
bit edilmiş ve ayakta yazı yazmıya elverişli bir 
sabit ralıle ve kalem bulunması mecburidir. 

Bölüm : 2 

ı. Oy verme giinüne mahsus tedbirler 

lçki yasağı 

MADDE 93. - Oy verme günü, oy verme 
müddetince umumi içkili yerlerle umumi ma
hallerde her ı;cşit ispirtolu içki verilmesi, satıl
ması ve içilmesi ve her hangi bir ı-;uretle ispir
i olu içki satJiması yasaktı ı· . 

Oy vermf' günü, oy vcı·ınc müddctince, tek
mil umumi eğlence yerleri kapalı kalır. Eğlen

ce yeri vasfım haiz lokantalar<la bu müddet 
içinde yalnız yemek verilebilir. 

Oy verme güni.i, oy verme müddetince ordu 
ye zabıta mensuplarından başka hiç kimse Türk 
Ceza Kanunu menetmemiş olsa bile köy, kasa
ba ve şehirlerde silah taşıyamaz. 

2. Oy venne 

Oy verme rniidcleti 

MADDE 94. - Oy verme günü, saat 8 den 
17 ye kadaı· geçecek zaman oy verme müddeti
dir. Saat 17 ye geldiği halde sandık başmda oy
larını vermek üzere beldiyen seçmenler de oy
larını kullanırlm·. 

Oy vermede sım 

MADDE 95. - Oy veı·me günü sandık ba
şına gelecek seçınenler, sandık kurulu önüne 
başkan tarafından sıra ile birer birer alıınrlar. 
Gebeler, hastalar ve sakatlar bekletilcmezler. 
Yaşlılar önce alınabilirleı·. 

Oy vermeden önceki işleı· 

MADDE 96. - Sandık kurulu önüne ahnan 
kimse se~men kaHını başkana veriı· . Başkan 
seçmenin kütük listesinele adını bulur ve ma~a 
üzerinde duran zarflardan bie tane vererek, 
sandık yerinele birelen ziyade kapalı oy verme 
yeri varsa, hangi kapalı oy verme yel'İnele oy 
vereceğini söyler ve oy puslusını zarfa koyup 
güzelce kapamadan çıkınamasını teııbih eder. 

7.arfı alaıı seçmen doğru ra ka ra h oy verme, 
yerine g-idrr \ ' t' oyumı kullanmadan haf)ka yere 
giclemcz. Kapalı oy Yerıne yerine g-irnıiycn ve
ya zarfı alıp o~· wrmi~·en scc:meııdcn zarf !!'eri 
al ı nır . 

Kapalı oy ı·crııır yerinde katına 

MADDE 07.- Bir seçmenin kapıılı oy verrnf' 
yel'inckn dııoıarı r,ıl~madıkça hif; kiım~c oraya gi-

1 
rcmcz. Şu kadar kı, oy vcrnı0 puslasını hazırla
yıp zarflamak ic:in gerekli ııoı·ınal müddetten 
fazla kapalı oy veı-me yerinrle kalan se<:meıı; baı-ı
kan taralından uyanlıl': c:ıkmamakta cl<>Ymn edcr
sr c:ıkanl ı r. 

Zarj'ııı alı/nıası ı•t imza 

MADDE 98. - Kapalı oy verme yeı·iwle di
lediği o-:ır puslasını zarfa ko:-·up kapadıktan son
ra, seçmen hura.~mı teı·k ecleı· ve zarfı~ı sandığa 
bizzat atar. 

Körler. mellfı<:lar ve-:ı·a hıı Aihi })('eleni millü
liyctlcri ac;ıkc:a belli olanlar, bu seçim ç;evrcsi 
sc~mcni olan akrabalarından birinin ve aluahası 
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yoksa diğer her hangi bir sC'c:_:menin yardımı ilc 
oylarını kullanabilirler. Bir sec:men birden faz
la malftle refakat edemez. 

Kurul başkanı oyunu sandığa atan seçmene 
aidolup, zarf alabilmek için kendisine bırakıl
mış olan seçmen kartının mahsus yerini mühürler 
ve kütük listesindeki ismi hizasına imzasını attır
dıktan sonra kartı kendisine geri verir. 

İmza; atınasım hilmiyen veya ftrıza sebebiyle 
imza edecek durumda bulunınıyan scc:mcn, sol 
elinin başparmağıııı basar. Bn parınağı olmıyan 
seçmenin hangi parmağım basmış olduğu ya
nma yazılır. Hir, parmağı olmıyan seçmenin du
rumu, ismi yerine İf)aret edilir. 

Sa nclık bnşım teı·k 

MADDE 99. - llicıbir seçınene sandık başın

da müdahale, telkin veya tavsiyede bulunula
maz Ye hiçbir ser,men oyunu kullandıktan son
ra sandık başında kalamaz. 

Kıırııl ınc nsııplatımn oy verınesi 

MADDE 100. - Sandık kurulu başkan ve 
üyeleri, hangi seçim bölgesi veya sandık liste
sinde kayıtlı olurlarsa olsunlar vazife gördük
leri sandıkta oy verirler. O seçim çevresinde oy 
verıneye yetlrili olan ve ser,men kartını gösteren 
adaylaı· YC ınÜf!ıtlıitleı· ek h\ılundukları sandıkta 
o,v verebilir! er. 

Bunun iqin sandık başında oy verınek üzerC' 
bekliyen seçmenierin arkası aıhnmış olması lazım
du·. 

Sandık kurulu başkan ve üyeleriyle aday ve 
müşahitlerinin o sandıkta. oy vC'rdikleri tutanağa 
geçirilir. 

Bunlar isim VC' hüviyetlerini o sandık seçmen 
listesine kaydederek isimleri hİzasma imzalar
lar. 

3. Oylann sayıını 

Sayı.rıı tedbirtM·i 

MADDE 101. - ~ayıın alenidil'. Oy verme ye
rinde hazır bulunanlar sayımı takibedebilirler. 
Kuırul faaliyetinin selamet ve intizamı bakımm
dan sayım masası etrafında boş kalması gereken 

kısmı, kurul, bir karar ile tayin eder ve bu kı
sım etı·afmda ip gN·mek gibi hazır bulunanla
rın . ayıını takibetmelerine engel ol ınıyacak ted
birlrr alabilir. 

Oy verenlc1· sa.yısın ın kon trolıı 

MADDE 102. - Oy verme işi bitince kurul 
başkanı bunu yüksek sesiC' ilan eder. Masa üze
rinde sandıktan gayri nC' varsa kaldırılır. Oy ver
menin bittiği saat tutanağa geçirilir. 

Bundan sonra kütük listesinde yazılı olup da 
oy vermiş olanlarm sayısı, isimleri bizasındaki 
imza veya parmak izleri sayılarak tutanağa ge
çirilir VC' nrtice yüksek S<'SlC' iH\n edilir. 

Kııllan1hmyan za1'flar 

MADDE 103.- Oy zarflarmdmı lnllılanılmı-· 

yanlar sayılır ve oylarını veren seçmen sayısına 
eklenerek kurula teslim edilen zarf yelnl.mına 

uygun olup olmadığı tutanağa gec:iı'ilir. Kullaml
mıyan zarllar bir paket halinde mühürlenir ve 
üzerine sayısı kaydedilerek keza tutanağa geçi
r-ilir. 

Daha sonra okunup kaydedilecek oy puslala
rının kanmasına mahsus torbanın boş olduğu tC's
bit rdilerek keyfiyet tutanağa geçirilir. 

San(hğ111 açtiması ı•c zarf/ an n snymıı 

MADDE 104. - Yukarıki maddede ya1.ılı 

muameleden sonra sandık, oy verilen yerde ve 
hazır bulunanların gözü önünde açılır. İçin
deki zarflar, açılmadan sayılıı· ve oylarını kul
lanmış olan seçmen sayısına uyg·un olup olma
dığı tutanağa gC'çirilir. 

L•'azla zarf r,ıktığı takdirde, tekmil zarflar 
yeniden sandığa konur. Kurul başkanı san
dıktan, fazla sayıya tekabül eden mildarda zar
fı gelişigiizel aln·. Bunlaı· açılmadan yakılır vr 
keyfiyet tutanağa gcçiı'iliı·. 

Bundan sonra sandıktaki zarf1lar tekı·ar sa
yılır ve 03~ vereıı kr sayısına ;-eka bii t ettiği gö
rüliirse ara veı'ilm0ksizin sayıma başlanır. 

Ba.ymıın siinıkliliği 

MADDE 105. - Sayıın işi aralıksız devam 
edeı·. 
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Zarfların açıtmn.sı 

MADDE 106. - Sayıma başlamazdan önce 
kurul ba-§kanı kurul üyesi tam ise birisi ınu 

halefetten olmak üzere ayrı ayrı siyasi parti
lere mensup iki üyeyi cetvel kayıtçısı olarak 
ve siyasi parti mensubu üyelerden birini san
dıktan zarfları çıkarıp kendisine veı·mek. di
ğerini de işlenecek oy puslala ı·ını torbaya koy
makla ödevlendirir. Sayım cetvellerinin boş vı> 

yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösteı·ir. 

Vazifeli üye sandıktan oy zarfını teker te
ker alarak başkana verir. Başkan zadııı üze
ı·inde onu •rutan ıse~meni fbelli edecek imza, mıü
•hür ;vıe:y'a ıişıaret lbu1unup hulunıma'dığıına ba:k
tı'ktan ısonı~a zarfı açaı·, ıayn'lr rve ıolkur. 

O akuduık~a c>etvel kayıtçısı ilki üyeden her 
hiri önündeki cetvelde ismi okunan ·adaym hi
zaıSına aldığı l()y sayısını lkayded:eT. Böoylece ()!ku
nan ve saymn ceıtıvellinP k•aydedi:len pns~a1arı 

ha~kan diğer ·vazifeli ıiiyeyı> ve<ı·ir 10 da lhuııu tor
•haya. atarr. 

Oy pusJ.alarını isterlcrs0 kurulun diğPr iiycle
ri Y<' parti ınüı:ıahiilcri ı:riirebilir. Aday ve parti 
müı:ıahitlı>rin<' <;ayım masusı haşııır!.a .P'l' Y('rilir. 

.\ncak. pa ıit:İ mü~·alhiıt'leri ü~.ten fazla İ'Se ha
zır bulunn:nlar •aı·asın:da lbaşkıaın .t'aı~afından ılm

ı·uıl lı.uzurunda ı]mr':ı <:elk!melk suretiyle sandı1k 

ba.şında kalacalk Ü(: parti müşaıhiclıi t~s'bit edHir. 
Diğer müşahitılerl<' rbağımısız ad•ay miişaıh:i.tleri 

iGin rsayım iıjl~mini yallnndıan taUdlbedeıbiıle<>ek1e

l'i lbir yer ayrılır. 

Ou puslala.r1 ile açıları zm·flar sa11ısının kontronu 

MADDE 107. - Oy saıyımı ıbitince, rtonbaya 
ııtılmış olan •oy puslalarının ISandllktan çıkam 

zarf sayısına uyrgunluğu 'lronltrol edilir ·v~ 'key
f'iyet tuıtıanağa •geçirilir. 

Ou pusl<ısına. yazılacak isim 

MADDE 108. - Oy pushtsına aıdayın öz V<' 

-.oyadının yazıhna:sı lazımdır . Şu ık1adar ıki. 
sade<'e öz veya soyaıdıın!da:n radıayın kilttı o'lıduğu 

teredıdüıtsüz arn1a.şı1maı1tıtıa ise. kendisine veri
l~n oy mutobı>.r orlur. 

Muteber olmıyan oy pusl.aları 

MADDE 109. - (Mu'aJddel '30. VJ . 1954. No. 

1 6428 11. Vlll. 1957 T. v•e 7053) - Aşağıda ya
;r,ılı oy puslaları mutcber değildir : 

1. Sandık kurulunca verilen tek biçim VP 

renkte bir zarftan gayrı bir zarfa konulmuş hn

lunan puslalar; 
2. 1ınzah veya mühürlü veya seçmenin kim · 

olduğunu bc•lirtıcn her hangj bir işal'f't. taşıyan 

puslalar: 
3. n angi ser:mcn tarafından 

ola.cak şekildr imza, mühür veya 
zarftan r~ıkacak oy puslaları; 

atıldığı belli 
işa,rct taşıyan 

4-. Ihtiva ettikl0ri isim'lerden hiçbil'i 
km·uhnw;ı okımamıyan oy ptlfılaları: 

sandık 

( 11 . I X . 1957 T. ve 7053 nıımaralı f( an-unun 
i ncit maddesi ile tadı? edilen .? nci bendi) 

(llladdf 4. - 5515 snyıl1 Milletvekilleri Sl' 
r:imi K anmınnmı 10.9 1ıcıı maddesinin b eşin n' 
bendi aşağıda. yazılı şckildl' rleğiştiı·ilmiştiı·:) 

il. ıReı:iırm.' iŞtira ık edern ·par1tiler tarafından 

gömerilen aıdaylaı~dan ve huu'1arl·a müısta'kil 

:ı ~<lay'lar·d'a,n veyıa yaiJ.mz 'IDIÜ'stalkil ıa.(!aylarda!fl 

ı ·cr11dbedi~miş matbu veya ıdalıcti1o i1e veya ıbaş
lka ıbiı: al dt il'e yazılımış vıeya tel\lsir edumiş yaJıu1 
elte veya alCı' ll(' snreıtlıe rolursa olsun ~oğ-altılmış 
ıo y pusl'aıla rı. 

Rir zaırftan, muhltelif isimleri muhtevi ve bir
den fa:z:ıa ıoy pusılalaı·ı çıktığı tıalkdii'Ide /bu pus
la1ai'Idan lhi<:hiri rmuıteıber •ol'aımaz. Aynı isimleri 
muıhtevi puıs1aıdan biı~kaç tan'e ç:ı:k!ması ·halinde 

ıhun~ar tıeJk pus1a '"ayıhr. 

5545 sroyılı Kan ıınmı 109 ncıt maddesinin 6125 
nıımaml1 Kanunla değiştirilmeden evvelki ,~ekli : 

.MADDE lO!l. - Aşrtğ1da yaz1lı oy pııslalon 
muteber değildir. 

1. Sandık lcuı·-ulunca ve1·ilen tek biçim Vf 

renkte bir zarftan gayı·1 bir zarfa Jronnlmıı,~ bu
lım(tn puslalar; 

2. tmzrılı veya müh ii/lii veya seçmenin kim 
olduğıtnıı bclirtf'n her hmıgi bi1· i.~arPt ta.~ıyan 

1mslalm·; 
3. !Trıngi seçmen tarafmdan atıldığı lJelli 

ollterık şekilde imza, mühür veya işaret taşı,yarı 
zarftan çıkacak oy puslalan; 

·i. lhtivrt ettiTeleri · isimlerden hiçbi?·i sarıclılr 
kurıılunca okıtrıamıyan oy puslaaln. 

Bir zarftan, mı~htelif isimleri muhtevi ve 
birden fazla oy pıtslaları çıktığı takdirde bıı 
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puslulaı·dmı Jıiçbiri -nııdelnı r olmcız. Aynı isinı

leri m.uhtevi pusladan birkaç tani' çı1.-ması ha
linde bunlaı· trk puslrı sayılır . 

5545 sayılı J(anıınıın 6128 sayı/1 Kanunla muad
del 109 ncn maddesinin 758 say1l·ı Kanıtnfa tndil 
1 dilmrzden evvelki şekli : 

MADDE 109. - A~ağulıt yazılı O!f puslrılan 

nı1ıteber değildir. 

1. Sandıl.- kıu·uhmca. ı•crilrn Irk hiçim ve. 
renkte bir zarftan gayrı bir za,·fa. kmwlrttıt§ b·u
f1.ınmı puslalar; 

2. lmzalı veya rııiihiir·lü, veya seçnımıin kim 
olduğunu belir·ten her hangi bir işaret taşı11an 

puslalar; 
3. II angi seçmen tarafından atıldığı belli ola

cak §ekilde imza, miiJıür veya işaret taşıyan zarf
tan çıkacak oy pııslalan; 

4. Ihtiva ettikleri isimfe1·dcn hiçbiri sandll. 
kuruf.ıınca okmıarıııyan oy puslalm·ı: 

5. Seçime i.~timk eden partiler tarafm,Lan 
gösterilen adaylardan veya bwıla.ı·lcı miistakif 
rıdaylar'dcın ı•eya yalnız miistukil adaylat·dmı ter
kibeditmiş matbu vrya daktilo ı·evcı başka bir alr.f
le yaz1lmış ı:rycı trksir· edilmi!} oy pnslaları; 

Bir zarftan, muhtelif isimleri nıııhfeııi vr bır
den fazla oy puslalaı-ı çıktığı, takdirde bıı pusla
lardan hiçbiri mııteber olama.z. Aynı isimleri mıd' 

levi pıtsladan bi1'kaç tanr çıkması halinde bunlar 
tek 1msla sayıb·. 

Il csaba katıla1ı u e katıımıyan 01J puslaları 

MADDE 110.- (Muaıdıdel30. VI. 1954- No. 
6428) - 'Be'Hi -aday ısay:ıısınıdan daıha az s·ayıda 
'i!sim ihtllv'a ·eden oy puıslalıarı 'olduğu gi-bi· ıkaıbul 
edilir. 

Pu'Slaıda yaıılı isiıııleııdt>n ılm rul,r.a <llkunamı
.V'a n i•simler ih esalha krutı!lm:az. 

Aynı isilm 'birkaı,: ~lefa yazrlmış h~ı> tı>k oy 
sayılır. 

Pusl3Jda, s·e~ilooeJk 'aday 3n.yısınldan flaz'la. isim 
lbuluınduğu tak·dh,de, ondan haşlaınar·aık fazla 
adlar heısa,ba katılmaz. 

Seçime iştirıa'k e'den partileri.ın .ı.lamı>ıt ve 'işa
ı·etlerinj •mtthtevi olan matJbu oy puslaılarmda 

yazılı aJayUıardan bir veya ıbiı~kaçının iptali ha
linde ıbu isimler ipta~ edilmeimiş ad.dıolunacağı 
tgibr ıbun~arın Y'erine Navıe e~.lilmiş isiım !bulun
duğu 'ta'kditrde bu is]mler ldıe •heısalbaı !katılmaz ve 

ıne21kfu: ruaıtbu oy pu lası oldı~ğu giıbi lmllaml
m:ış sayı.hr . 

551.'5 sayılı /(anıuııw 110 nc11 marldesinin ô i2H 

numaralı Kmınnla drğiştirilmedrn Pvvelki .~ekli : 

~L\DJ>J<j 110.- Bd/i arlll ,l ' ~IIJIISI?Idan drı/111 

a.z sayula isim ihtil•a ulrıı oy ım.~lalan nldıtrju 

gibi kab u 7 eciiliı·. 
Pııslada ya.zıh isimlrrdr1ı kurııfm nkmırmu

yan isimler hesaba. katılmaz. 
Aynı isim birkaç defa yazılm ı.5sa tek oy srt

yılır. 

Pıısladn, seçilecek atl.ay sa.yı:suıdan j'az{a isinı 

bıılıındıığıı takdir·de, sondan ba.~laıım·ak fazla 
adlar hrsal)(t. katılmaz. 

4. Sandık başı işlerine itiı·a.z 

ltirazın üıcclenmcsi ı•r sonw·11 

MADDE 111. - Sandık başı i~?leriıuleıı do
layı sandık kurullarma ilgili seı:nıen veya ::;i

yasi parti tarafınilan yapılacak itiraz ve şikit

yetler üzerine, sandık kurulu de·ı·hal itiraz ve 
şikuy<'ti tetldk ve bir karanı lıağlıyarak ilgi
liye sec:im yerinde tefhiın eder. Aym zamanda. 
bu karara karşı itiı·azı olup olmadığını ~oraı·. 
İtirazı varsa kararla b!'raber hunu da tutaııağ·a 
geçirir. 

tlgili se~nıen veya. ı-ıiyasi ·partiler. tutanağa 
ge~irilen bu karara karşı yapacakları itiraz 
için ilcc seçim kurulu başkaruna müracaat ecll:'
bilirler. Başkanın kararı, vaziyeti taslıih w 
sandık kurulu kararım iptal cdıp· mahiyette ise 
derhal sandık kuruluna bildirilir. Kurul hn 
karara uyar. 

Şikayet ve itirazla.ı-ın şekil, miidrtet vr tr.sirı· 

MADDE 112. - Şikayet ve itirazlarda şikfı
yet ve itiraz edenin adımn, soyadının V<' adre
sinin açıkı;a bHdirilnıesi şarttır. Böyle olmıyan 
şikayet ve itirazlar tetkil' l dilme11. 

Sandık kurullarına en g<'<: tutanağın t,a ıı
zim edilmesine kadar şikfıyet olunalıilir 

Sandık kurullarının kararlat'J ve tutanakla
rm tanzim işlemleri ·aleyhine ilce seçim kurulla
rına yapılacak itirazlar sandık tutanağının tan
zimine kadar sözle Yeya yazı ile sandık ku-
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ruHarı vasıtasiyle veya oy -verme gununün er
tesi günü saat ı 7 ye kadar doğrudan doğruya 
ilce seçim kurullarına yazı ile yapılabilir. llce 
seçim kurulları, oy verme gününü takibeden 
ikinci gün saat ı7 ye kadar kararlarını verirler. 

llce seçim kurullarmlll işlem ve kararlarına 
karşı şikayetlet bu kurullarm tutanaklarım 

tarizim etmelerine kadar ve .bu kurulların ka
rarları ve tutanaklarının tanzim işlemleri aley
hine il seçim kurullarına yapılacak itirazlar 
ilce tutanaklarının tanzimine kadar bu kurul
lar vasıtasiyle veya ilce tutanaklarının tanzimi 
gününün ertesi günü saat ı 7 ye kadar doğru
dan doğruya il seçim kurullarına yazı ile yapı
labilir. 

n seçi.m kurulları tubınaklarım tanzim gü
nünü takibeden üçüncü gün saat 17 ye kadar 
şikayet ve itirazlar hakkında kararlarını verir
ler. 

!lee ve il seçim kurullarına şikayet ve itiraz
da bulunanlar hazır iseler karar kendilerine 
tefhim edilir. Hazır değillerse şikuyet ve itiraz
larmda sec;im kurulunun bulunduğu kasaba ve
ya şehirde muayyen bir yer gösterilmiş olması 
halinde karar bu yere tebliğ olunur. 

Kurul kararlarına karşı yapılacak şikayet 

ve itirazlar oy vermeye ve her türlü seçim işle
rinin devamma engel olmaz. 

Bölüm: 3 

Oy verme neticeleri 

1. - Sayım neticelerinin toplanması 

Sayımın ilanı ve neticelerinin tutanağa k.a.ydı 

MADDE 113. - Oylann sayımı ve sa:vım 
cetvellei'inc neticelorin ge~il'ilmesi hiter bitm ez 
sandık leurulu baFjkam bu neticeyi yüksek sesle 
iHin eder. Bundan sonra : 

1. Oy vermenin yapıldığı tarih ve giin; 

2. 0~- sandığının sandık kurulu Üyeleri Ye 
se<:iın yerinde hazır bulunanlar huzurunda ale
nen a<:ıldığı saat ve dakika, şayet sandık saat 
] 7 den s0nra ac:ılmı!jsa, hunun se1Jcbi; 

3. Sc<:im alunındaki sc~mcn listesinde yazılı 
olan seçmenierin sayısı; 

4. Oy kullanan seçmenierin sayısı 
5. Sandıktan r:ıkan zarf <ıayı!';ı; hunların or 

vermiş olan seçmen sayısını belirten tutanaklar
la karşılaştırı.lmasınm sonucu ve fazla çıkmışsa, 
bu fazlanın kar: tane olduğu ve yakıldığı; 

6. 1\Iakbul ve muteber tutulan oy puslala
rınm sayısı; 

7. Oy puslalarıııdan kaç tanesinin hangi sc
bepteıı' ötürü nıntebcr tutulmamış olduğu; 

8. İtiraz edilmiş ve ihtilfd'lı görülmüş fakat 
muteber addolunmuş oy puslalarının sayısı; 

9. Soyadı aifabc sırasına göre adayların ka
çar oy aldıkJarı (rakaınla ve yazı ile); 

ıo. Sayım neticesinin başkan taratından 

orada haı:u· bulunaııJara ilfm edildiği; 
ll. Oy verınede kanuna aykırılık bulunduğu 

haber verilmiş veya şikayctte bulunulmuşsa bun
ların ııelcı·den ibaret olduğu ve kurulca haber 
veya şikayet üzerine verilen kararların neden 
ibaret bulunduğu; 

Matbu tutanak kağıdına kaydedilir ve altı 

başkan ve iiyelerce imzalamı·. 

Tutanağın asılrnası 

MADDE 114. - Adayların isimleriyle ka
zandıldarı oy sayısını gösteren ve bundan önce
ki maddenin 9 numaralı hendinde gösterilen 
neticenin sandık kurul başkan ve üyelerince 
imzalı hir cetveli bir hafta müclcletle sand ık çev
resi dalıilinde asıl ı kalır. 

Bu cetvcllerin tasdildi birer örneği siyasi 
partiler ve isterlerse bağımsız adaylar müşalıit
lerinc verilir. 

Sayıma dair PtTak ve ı•esihllru·ın teslimi 

MADDE 115. - Hesaba katılan oy puslala
rı, sandık kurulunca düzenlenen tutanaklar, tas
ni Ct e kullanılıp altı kı.ırnlca imza edilen sayım 
cetvelleri, lı csaba katılınıyan veya i1 ir aza uğrı

yan oy pnslalan, tutanak defteri, kurulca mü
lıürlli. ve imzalı ayrı a:vrı paketler halinde ku
rulun mühl'i.i ile ınühürlcnmİf) Y<' başkan ve 
üye] rr tamf ında n inızal anımş bir torhaya ko
mÜal'ak kurulun bağlı olduğu ilcc scr:iın kuru
luna sandık kurulu başkanı ve istiyen kurul üye
Jpt·i 1arafıııdan g·ötüri.i.lüp teslim olumu·. 

İlce S<'f~iın Inırulu bu torhayı sandığı geti
ren üreler lıuzmunda açarak muhteviyatı hak
kında ınüfredatlr tutanak tanzim eder ve altı 

her iki kurnlun başkan ve i.iyeleri tarafından 



imza edilerek il seçim kuruluna gönderilecek 
evraka bağlanır. Bunun bir sureti de sand1k 
kurulu ba~kanına verilir. 

• 
N cticeıerin birle~tiı·ilmesi 

MADDE 116. - !lee &eçim kurulları bu su
retle bir taraftan sandık kurulundan gelen ev
ralo peyderpey almakla beraber arasız çalışır 

ve sandık tutanaklarım birleştirmeye devam 
eder. En son sandık tutanağ·ı geldikten sonra, 
ilee dahilindeki bütün sandık tutanaklarının 

birleştirilmesini ikmal ile bunun neticesini 
adayların soyadları aifabc sırasına göre tanzim 
edilmiş umumi bir tutanakla tc: ·bit eder ve 
adayların aldıklan oylardan itiraz edilmeksi
zin makbul ve mu1:cber tutulan oylarla itira.<~ 
edilmiş iken mutcl:>€r adelahman ayların sayı
sını ayrı ayrı ve bunları yekftn ederek her bi
rinin lm<:ar oy aldıklarmı gösterir. llce se<:iın 
kurullarında hazırlanacak bu tutanaklar hemen 
il seçim kuruluna gönderilir. 

ilce seçim kurullarının yapacakları tasnif 
i§leınleri sırasında siyasi partiler aday ve mu
şahitleri ve bağımsız aday ve müşalıitleri iste· 
dikleri takdirde bulunurlar. Hazır bulunan bfl
ğıınsız aday ve müşalıitleri beşten fazla olursa 
kur 'a çcl~ilerek ilk ismi çıkanlardan beşi bu
Juııdurnlur. Bunlara birleştirme işlcml·::>rini ya
kmd·an takip cd-chileccklcl'i hir yer ayrrlabilie 
ve tasnif bu suretle alcııi olarak yapılır. 

Müfredatlı olarak her sandık tutanağınch 

adayların aldıkları oy miktarını gösteren tuta
nağ'n birer sureti tasdikl' olarak siyasi parti
ler ve isterlerse bağımsız adaylar tcnısilciler1ne 
verilir. 

Birleştirme neticesini gösteren tutanağın 

münderccatı, hazır lmlnnanlara ilan edilir ve 
bir sureti ilce ser;iın kurulu kapısına üç gün 
müddetle asılır. 

78, 79 ve 80 nci maddeler gereğince sandık 

kurulu başkanlarının sandık yerinde haiz olduk
ları yetkileri, ilce s-eçim kurulu başkanları da 
tasnif yerinde hai?..dirler. 

2. Milletvekilliği tutan:aklan 

llfillet·vekilıiği tutanakları 

MADDE 117. - (Muaddel 17 . II . 1954 -
No. 62'72)- 11 seçim kurulları merkez ilcesi ele da-
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hil olmak ürere ilce seçim kurullarından gelen 
tutanakları yukarıki maddeele belirtilen şekilde 
birleştirmek suretiyle oy kazananların ad.'larmı 
ve soyadlariyle kazandıkları oy sayısını bir tuta
naldu belli eder. Adaylardan en ç:ok oy alanların 
milletvekili seçikliklerini diğee bir tutanakla 
tesbit eder. 

En az oy alanın aldığı oy sayısına eşit sayıda 
oy almış başka biı· aday varsa kurul önünde ara
larmda lmr'a çekilir. Kur'ada adı çıkana tutanak 
vcrmr. Bu tutanağın Yüksek Seçim Kurulunca 
iptali halinde kur'ada kaybedene tutanak ved
lir. 

Bütün bu ·işler yapılırken yukanki maddede 
yazılı olduğu şekilde aday Ye· müşahitler hazır 
bulunduı·ulur ve aleniyet sağ1laııır. 

11 seçim kmulu milletvekilliğiııe seçilenleri 
gösteren tutanağın bir suretini seçim çevresinde 
hemen ilan edirlmek üzere o yerin en büyük mül
kiye amiıine tevdi eder ve diğer bir suretini de 
ayrıca üç gün nıüdcletle kurul kapısına asar. 

Yukarıki maddenin son fıkrası gereğince ilce 
seçim kurulu başkanlarmın haiz olduğu yetldyi 
il se<:iın kurulları başkanları da haizdir. 

l\Iilletvekili seçileııl<:'re il seçim kıwıılu tara
imdan milletvekili seçildiklerine dair birer tuta
nak: verilir. Bun}arın ayrıca birer sureti Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine verilmek 
üzere Başvekalete gönderilir. 

ltiraza uğnyan t1danaklaı· 

MADDE 118. - Milletvekilliğine seçilme tu
tanaklarınclan itiı·aza uğrıyanların birer sureti 
il seçim kurulu başkanlığınca dosyası ve evra
kiyle birlikte Yüksek Seçim Kuruluna gönde
rilir. 

Seçim delillerinin saklanması 

MADDE 119. - (l\1uaddcl 17 . II . 1954 -
No. 6272) - Hesaba katılan veya katıılnııyım' 

ve itiı·aza uğramış olan oy puslaları, sayım cet
nlteri ve milletvcl{'illiğinc seçilme tutanaldarı 

ilc eliğer seçim evrakı milletvekilliği tutanakıları 
kcsinleşinceye kadar mahalli asliye ınahkemcle
I'inclc ve bulunınadığ·ı takdirele sulh ınahkeıne
lcrindc muhafaza edilir ve bunlar Yüksek Sc
cim Kunılu yeya mahkeme kararı olmadıkça 

J~ichir vcr0 "'Önc1eıi.lemcz Y<'ya tevc1i ohmamaz. . ' "' 
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Bölüm. 4 

Seçimin neticP.len· 

Yı'ikseJ., Seçim Kttmlıt 

MADDE 120. - (Muad<.leJ 17. ll. J954 -
~o. 6272) - Yülrsek Seçim Kıırnlıı hiı· haşkan 

w on üyeden tesekküJ eder. 
Tt>nıyiz 1\iah keıncsi Birinci Rf> isi Kurulun 

Ba~?kanıdır. Kendiônin bulunmadığı halleı·dP, 

kurtılda nıevcut d<ıire ı·Pislerindeıı, yoksa üye
lerı l"ıı '3n ,Jmleııılisi başkana vckfılct (•df'ı'. 

Kuı-ııl üyeleı'İ 'feınyiz Mahkemesi ve Devlet 
ŞCırası Reis ve ;lzaları aı·asından l<endi umumi 
lıeyctlı~·ıinee beşcl' asıl ve üçer Y<'drk olmak iize
ı·e lmr'a İlı> tesbit olnnurlar. 

Yrdel< üyrkı· kurula Jrrclrrıı sırasına göre 
alınırlar. 

Kuruılda boı.ıalan yerlenin yedeklcı·k ikmali 
kahil olmazsa y<>nidrn lmr'a <:"('kilir 

Üye .~eçirni zamanı 

MADDE 121. - Yüksek Seçim Kurulu if;in 
ilye se~iıni. heı· dört yılda bir yapılır·. 

MADDE 122. - (Muaddı>l 17 .. lJ. 1954 • 
No. 6272) - Yüksek Scç.im Kuı1.tlunun; bu ka
ııuıınn 123 ıırü maddesinin ~. 4 ve 5 ııı>i' bent
feriııdeld itiı·azları tctkik edcı'Ck karara bağlı
yabilmesi ic:İlı a<1rdi nıüı·ettrbi olan 11 kişi He 
tl)plamnası şarttır. 

Diğeıı husnslardıı kuı·u,J, adedi ınünttcbiıı 

d\.srriyctiylr c1c toplanaıbi.lir '"~' heı· iki hal<lr de 
ııınllak rln;eı·iyetiyle kanıı· vcr·İI'. 

Oylamı e::;itliği halinde başkanın bulunduğu 
t.tu•af' tm·cih olunur. 

Göreı· ve ljetlviım·i 

MADDE 123. - (}fuad<.lel 17. Il. 1954 -
No. G272) - Yüksek Se({im Kurulunun görl'v 
' '<' yetkilıeri şunlardı e: 

1. Oy verme gününden önce j,J se<:im ku
rullaı'Imıt tcşekküllcıine, işlemlcıinr ve kara ı·
larına. karşı yaprlan Hirazları; 

2. :38 nci madol'ye görr adaylıh H:uı yapı

lan nı i.iracaat veya itirazlar hakkıncla il seçim 
l·unıllaı·ınca ittihm. olunan kararlara va1<1 iti
ı·azları; 

• 

::ı. İl seçim kurullarının teşekküllerine, iş
lemleninc ve kararlarına karşı yapılm1ş olup da 
zamanında kesin karara bağlanmamış olan iti
razlarm netieeyP mi.i.essir olup olmadıklarını; 

4. Milletvekilliğinc seı:ildiğinıe llair tuta
nak verilen hir kimsenin, seçilmcıncsini mucib
olaea.k vakıalar hakkındaki jıt,irazlaı·ı; 

5. :mııctvekili seçildiğinıe dair tutanak ve
ıilerı bir kimsenin seçilme yetcrliğini haiz ol
machğıııa clair yapılan it.iraıJları; 

'l'0tk1k roerı>k kaı·ara bağlamak 

Knrıılrı miiraouıt 

MADDE 124. - (1\tiuaddcl t7 . ll . 1 !lfA -
No ()272) - 12:3 ncü maddenin 1, 3 ve 4 ncü 
hentleriı~de yazılı lıallterden dolayı teşekkül, iş

lem ve olaylarm nıkuundan ve kararların itti
hazınelan itibaren ii<; gün ve 2 nci bendinde ya
zıh haJdeıı dolayı ::ıs nci n)addctlcki müddet 
i~iııdc Yüksrk Sec:,:inı Kuruluna yazılı bir dilck
ı:.:e He mürataat olunabilir. Şu kaclaı· ki, milJet
vekili scçri.len ~ahsm, seçilme yeterliğine tnalluk 
eden i h har V(' itirazlaı~ yııkarı ki fı hTadaki müd
d.etl<'ı· ge~tiktcın l:ı••lll'a yapılmış ol~u dahi Yük
sek SeGinı Kurulunca keyfiyıct tet],ik ve 1ahkik 
olunarak kaı·ara. lıağlanır. 

Dilekı:edc, dilekc.jnin adı, soyadı ve açık ad
resinin yazılması. ihbar ve iclrlia oluuan vakı
aların mahiyeti ve mucip sebeplerinin hryam. 
müsbit delil ve ,·csikaların Jillekr:PYC bağlan

ması ve tedal'ikina inı1d1n bulunamadığı tak,lir-
de sebepleri ve nereden, ne suretle t<•min olu
nabileceğinin gösterilmesi lazımdır. 

Bu şartları haiz olmıyan dilek<;eleı· · ı·cddo
lunur. 

4 ncü bentte yazılı hallerin Yüksek Sec;:im 
Kurulunra tetkik eelilebilmesi ic:,:in Im ııikayct 
ve itirazların ilgili üst kurullara dercc•c dereec 
VI' ınüddcti i<;inde yapılmış olması şarttır. 

Dilekc:cler· doğrudan doğruya Yüksek Seçim 
Kunıh:ı, Ba~kanlığına veya il scc:.:iın kurulu baş
kanlığnıa ''etilir. Yüksek ve il sec;im kurulu 
başkanları kendilerine verilen dilek<:rlel'in sa
hiplerine birer makbuı~ verirler vr dilck(ic altı

na gün ve saatini yazarlar. 

tı set;im kurulları başkanlan kenJileı·iııe ve
rilen dilckçcyi ve gerekli diğer ·evı·akı eldiyc
rck Yüksek ~eGinı Kunıluna göndcrirlcı· . 



Tetkik ve talıkik usulü 

MADDE 125. - (Muaddel 17 . U . 195-t -
No. 6272) - Yüksek Seçim Kuı·uln evrak 
üzel'inde incelemeler ya-par. Ayrıca lüzuııı ~·ör

clüğii hilcüınle tahkik muaınelclcı-iıı i de i<· ı·a 
eder. le abcden m ercilerden her türlü h ilgi w 

helg-rleri ister. Bu merciler en kısa lıir :.o:aııwrı

cla '<' cıı ge ı: bir hafta içinde iste n ileıı h ilgi \ l' 
helgeyi vcımek nıeeb.uriyetindedirlPr. Kurul 
başkanı Jüznuı ,.c ihtiyaca göre l.ıu işlcı·dc <;alı~

nıak üzere Tenıyiz i\Iahkemesi \C J)cy]pt ~ümsı 

meınurlannı vazifeleııdirebilir. 

ttiraznamenin bir sureti tutaııağmıı ıtıraz 
edilen kimseye tebliğ olumu·. Yüksek :::leç:im Kn
rulunca keyJ'iyet nihai karara bağ·laıııııazdmı 

önce bu kimse kurulda kendini bizxııt ıııüdafıw 
edebileceği gibi tayin edeceği vekil marifetiyle 
de cttirebilir. 

J 'urnl yupılan itiraz ve ihlıarlaı·ı, kcndisinl' 

intikalelen itibaren en ge~ üc: ı.ıy i<;erisiııtlt> kara
ra bağlar. 

Kurulun karaı·ları kati ve ııilıaidi r. 

'1' utanağ·ın ipteıli 

MADDE 126. - (Muaddel 17 . 1 I . HJ.J-J. -
No. 6:.l7:.l) - Yüksek Seçim Kunıhıııca lıir 

milletvekili tutanaf:'lnın iptaline kai·ar \ crilim•l' 
o ınilletxekilliği i<,:in bu kanunun (i n<·ı ınaddc

~inc g-Öl'(' yeniden seGim yapıhr. 

BEŞ1N01 KISIM 

Ceza hükümleri 

Bölüm : ı 

Suçlar ve cezalar 

Kimlik vesikaları üzerindeki suçlar 

MADDE 127.- Oy hakkının kullanılınasına 
ınil.ni olmak maksadiyle seçmenierin kimlikleri
ni ispata yarıyan her hangi bir vesikayı tahrif 
veya imha veya tahribeden veya <:alan veya 
saklıyan kimse üç aydan bir yıla kadar hapiR 
ı•ezus .ı ile cezal andırılır. 

Sandık başından çekilmiyenlcr 

MADDE 128. - Oyunu kullandıktan sonra 
ihtaı·a ı ·ağıııeıı sandık başından ayrılınıyan ve-
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. ya her hangi bir müdahale, telkin veya tavsiye

de bulunmaya kalluşan kimse bir aydan bir yıla 
kadaı· hapis cezasiyle cezalandınlır. 

Kanunda yazılı hususları yapmıyan seçmenler 

MADDE 129. - Sandık başında bu kanuna 
göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş 
olan mükellefiyetieri ihtaı·a rağmen i:fa etmiyen 
seçmenler 100 liraya kadar hafif para cezasİyle 
cezalandırıhrlar. . 

Adaylılcla ve oy vermekle ilgili suçla1· 

MADDE 130. -Her kim kendisinin veya baş
kasmın adaylığı için adaylık beyannamesini im
za e1 m esi veya etmemesi yahut kendis~ne veya 
başkasına oy verilmesi veya verilmemesi için bir 
veya birkaç seçınene para, menfaat ve sair kıy
metler teklif ve vadeder veya verir yahut resmi. 
umumi vazifeler veya lıususi hizmet ve ınenfaat
ler vait veya temin ederse üç aydan iki yıla ka
dar hapis cezasiyle cezalandırılır. Verilen veya 
vait yahut temin edilen menfaatler seçmenin 
seyahat, yemek, içki ve nalili vasıtaları mas
raflaeı veya hizmetlerinin nınkabili olarak gös
teriise dahi hiiki.im aynıdır. 

Yukarki fıkı·alarda. yazılı para, menfaat. 
vait veya taahhüdünü teklif ~eya bunları kabul 
eden seçmen dahi birinci fıkrada gösterilen ce
za ile cezalandırılır. 

MADDE 131. - Yukarki maddede yazılı 

fiilleri, tehdit veya cebir ve şiddet kullanarak 
işiiyenler altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz 
li l'adan bin li ı·ayıı kadar ağır para cczaı:;iyle <'P
zalanı lı rı 1 ırlaı·. 

ı:ıo m·u maddede :vazılı maksatlar YC yukar
dıılci yazılı sureth•l'lc ı;ec:menleri toplıyanlar H' 

bir hiy ,-c lıir ıııahall<' w ırıeskfm mahalden 
saııdık .wı·iıw gelmelPrini m 'nedenler hakimıda 
birin<·i fıkrada nı:~ılı aeza]ar hükmolunur-. . . 

Bıı fiillı'ı· HH'ıııııriy<'t nüfuzunu veya n•sıııi 

sı fat ı itib:ıri;vl<• o kinısP ü;ı;erin<k haiz oldnğ-u 
salftlıi~·ct i suii~! imal sm<'ti;vle i~lcndiği takdiı·dr 

lıiiknw<HI• ·ı•ek ı•t':t.a ii<:te hil' ıniktaı· artn·ılır. 

'1 OJJlHIIll lny< tlCI'i?H" 1.-rcr.yı suı:fur 

MADDE 132. - nu kannınııı 4--1- ııcii nıaudt>

::-;inck yazılı Jwyr1i lnımıı;nm n'~·a haber vcrmi
.vrn 1nplaııtı tcrtip<:ih,ı·i 1'<' ınczkfır rnadd<'dc ;va-
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zılı görevleri yapnııyan heyet üyeleri on beş 

günden üç aya kadar hapis cezasİyle cezalandı
rılırlar. 

41 nci maddede yazılı hükümlere aykırı ola
rak yapılan toplantılar zabıtaca ınenedilnfekle 

beraber toplantıyı tertip ve idare edenlerle nu
tuk söyliyenler de yukaı1ki fıkrada yazılı ceza 
ile cezalandırılırlar. 

Propaganda toplantılarına dair suçlar 

MADDE 133. - Her kim 44 ncü maddede 
gösterilen heyetin kurulmamış olduğu bir top
lantıda söz alır ve söyler veya her hangi bir va
sıta ile bir seçim propagandası toplantısına ma
ni olur veya devamına imkan verıniyecek tertip
lerle onu ihlal ederse bir aydan altı aya kadar 
hapis ve elli liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezasİyle cezalandırılır. 

Seçinı düzenine veya oy serbestisine ilişkin pro
pcıganda suçları 

MADDE 134. - Oy verme gününden önceki 
üç gün içinde ve oy verme gününde umumi veya 
uınuma aı;ık yerlerde seçim prop-dgandası içiıı 

toplantı veya propaganda yapanlar veya bu 
ınaksatla yayınlarda bulunanlar veya her ne su
retle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek 
veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılma
sına tesir edebilecek mahiyette söz veya yazı ile 
propaganda yapaıılar ve asılsız ~ayialar çıkaran

lar altı aya kadar hapis veya beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasİyle cezalanclırılırlar. · 

Propaganda hükümlerine aykın Jıaı·elcetler 

MADDE 135.- (Muadclel 30. VI. J954- No. 
6428) - Bu lwnunun 45 nci maddesinde yazılı 
nıcınnuiyetlere aykırı haı·eket edenlerd<lıı (500) 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
alınmakla beraber tartiarına da karaı· veriliı:. 

133 ve 13':!: ncü maddelerdeki hallel' dışında 
seçim propagandasına dair bu kanunda yazılı 
saiı· hükümlere aykırı hal'ekcttc bulunanlar 
Ti.irk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı cezalarla cezalandırı

lırltı r. 

( 554.5 sayılı Kanunun 135 nci maddesinin 
64.28 numaı·al·1. Kanunla değiştiı-ilmeden evvell~i 

§Cidi :) • 

Pı·opaganda hükümlerine aykırı hareketleı· 

MADDE 135. - - Bu kanıınun 35 nci madd:e
sinde yazılı nııwrızzaf subaylat•7J{M asket··'i nıenıur, 
aslceı·ı adli yargıç, gcdikU subOAJ ve gedikli er
ba§lardan ayrılma istekıleri kabul ed'ı"lrniyenlerle 
ayrılma talebi kabul olunanlardan vazifesi ba
şından ayrılmamış bulunanlaı-ı1ı propaganda ya
pam.ıyaoalclan hakkındaki ya.sağına ve ~·esıni 

elbise ile propaganda memnuiyetiııe aylcın ha
reket edenlet·den elli liradan beş yiiz liraya ka
dm· ağır pam cezası alınıı·. 

133 ve 134 ncü nıaddeleı·d'eki halleı· dışında 

seçinı pı·oı:>agandasına 1 daiı· bu kanıında yazılı 
sair hiikünılere aykın harekett-e bulunanla.r 
Türk Ceza, KanUiiHtnıın 526 nm maddesinin bi
ı-inci fıkı·asında yazılı ceza]IJrla cezalandıı-ılır

lar. 

K wrullaı·a kaı·şı suçlaı· 

MADDE 136. - Hilrli faaliyetlerle veya 
hcl' hangi şekilde ve ı;uı-ette cebiı· veya şiddet 
kullanarak bu kanunda yazı lı kurullarm top
lanmalarına veya görevlerinin ifasına mani 
olanlar biı· yıldan aşağı olmamak üzere hapis 
ve elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cczasiylc cezalandınlırlal'. 

Silalıla işlemne hali 

MADDE 137. - Bundan evvelki maddede 
.nızılı fiilleı· silah ile işlenirse üı;: yıldan aşağı 

olıııaınak üzere ve beş kişiden ziyade siluhlı 

kimseler tarafından ittifak edilerek veya itti
faksız olsa dahi 1 O kişiden fazla silahlı kimse
ler tarafından yapılırsa beş yıldan aşağı olma
mak üzere ağıı· hapis cezası hükmolunur. 

Teclbirle·re ·riayetsizlik 

MADDE 138. - Her kim seçim işleriııin ce
reyanı sırasında kurullar başkanlannın seçim 
yerlerinin düzenini sağlamak maksadiyle aldık
ları tedbirlere ihtara rağmen riayet etrnezse i.iç 
gündtıı bir aya kadar hafif hapis ve yiiz liraya 
kadar hafif pm·a cezasiyle rezalancl~rıJn. 
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llcsmi rnakam bildirilerine ve propaganda 

matbıtalanna dai1· suç:.lar 

MADDE 139. - Her kim seçim muamelele
rine aidolmak üzere resmi makamlar tarafmdaıı 
yayınlanan beyanname ve tebliğierin ilan ve 
asılmasına ınani olur veya bunları tahribederse 
bir ay4an altı aya kadar hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

Seçim pr_opaganda matbualarının yayın ve
ya ilanı veya asılmasına ınaııi olan veya bunları 
tahribeden kimse elli liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasİyle cezalandırılır. 

Asılı tıdanaklcırcı dair snçlar 

MADDE 140. - KuruHarca oy verme ve se
çim neticelerini göstcı·cn tu tanakların asılı su
retlerini yırtan. bozan. kaldıran ldıuse haklunda 
bir ~ydan bir yıla kadaı· hapis cezası hüknwlu
ııtıı'. 

Seçnıe yctuliğinı dair suçla1' 

MADDE 141. - - ::le<:ıne ycterliği bulunmadı
ğı halde kendisini veya bu yeterliği haiz olmı
yan bir ·başkasını hileli muamele ve hareketler
le seçmen kütük wya listelerine kaydettiren ve
ya bu şekilde kaydedilmiş olanıann silinmesine 
ıuani olan veya seı.;nıe yetrrliği bulunaıı birinin 
ayıu fiil veya luırehtlerle kütük ,-eya listeden 
si1limnesine sebep olan ldınse üç aydaıı i.i.g yıla 
kadar hapis cezasiyl<> ecz::ılandırılır. 

Sc.ı,.~nıen ofmıyull kimse ,1JCI'in(. oy ııenne 

MADDE 142. - Heı· kim oy verme sırasında 
seçme yeterliği olmadığını bildiği halde veya baş

kasının isıırini taşıyarak bir sandıkta oy verme
ye teŞebbüs ederse veya verirse bir aydan bir yı
la kadar hapis ve beş yiiz liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezal.aııdınlı ı·. 

Bir· sandıkta oy veı·dikten sonra başka ~an
dıklarda da. oy vermeye teşebbi.i.s edenler veya 
verenler hakkında da aynı ceza uygulamr . . 

Bu fiiller .l27 nei maddede yazılı şekilele işle
uirse ceza üçte• bir ııispetinde artırıhr. 

Oy S(tndığı ii.zeı·indeki suçla?· 

MADDE 143. - Yetkisi olmadığı halde veya 
ıısulünı> aykm olaı·ak lıı>r ne sP-hep ve ma.ksatla 
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olursa olsun oy sandığının yerini değiştiren veya 
bulunduğu yerden kaldıran, açan, çalan veya 
tahribeden veya içindeki oy zarflarını alan, ça
lan veya değiştiren kimse bir yıldan beş yıla ka
dar hapis ve 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır. 

İçki yasağmcı aykın hareketleı· 

MADDE 144. - Oy verme günü oy verme 
müddetince uınuma açık yerlerde, umumi mahal
lerde ispirtolu içki verenler veya içenler veya her 
hangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispir
tolu içki satanlar veya alanlar elli liradan beş yiiz 
liraya kadar ağır para cezasİyle cezalandırılırlar. 

93 ncü maddede yazılı silah taşıma memnuiye
tine aylp_rı hareket edenler hakkında da ayıu ceza 
verilir. 

J(ötii. niyetle ş-ikayet ve itiraz 

MADDE 145. - Oy vel'meniıı yolunda cere
yaıuiıı veya seçim kuruHarının vazlfelel'ini sela
metle g-örme ·ini yahut sayım neticelerinin tesbi
tini geciktirmek gibi kötü niyeti~ şikayet ve iti
razda bulunan1ar bir aya kadar hapis veya yir
mi liradan yüz liraya kadıi'r hafif para cezasİy
le cezalandırıbrlar. 

Kiitiik .nakli i§lc,ınlerini yapınıyan/ar 

MADDE 146. - Kayıtlı bulunduğu seçmen 
kiitüğüne işaret verilerek lceııcl.isini kaydettire
ceği se~ıuen kütüğü nıuhtarlığına karşı veıdk;:ı 

i tiyen seçmeniere l endileı·inden istenen belge
yi vermiyen veya kaydı yapınıyan ve bu deği
şikliği kütüklerin muhafaza edildiği nüfus mü
dür ve memurluklarına bildirmiyen muhtarlar 
10 liradan yüz liraya kadar hafif para cezasİy
le cezalandırılırlar. 

Kütiiklcte ı·e yoklamayet dair suçlar 

MADDE 147. - Bu kanunla görevlendiril
miş olduldarı halde belli müddet iı;:iııde vP. şe

killerine uygıuı olarak seçmen ki.i.ti.i.k veya lis
telerini tanzim etmiyen, seçmen yoklaınasıııı 

yapmıyan, seçmen kütük listelerini asmıyan ve
ya bunlara mütaallik evrak ve vesikaları gere
ği gibi muhafaza etmiyenler üç aydaıı iki yıla 
lmdaı· hapis ecza iyle <'ı>zalallf1n·ıln·laı·. 
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Bu fiiller kayıtsızlık veya g·el'eken dikkat 

ve itinanın gösterilnıenıesi sonucu husule ge]. 
mişse altı aya kadar hapis Mzası ,verili!'. 

Kütükleri t·ıttmakla görevli kiınselcı·cc işlerıcn 
.<;·uçlar • 

MAD~E 148. - Seçmen kütük ve listelcı·inc 
yazılm.ak hakkı olmıyan bit· se~meni yazan I'C· 

ya yazılma k hakkı buluııaıı bi ı· seçmeni yazını
yan veya lıuıı.lal'a yazılnuş olup rla silinmesi 
gereken. seçmen adını silmiycn veya silinmeme
si gerektiği halde silenler bunları bilerek yap
tıkları takdirde biı· yıldaıı aşağ·ı olın :.ı ıııak üze
re hapis cezasİyle cezalandınlıılaı·. 

Ei{el' lı u filler· kayıtsız! ı k ,.e ıı:öteYde gerr
ken dikkat ve itinamu g-östeı·ilnıeınesin(len ileri 
gelmişse altı aya kada!' hapis cet~ası hüknıoltt
nur. 

/( ütiiğe ili~ kin sıtçlw · 
JT\7- - -·· 

MADDE 149. - 'fanıanıcıı veya kHmıeıı sulı 
te se(: m e u kütük Ye ya listesi tanzim eden veya 
bunlarda tahrifleı· yapan veya bozan, çalan ve
ya yok eden kimse üç yıldau aşağı olmam:.ı :~: 
üz-ere ağır hapis cezasiy1e cezalandmhr. 

Seç:nren kütiik ve listelerine ıni:itaallik vesi
kaları (:alan, bot~an, yok eden ve~·a tahı·if cckn 
kimseye de aym ceza verilir. 

Seçrncn kartı iizerindeki sııçla.ı-

MADDE 150. - :Salıte <;e<:ınen kaı·Lı tan:ı:im 
edenler, bunları kullaııanlar, istedikleri halde 
seçmen kartlarını sahiplerine vernıiyenler veya 
hakkı olmadığr hald·e kendini sahibi göstererel;: 
vazifeli kinı<ıelerden alanlar, ölen v2ya başLı 
bir yerde bulunanlal'ın kartlarını kullanaulal', 
çalanlar, tahrif ederek kullanaııJar ve bu hal'i'
ketlere teşebbüs edenl-er altı aydan aşağ'l olm·ı · 
mak üzere hapis ve yüz liradan beş yü:ı; liı·a; · a 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlal'. 

Kundlct1' mensuplannın vazi/eye gelmemesi 
rlıl& •. ~. 

MADDE 151. - Kurullara seçilrliğ:i halr!·· 
haklı bir sebep olmaksızın vazifesi başına git. 
ıniyenleı· yüz liradan beş yüz liraya kadar ağoı· 
para cezasİyle eezalanclırılırlar. 

Seçim başladıktan sonra kurullardaki göl'cl·
leriııi haklr bir sebep olmaksızın terk('rlt>n ]p·· 

bil' aydan altı aya kadar hapis ve yü.z liradan 
beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan

dırı lırlar. 

]{U1'Ul menstıbu kimseLerin seçiın i§[cı·ini bozmas·ı 

MADDE 152. - ~eçıim kurulları başkan v ~ 
üyel-erinden her hangi biri kanuna aykın ha
reketleriyle seçim muamelderinin yapı lm~un 
veya oy verilmesini kısmen wya tamame~ ım
kans1z kılar yahut seçimlerin butlaıuna bılerck 
sebebiyet verir yahut seçim neticelerilıl ilan 
etmekten imtina ederse bir yıldan üç: yıla ka
dar hapis, üç yüz liradan bin· liraya kadm· ağıt· 
para C'Czasiyle cezalandırılırlar. 

Seçim vasıtuıannın göndeı-ilmemesi 

MADDE 153. - !::\eçim kurulları başkan \'C 

liyelerinden her hangi biri vey.a .bu ka~nında yazı.-
1 . ·l d<ın biriyle görevlendırılen kımseler seç-
ı ış er . . . ' t k' 

men kütüklerini , aday listelerını, se0ıme aı a-
ğıt ve paketl<eri ve oy pmılalarını, oy sandıkların ı 

zarflarını veya maddi, ma11 vasıtaları za-
ve oy .. d ·ı 
manında yerlerine göndermezler vey_:ı gon erı -
mesine ınani olurlarsa bir yıldan aşagı olmamak 
üzere hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılıl'lar. 

Bu fiilieri görevlilerden başkalan yaparsa 
ceza Ü0 ayunn birylla kadar hapistir. 

Siyasi partilerin veya bağı msız aday~.ar~~ oy 
puslalarıın veya seçime ınütaallik her turlu ev
rakuıı zabıt veya imha eden veya bozan veya oy 
verme yerine götürülınelerine nıani olanlar altı 
ayuan ür; yıla kadar hapis cezasİyle cezalanchrı-

brlar. 
Bu fiilleı· resmi sıfatı haiz olanlar veya silah

lı kimseler tarafındau veyahut meskene veya si
yasi parti binalarma girmek suretiyle işleniı·se 
bu maddedr yazılı cezalar bir misli artırılıı·. 

011 verme neticesine tesiı· edecek fiilleı· 

' MADDE 154. - Her kim sandık başında seç-
menierin imzalarını lwydukları kütük listesine 
gelmiyenler adına sahte imza atmak, mühür koy
.mak veya parmak basmak gibi hileli bir hareketle 
sandığa oy atar veya attırır veya her hangi bir 
sekilde se~imin neticesini tağyir eder v~~ya ettirir 
~-eya seçim tutanaklarını tamamen veya kısmen 
~nlıtf' ol~ıı·ıık tan7.irn vcyn tahrir ci'lcr Vf' ettirh·se 
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üç yıldan yedi yıla kadar ağ11· hapis cezasiylt• 
cezalandırılır. 

lth·azlan tııtancığa yeçirıncmck 

MADDE 155. - llgililerin şikayet ve it i •·a z
Jarmı tutanağa ge<:irnıeyi redeleden kumi baş
kan veya üyeleri biı· yıla kadaı· hapis ve beş yüz 
liı·aya kadar· ağı!' paı-a rezasiyle eez:ı.landıı·ılır
lar. 

K.nrullarm işlt•nılel'ine n milletvekili yetedi 
ğine, makbul bir sebep olınaksızıtı kötü niyı>tle 
itirazda bulnnanlaı· rlu ııym şeldld<• eezalııııdıt·ı -
1 ıı·la ı· . 

[( ııntl kararlcın na riasc tsi~fik 

MADDE 156. - Bu kanunda yazılı kurul 
larm <:oldulda veı·ıııiı; olduklat'ı lıeı· <:eşit ka!'aı ·
lara riayet etıniyeıı kurul mensupları hiı· ay
dan bir yıl;ı kadaı· hapis ı•t•zasiylc <·ezalaııdll'l 
lu·lar. 

Oörevi savsama ı • r l;öfiiyt kullanma 

MADDE 157. - Bu luıııunla görevleııt1il'ileıı 
kinu;eleı· vazifeJet'ini heı· .hangi bit· şekilde ı;av
ı:mdıkları veya kötüye kullandıkları takdirde, 
bu kanunda ayrı ceza tayin edilıneınişsr, Tüı·k 
Ceza Kanununun bu su<:Jara ait ceznl::ıı-ı altıclH 
hi1· al'tıt'llnıak suretiyle hükınolunnı ·. 

:Jf enıu,ı · sıfatını lıai.z olanla?' 

MADDE 158. - Bn kısımdH yazılı suı:lar, 
haklarmda sai·ahat buluımıadığ· ı Juıllenle, C(•
za .Kaııuııu tatbikatmda memur sayılan kiınsc -
1eı· taı·afından işlennıişsı> verilecek ceza yarı:sı 
nispetinde al'tırılı ı· ve ay nca kamu hizmetlerin
den yasaklılık cezasıııa da hükınoJunuı·. 

Bölüm : 2 

[{o ımşturma us?~/ ı•ı şekilleri 

Kovı~tunna ı• c sotu§tıınııa zaman·ı 

MADDE 159. - Seı:inı işleriyle göı·pvlendi
ı'İlenlerin oy V<'rnıe günü ilı' hn1H.lan önceki 2..J 
saat içinde işledikleri bu kanunda yazılı seçim 
suı:Iarından ötiiri.i bağlı bulundukları kurullar
en iHizeııleıınwı;;i g-ereken seı:iın tu1ıwaklrırınııı 

tanzim edileliğinin eı·tesi günü kovuşturına ve 
soruşturma yapılır. 

Bu müddet i<:inde ağır cezayı ger-ektiren 
suçlarltı infazı muktazi hükümler ve merciin
den sadıı· olmuş tevkif kararları ve 3005 sayılı 
Kanun hükiiınlı>ri g-ereğince asliye ınahkcmelc
l'inin görevine giren ve delillerin kaybolması gi
bi sebeplerle gecilmıesiııde ınazarrat umulan 
<·üı·Ünılerden başlut hi~bir sebepten dolayı bir 
se<:men lıııkkında kovuşturnıa. ve soruşturma 
yapılamaz VE:J oy verme günü ile ondan önceki 
i.iı: gi.iıı içerisinde seçmenin hüniyetini ve oy 
Yernıe im kaııım kaldıracak veya tahdidedecek 
idnı·i 1·e ınal] hi<:bi ı · teclbh· alınamaz. 

Buııa aykıı·ı hareketlerde' hulunaıılat' hak
lomla. altı ~; ydaıı eksik olmamak üzere hapis 
<' ezası hüknıolunm·. 

.8anıklar !Jakıımndan genel Jıükümlcrin. uygu

Tanrıta-SI 

MADDE 160. - Bu kanunda yazılı suçlar
(lnıı birini işliyeıılel' sıfat. ve mennıriyetleri ne 
oluı·sa olsun haklannda umumi hükümler daire
sinde kovuştunııa yapılll'. 

\' alilcı· lıakkındaki kovnıjturnıa \·e hazırlık 

soı·nştunnnsl Cumhuriyet Başsavcısı, gerekli 
gödılclüği.i halde ilk soruşturma Yargıtay Bi
ı·inci Başkaınnın göı·evlendirdiği Yargıtay üye
f>İ vt• yargılama. Yar·gıtayııı yetkili ceza dairesi 
t anıfındaıı umumi hükiinılere göre yapı hı·. 

Hazırlık soru.şturm.asını başsavcı kendd. ywr. 
dtıneılamıa da yaptırabilir. Ancak, kıınıu da~ 

vasını açmak ve kovuşturma.ya maha.l olmadı

){ıııa karar vennek bıı.~sa.vcıya aittir. 
Razııllık soruşturması sırasında başsanı ta

rafından istenilen, tev.kif, fahliye, za.bıt ve. ara
ınaya ilk soru.şturın.aya yetkili Y8it•gıtay üyesi 
tarafından karar verilir. 

Başsavcı tarafındaaı kovuşturmaya ınahal 

olmadığına dair verilıen karar ile yukardaki 
fıkrafar gereğince Yargıtay üyesi tarafından 
hazıdık ve d1k soru tunualar sırasında verile
cek kararlara kar~r vukubulan itiı·az. Yarg,tay 
Birinci Baışkam t:ırafıın(lan görevlE>ndiıi1len bir 
daiı·e başimm taı·afından totkik olunarak kaı·a
ra bağlanır. 

Jik soruşturma sntasında Yargıtay i.iyesi ta
ı·afmdan verilecek kaı·arlardan umumi hüküm
ler~ goöre ta.sdjk ile te'kemmül etmeı>i icabeden-
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lerin taselik mercii Yargıtay Daire Başkamdır. 

Yaı·gıtay Daire Başkanının tasdikı ilc te
kemruül eden kararlara kal'§I yapılacak itiraz
lar Yargıtay Birinci Başkanı tarafından tetltik 
edilerek karara lıağlamr. 

Kaymakamllaı· hakkında hazırlık soruşturma

sının 'yapılması ve kamu dftvası a~ılması ve son 
soruştmma a~ılma~ına karar verıilmesi o ile ~n 
yakın il merkezindeki vazifeli cumhuriyet !!av
cısı ve sorgu yarı.,rıcı ve yargılamaları o yerdelti 
görevli mahkemeler tarafından yapılır. 

Hakimler Kanunu hükümleri mahfuzdur. 

İlgili ltimseler ve siyasi partiler Ceza mu
hakemeleri Usulü Kanunu gereğince şikayetna
me vern1!ek suretiyle kamu davasını tahrik ede
bilirler. 

Seçim zamanında cevap hakkı 

MADDE 161. - Sıeı::im zamanında zildr veya 
telnııilı suretiyle haldarında neşriyat yapllan 
özel ve tüzel kişiler cevap verecekleri yazının 

yayınlandığı gazete veya mecmua ile cevap w 
tashihlerini nerede bulunuyorlarsa o yel'in sulh 
ceza yargıcına verirler. Yargıç müracaatın yapıl
dığı gün cevap ve tashihi tetkik edcııek varsa 

• 
suç tc kil edecek ifadeleri (~ıkardıktan sonra ce-
vap ve tash'ihin altma ncşri lüzumuna dair ya
zacağı şerhle derhal gazete V'eya nıecnıuaııın -:da
rehanesine bildirir. Cevap veren ücretini öderse 
metni telgrafla tebliğ eder. Gazete veya mecmua 
işbu cevap ve tashihi aldığı günün ertesi günü ce
vap verenin koyduğu başbkla aynı sahifenin ay
m siltununda ayru punto harflerlıc avn0n nesret
meye ınecburdur. Aksi halde gazet~ veya ~ec
mua sorumluları, cevabı emreden mahkemece bir 
aya kadar lıapis cezasİyle cezalandırılır. 

Matbuat Kanununun bu madd<1ye aylurı ol
mıyan hüld:imleri mahfuzdur. 

Kovuştu1·ma usulü 

MADDE 162. - Ağır cezayı gerektiren cü
rümlerden gayrısında 159 ucu mafldede yazılı 

müddetlerc ri.ayıet edilmek şartiyle bu kanunda 
yazılı suçlardan dolayı 3005 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde kovuşturma yapılır. 

MADDE 163. - ·· İl ve ilce seçim kurulu baş
kanlığıııı ;v:ıpan yr.rg-ıc:lar kendi <:<>vrcleı'İ i~indc 

vukua gelecek 3eçim sw~larına ınütaallik dava
lara bakamazlar. 

Aynı mahalde bu davaıları göııccek brtşka 

yargıçlar lrulunmaması veya mahkemenin te
şekkül edememesi halinde ın(tZkur dfıva~aı·.ı:ı. bu 
mahalle en yakın yargı ()evresinde bulunan ay
nı dereoodeki mahkeme veya vazHeli yargıcı tn
rafmd.an balolır. 

Tutan,<tkların delil k1ymeti 

MADDE 164. - Bu kanunda yazılı suc:lar
dan ağu· cezayı gcrektireı;ı.lerin gayrıs1nda ku
rullarca tanzim edilen tutanaldar sahtelikleri 
sa bit olunca ya kadar muteberdir. 

7,mııan aşım ·ı 

MADDE 165. - Seçiın ı>uçlaruıdan doğan 

kamu davası seçimin bittiği taıihteıı başlıyarale 
üç ay ic:iııde açılmadığı takdirde kovuşturına ya
pılamaz. Ancak tukibi karar veya izin alınma
sına bağlı hallreı·de bu mehi'l karar veya iz:nin 
alındığı tarihten itibaren yiiriiı•lüğe ba~Jaı· 

ALTINCIKISIM 

('0şitli hükümler 

1. Seçim giderleri 

Uidcrıerin ödenınesi 

MADDE 166.- (Muaddel 30. VI .1954. No. 
6428) - Sec:inı giderleri ge.nel bütçeden ödenir. 
Bunun için gerekli ödenek Adiiye V ckaleti büt
c;esindeki özel bölüme konur. 

SeGitn kurulları başkan ve üyelerine, seçim 
işleriyle ilgili vekilletlerin merkezlerinde teşkil 

edilecek ı;eçim bürolarının başkan ve üyeleri ilc 
diğer memur ve hizmetlilere ve Sf1Çim işleri için 
bu kanun gereğince vazifelendirileceklcre ve bu 
işlerde mesai saatleri dışmda c:alışacak memur 
ve hizmetiilere verilccek ücretler ve hariçten 
alınarak çalıştırılacaldarın gündelikleri İcra Ve
killul'i Heyetine belirtilccek esas ve miktarlara 
göre ödenir. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gön
dl'rilecelderin yol masrafları llarcırah Kanunu 
hükümlerine göre ayrıca verilir. 

Adiiye V eldieti bu madde hükümlerine gö
l'P harcanaeRk ~er:iın gicirded ödcneğind<>n :vr-
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lel' mikt arını il w ilc• e ı:ıeı:im kurulları baııkaıı
ları emrine gönderir. 

Ser_:im işleı·i i<:in mahallerinde yapılması Hi
zımgel<>n her türlü masrafların ita amiri ll ve il
ce seçim kurulları başkanları plup 1 abakimk i§
Jenıleri Cnmhut'iy('t mürldeiuınuıni]('ri 1 arafmda n 
yapılır. 

5545 nıımaralı J{anıınım 166 ncı maddesinin ı 

6428 wumm·alı Kaıiıınla değiştiı-ilmeden evvelki 
şekli : 

ALTINCI KISIM 

Çeşitli hükümler 

1. Seç:iıın ıgiJde-ıılıeni 

Gidm·leTin ödemnesi 

l\lADDE 166. - Seçim giderleı·i genel bütçe
den ödemi?·. Bunnn için gerekli ödenek Adalet 
Bakmılığı biilçesindcl.-i özel böliiml' konur. 

• ~eı;inı kurulları bcı§kan t•e. iiyeleı·iyle seçim 
işleri için fuı kanım gereğince görevlendirile.cek
leı·e ve bH i§leı·de mesai saatleri içinde veycı dı
şında çal-ıştınlacak memıır ııe hizmctlilere vet·i
lecek iicretlcı· ve hMiçtcn alınamk çaltştu·ılacak
lann giindelikleri Bakanlar Kurıtlnnca belir·tile
cek esas ve miktarl-am göı·e ödenir. 

Bıtlıındvğu yerin hariciııde bir ınaalılle gön
de?'ileccklerin yol masraflan H arcım/ı J(aı·aı·na
mesi hiU.:ümleı-ine göre ayı-ıea veı·ilir. 

Adalet Bakanlığı 1m madde hükiinılerinc gö
ı·e hm·canaeak seçim. _qideı-leri ödeneğinden yeter· 
miktarım il ve ilce seçim kurııllan başkanlan 

mm-ine göndoı-ir.. 

Seçim işleı-i içiu mahallerinde yapıTması la
zııngelen hcı- tiiı·lü masrafların ita amiri il ve 
ilce seçim kurıtllar.ı başkanlan olup tahakkuk 
işlemleri Cıwıhııı·iyet Baııcılığ1 tarafından ya
pılıı·. 

MADDE 167. - Du kanun g-Preğinec yapı

lacak işlet• için Hizuınlu her türlü levazım ve 
imal cttiril<>cek eşya ve taşıma gid<>rleri miktarı 
neye baliğ olursa olsun 2-HlO sa:vıh Kannııuıı 

46 ncı maddesinin (A) fıkrası hükümlrı·i daire
sinde pazaı,lıkla. yapılır. 1Ian meebnri drğildit·. 

Her çeşit seçim giderleri için il Ye ilec ada
let daiı·clrri mutenıctlerinr il w ilre se~im ku-

rulları ba~kanlarmııı 1 a~Yihi i!t' a:vı;ıca üc: lıin 

liraya kadar avans wrilir. 

Bıı lıad if:iııde kalmak üzeı·p nıah~mhedilen 

miktara ka ar :wnidrıı aYans veı·ilehilir. 

MADDE 168. --: .i.J, Hee Ye sandık kmulları
na ait mühürler, ı:ıe<:im işlemlerine tualluk eden 
tutanaklar, matbu defterler veya sair evrak il, 
ilce adalet dair leri emanet memurluklarında 

ve oy sandıklarİyle kapalı oy vemw yel'lerinin 
eşya ve malzemesi köylerde muhtarlıklarca ve 
kasaba ve ııehirlerdr belediyelrrce muhafaza olu
nur. 

2. Geçici hükii.mler 

}.ükse!.- Seçim lüaulıı üyelerinin seçilmesi 

G·EÇİCİ MADDE 1. - Yüksek St>çiııı Ku
rulu için üye sec:ilınesi bu kanunun yürürlüğe 
[('inıırsinden itibaren hiı· hafta iı:iıırlE' ~'apılır . 

Tıi.rkiyc l>üyiik JlilTıt Jfcc'isiniıı 8 nci Dünc
miııde temsil eelilen ıwrtiler Jırıklnnda lıiikiim 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu kanunda. ı-iyasi 
partiler için şaı·t koşulan, ilk uımuui toplantı
larını yapıınş olnıak ve en az yiı·ıni iltle teşkilat 
kurmuş lnılmımak meeburiyetiııe dniı· Jıiikünı, 

bu kanun yürürlüğe giı·dif;i tarihte Türkiye 
Bliyii.k l\Iillet 1Ieclisinde temsil edilmektc olan 
partilrr hakkmda, .1950 sef:imlerincle uyg-ulan
maz. 

GEÇİCİ MADDE 3. - 1950 genel seçiminde 
ı;eçilecek mill<'tYekili sayıı;mııı tesbitinde 1945 
geııelııüfus sayımı esastır. Ancak, bu esasa göre 
lıer seçim çrvreı.ü i<;in tesbit edilerek milletvekili 
sayısı 1946 genrl seçiminde her se(:iın çevresi 
için tesbit edilmiş hulunan milletvekili sayısın
dmı aşağı olmn:ır.. 

GEÇİCİ MADDE 4. - lieı· sandık için nu
maralı mühür ve ıstampa maddi imkansızlıklar 
clolayısiyk zamanmda göııderilenı<>zsc sandık 

kurulları vazifr giinlükleri mahall<> vrya köy 
ihtiyat• lıeyr.tiııt' nit mühür w ıstnıupııyı lmlla
mrlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. - .t~tımbul İli il se(:im 
knıtıhı ilc 68 ll(·i ıııatldedr yazılı ilC(' se~im ku-



t'Ulları ic:ıin seçilecek üyeler, istanbul Rideşik 
Mahalli İdareler Genel Meclisi üyeleri araı:ıııı

dan alınır. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Seçmen kütüklerinin 
tanzimine, bu kanun yürürlüğe girer girmez h<'
ınC'n başlanır V<' C'll gee: kırk gün zarfında kayıt 
işi neticelendirilC'rek listeler 19 ncu madde g<•
reğince askıya <:ıkar·ılır ve bu kanunun kütük
lere dair hükümleri dairesinelP üılemı> rlf'vam 
olnnuı·. 

GEÇİCİ MADDE 7. - f{u kanun yüröı·lüğ<· 
girer girnıez ilc(' seçim kurulları on beş gün 
i';inde toplanarak hu kanunm1 :J ve 83 ncü mad
deleri gereğince sandık alanla ı·ının tesbiti i~iıı 

gereJten işlem lı> ri yaparlaı·. 

3. Son maddeler 

Kaülırılan kannnlar 

MADDE 169. - 4918 ve 52fi8 sayılı kanun
laı· yürürlükten kaldırılmıştır. 

y ii1'iirliik 

MADDE 170. -- Bu kanun yayıım ta.r-ihind<> 
yürürlüğe girer·. 

Yiiı·üliikl<' rJöı·evli rıwkcmı 

MADDE 171.- Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yiirütür. 

20 . 11 . 19fi0 

B1t kanıtnun görüşmele1'ini gösteren Zabıt ce
ride.lerinin Devre, cilt ııe sayfa 1ıurııarala-rı : 

D. f'iU Sayfa 

Vlll 22 274 

24 49,149:171,172:212,215:238,23.9:279. 
280:283,286:312,312:340,340:350, 
353:376,376:399,400:405,667:fi73. 
67 3:697 ,6.9R :713,7 50:7 53 

54 
Milletvekilleri Seçimi Kanununu deği.$,tiren 

kanunlar 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun b3.zı mad· 
delerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler 

eklenmesine dair Kanun 
.,~·~"'"<\...., .. ~- .,_, ,.,.. --· .~,~~ 

(Resmi Gazete ile ilanı : 23. II. 1954- No. 8641) 

Kanun N o : 6272 Kabul tarihi : 17 . II . 1954 

MADDE 1. - 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 16, 19, 27, 117, 119, 120, 122, 
123, 124, 125 ve 126 ncı maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilıniş ve hu kaını.na ÜQ muvakkat 
madde ilave edilmiştir. 

Not ; Deği~tirilen ,.f' ilave edilC'n hu madde
ler, kamuıdaki y('rlerine konulınuştuı·. 

MUVAKKAT MADDE 1.- fi5+5 sayılı .Mil
letvekilleri Seçimi Kaııumınun ~f) nci maddesine 
göre gözden geçirilerek tıı~hihi icalıeden milletve
killeri sc<:;imine ait seçmen kii.tüklcri; bu ka
nunun meriyete girdiği tarihte hükümsüz adde
dilerek, bunların yerine mer.kur kanunun kü
tüklere mütaallik hükün leri oııir<'sindc yeniden 
seçmen kütüklerinin tanzimine haşlanır. V e en 
geı.; otuz gün içinde ikmal olnnaı·ak ııskıya ~ı

karılıı·. 

Şayet mücbir sebepler tahtmda bazı seçim 
bölgelerinde kütüklerin, seçimlerden önce ye
niden tanzimi mümkün görülmediği takdirde 
keyfiyet sebepleriyle birlikte ilgili valilikce Iç
işleri V ek aletine arz olun up mezkfı.r Vekaletin 
tasvibiyle eski kütükler, bu kanunpn seı;:men 

kütüklerinin gözden geçirilmesi ve değiştirilmes i 

hakkıffdaki hükümleri dairesinde hemen tashilı 

olunarak bunlara müsteniden seı;:im sap ılır ve 
biHi.hara kütüklerin yeniden tanzimi işine de
vam olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 nci Dönemi?ıde 
temsil edilen partiler hakkında hiikii.ın 

MUVAKKAT MADDE 2. - Vilayet umumi 
meclisi, helediye meclisi. köy muhtar ve ihtiyar 
mecliFıi ve mahalle ihtiyar heyeti seçimlerine ait 
seçmen kütüklerinin yeniden tanzimine 1954 yıh 

Haziran aymm ilk haftasmda başlanır. Bu seçim
lere mütaallik eski seçmen kütükleri bu kanunun 
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· 2fi ,.r mütaakıp maddelerine g-öre ~· oklaına yapıl

maks ızın yeni kütüklerin kesinleştiğ-i tarihe ka
dar mnteberdiı· . 

MUVAKKAT MADDE 3.- Hl54 genel se
çiminde se<ıilceek milleh·ckili ~ayısının tesbitinde 
1950 gene>! nüfus sayıını esastır. Ancak, bu esasa 
göre her se~im <;enesi için tesbi t edilecek millet
vekili sa;nsı 1 H50 seı:;iınind c h u ~; c n eler için tes
bit edilmiş lm l n nan ınillE'l n ki li sa~·ısından aşağı 

olamaz. 
~n kadar ki. \·il i'ı,vE'llcrc böllin n veya küçül

tülen seı;: im c:en:elrri lm hükümden faydalana
mazlar. 

MADDE 2. - Bu k aı ııın nrşri tarihinde ının·i
;yetc girrr. 

MADDE 3.- lhı kanunnıı icnısıııa lera Ve
killeri Heyeti mennırdnı·. 

B·n kanunun göı-iişıncl n-ini yösteren Zabıt ce
ı·idelerinin De ııı-e , cilt 1ı e sayfa numara~arı : 

D. ( 'ili ~ayfa 

I X .9 227 
16 .'224 
.27 ·lll 
28 .2RR:290, U0.133,134:1~7 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazi maddele
rinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kal

dınlmasma dair Kanun 

Kaıı n n No: 6421-1 Kabul ta ı·ihi BO . V l . 1954 

MADDE 1. - ii545 sayılt Milletvekilleri Se
r,iıni Kanununtın 35. 7J . R9 . 91, 109, llO. 135 YP 

166 nr ı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş

ti ri l mi ş; 45 vr 46 ncı maddeleri kaldmlarak 
yederiıH' aşağıda .vıızılı ınarldelrr ikam<> edil
mişti ı· . 

N"ol : Değişti rilen ıııaddeleı· yerlel'ine ko
nu lmu ş, i lga edilen vr yel'leıinr konulan rrıaddc
l eı· dr işa t'<'t cdil miştiı·. 

MADDE 2. - 5545 sayılı Milletvekilleri ::;,,_ 
c;imi .Kanumınnıı 47 Vt' 4R nci maddeleri kal
rimi nı ıştı r . 

r ,\:ot : Kald ı rı l an ınaddr l eı · i 11rct eclilnıis 

t ir .) 

MADDE 3. - Bu kanım neşıi tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. - Bu kammun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

2 . VII .1954 

Bıı kanıınıın gö1·Ü§melerini göste1·en zabıt ce
,·ideleı·inin Devre, dlt ve sayfa nıl.maraları : 

D. Cilt Sayfa 

X 162 
274 

1 t/01 :324.324:342,356,359,374:377 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa mu
. vakkat bir madde ilavesi hakkında Kanun 

(ll. ( gm 1 f:azrt (' il r ilclı11: U . 1 X . 1.9.?7 - S ay 1 :.970 i) 

,:\io : 70:n Kabul 1aı·ihi 9. IX. 1957 

MADDE ı. - 3545 sayılı .\1illetvekilleri Se
r:inıi Kanununn aşnğ'ıda yazılı nıuvakkat ınad

<l<> eklenmiştir : 

MUV AKKAT MADDE - 1957 Genel Seçi
mhıdr seçilerek mrhus sayısınuı tesbitindr 1955 
(-}ent'l Xüfu. sayıını esastır. Ancak, bu esasa göre 
lwı· s<> <:İm c;enesi ic;in tesbit NHleeek mebus sa 
·' ' ısı tn:14 seı;:.inıiude bu (!evreler i~iu tesbit edi l
miş bulunan ınrbns sayısından aşağı · olamaz. 

:;;u kadar ki. Yilayetlere bölünen veya lüiçül
tül<'n ıo;rc:iın <:;Pvı·rlm·i hu hükümden faydalana
ına;.:laı ·. 

MADDE 2. Hu kaııuıı neşri tarihinden 
i ti h aren ın er 'i dil'. 

MADDE 3. - 13u kanunun hükmün ü inaya 
l eı ·a V<'kill Pı-i Heyeti m<.'murdur. 

( 'ili Sayfa 

:.!0 .i .9>J ,5.93 ,lWR :610 

(İnik a t : H!l - 274 sıra say1lı mnrhun R9 n rtı 
inikat z ahıl (•rı·idPsin,r bağlı dır. ) 
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Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109 ncu 
maddelerinin taellline ve bu kanuna muvakkat 

bir madde ilavesine dair Kanun 

(Resnıı Gazel e ile. ilanı : 13. IX. 19~7 Sauı 970.5) 

Kanun N o. : 7058 Kabul ta ri hi : ll . lX . J 957 

Madde 1. - 5545 sayılı Milletvekilleri Seçi
mi Kanununun muaddel 35 nci madd~sinin 1 nci 
fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

~fadde 2. - 5545 sayılı :Milletvekilleri Seçi
mi Kanununun muaddel 35 nci maddesinin 
üçüncü. fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 3. - 5545 sayılı Milletvekilleri Seçi
mi Kanununun muaddel 35 nci maddesine üçün
cü fıkradan sonra aşağıdaki fıkralar ilave ~dil
miştir : 

Madde 4. - 5545 sayılı .Milletvekilleri Seçi
mi Kanununun 109 n cu maddesinin beşinci ben<U 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştiı· : 

(Not : Tadil ve ilave edilen fıkralarla hent
ler esas kanundaki yerlerine konmuştur. ) 

Madde 5. - 5545 sayılı Milletvekilleri Seçi-. 
mi Kanununa aşağıdalti muvakkat madd<' ekl<.>n
nıiştir : 

:lfuvakkat madde - 55-1:5 ı:>ayılı .Milletvekil
leri Seçimi Kanununun 25 nci nıaddesin<' tevfi
kan evvelc<' yoklamaya tfıbi tutulmuş olan Mil
letvekilleri se~iınine ait ser.m<.>n kütükleri bu ka
m1nun meriyete girdiği tarihte yeniden gözden 
geçil'ilerek mezkfı e Seçim Kanummun hülüi.mle
rine göre gel'eldi değişikliklel' yapılır V<' en ge~ 
20 gün içe,risinde tl ce Seçim Kunılla ı'ma tcvdi 

olunur. 
Şu kadar ki , bu yoklamada kütükleriu göz-

den gc•C}irilınc ınüddeti yedi, askıda kalma müd
cleti dört, ihtiyar meclis veya .heyrtlcrinin V<' 
sulh hukuk hakimlerinin itirazlan teÜdk ve ka
l'ara bağlamak ve ınuterizlcl'in hakime itil'azda 
bulunmak müddetleri iki!jcı· o-ündüı·. 

Yfadcle 6. - Bu kanun nrşri tal'ihindr mr

riyrt e girer. . 

:Madde 7. - Bu kanunun hükümlerini icraya 

tera Yekillel'i Heyeti menmrdur. 

12 , ~~ r , 1957 

Bu kanunun 
ceridelerinin cilt 
(Jiıt 

müzakerele,·in1: yösteı·en 

ve sayfa numaralaTı : 
Sa:yfa 

zabıt 

:J(I 656,685,697:713,714:72.9,731,734,740:713 

(İnikat : !)] - 288 sıra. sa:v:ı lı ınatbua 91 nci 
1nikat Zabıt ceridesinP bağhdır. ) 

====== 
Resmi 
Gazete 

No. Başhğı sayı 

1 - Milletvekilleri 
Seçimi Kanununda 
sözü geçen kanunlar 

76fi 'J'ürk C<'za Kanunu 13 . 3 . 1926 320 
1412 Ceza }'{uhakenıcleri 

lJsnlü Kanunu 24 . J . 1929 1172 

1881 }fatbuat Kannnn 8. Hl31 1867 

2490 .Artırma, Eksiltmr ,.r 
İhale Kanunu JO. 6. 1934 2723 

2544 _\Juvaklrot hftzı saHt
hiyetl<'rle haşka yer
lrrc göndrri']iee<'k hft- . 

kimlerr YCl'ilecek tah-
sisat Kanunu 1 • 7 . 1!)34 2743 

2556 Q iikinıleı' Kanunu 17 . 7 . 1934 2751 

2596 Bazı kisvel<'ı·in giyilr-
ıniyc-c<'ğinr dair Ka-
mm 1:1 . 12 . 1934 2879 

a005 }l<'şhnL SUGiarııı ınu

lıak<'111(' nsulü Kanu-
mı uı . 6 . 1936 332~ 

2 - Kaldınlan !{a-
nunlar: 

-Hll R 1filletwki ll'eri ~<'~]nı i 
Kanunıı fı. 6. Hl4G 632() 

5~58 ~iilh~tvrkilkı·i !-ier,imi 
}\:anununuıı bftzı 

maddelerin in cteğüıti

rilmcsinc w bu kann
na bi'tzt maddrleı· Pk

lcnnıesinc dair Ka
nım 1-l. 7. 1948 (ı!)fi7 



No. Başlığı 

3 - Tadil eden ka
nunlar : 

6272 Milletvekilleri Seı:i

mi Kanununun bazı 

maddelerinin değişti
rilmesine ve hazı 

maddeler eklenmesi-

-
Resmi 
Gazete 
Sayı 

ne dair Kanun 23 . 2 . 1954 8641 
6428 Milletvekilleri Seçi-

mi Kanununun bazı " 
m addelerinin dcğişti

ı-il mcsinC' · ve bazı 

maddelerinin Jnildı -
ı·ıhnasına dair Kanun 
4 - Karar : 

1839 Millf'tvekillE>ri , eçi-

7 . 7 . 1954 8748 

57 -

:\o. B~lığı 

mi 1Canununa 6272 
sayılı Kanunla elde
nen muvakkat 3 ncü 
maddesinin son fık

rasmın tefsirine ma -

Resmi 
Gazete 
Sayı 

hal olmadığına dair ' 13. 8 . 1954 8657 

7037 - .Milletvekilleri Seçimi Kanununa mu
vakkat bir madde Havesi hakimıda Kamuı 

(Resnıi Gazete ile iltın1 : 12. IX. 1957 Sayı : 9704} 

7053 - Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 
109 ncu maddelerinin tadiline ve bu Kanu
na muvakkat bir madde ilavE-sine dair Ka
mm 

(Resmi Gazete ile iliini : 13 . IX . 1957 Sayı : 9706,1 
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Seçiın Kanunu hakkında karar 

Milletvekilleri Seçimi Kanununa 6272 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 3 ncü maddenin son fıkrası
nın tefsirine mahal olmadığına dair 

(Resmi (;azete ile ilanı: 13. lll. 1954- No. 8(i57) 

Karar No. 
1889 

Milletvekilleri ~çimi Kanununa 6272 sayılı 
Kanunla eklenen nıuvakkat 3 ncü maddenin son 
fıkrasmuı tefsirino mahal olmadığı hakkında 
Muvakkat Encümence hazıı•lanan aşağıdaki 
mazbata Um,umi Heyetin ::ı. III. L954 tar:ihH 
İnikadmda kabul edilmiştir. 

3 Mart 19fi4 

Yüksek Reisliğe 

5545 sayıh Milletvekilleri Sec;inıi Kaııunu ıın ıı 
6272 .sayıh Kanunla tadiline dair Kanunun ınu
vakkat 3 ncü maddesinin t efsiri hakkında (iü

müşane mebusları llalis Tokdemir, TJalit Zar
bun, Ahmet Kemal Vannca 'mn Yftkı teklifleı·i 

Yüksek Reislikr,e komisyonunmza bavale kıh n
nuş olmakla 25 . !J . 1954 gününde topla.nan ko
misyonumuz tekli f sahiplerinin d(· izahatıııı din
ledikten sonra aşağıdn yazılı nC'ticeyP ,-a ı-nııl;i 

bulunmaktadır : 
5545 sayılı Kanuııla ınillctvekillrı·i sc<:i ın i ; 

her vilayetin bie seı;:im <:C'Vt'C'Si Y(' bu kanuııtl a 
gösterilen nüfus aded ve nispetlC'dnc görr mc
bus çıkarabilmek esasını kahul Ptıni~ bulun
maktadır . 

6272 sayılı Kanun ; 5iı.t5 sayılı IIJilletYekil
leri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin tadi
lin<> mütedaiı· bil· kanun ol np ayı ·H·n : ı mn va k
kat maddeyi dC' ihtiva etmcktecliı · . 

Adı geçen 6272 sayılı Kanunun ınm·akkat 

3 ncü maddesi ilC' ~ 

a ) ] 954 genel sedminde ser,ilecPk milletn-
kili sayısının tesbitinde 1950 genel nüfus sayı 

mının esas ola.rağ·nn ; 

h) Bu esasa g·ör<' hrr ~;eı:im (ievresi j<: in trfi · 
bit C'dilreek milletvekili sayısınw 1950 seı:imiH

de o ~C'Ve(' iı:in (yani değişmPdrn en·clki <>C' <: im 

çent·s ı ı<:ııı ) tesbit edilmi~ bulunan millet vekili 
sa)'ı sından aşağı ~yıda olanuyacağını; 

Kabul -etmiş bulunmaktadır . 

.\.ncak bu ınuvakkat madde ilc ınfıruz rsa'l- · 
lar tesbit edildikten son;a ikinci fıkrası ilc de; 

a) ViluyeHere bölünen; 
h) Veya küçültülen; 
Reçim çevreleri bu hükümelen fa~·dalanamaz

Jar ; hükmünü. vaz 'etmiştir. 

'l'efsiri istenilen bu ikinci fıkramn, birinci 
fıkra serabati karşısında mütezat bir ifade taşı
dığı zehabı görülmektc ise de; intihabm ni.ifm 
adeeline clayanması, bu niifus adeeline halcl gel 
ınedikçe bölünen veya küçültülen se<;:im <:-evresi
nin eski ınebus adeelince mebus Qıkarııbil cceğini 

ve küc:iiltülen seçim çevrel·erinden maksat ~n ar. 
bir mcbusa tekabül edecek miktarda nüfusun 
ayrJlmıf! olması haline mahsus olabileceğini, esa
scn 3 neii muvakkat maddenin birinei fıkrası 

ac.ık bir sarahatle belirtilmiş olmasından; mül 
ki teşkilatta değişiklik olmasiyle bir viHiyetten 
eliğer vilf~yetc bağlanan birkaç mülki birlik do
layısiyle kendisinden mülki' birlik alman dla
yet]C'rin nüfusunda en az bir mebusa tekabül 
eden miktarda eksilınc olmadıkça 1954 scc.im
lerinde dahi 1950 se<ıimlerinde çıkardığı mebus 
adedi kadar mebus çıkaracağma; dair kanunun 
açık sarahati karşısmda t cfsirc mahal olmadı

ğın a karar verilmiştiı·. 

B1t kanırın gör'ii.~'melerini göstcl'cn Zab1t. cı · 
ridelm·inin Devre, cilt ve sayfa n.ıımınmlan 

D. Cil.t Sayfa 
---------- -·----

IX 28 766 
29 2,87:89 



3. Dahili Nizarnname 

2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dahili Nizamnamesinin tekrar meriyete 
konulmasına ve mezkiir niz:unnanıenin 22, 23, 

24 '/e 85 nci maddelerinin tadiline dair 
Niza.nınnme 

MADDE 1. - 22, 2:3, 24 vc 85 nci madde
leri haneolmak üzere 2 Mayıs 1927 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizanma
ınesi ll Nisan 1945 tarihine kadaı· yapılan ta
dilleri il<> birlikte tekrar ınrriyctt> koııu 1 muş tm. 

MADDE 2. - Tekrar ıncıiyctc konımıdığı 

hüinci maddede zikredilen 22, 2:1. 2.J. ve 8;) nci 
maddeleri .vcı1ıw a.şağıdaki maddt-1Pr ikanw 
edilmiştir: 

(Not: B1ı m,a.ddele ı- Dahili Nizanınamedeki 

yerler·ine konulmuştur.) 

MADDE 3. - Bu nir.amnamc knlmlü tat'i 
hinden itibarPn ıner'idir . 

MADDE 4. - Du nizamnanıc 'rürkiye Hü- • 
yük Millet i\feclisi tarafındım icra olunur. 

12 ~ubat 19!14 



T. B. M. M: 

DAHlLI NİZAMNAME 

BİRİNCİ BAP 

Meclisin teşekkülü 

MADDE 1. - 1ntihap devresinin ilk içti
nıaımn birinci inikadının ilk celsesinde, daimi 
reis intihahedilincey<' kadar, fızanın en yaşhsı 
mnvakkaten Heyf'ti Umumiyeye riyasC't ('f1C'ı' 

vC'yahut hi ı · ıınıvıı k kat l'<'is hıtihaholumır. 
En gC'n(: clört fı7.a mnvakloıtf'n katiplik ma 

kamında bulunurlat·. 
Hangi mebusun en yaşlı ve hangilerinin en 

genç oJduklarmm evveldC'n tetkikı hnsusn, vazi
feleri yeni Riyaset Divammn intihabma kadar 
devam edecek olan, İdarC' Amirlerine aittir 

Devre, t<'nclidh1<' kal'ar vcrilnwdiği halde, 
dört seneden ib:ıret olan intihap ınüdcletidir. 

İçtima, her teşrinisani iptidasından gelecek 
taşrinievvel nihayetine kadar devam ecl('n Mec
lis senesidir. 

1nikat, Heyeti Uuıumiyenin nıu:ıyyen gün
l('rde vakı toplanışlarıdır. 

C('lse, her inikadın teneffüs taiilivlc inkıfaa 
nğı·ıyan kısımlarmdan her biridir. 

MADDE 2. - l\1uvakkat Riyaset Divanının 
teşekki.Uünden sonra 'l'eşkilaJı Eımsiye Kanu
nunun 16 ncı maddesi mucibince mehuslar inti
hap dairelerinin hrf'f' hıırfJC'ri sırnRiylC' tahlif 
olunurlaı-. 

Tahlif, Teşkilatı Esasiye Kanunundaki ye
ı:nin metni ri i kürsü ii zerindE? yiiksek sE?sl e oku
maktır. 

Sonradan Meclise iltihak eden mE"buslı •. r cla 
ilk celsede bu rtlsirneyi ifa C'fkder [1]. 

MADDE 3. - 'rahlif merasimini mütaakıJ1 
Daim1 Iıiyase1 Divnın intihaln if: ı·a edilir. 

MADDE 4.- JUyasrt Divmnnııı v:ızi fe~i hiı· 

!r.tim; ·sPnesi ic:indiı·. 

MADDE 5. - ( Muadc1el : 27 :\isan 193~~ ) -
Riyaset Divanı : 

1. Heis [2] ; 
2. ür. reisvekili; 

3. En az ikisi ınUnavebe ilc ~eyeti Umu
miyede bulunmak üzere altı Katip; 

4. Üı; İdare · Amirinden mi.i.rekkeptir [3]. 

MADDE 6. - Riyaset Divanı, gizli rcy ve 
mutlak · ekseriyetle intihabedilir. 

Mutlak ekscriyet hasıl olmadığı takdirde 
ııym usule tevfikaıı ikinci defa intihap İcra 
0clilir. 

Bunda da mutlak ekseriyet hasıl olmazsa en 
ziyaele izal'i ekseriyct kazananlardan istenilen 
adedin iki misli ayrılarak bunlar hakkında 

üçi.'mcü drfa ı·eyr müracaat olunuT. 
Bnııda izafi ekseriyet kafidir. 
Reylercle trsıı.vi olursa km·'aya ınii.racaat 

C'dilir [4]. 

MADDE 7. - (l\'fuaddcl 13 Mart 1935) -
Reis, lıeiı:ıvckilleri, K5tipler, İdare Amirleri için 
ayrı ayrı rcyc müracaat olunur. 

Hey varakalarmıı. Reis için bir, Reisvekilleri 
ic:in üç, KfıtiplC'ı' için altı. İdare Amirleri için 
ii(:. isim yazı] rı·. 

MADDE 8. - Daiıni Riyaset Divanının in
tihahı almbinde Reisicumhuı•un intihabına baş
Jrınır. 

Hcisicnınhm· gizli ı·ey ve mutlak ekseriyetle 
intihahediliı·. 

Bu intihapta reyleriıı tasnifi ic:in lmr'a ile 
doh."tlZ ınclms tefrik ve reyler Heyeti Umuıniye 
Ralonunda n<;ıl<ı;a tasnif oluııur. 

tntihahıııııctiN•sini M('clis Reisi Heyeti Umu
ıııiyeye bildirelikten sonra Reisicumhur intihab
olunan zatı. hnzır İI'IC', riyasrt kürsüsiinü işgale 
davrt <'<1f'r. 

Reisicuınhul', Riyasrt Kürsii.sünc çıkıp Teş

kilfıtı HsnsiyE' Kanununun 38 nci maddesi mu
(•ihiıwC' yiikıırk sesle yemin 1eder. 

Onrlan smmı kürsüyü ::\f eclis Reisi ne bıralnr. 
O llıt iııikatlı~ ı'lC:'rhnl nihayet verir [5]. 

MADDE 9. - Jntihabı esnasında Reisicum-
hur hazır lleğilsP, Meclis Reisi iııtihabm netice
sini ITC:'yet<' \'e infihnholnnan znta bilcliril'. 
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Reisicumhur geldikte yukarda zikredildiği 

veçhile yem_jn eder. 

MADDE 10. - Her içtima senesi iptidasm
da Daimi Reis intihabedilinceye kadar aynı 
içtimaın s3;bık Reisvekillerinden en yaşlısı mu
vakkaten Heyeti Umumiyeye riyaset eder. 

Bu takdirde sabık katipler, katiplik maka
nımda ıııuvakkaten bulunurlar. Muvakkat Reis, 
yoklama yapar. 

Nısap varsa ve Reisicumltur o gün nutkunu 
iradeclecekse ldirsüyi.i. işgal ile celseyi açar ve 
sene başı nutlmnu iradeder. 

Ondan sonra riyaset kürsüsünil muvakkat 
reise bırakır. 

Bunu nıütaakıp drui:nıl Riyaset Divanı intiha
batııızı. başlanır. · 

MADDE 11.- Reisicumhurını nutlmnu Te~
kilatı Esasiye Kanununun 36 ncı maddesinin 
son fıknası rmucibince Başvekil Qlmyacak ise hi
tabet 'kürsüf(ünden kıraat eder (6]. 

MADDE 12. - Merasimi ıııahsu a hıer İçti-

maın bidayctinde ve Teşkilatı Esasiye Kanunu
mm 25 nci maddesi ınucibince intihabatın tec
didine karar verilmesi üzerine T'eşrinsi.saniııiıı 
ilk gününden evvel vukubulaıı Cevkaladre :<,:ti
ııuılal'llı bidayctinde iera olumu·. 

İKİNCİ BAP 

İntihap mazbataları 

[Bu baba aidolan 13 : :u nci maddeler, Umu
mi :ijeyetin 11 . III . 1954 tarihli 64 ncü inika

dında kabul olunan Nizarnname teklifi ile 
meriyetten kaldırılmıştır.] 

ttÇttNCU BAP 

Encümenler ve Parti gruplan 

MADDE 22. - (Muaddel : 7 Nisan 1928, 10 
Sonteşrin 1932, 13 Mart 1935, 16 'remmuz 1943, 
15 Mayıs 1946, 18 Hazh·aıı 1947 ve 12 Şubat 
1954) - Her 1çtimaın başlangıcmda, vazifeleri 
ertesi İçtimaa kadar d~vanı etmek ve azası 
Umumi Heyetçe izafi reyle i'ntiha.bolnmnak 
iizer<'. 20 •rıwi.imrn kurulur. 

Siyasi partilerin yalnız mebuslarından ku
rulan ve Büyük :Millet Meclisi içinde onun ça
lışmaları ile alukalı faaliyette bıl'lunan Meclis 
grupları vardır. 

l\Icclis vazife! eri ile mü tenazır encüınenler: 

1: Al'ZUhal Encüıneni (25 aza, iki 'muvaz
zaf katip); 

2. Diva.nı Muhasebat Encüıneııi (20 aza, 
bir muvazza.C Iditip) ; 

3. Meclis Hesapilarının Tetkikı Eııcümeni 

( 10 aza, bir muvazzai ka tip) ; 

4. Meclis Kütüphanesi Eııcümeni (5 aza, 
bunlardau birini Riyaset Divanı, İdare Amir
Ireri arasından ayınr. Bu encümene Kütüpha
ne 1\Iüdürü. katiplik eder); 

5. Teşkilatı Esasiye Encümeni (20 aza, 
hil' nınvazzaf katip) ; 

Dahili Nizanıname işleri bu encüıncme ha
vale olunur. 

Bütün Hükümet hizmetleri ile ınütenazır 

encümen: 

6. Büt~ Encüıneni (:35 aza, bir kalem mü
dürü ile muavini, biı1 lıaşkatip, nıuaviııi ve bir 
memur) 

Bu enciinıen Jmndine bir de Reisvekili 'tnti
lıabeder. 

Umumi biit~e ınnzbata ııun yaınlnıası ve mü
da faa ı ile mükellef bir mazbata mulıarririn

uen başka bu eııcümıen bir veya muhtelif daire
lerin bütçe mazbatasını yazmak v müdafaa et
melde mükcllrf hususi nıazbata ınulıarr:il'lori 

dahi intihabecleblilir. 

Vekil.letlerle mü tenazır · encünırcnler: (Alfabe 

sırasiyle) : 

7. Adiiye Eııciimeni (25 aza, bir nınvazzaf 
katip); 

8. Çalışma Encüıneııi (15 aza, bir ınuvazzaf 
katip); 

9. Dahiliye Encünıcni (30 aza, bir m.uvaz
zaf katip); 

Bu encümeıı 1lüzum görilldükçe bir reisve
kili intilıabeder. 

10. Günırük ~ İıılıisarlar Encümeııi (20 
aza, hir muvazzaf ka tip) ; 

ll. Hariciye Encümeni (20 aza, bir mnvaz. 
za.f ka tip) ; 

12. İktisat Encümeni (30 aza, bir muvaz
zaf kiltip); 
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13. Maaı·if Encümeni (20 aza, bir mu vaz-

zaf katip); 
14. Maliye Encümeni (20 aza, bir mu vaz-

zaf kiltip) ; 
1 5. Milli Müdafaa Encümeni (25 aza, bir 

muvazzaf ka tip) ; 
16. Miinakalat Encünteni (20 aza. bir 

nıuvazzaf ka tip) ; 
17. Nafıa Encümcni (20 aza, bir muvazzaf 

katip); 
18. Sıhhat ve !çtinıa.i :ıvı:uavenet Ell!cümeııi 

(20 aza, bir ınuvazzaf ka tip) ; 
19. Ticadet Encün:ı,eni (20 aza, biı · ru;uvaz

zaf lditip); 
20. ~raat Encünıeni (25 aza, bit· muvaz-

zaf kfıtip). ' 
1calbıııdıaı reneümenlerin azası Umumi Reıyeıt~e 

c'laha ~o'k veya daha az aıdeddc se~lirr [7] . 
Yu!ka.ı•cla'ki encümen:leT'le ka.:ı-şüanmıya·n daıi

rcleı-l·e aHilkah laıyi•ha ·v·e tel~liflee, ına:l1 işlerden 

iseler, D'üt<:e vr iMraliıye eıtcümenllednidc, ilmndan 
baş'ka ·lYii'tün Hiyhlıa ve teklifler, Dahıi'l'iye Encü
meninde g-öı·ü~lüı· . 

MADDE 23. - (.Muaddel : L) Ağustos 194:1, 
18 llazi.ran 194 7 w 12 Şuıbaıt 1954) - Devrenin 
il k i<:timaında ·enciiıneıı inüha·p~'al1!n:a yal'·dııını 
olmak üzere, ıınebuslaQ·ın, /hall ıtercıümre!si IJrağııt

larından anlaşılan, ihtısas ve mesleklerini göste
r·iı· bir c·et.vel Riyasetçe tJa!beıtltiriJiıp a.7Jaya '<:lağııtı· 

lıı· •ye Ha n ta:hıtasma •ası hı·. 

Encümenleı·e namzet gösterme işi , parıtileı1n 

Meclis gı-uplarınea yapı1n·. Hazı~IJ.anan nantzet 
C"etvellrı · i lıeı· grupu-n İ·daı'e lTeyelti Reifo!Jıigıince 
~feeli.<.ı Ri1yasetine r~uımhır. 

Miistalki 1 hn'elbusla r kımıdi na'ınzeltliıkıleri111i ilm
)"ailJiili r rer. 

~amzetleri .gösteren eebveJ.ler, M~clis Riyase
tiııce birle§ltirilerrlk tabettirilirp fizaya ·ifağ ; tı1ır 

vr ilihı tı:ı ,hta.snıa ·asılı!'. 

1 Tomumi Hey.ettıe encüıwen i ııtihaplları, lm ce't
velledn clağırtılmasında .n a·nca1k drört rgürn sonra 

~ha~lar. 

EncüJınenleı·, devrenin rdiğer ~<:timarJarı ba.şın 

da i ·~ıtıiırra la ı·ı n ~Jir:inrci hıiıkaldından rr,'!Om·a gel'en 
ilk dn'i!ka'(1ın yapılldığı ·gıi.in JIJ1ıtihaıbediililr. 

MADDE 24. - (Mtualdrdıcl : 18 Hazioran 1947 
ve 12 Şulbalt 1954) - Bİir encümende 1gizlıi celse 
·~k(lini allalkalı vıelkil, y:aıhu/t encüme~ı a\ı'asımn Ü()· 

t~ biri ·iStiyebi1ir. 

• 
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Gi'z'li (;e<lsede en<-mıtnen fuz\asrnrdan vıe veıkill~r

tl:en lba§kası iJ)U'lu.nwın&z. 
Gi-z.li celsc ·alkdi 1müzakereıı~n rur {)lraralk mu

hafazasına söz verilmek ldeme11Ltıi.r. 

P arti gruplarının gizıli celseiled.nıd:e rd:c ıbu hü
küm :ta'tıbilk olunur. 

MADDE 25. - Heyeıtli Umum'iye •lliizum gö
ı-üı·se enJcfunen ilzalamun adedini muıv.aıkka.ten 

arttıı·abi ·lil' (8] ve nım!h't•eılit v-eyalhut murvaıklkıat 

eıwü.menler teıırki~ ~der [9]. 

nu ka[)'il encıiilm•e'ııler lke;ncli!leıliıne mu'hayve'L 
'işin rinıtacııuı. 'kadar 1V'aızi!Lellerine devam ederler 
(10]. 

Yluhtcliit Eıwüınenlere ııu:mal'a sıraısında mu
kaddem .olan •c neüım~niıı rei\si l'i:ya'OOt rve rmaı;balta 
mı.l!lıaı·l'iri ına ııb'aıta muhaw'l'iı'liği •etler. 

MADDE 26. - Heı· en.cüim:en, \kendine gizli 
rey1le biı· ı•eis, bil' nı'a:zbata muharrıİl"İ 'VC ij)il' ka
't İp inti'hahedeı'. 

Bir encümeııJe :ıntHı;yıy,en ıbir rmadd10 !içim, lü
zum g•öı·iilürse. 'hususi 1birr ıma?Jhata mıılhıa•rıiri in
tihalb·o.Juııu ı·. 

Mıwazzaf ik~rtiıı1eı- :birden niyaKle enmi:nıcue 

:kaıtirplik clletbilirleı·. 

Keyfiyetin rtaıkıdiri 'Meclis Riyaıs:etine 'aıi:ttir. 

I~m·ü~nen reisi:ni n ınazereıt <veyaıhut ıgaıylbuıbe

<tıiıı(le mazıha<ta ınnı.lıarriri ·O<na wkıi\let •eder veya
·lınrt. ayn•ra ;hil' Tci~"Veokilli !iııııt:ilbbhtnuı· . 

MADDE 27. - IBiı· .enci1ıncn, ikendif;;ine nıu
haV'v:cl 1fty1ha veya te'kılifin cliğ·er rb1ı· eııcüın~ne 

aidolduğu mütaliiasmda bulunursa, esbabı muci-· 
be serd ederek o enciinıene havalesini talebetmek 
llıra!kllnm •h aÜr7Jdi r. 

• 
MADDE 28. - IJ3iı· erncütı.nen ıkenldisiıne mu

'hav\reJ .Jiiyi'ha veya :telklif veya:huıt a.l~lı:tlaık 'bir 
ınesele halkkmcla ınaz~Jatası ısonra 'yİtne Ikenili 'ta
ı ·a fı:nc1an ıyazıllma'k i.i.z·eı·e 'iptida di·ğer lb1r eııcü
m eni n •mü'ta'lilırustnı al'maya ['i.izuın .•gıöıTiil'Se ,layih·a 
vıe:va ıtelkliftn o enıeü,'menc haova l·e·s~ni ıistiıycbill~ı· 

[11]. 
K ezalik Ibi ı- encüm1:ln •diğer rbir eııeümeıre •nıu

haıvrvel ijJioı· ].[Lyii}J a veya, :t~if ıveyafhult ~ıl'elıtlaık 

.J)ir mcselc haıl<~kında mi1taıJ1aasını ıbcyan ctıneik: 

üzeı·e •o layiıha \-eya ıteldifin •kerl!disinc ~ıaw,tleshıri 
isltiy~b'Llir [12]. 

nıı .g;ilbıi ıı:lwakle alii'ka;da ı· olıın 'J:ıeı· 'i ıki. encü
men ıniirttefi'k 'i~etler ·Mooli'S Rei!si: i ·ra!hıını i~ı·a 
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eU!erelk erte.si ceis&lıe lbU!nda:n Heyeı'ti Umuımiy~·ye 

ımalum:art; verir. 

Şayet :iiki e·ncüımen arasmda ihıtı.ilaf çl!kaı-oo. 

ıkeyfiye't Reis taraıfmdan Heyeti Uımumıiıyıeye t~!b
liğ olunaralk m<"&e}e orada ımüzalk~re jıle halle
dBir. 

Mütalaaısı ıso·ru1an •encüıın:eaı m~baıtırusı, d.iığ·er 

ımazbaıtalar gibi tlJ 'aS11ır 'VC aza'ya dağıltrl~'l'. 

MADDE 29. - rEıl'eüimenler ıkeı)ld]1erine mu
haıvvıcl d§·lleılin t>e'tıkibn:deın ibaışilm [lİ~b'iır iş'le meş
gul ol'aıt11azlar [13]. 

MADDE 30. - :Encüıınen}er ıMooJlıiiS hiilla~a
ı·ıncta ve keıı 'dilerine ıt'cılısis •edi'len ı0daiar'da !top
lanır]ııT. 

MADDE 31 . - En0ütıııeu ı·uz1ı:ameleı-i en:cü
ıneı11eı· ltarafmdan tarımtın ve lbh· ıgiin eı\"Vel !bü
tün \·ekiıllerc ve ıneılmslara 'Nan •olunıı.n·. 

Buını nla •heraıhcı· lll'Ü'&ta·r:ellb'ir iş çılkaı·sa l\ioo
l·is Reiısi veyahu't ıcnciilınen rf:"is'i a~ayı hususi va
sı1:alaı·J:a da t'oplııya ıhi+h·ler. 

, MADDE 32. - Azada:ıı en aız üçı'bc !biri ·hazır 
ıbuluntırıwtkça enoüınenleı· ini'kadedemez ıve reye 
ınüı•aeaat ıO'luıım>ma:z . 

MADDE 33. - l\[üstaceliyeti Heyeti Uuın
miyede kararlaştırılan maddelerden başka mu
havvcl i şl el'in müza.keı·esinc ancak kırk sekiz 
saat sonı·a başlanır. 

Heyeti Umumiyede müzakere olunan bir ka
nun un euciimene iade olunmuş biı- veyahut da
ha ziyade maddesinin ıniizakeı·csi bnııdan müs-
tesnadır. 

Mulıavvcl evrak cncüıucn azasınclan beşi ta
ı·afından isteııcliği takdiı·de Yeyahut rcisin tcn
sibi üzerine cncünıenee> bastırılıe. 

MADDE 34. - Her cncünıeniıı ınüzakcl'(•le
ri bulasaten zaptediliı·. 

. Şu ]{adar ki, encünıcn kaı·ar veı"irsc haı·l'i

yen zabıt da tutulabi li ı· . 

. Azanın isimleri zabıt ce ri elesinde tası'İh olu
nur. Bu zaptı aza imzalar. 

Encümen nıazbatalat'li1J reis, ıuazbata nı ıı

harriri ve ka tipten ınaada müza kcredc hazır 

bulunmuş aza da imza la 1'. 

Enciiıncn l cr ınazbatalal'!nı ,, lcclis Riyasetiıır 

verirler. 
Riyaset bu muzbatalan clerha 1 bastı ı ·ıp fum

;va dağıttıı'l ı·. 

-

1 

Bu suretle basılıp dağıtılııııyaıı ınazbııtalar 

Heyeti Umumiyede müzakeı·c ulunamaz [14]. 

Heyeti Umuıuiye, ınazb :ı tnlamı, Rmmı.1 Oa
zete ile neşrine de karaı· verchiliı·. 

Encünıeu ıuazbatala rı Hiy uo;ete ver:ildikç;c re'. 
sen zabıt ceridesinc ve ruıııaıııeye ·ge«<er ve leY
ha.ya talik olunur. 

!Ju bapta aza taı·afuıdaıı itil'aı nllmbulursa 
bunun sair müzakere edii«'n'k maddele ı ·e ten·i
han Heyeti Umumiyede halli lazımdıı·. 

Kendisinin ınuhnlif kaldığı, nıazbatada mu
san·ah bulunmadık~a, tarafından imzalaııınııı hir 
mazbıJta. aleyhinde rneiimen azasınclaıı biı-i söz 
söyliyenıez ve mazbata muhanirindeıı i.stizahatta 
bnlunaınaz. 

MADDE 35. - Biı· la,yilıa veya teldifi, 
Heyeti Umunıiyedc başlıca aidolduğu eucümen 
mücla faa ed cı·. 

Diğeı· bir veya daha ziyade cncüıneııde aynı 
layiha Yeya teklif hakkında müzakere geçmiş Ye 
ın'azbata tanzim kıl ı nmış ise o C'ncümenleı· yal
nız kenclilel'iııc aidolan madde veya lnsnnlan 
nılidafaa eclerl~C' ı·. 

MADDE 36. - Encümenleı·c ınulıavYel bil· 
layiha v-eya teklif, havalesi gününelen nihayet 
bir buı:uk ay içinele Heyeti Unnuniye.nı g·önrle
dlınd<: lazııngrlir. 

l~ğeı· eneüıneıı bu ınücldette ınüzakHcyi nc
ticeleııcliı·eınezsc c·sbahı mucibesini Hc~·et i 1 Tmu
miyeye bildiı·ir. 

Aksi tak~lirdc ıııczkül' li'tyiha veya teklifiıı 

doğrudan doğruya ı·uznameye alınmasını Hükü-
met [15] veya ı:;ahipleı"i İstemek hakkını haiz
dirler [16]. 

Bir enciimcıı tarafından diğerine muhavvcl 
ıneselc, on gün zadında ba§arılmal' YC kabil ola
ınazsa esbabı ınueibesi bildirilmek nınktazidir 

[17). 

MADDE 37. - Eneümenler. kendilerine mu
Jıavvel layiha veya teklifierin ilk önce 'l'eşkilfıtı 
Esasiye Kanununun metin ve ruhuna ınugayir 
olup olınadığım tr.tkik etmekle mükelleftirler 
[18]. 

Biı· layilın veya teklifi TeşkiHi.tı Esasiye Ka

nununa mugayir gördükleı-i takdirde csbabı mu
eibesini tasrilı ile marlclelerin müzal\c ı·esine gcc,:
m!'yip rednrrle1·le1·. 
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MADDE 38. - Eııcüınenleı·, bütün vekalct

lerle doğrudan doğruya muhabcrc edebilirler. 

MADDE 39. - Biı · ııı c bus ikiden ziyade 
Daimi Encümene aza olamaz. 

Bütçe Encümenine mensup ol anlar diğer bir 
encüınene intihabedilenıezlcr [19]. 

Divanı Riyaset azası l' llCÜıncnlerc i.ııtihııbe 

dilemezlcr. 

MADDE 40. - Encüınenlcı· , vekillel"i ve ınu
tahassısları davet etmek salahi~etini haizdirler 
[20] . 

Davet eılileıı vekil buluııaııııyaı:ağı takdirde 
nanıma söz söyliyecck nı emurin ri.i esasın(lan bi
ıini bulundunu·. 

Bir kanun teklifinin salıipleri tekli Cleriııin 
tctlakıne ıncımu· o~an cncümcnde haııı· bulu
nurlar ve fildrlcrini beyaıı etmek istcı·J ersc m Li
taHialarının. dinlenmesi zamridir. 

Teklif sahibi mevcut değilse davet edilir. 
Gelmcdiği takdirde encümen işi intac:la k<.'y-

f'iyeti mazbatasına dercedcı·. · 

MADDE 41. - Her ınebus meıısubolınadt
ğı bir encümeııin vcsaikına ıttıla kesp ve celsc 
gizli değilse müzakerelerine iştirak edebilir. 

Şu kadar ki, orada 'eey veremez. · 
Bit· encümen, ftzasmdaıı olmıyan nıebuslanıı 

mütalaasına müracaat ed<'hilil'. 

MADDE 42. - Bir intihap cl(•vı·esi ic;inde 

sabık bir eııci.i.mcnin tanzim ettiği ınazlıat :ıyı, 

tekabbül eden Y<'llİ t•ııcümcn ıni.i.dafaa cd(•ı· . 

MADDE 43. - Encüıııenlcr Meclisin tatili 
esnasınua Heyeti Unıumiye karariyle nıuayyeu 
işlerin. ınüzakeresi i<;iıı toplanabilidcr. 

MADDE 44. - ıVIazbatası ıııi.izaken.! oluııaıı 
bir cncüınenin az ası veya hul encüıncıı ııanııııa 
ıııi.i.dafaaya. salahiyettaı· ınazbata ıııuhaı· ı·iı1. n 
ya bir ftza cncliınenlcı·e tahsis olurımı ıııasanırı 

· başmda buhınurlar. 

Nısap bulunmadığı takdii'Je, encüıneıı naun
na söz söyliyen zat yalnız ınacld<•ııiıı cııcüm01ıe 
iadesini tek Ht edebilh·. 

MAPDE 45. - :\[azeı·ctsiz vE•ya haber ver
mcden mütevali döl't inikatta hazır lmlunmı
yan encümen azası enci.i.mence istifa etmiş acl
clolnnabilirleı·. 

Bu takdirde yenileri intihabedilıuek üzere 
kcyfiyet ~ice li s Riyasctinc bHdi rili!' [21, 22]. 

MADDE 46. - Biı· cııcüıncnde söz kcsilü, 
şahsiyatla uğl'aşılıı· ve intizamı boxacak nüına

yişlerdc bulunutursa cnci.imcn ı·eısı icabında 

celseyi tatil eder ve kcyfiy<'l i J.VJ eclis Hiyaseti
uc bildil'iı·. 

:\fcelis t~eisi bu gibi iıı1izanıı lıozan harekct
lcı :iııden dolayı hakkında ~ikayet vukubnlaıı 

ın clmsa ihtaı· cezası Yc ı ·ir. 

MADDE 47 . .....:.... Bncüıueııledıı gördükleri iıı

lcr hakkını1a· ııcııcde <'n az iki cl<'fa Katibi 
C"ınuıııilik taeaEın<lan biı· )·aı)(ıı· tanzim ve Mec
lis fUyasetine takcliııı olunur. 

Hiyasetı:e bu rapoı·lar bastırıla!'ak 

· ra dağı1ılır w RC'sıni Gazetr ilc t.h• 
ını ı·. 

ınebusla

ııoşı·o]u-

MADDE 48. - l~nci..imcıılrı'iıı evrak w VI'· 

saikiyle zalntlan aidolduklan H1yiha n tek
lifler H eyeti Umnnıiyenin kaı·arma iktiı·aıı rt
tiktcıı soııı·a l\T c<:lisiıı Evrak llaziııesindl• sak

lanıı·. 

MADDE 49. - Divanı 'Muhascbat Bncüm<.'
ııi, :!\fuhasebei Katiye kammu IU.yihasiyle da
iı·clel'iıı saı·fiyat ve taahhüclatı hakkında lıeı· 

ü1: nychı bie Divmıı 1\ruhasebat tanırından tan
zim oluna<mk raporla rı tctkik cd e ı· [23]. 

'l'etkikatmın nPticesini gösteren ınazhata ba
sıl:ıı·ak ınehuslara dağıtılıı·. 

Bu ınar.bata laı· Heyeti rnıuıııiyecc nıi.i.za

keı;t> ilc kanıra ı·aptrcliliı· [24]. 

MADDE 50. - Meclis Reisi, 'l'cşkilatı Esa
siye Kanununuı1 82 nci maddesi ınucibincc 

Ti.iddcTiıı geı·C'k ~ahJSia.nııa, geı·ek aınmcyc 

ınütaallik olaı·ak kanunlara ve nizaıııııaınclerc 
muhalif göıdüklcri hususlada biı· haldon ih
kak ediinı nıesi Yeyahut ihmal c(lilnıcsi üzeri
ne göndceil ıı arzuhallPei ve hu mahiyette tel
gı·afnaıııeleri ii.zcrleriue hiı· nuıuara koydurup 
bususi biı· deftere kaydettirdikten soma gr
ciktirnıeks~zin Aı·zulıal Eııcüıııeninc havale 
ed e e. 

Buııuııbı hm·abcı· diğer bil' t·ııciimend•' tet
kik o l unınnkta bulunan biı· teklife ınütaallik 

arzuhaller Heis tarafından doğrudau doğruya 
o enci.i.menc havale olunur. 

AT·znhııl Hnriiıııeni (le höyle hjı· lınvalcyi 
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icra edebilir. Arzuhal sahibiıw bir ilnıülıahE>r 

n'rilil' [25). 
MADDE 51. - J!cclise V<'I'İl c(·dc an:uhallcı 

sahibinin imzasİyle ınüınza olıııak, şöhı·etiyle 

otnnluğu ycı· göstel'ilm ek V<' bi'rlcar.: imzayı 

ınuhtevi iseler i<:lerindeıı en ar. biriııiıı oturdu
ğu yer tası·ih edilmek ieabcdn. 

MADDE 52. - Arzuhallerin biı· mebus va
sıtasiylc takdiıııi de caizdir. 

Bu takdirde o mebus kendi vasıtasiyle veril
diğini şerh ile arzuhalin altına imzasını kor. 

MADDE 53.- (Muaddel : 28 Kasım 1955 ) 
Encüıncn kendisine ha vale edilrn an;ulıa li aşa
ğıdaki esaslara görr tetkik edl'r : 

1. Müraeaat : 
a) Adli, idari veya askeri kaza merciierin

den birinin karanna iktiran ('den, 
b) AdH, idari veya askcı ·! kaza ıııcreilerin

den birinde tetkik edilmekte olan, 
c) Halli; adli, idari veya askeri kaza merci

ler:iııden birinin kararma bağlı bulunan, 
Hususlardan şildlyeti tazammuıı ettiği takdir

de talebin, tetkik mevzuu yapılamıyacağı. 
2. Müracaat, son kararı almıya salahiyetli 

idari merci tarafıııdan henüz kati bir karara 
bağlanmaınış biı· hususa taallfık ettiği takdirde 
arzuhal sahibine. encüınence yapılacak i)iı· mu
amele olmadığı Ye aidolcluğu rneı ·cir müracaat 
<'tın esi liiznnı n bildirilir. 

:~. Biı·inei ve ikinci bendin dışında kalau 
hususlara taalluk eden müracaatler ise lüzunı 
görüldüğü tı.ıkdirdc aidolduğu meı·cilerden muk
tazi ınaltım at alındıktan sonı·a tr1 ki k olunarak 
kal'al'a bağlanır. 

Bu kaı·nrııı hiı· sut'eti alftkalı , ·pk fı l<'11' \ ' <' nı·
zulıal sahibine tebliğ oluııuı·. 

(:28 f(awıı 1953 fan'lıli tarfı'!dCiı rı • l'flki şck 

/.i :) 

:UADD.J<] 33. - ltJnciiınen : 

l. Bidayoten Hiikiimetc, Şurayı Devlete, 
( 26) ına.h(cemelere ve Divmıı J!ııhasebata veı·il

ıneleri iktiza eden arz1ıhalleı·i aidolduğ11 ınnkamı 

lara tevdi (27}: 
2. Gerek re'sen icranın s01ı- kararına itiraz 

ı•ı> şikiiyeti mııtazaınnıııı C'twakı ı·e gı>rek rıidol-

dıığıı rnakamlardan verile1ı cevapları ruz.name
sine ithal (28); 

3. Arzuhalin bir encünıen.e havalesi lazım

geldikte bu muameleyi ifa; 

.J. Tayini ınıuırııeleye ınahal. olmıyan arzu
haUeı·i intacedeı· ( 29). 

MADDE 54. - Af veya nıiicazatın talıfifi 

nıüstediyatı ınahkfuular vey-ahut bunların akra
ba veya ehibbası tarafından takdim olunabiliı·. 

Bunların müzakeresinde Adiiye Vekilinin 
\·eyahut göndereceği devair ı·üesasıııdan biriniıı 
huzurn şaı'ttır. 

:\Iüstcdiyat nazara şayan görülürse arzuhal 
bir inha kararma ınerbutan Adiiye Encümenine 
gönderilir. 

Bu enci.imen icabederse bir kanun teklifi ile 
keyfiyeti Heyeti U nıumiyeyc arz eder [30]. 

MADDE 55. - Teşkilatı Esasiye Kanunu
ının 82 ııei maddesinin son fıkrası mucibince, 
şahsa taallfık eden hususlarda her . arzuhaliı.-ı 
neticesi hakkmda sahibine tahıiri cevap veril
ınesi mecburidir. 

MADDE 56. - .Meclise takdim edilen arzu
halleı· ılıakkında her hafta encüınence arzuhal
Jel'in numarasını, sahip veya sahiplerinin isim, 
şöhret, otuı·duklan yer ve arzuhallerinin hula
sasmı Ye bu bapta ittihaz olunan karaı· ile es
babı ınucibesini ınübeyyiıı bir cetYel tanzim olu
narak b ası 1 ı ı· n hütün Ycl<'illcre V!' mebuslara 
dağıtıhı·. 

MADDE 57. - Heı· mebus ce1.Ycliıı dağıtıl

ınası gününden bıışlıyarak biı· ay içinde Arzu
hal Encünıeninin hiı· arzuhal hakkında verdiği 
karai' ne nlursa olsun bunun Heyeti Umumiye
ılı t ı.:tkik n' müzakeresini İstiyebilir [31] . 

Hu haldı' eııcüınen, o arzuhal için bir nıaz
bata tanzim YC takdimine mecburdur [32]. 

Bu müddet ge~tiktcn sonı·a ı'ıı<>ÜııH'n karaı·

ları katiy!'t l{eshN'ler [33]. 

MADDE 58. - Heyeti ümunıiyenin ınüza

keı·esinc arz ulunan arzuhaller hakkında icabe
deı·se aidolduğu vekil veya göndereceği memur 

• diniPıHlikteıı sonı·n ı·e,Ye nliira<'aat olunur [34]. 
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_MADDE 59. - (.~luaddcl : 28 Kasını 1955) 

Vekiller·, enci.iınencr ittihaz olunup kendileri
tl(' tebliğ olunını kaı·aı· üzel'ine a l ı nı~ olduklaı·ı 

karar ve yap nı ış olduklan ıııua ıucleyi nihayet 
iki ay içimlı> encümene bildir:irleı·. 

Encümen. bu bildirimleri de haftalık kanıı· 

c<•tvelinde neşı·etıneklr bcrabel' buıılal'dan lli
zunı gö]'(lüğü heı· !hangi bü· muamele ve kanı
ı ·ın bir mazbata ilc Umumi Hcyette g-öl'i.i.~ülıll\'

sini istiyebilir. 

(28 Kasını 1955 tarihli tadilden pı·uelki -~rk

li:) 
MADDE 59. - Vekiller kendilerine. ,qöndui

len arznkaller/e cu·zuhaıleı· iizeı·ine eııcüınence 

ittihaz olunup tebliğ edilen rııukcırreı-at hak
kmda icı-a ettikleri takibat·ı ve kendilerince müt
tehaz kcım1'faı-ı, nihayet iki aydcı enciimene bil
dirirler. 

MADDE 60. - Meclis Hesaplarının Tetkikı 
I'Jneümrni. Heyeti Umunıiyecr kabul edilrıı 

;-reclis hütQrsiyle nıeı·butu olan hütQelrı1ıı tat

bikatı n.n nrzare~ rder. 
Encüınrn tetkikatının neticesini H<'ydi l'ıııu

ıniy<'ye bildiı'ir· [35]. 

MADDE 61. - Bütün ita eıııiı·leı·i enci.iımıı 

eanibinden nıurakıp intihahedileıı hiı· rrzn taı·ıı
fındarı sarftan evvel vize edilil'; edilnıedih:ı:ı' 
nıuhaseh!:' hir,hil' gı]na tediyattn hulunamaz. 

MADDE 62. - İdare Amirlcı·i tamfıııdaıı 

tutulan eşya ve nırvcu.t defterleri cncümene nı·z 
oluıını·. 

l~ncümcn. mevcut eşyayı hizzat tcftiıı Y(' del'-
1<'rlc>t"i tctkik edı•ı·ek taponıııu Heyeti lTıınınıi

y!:'yr vrr:iı· [36]. 

MADDE 63.- l~ııcüınen. hcı· senenin son ıı ıı

(la gec::en seıır hütc::esinin kati hesabın ı Hey di 
Uınunıiyeye nrz rdrı· [37]. 

MADDE 64. - i\IIeclis iııikat halind!:' il<C·n 
mıcümen heyeti nıecmuasiyle, değil iken nnu·n
kıp intiha.bolunan aza. gününü ve saatini hil
(liı·meden muhasebe ve vezneyi teftiş cdcl'. 

'l'eftişiıı netirrsi filhal bir zabıt vaı·akasi ylt• 
t~Rbit olımu ı ·. 

Hu teftiş srııede altı defadan az olanıa7.. 
Bu sırada bütün ınuamelat durdıwu l m. 

teabında neticeden Heyeti Umumiyey(' ha-

lwr vPı-ilir. 

MADDE 65. - f~ncüınen fizasından nıurakıp 

olan 1-ai tatil zanınnl::ınncln Devlet makalTında 
lıulumır [38]. 

DÖRDUNCU BAP 

Kanun layihalan ve teklifleri, esbabı 
mucibe mazbatalan 

MADDE 66. - J Li.iküıııet tarafından ~lecli

se takdim olunan kan u n lfıyiha l an bütün v<•
ki 1 h,,; n iııızalal'ını ıııuhtevi olmak laz mı dır. 

1-l el' kanun l fıyihası kanunun i cı·asına memur 
olacak Y<'killrl' taı·a.fııHhııı tanziııı ctt iı·ilen biı· 

veya ıııütnnclclii rsbahı ımı cib!:' ınazlHJtasiyle bil'
liktc ı\ l r<"l is Hiyasetin<' göııdcı-ilir veya ver ili r. 

Hu ıııazbatada iptiıla layihamn heyeti nıııu

ıııi.vesi. sonı·ıı ına(l<l<'l<'ri lıakkııı ıhı ıııalı"ınıat \'\'· 
l'i l iı·. 

l·~slıahı ıııut·ilw ıııazhatası ııcln ilg·n veyıı ili'ı

' , :i ish·ııil1· ı ı : ı lıki\ıııııı ııı•lt•1'<l<•ıı ilı;:n·t olılııi!:tı 

1·r ıwdcu ılcğ'i:-ıLirilnıelcı·iıw ,·ı·.nı ilftveler im• lii

zıırrı görüldü ğü tasrilı edi i nırk ııırf)t'nttur. 

.:\rlazbatala ı · :-ıaı·ih n' nıüdcllc l 1·esikaları, i<·a
lıı ıırla. ihımi ınal funatı i lıti nı etmek laz ı ınd ı r. 

Bu ')ekilde o l nı ı :van ıııa1-hatalar ikma li eri zıın-· 

ııında aidolclıığ·u eıwi.iııwıı tarafından g-öRteri!<'
<·ak l üz ıı m li7.<' ı · iıw Ri ~·ıısP1 eanibinden H i.iki i nı et<' 
iadr olıımır. 

Reis, g·clc·ıı layi ha lan aidoldukları eı u•ümeıı

lel'e n' 'sen lu11ale 1 · ı· ke~·fi _,·eti zahıt <'<'l'idcsi ıw 

,.<' Jpvlıa,va del'('(~dcr [39]. 

Hu ha.valc.vr hil' ıııt>hııs it i raz etnwk i steı·sr 

<·('!st• lnışıncla söz :ı lı r. 

MADDE 67. - :\ [ phuslaı · tamfıııdan vcri lrıı 

knııun teldii'Jpı·i hiı· V<'Yfl dnha ziyaelP inızn~·ı 

ihtivn rdebilir [40]. 

Kamııı tı'klifleri dalıi. ~-ukanki ınadclrde ta
ı·i ı: edildiği I'CPih iizer<" )·az ıl ınııı h ir rsbab ı rnu
<'ibr ınazbatasi~rlr hiı·likt<' Hiyas<'t<> g·öndE' ı · il ir 

Yeya Ye ı ·iliı·. 

Şeı·aitini cami olm ı yan tddi fl e ı ·i. aiclolduk

l arı encüınenler, sahipleri ne ikma l rttİtmek hak

kım haizdirler . 
Kanun teklifleri dahi kannn lfı .vilıala ı·ı gibi 

Hcis tara ı:ınclan enrilınenl ere ı·c 'seıı lıaval r edilir. 

Bu haYaleleı·e YUkuhulacak itiı·azlar rl a diğer 

madde alı kilın ı l'<'cih üzere dermeyan edilmek 

lazımdn·. 



- 67 
MADDE 68. - (Muad(lf'l : 2l :VI ayıs 10:1:2 ) 
lfiikünıet wya leklif saJhilıi yeı·ileıı kanun 

li'tyiha Ye tekliflel'ini ı·uznarııeyC' alınmadan ev
,· ı•l lleyC'ti Unıuıniyl',\'t' ıııalCıınai veı·ınek şal'tiy

lı• ı.;eı·i alahiliı·. 

~u kıı.daı· ki. lıu Hiyiha veya kaııuıı teklifle
ı·irıi diğer lıiı· ınebns veyahut aidolcluğu t>ııcii.

nlC'n üzerleı·im• Hlırlaı·sa nriizakerryC' drvmıı olu

nu!' [41]. 
l~n layilıa veya teklifler nızııaıııcyı• alııııııış

la !'Sıl gel'i alınıııalaı·ı i<.:iıı Hı.>yPt i rıııunıiyf'ııiıı 

ka l'H 1' \'CI'lll!'Sl Jazıındıı·. 

MADDE 69. - Gt>rek iııtihabalııı tec<lidiııe 

kanıı· verilıııcsi. g'l'rek tntihap devı·psiniıı soııu

ııa gı'lırıı'si sehehiyle MPrlisiıı .veııideıı iııtihalıı 

halinelP sa bı k ' :\lprlis tarafmdaıı h<•niir. kabul 
edilmemiş veyalıui yalnız hi ı ·:inci ıııüzakeı·psi ie

l'ıt edilmiş olan H'YH ecye konup dıı !'ksel'iyde 
iktinuı l'tıııediği ic:iıı ilCinci defa ı·pye lwıııııası 

li\zınıgrlen hiiti:iıı kanun Hi.yi.ha ' ' ~' i ekli l'lı>ı·i 

yeni Mr cl is İ<~in hiiküınsüzdür [ 42]. 
Bu gihi veswik Hükümetin. yeııi eııı·ii.uıı'ıı

lerin vpyahut on nıebusun talebi iiz!'ı·iıw Ri:va

se1 taı·a f,ından encümenlere verilir. 
Enci.imenler hu vesııikı ııy ı wıı v<•yn taılilt' ıı 

kabul Nl ehilirl eı·. 

BEŞ!NC! BAP 

Müstaceliyet ve takdimen müzakere 

MADDE 70. - Bit- kanun Oayihası veya tl'k

lifi hakkında ya takdim cdi'lirkeıı, yahut hir1İn

ci müzakeresinden evvel Hüküm,ct, teklif sahihi 

veya ııridolduğn encümen müstatcliyet hı ı·n ı· ı is

tiyebiliı·. 

Bil· layiha veya tcklifin yalmz biı· de[a mi.i 
zakeresiylr iktifa edilmesi için }[<>elisiıı kahul 

edeceği esaslı hiı· s<•hep olmadık<:a nıüsta<·eliyet 

kararı verilmez. 

Müstaceliyr1 karanııı istiyenlcı· icabmdıı: o 
kararın geri aılınnıasını ta'leb<'dehiliel e ı ·. 

MADDE 71. - ;.\l[üstaceliyei lmı·annııı ta
lebi yukarıdaki maddede mündeı·iı: !1art l ar ı ıııı.ılı

tevi ve talırirl' olmak lazımdı r. 

Müstaceliyet teklifi Reis taı·afmclaıı reyr ko
narak müzakeresiz işari reylc kabul Yeynhut 

ı·eddedilir. 

MADDE 72. - :\iü.staceliyetiıw karaı· wri
len Hiyiha vpya tcklifler yalnız bir <lPfa ıııii.zn

krı·e olunur. 

MADDE 73. - :\lüstaceliycl kamrının itti

hazıııı mütaakıp Hükümet veya' <·ıwi.iıucıı tanı

Emdmı · tahriı·<·n vukubula.n hi ı· talep üz<>ı-iıw 
:\fcelis. isteı·s<' o layiha veya trkılifiıı sair iş!Pı ·c 

1 alnliıneıı ıııüza keı·esiıı<' kaı·aı· veı·C'bili ı·. 

MADDE 74.- 13iı· kanun layihmn veya t<'k

lifiniıı ruznaıııt><l<' hulunan sair ınaddelc!'l~ tak
dinıt>n nıüzakcı·esi istendilde bunun C'shahı mu

eihesi drı·nıryaıı rdilıııek lazımdır. 

' l'akdiııwıı nıüzakl'ı·cyi. yalııız fJükitıııPt V!'ya 

biı· ı'ıwiiıııen 1.alehedebilh'. 
Bıı tal<'p. üıiHi ı ·l olmak şal't1ıl'. 

MADDE 75.- Biı· kanun layihası n'ya t<>k

lifinin yıılnız hrmen veyalıut takdimrıı miizak<'
ı·esi hakkında ütihaz olunan kaı·ar, ıııiistaerliyet 

kararı sa yıl ın az; lıinaPnaleyh iki tl<• fa ın iiz:ı kP

r!' olmıma k ical)('deı·. 

MADDE 76. - l ~ir kanun layihası n•ya tPk
li.fiııin hrş günden evYel ikinci cl c fa ıııiizaker<' 

e<lil ınesiııi esbahı mucibıe serdiyle anca k Hükü

met veya.hut aidolduğ'n oıcümen tahdl'en teklif 

rdelıllir [43]. 
· ~ 

MADDE 77. - HE>yeti Umumiyecf' reddolu

nan lfı~rih::ı vr t0klifler ayııı i~tiıııa S'Pll<'Rtll<l<' 

bir <lııh:ı ~ f rrlist> takddm ohmaııııız . 

ALTINCI BAP 

Rlıznaıne 

MADDE 78. - Hnzna.nıe şn sur·etle tanzim 

oluıını·: 

1. lli~· n>;l'İ l)j,·;ımıını H<>yet.i UınnnıiyeyP 

ınal'Uzatı; 

2. • nallpı· w istizahlıır; 

_ :ı. Trı·eihaıı ıııüzakpı·pst kaı·aı·IMJaıı nıacl<l~

ler: 

+. Haklaı'lnda ııı ii.staecliyc>t kanı ı·ı vcrilPıı 

rnacldeleı·; 

!'i. Iki drfa milzakereye tabi olan nıaddı>](>ı·. 

::. ~ ve ii nci fı krala'rdaki maddeler >t'IH'Ü

ınenkrclrn Riyasete gelmeleri sıı·a.':liyle ııı Liza

kerf') e konur. 
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Şı . kadar lci., .ı\Icelis bu bapta ayrıca bir ka

rar da ittihaz edebilir. 
Ruzname, bir gün -evvel Ba~vekalete V(' lıii

tüıı vekaletlerc tehJiğ olunur. 

MADDE 79. - 'l'cbrik. teşekkür, takdir, tc
menni gibi hususları muhtevi arizalal' ve tPl 
grafnanıclcr lcvhaya talik w harfiyen ,~cyahut 
hulfısateıı veya sadeec zikı·f'rlilrııek suı·etiyle 

zabı t reı-idesiııe geçer. 
Bunlata Rıiyaset Divaııı ın Linasip g-öı·Li rse 

:IIeclis nanuna cevap verir. 
Reis, b n evraktan l\feclisc arz ın r t ensibct

tikler.ini inikadm ba.~ında kiltiplE>rdE>n birine 
oku tu ı·. 

YEDlNOİ BAP 

Inikatlar 

MADDE 80. - Hilafma Meclisin karan ol
madıkı;a, yahut re'seıı veya Hüküın>et canibin
den yine Riyaset vasıtasiyle davet vukubulıııa

dıkça Heyeti Umuıniye, tatilc müsadif olmadığı 
halde Cumartesi, Pazartesi, Perşembe güıılıel'i 
inikadeder. (-f<) 

MADDE 81. - Reis, saatinlde Medlil>i açar 
ve müzakereler-in sonunda kapar [44] . 

Mürcttebolan azanın yarısından bir ziya
clesi hazır bulunnıadıkça ınüzakıereyc başiana
maz. 

Nrsap hususunda Riyaset Divanmca tered
düt hasıl olur, yahut azadan beşi şifahen veya 
talımren nısap bulunmadığını beyan ederlrrsc 
yoklama yapılır. 

Nısap yoksa Reis miizakereye başlanarnıya
cağını söyliyerek veya bilalıara nısap hasıl ola
cağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya ta
lik ederek Meclisi kapar. 

:Meclis o giin açılamadığı takdirde, ertesi 
inikat için nıuayyen olan güııde yine o ru,ma
ıne ile toplamr. 

• 
MADDE 82. - Yoklanıa., Divan katiplerin

den birinin esami defterini yüksek sesle oku
ması ve azanın (burada) demeleri suretirio 
icra olunur. 

(*) 2739 sayılı Tatı1 Kan·ununa uymak için, 
inikat giinleri Pazartesi, Çar§amba ve Cıınıaya 

çevrilmi§tir. (30 Mayıs 1935} 

MADDE 83. - Bit· mebusun ruzname hari
einde bir ifadesi olursa keyfiyeti Rcis tahlir 
!'dPrel;; ona söz verir [ 45]. 

MADDE 84. - Hi<;bir ıncbus ismini kaydıet
(D. K.) 
tirınedcn, yahut inikat esııasında Rcistcn ınii

~aadr almadan siiz söyliyenıcz. 

Söz, ki.it·süden söylrnir ve Heyeti Uını.uıı.i.ye
yc h itabediliı.·. 

Biı· m.ebusun pek kısa bir iuülahazası olur
sa Reis ona bulunduğu yerdf'n söz söylemeye 
izin nı·ir. 

Bu takdirde. o nıf'bus Rcis!' hitalırder. 

Ruznaınrcle buJunmıyan ınadde1lrr hakkında 

lı:fttıip}eı· söz kay(1cdeınezler. 

MADDE 85. - (.Muadclel : lS Haziran l94 7 

ve 12 t\uıba.t 1954) · Söz, Lalep ve kayıt sıra~ı 

na göre verilir. 

Heyet isterS'!, ınüzalwrc oluııaıı ıuesclcluiıı 

lehinde, al•eyhin.dc, hakkında, münavebe i'le söz 
söylemek takaı·ri.ir eder. 

Reis söz alan~arın isimleı'İni sırası ilr He;vr
te bildiıir. 

Encümen veya parti geupu ııaıwna söz istc
dikleı'inde. eııcümıen reisi veya mazbata mu
ha.rrirleıi ile grup reisi veya sözcüleri sı !'aya 
bağlı değildirler. 

Son söz mebuslarındır [46]. 

MADDE 86. - Bir mebus aldığı söz sıra

sını bir arkadaşına verebilir. 
Sözünü aıflmcl.a'şına .bıralk:an molms, onun nö

\b'eti'lllde söz söylennel{ ıhaıl<ikını hari.zdir. 

MADDE 87. - IIt>r müzal\'erenin ıbaşındaıt 

ı onurı:a !kadar Hüıkülınet 'narmıma. mi.lta.laa ılıeyan 
e tm dk üzert> Ba~veıkil ıvcyaıhut o nıaım a. nırüıtal'fı.a't 

seıicUne ın zun ·h'ir ·velk'i'l ıveya ıbiriııci ~ımf ıdcvair 

ı·üeısasından biri ~nrluııuı·. 

Bundwn :baŞka ibir •veıkıaleitc ·ait lbit· llaly~ha ve
ya ı t•c1klıifi n . mii•za'lcere'si sı rası n'da o vd{lj'li'ıı veya
hı~t ıo ·ıı ·ama gelen lbil'inei. sımf •<}cva'ir r.üesa•smd:an 
·birinin Meclis'te Jıınzuru meşrultıtur [47]. 

lhlluırıımazla ı·.<.ıa ım üzakNe bir ·defaya ınia'hsuiS 

<rlııııa.k üzere gel'cecık ü1~kada tali'k olnnnr. 

V·okrller vıeıyahult ılfülkliimeıt naıınrna gönderi
len biıinci derece devair rüesası [48] encümcn 
reils ve ın :aızıbaıta. mufhaırrür•lerindcn .evyel ve ·su'a
yıa 1·5-bi olmal{!sızın sÖiz iıstiıy·EfuiiQ[r1er. 
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MADDE 88. - ·'eaıhriri ıbiı: nutkun kürsü 

üzel'inden okurımıası veyahut ·l{i\Jtilhe rolkuıtıttu'l11l
ması cai·~drir. 

Palkat olkll!ına ınüddeıti yirmi dalkıNra-yı geçe
~n-eoz . 

MADDE 89. - Müzaıkeı'eye ma'hal robnadığı, 
ruzn•aıınıeye vey;aılıut ıbn niızamnaım.e oarM.ı;:fıırruna 

riaıye1te davert, 1takdim •ve ltelııirr rtelklifleri aısıl me
seleye takalddüm edeı·. 

Böyl-e ıbir .te~dif vuJkubrulnı'Sa anca~c :l!efu:te ve 
ıtlcyh1te .i!lı;: ·i~cr me~ms - •on lbe§er da~dlı;:adan fazla 
sürmeme1k ürzcr-e - ısöz J!;!Öyliy~bi'lifl.er. 

N atıicede re<ye müracaat lazımge1irse mes:ele 
işari reyle halledilir. 

MADDE 90.- Reirs, meseleler rrnüzamere ed~
liı· w ı·eye rkonuı~kt:-n leh ~re ahııyhlte asl·a reyıin'i 

izluı ı· et.mez. 
Yalnız meseleler eeye ıl\!ondukıta reyi:ni verir. 
B'iı· müza·keı·E"yc ıkarışmalk isterse ReisHk 

mwldhıi: eliğer hir Reisc bırall~al'aJk 'ıhıiitaı'be't 'kür
sii'ı:owne 'iıner ve n ncak ımüzalkerede 1buluınan ma.d
<IP VeJ' a ınesele ı·eye ~kıtiran et1ıiıldten ısonr·a telk
ı·iır me\~kiine c;:ıkar. 

Fa:kalt hu ıüzaıunaımenin rt,altlbirkı do1ayısiyle 

söz söylerse yuknı'd:.ı~ti fııkra ıı ıh'kii mı cereyan ıeıt

ıne-z. 

~ör. istiyen k nt ipleı· de bu usule 1albidiı,ler. 

MADDE 91. - Heyeti Unıuırniyedıe .söz kes
m!'il<, şıı •hrsiyıı ıtıı.a uğraşınalk ve inlt'izrumı il:ııozaca!k 

ni.iınınyıişleı,rle ~mhmnıa1k lkati·.~eıı yasnlkıtır. 

MADDE 92. - ~öz söylİiyeıı mıehusun sozu 
anca•k kendisini .bu nizamna:meye riaycıt•e ve sa
dede clave't eclen Heiıs ıtarafmıdan ikeısil~iHe. 

l·lt!i defa saücde ıdn,v.ffi/ten sonra yine ondan 
hari~ söz söylemeye devam ederse kendisinin o 
mMl•de natkkınd:.ı aıynı İniıkaıtta SÖZ söylemekten 
ınrnınuiyrıt.i Rris tamfıından Heyeltl' IJ:(llklıi-f nlu
ımı· . 

11 eyr't. ınüz:.ı•kcı·e-siz işa ri ı·eylf' karar verir 
[49). 

· MADDE 93.- Bil' ıne1bus H('yl'.ti Uanumiyede 
g-a.Jiz ve müstehren sözler i.stıi 'ma'l ederse Reiıs 

drı'hıl') o meJnısu lisan ITI'ZaJı•eıtine ıd:avm redıer. 

Bir .nıebus •bu gibi elfazı muhıt~i tbirr 1Ja.Jwki 
Riyaııet Makamına verirse Reis o takriri ta.'3hih 
e:dilmellc üzere iade ed·er. 

MADDE 94. - Heyeti Umumiye •ı:nüız&ikere-

leri ·gürü1ltüıyü muıc'ilbolup da Reıis bunu yrutış'tl'l.'
ımaya umvaf.flalk ıo.l:.ı ımazsa ·aya.ğ·a ıka~'l\!ar. 

Eğer güriilltü yiıne dffil'am ederse celseyi taıtıil 
c:deceği·ni söyler. 

Yine inltizamın 'ia•desi kab'iol olamazsa ,bir &a:at 
rıniiddetle u~nu:mi ınÜ!zaıkere·yi taül ed-er [50]. 

Bir saalt ıge('lirrce ıcel•seyi açar. 
Li'aıka t gürü'lıtü yemden fba larsa eelseye 'hi tam 

verip iıni~{!ald.ı /baŞka /bir güne ıbıraıkır. 

MADDE 95. - Zaıtı hakmda taarruz vMn 
alan vıeryahuıt ·ileriyıe sürdlüği.i mürtalaa h:irliifında 
ikendilsine Jbir ii~ir isn'a'Clıolunan mıe;bus iher zaın:um 
söz i'stem~ haıklnm frı.aizdür. 

'Bu •halde o meıhuıs ne münaseıbetle söz söyle
meye me0buriyet thisse!tıtiğini ıbıey.an ve ikıeyfiyeti 
Reils italk:d'ir ·etl~r [51]. 

Reis !buna mahal ıollınadığıru bildiTip mebııs 
da bunda ısrar ederse heyeıt ımıüzalkeres~z i~ari 

reyle lbu fbapıta bir ~mrar verir. 

MADDE 96. - 'l'e._l(liılatı Esasiye fK<anun.unun 
20 •nci' maddesinin İ'lcinci fı[\:raısı ınuciıbince mü

•hiıın bir maddeden dotayı :a,{'e•cliıs ırnüzak>erelerinin 

gizlti tutulınasmı vekiıHer ''eya,lıult .on b('ş me<bus 
•tahriı·cn teHdit: edeıb'ildı·ler. 

Böyle hir teklif vulku.unda içıt•ima ıgaJ.onu sa
mHcrden ve i<'abında ıınemuı· v·e ımüs.tarhdeml~r

den ·tahliye olunara1k .gi·zli ce~se 1elkli1 ·eden vey;a 
edenlerin esıbaıbı mncilb'eleri (lionlendiikten sonra 
teklifıin ·kaıbul veya redıd'i ~Qin müzaık·eı•esıiz işari . 

re-ye miiraena.t -olunur. 

Gizıli 1müza kere i crasını iS:tiye'll'İeı·irn isimleri 
zahıt cerides.inde ve 'ien ıbında ReS'rnt Gaızetede 

tasrih olunur. 

Niüzaıkeı•enin gizJıi İcrasına liiozum g~er.ern 

nıesele lhal' ıolundu~"tan sonra a.çıık müzalkereye 
geçilmesi Reis taratından hryete teklif olunup 
bir karar ittihaz ediliı·. 

MADDE 97. - Gdi relsenin zaptım divari 
katipleri tutarlar. 

Pakat Meclis karar ver-irse ınnvazzaf kil.tip
lcr de. tahlif oıhmduktan sonrıı bu vazifeyi göre
bilirler. 

Aza bu zabıt'laı·ı g·örınek hakkım haizdirlcr. 

MADDE 98. - Bu zabıtlarııı tevhidiııden 

sonra gizli bir celse akdedilerek sabık zabıt hu
Hi.sası okunur. Zabıt hulasasmm okunmasını nıü.
taakıp bu hulasa. ve zabıt ceridesi bir zarfa ko-
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narak Mecliste hamr bulunan Reis ve Divan l<fı.
tipleri taraCından filhal mumila mühürlenerrk 
Meclis l~vı·ak Hazint'sine tevdi olunuı·. 

Gizli zabıtlar Pıı az on sene geçınrdeıı veya 
~!_eclis kararı olmndan ıwşıwlilenıez. [52). 

SEKİZİNC! BAP 

Kanunların müzakeresi [53] 

MADDE 99. - Kanun Hl.yiha veya teklif
leri ancak iki nıüzakeredrn so ına kati surrtte 
kabul edj.lmiş olur [54]. 

MADDE 100. - İki defa müzakere hakkın

daki ş0ı-ait Varidat ve Masarifat Bi.i.tçesiylP 
Hesabı Kati Kanununa, nıunzam ve fevkailaclP 
tahsisat ve bütçe fasıllarında münakalr talep
lerini muhtcvi kamın lfıyihalarına ~fımil değil

dir. 
Bırnlar hakkında hir müzakeı·r k~Jidir [55]. 

MADDE 101. - Flilfıfına Heyeti Uıınııniyr

nin kararı olmadıkça hiçbir kanun Ulyihası ve
ya teklifi bastıl'lhp azaya clağıt'l.ldıktan en az 
kırk sekiz saat gN:medeıı müzakere edilemez 
[56]. 

MADDE 102. - Bir kanunun ınüzakeresiıw 
haşlandıkta Rcis, esbabı nıucibe mazbataJlariylr 
maddeler heyeti umumiyesinin okunmasına lü
zum olup olmadığını Heyetr soraı·. 

Buna lüzum göriil<lükte aynen olnınuı·. 

MADDE 103. - Layiha veya teklilin müz;ı 

kereye başlanmasında Rris, H eyeti Umuıııiye 

hakkında mütalaa beyan etmek istiyrnlPn' söz 
Ycrir. 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhind(' ve hak

kında söz İstiyenlerden en az ikişer ınPims iı·ndı 
kelaın etmeden ınüzakcı·rııiJı kifnyeti ı·pye ' ko
namaz. 

MADDE 104. - Müzakerenin kifayeti aley
hinde söz İstiyenler bulunnı-sa i<.;lPrinden ya lmz 
lı i ri ne ı·nhsa t verilir. 

On<'lan sonra işari reye ıniiraraat ohınur 

[57]. 

MADDE 1051 - Heyeti Umumiye müzake
ı·esi bittikten sonra maddelere geçilmesi reye 
konur [58] . 

Reyr iktir·an ·dmezs<' layiha wya teklifin 
ı·Pdcledilnıiş olduğunu Reis tebliğ eclrı· [59). 

MADDE 106. - 1kinci müzakere birinci mii 

zakeı·ecten ancak beş gün g'<'Gtikten som·a rnz
ıuı nwr<' alınır [60]. 

MADDE 107. - tkinci ınüzakpr·ede layihn 
ve teklifin heyeti umumi~resi hakkında müzah
ı·p (·er·<'yan etmez. 

Hu 111Lizakrr·ede ancak tadi l trklifl<'t'i Üz<'ı-iıı 

cl <' ınüzakerr C'eı·eyaıı edeı· [61]. 

MADDE 108. - :\llüzakere edilen bit· madde 
ııı iitfıaddit meselr V<'.Yıı fıkralardan mürp]dcrp 
is<> lnınlann biı·birinden tefrikiyle ayn ayn ı·e 

yo konınaları tcklir olunclukta muktazcısı iffı 

olu ınır. 

MADDE 109. - Lı1yih<ı veycı teklifiıı kati ~ 

ycıı kabulü reyp ko_nınadan evvel , ibare ve üs
lüp, yahut teı1ip ,.e tpnsik itibaı·iy l r noksaıı w 

.va iltihas olduğu aza veya t>ncümeıı taı·afından 
tlemıeyaıı nlunuı·sa nıetin , aidolduğu encümcııP 

gideı·. 

J •;diiPıı tashihiPrin r·pye iktiı ·ao etmesi lftzını 

dıı·. 

MADDE 110. - l;ayiha veya ü-klifin ına<l

drl<'ri üzrl'irıcle müznkPre bittikten f.loma h<'yeti 
uııı·unıi_vPsi hakkınd;ı ](•hte ve a leyhtP söz söyl('
ıııPk istiyenlrı·dcn _va lmz birer mehusıı ı·uhsa.t 

\' ('ı · ili ı· [62]. 

MADDE lll. - Hiı- kanunun veya hiit<;eniıı 
müzakeresi 'lırasında hN· mrbus Hiiküınetr Y<' 

yahut ıııazhııta ımıharririnr istediği sunllrl'i so

ı·rıhiliı·. 

8uallrr, ~i)zi<'J' lıittikten f.lonnı, sıı-a ik ~oı·u 

hıı· [63]. 

MADDE 112. - '!'eşkilatı l~sasiye Kanurıu

ıııııı :Mi rıeı maddesi ıuucibince tasdildeı·i Mec
lisin müsaadesine ıniitevakkı f bulunan Dcvl<'t
]prlr münakit ınuahedc YP riıukavelel<'ı'iıı tasdi
kı talebini ıııutazaııımııı kııııun layihalan )lee. 

lisr takflinı <'<li lclikte o muahrdt' \ ' C mukavelenin 
ihtiva dtiğ·i maddelPr eeye konamaz ve ınrtirı 

]pı·i hakkıııda tacli l ~t tck lif C'<1ilrmez. 

1 :irinci müzakere sıı-af.lıııc la ıııaddrler hak
kında vukulıu l acak itiraz l ayihan ıtı rncüııırtıP 

iadrsini i.stemek suretinde olur. 
Bu itiraz, ınii2akcreclen soma nazan ınüta-
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laaya alındığı takdirde encümene havale olu
nur. 

Encümen, tetkik edilmek için kendisine ınu
havvel teklifierin heyeti mecmuası hakkında bir 
mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastırılıp azaya dağıtılıı·. 
Encümen, mazbatasıııda layihanın kabul, te

hir veya reddine karar verir. 
Tehir kararı, şu esbabı mucibeyi ihtiva eder: 
«Meclis, mualıede (veya mukavele) nin filan 

ve filan maddeleri (Tehiri mucip maddeler ta
ınamiyle yazılmalıdır) hakkında Hükümetin na
zarı dikkatini eelbederek tasdikı iGin ınuktazi 
müsaadesini tehir eder». 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müs
taceliyet kararı verilmiş ise encümen, tadil tek
liflerine dair olan mazbata.sım itieaza uğramıy~m 
maddelerin müzakeresi akabinde Heyeti Umu-
ıniyeye takdim eder. • 

MADDE 113. - Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kabulüne muallak olarak Hükümetçe ak
dedilen mukavelelerle bunların tasdikı talebini 
mutazammın kanun layihaları hakkında dahi 
geçen maddedeki usule riayet olunur. 

MADDE 114. - Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun 35 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince 
Reisicumhurun ilanını muvafık görmeyip esbabı 
mucibesiyle birlikte bir daha müzakere edilmek 
üzere on gün zarfında Meclise iade ettiği bir . 
kanun. Heyeti Umumiyeye haber verildikten 
sonl'a. aidolduğu encfunene havale olunur. 

rJncümen, Reisicumhuı-ı.m iade esbahı muri
hesiııi de mütalaa ettikten sonra o kanunun mü
zakeresini iade ve neticesinde mazhatasını He
yıelti Umumiyeye taıkdim ed!er. 

tade olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş 
laalettayin bir kanım layihası veya teklifi gibi 
Heyeti Umumiyede yeniden müzakere ve intac
edilir. 

Hakkında vaktiyle gerek müstaceliyet kararı 
verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
m;n yalnız bir defa müzakere edilir. 

MADDE 115. -Bir nutkım talik ve ilanı tek
lifi anrak oıııu1 zabıt ceridesiylc ncşrinden ve o 

nutlnın taalluk ettiği madde kabule iktiran et
tikten sonra reye konabilir [64]. 

DOKU2UNOU BAP 

Tadilnameler 

MADDE 116. - Bir encünıeııe ınuhavvel 

kanun layiha veya teklifi hakkında bir veya 
birlmı; . mebus tadilat teklif etmek isterlerse bir 
tadilname tanzim ederek R.eise takdiın ederleı· 

[65]. 

'l'adilnaınelerde bunların 

maddesine veyahut bütçenin 
bulunduğu tasrih edilmelidir. 

kanunun hangi 
hangi fashr:ıa ait 

!Su tadilnameler encümen mazbatasının zey
linde sahipleı·inin esbabı mucibeyi havi muhtıra
ları ile bhlikte bastı rılarak haklarmda encü
ınencc ittihaz edilen kaı·arlar ile esba bı beyan 
edi li ı·. 

rJayihanm Heyeti Umumiyede müzakeı·esi es
nasında o tadiHitın sırası geldikte sahibi esbabı 
111UCİbcsini tafsil edip meVCUt azadan terVİÇ Ye 
teyideden bulunursa ınüzakereye komu·. 

Aksi takdirde müzakeresinden vazgeçilk 

MADDE 117. - Kanun H1yihası veya tekli
finin birinci müzakeresi bittikten sonra a ı·z olu
nan yeni tadilnameler o layihanın tetkikına me
nın r eneümrne vcı·ilmek lazımdır. 

MADDE 118. - .Birinci ve ikinci ınüzakeı·e
ıün cercyanı sırnsmda takdim olunan tadilna
melerin aidolcluğu encümene havalesini mazbata 
nıuhaı'l'iri tnlebederse bu bnvale mecburidir. 

MADDE 119. - .Birinci ve ikinci müzakeı·e
nin reı·eyaııı sırasında takdim olunan tadilname
lerin encümene havalesi encümen tarafından is
tenmediği halde tadilatm esbabı mucihesi sahip
leı'i taı·afındmı ınücmelen beyan olunur. 

lkinci müzakere sırasıııda buna yalnız encü .. 
ıııen cevap verebilir [66]. 

Bunun üzerine tadilnameniıı ııazaeı müta
lftaya alırup alınmamasına Heyetçe karar verilir. 

Nazarı mütaHiaya alınırsa eııcümene havale 
olunul' [67] . 

Encümen isterse filhal kabul eder. 

MADDE 120. ~ 'l'adilat teklif edenler, ta
dilnamelerin havale olunduğu enci'tmende fikir
lerini beyan ctnıek isterlerse mütalaalarının 

dinlenmesi zaruridir. 
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MADDE 121. - İkinci müzakereelP cHcii

mene iade olunan maddeler hakkında sair nıe
buslar tarafmdan da enci.imene tadil teldifrri 
verilebiir. 

MADDE 122. - Tadilnanıf'ler asıl ııuıdde

den evvel reye konuı·. 

MADDE 123. - Mınızam maddeler teklifi 
için de tadilnameler hakkındaki usul tatbik 
olunur. 

ONUNCU BAP 

Kanuniann tefsiri (68] 

MADDE 124. - Bir kanunun tefsiri liizım 
geldikte, tefsir talebini havi esbabı mucibeli 
tezkere veyahut takrir o kanunu bidayeten -
müzakere etmiş olan encümen veya encümen
lere havale olunur (69]. 

Şayet o kanunu, hususi bir encüınen tetkik 
etmiş ise vekil.letlerle mütenazır encümenler
den aza alınmak suretiyle on beş kişiden mü

~ rekkep muvakkat bir encümen te§kil olunur. 

Encümen mazbatası Heyeti Umumiyeye arz 
edUerek tefsiri mutazammın fıkra müzaltere 
edilir. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve 
ekseriyet nısabı lazım ise tefsir :fıktası da aynı 
usul ve nısaba tabidir [70]. 

Tefshi mutazammın fıkralar yalnız bir de
fa reye konmakla iktifa edilir. 

MADDE 125. - Tefsiri mutazammın talep
ler ve mazbatalar encümcn ve Heyeti Umumi
yece tercihan mi.i.zakere olunur. 

ON BİRİNCİ BAP 

Bütçe müzakeratı [71]. 

MADDE 126. - Bütçe Encümeninin tPtkik 
edeceği işler şunlardır : 

1. Meclis ve mcrlmtatı bütçesiyle munzam 
tahsisatı haklundaki kanun Htyihaları; 

2. Muvazenei Umumiye Kanunu; 
3. Munzam tah.sisat, revkalade tahsisat ve 

fasıllar arasında münakale talebini ·havi kanun 
layihaları ; 

..J-. Devlf't Yaı-i<lat.ınm w•yahut nıasaı-ifatıııııt 

artırılın asım vrya. e ksiltilınesini i ntacrd e e ek 
lıeı· ıwvi kanun layilı'a vr tekliflel'i ; 

5. ·:\Iuvazenei Uınumiye kanuıılanna ve ..J

ncü fıkradaki kanunlara mütaallik bütün tefsir 
taleplerinin tetkikı [72]. 

MADDE 127. - ı\1uvazenei Umumiye Ka
mmuna taallfık edip masaı1fin artıı·ılmasını ve
ya varidatın ekı:;iltilmf'sini mucibolacak tadil
name ve>ya munzanı maddelee ancak alakadaı· 

bütı:eye ait mazbatamn dağıtılınasım takibe
df'll yedi giin [73] zarfında teklif edilebilir. 

Umumi ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik 
ve harcirahlarm artırılmasına, memuriyet ihda. 
sına veya bunların mer'i kanunlarla muayycu 
olan hudutları haricinde tevsiine dair mebns
lar tarafından tadilname veya bütçeye munzam 
madde teklif edilemez [74]. 

Her iki fıkradaki lıükümleı· bilavasıta. ver
giler kanuİılarına, tahsisat itasını tazammtm 
eden kanunlara da şfunildir. 

Bu maddede münderiç takyidat Hükümet 
veya Bütçe Encümeni tarafından kabul edilen 
veya elli imzayı havi olan tekliilere şamil de
ğildir. Bu teklifler Bütçe Enciimenine havale 
olunur [75]. 

MADDE 128. - Muvazenei Umumiye Kanu
niyle bilavasıta vergiler kanuniarına ve tahsi
sat itasını iktiza ettiren kammlara, varidat 
veya masarife taallılk etmiyen hükümler der
cedilemez. 

Bu kanunların müzakeresi sırasında vuku
bulacak teklifleı· mıca){ mevcut maddelere doğ
rudan doğruya taalluk etmek şartiyle reye ko
nabilir. 

MADDE 129. - Muvazenei Umumiye Ka
nununa mcrhut l'etveller halekında Maliye V e
kiliyle aidolduğn vekil veya göndereceği birin
ci sınıf devair rüesasmdan biri hazır olduğu 
halde, fasıl far·ııi müzakere Ye ı·ey istihsal olu
nur. 

MADDE 130. - Muvazenei Umumiye Ka

nununa veyahut merhutatnıa hükmü bir sene

den .fazla zamana şamil olan marldeler dercedi

lemez. 



ON İKİNCİ BAP 

Reylerin istihsali 

MADDE 131.- Müzakereye arz ohman mes
eleler hakkında Mecliste üç suretle rey verilie : 

1. İşari rey (El kaldırmak veyahut ayağa 
kalkma.ktır); 

1 

2. Açık rey (Üzerinde ınebuslarm isimleri 
yazılı varakaların kutuya atılması veyahut, ta
lep vukunncla kabul, ret, istlııkaf kelimelerinin 
telaffuz eelilmesielir) ; 

3. Gizli rey (İşaretsiz yuvarlaklaı1n kutu
ya atılmasıclır). 

\ 

MADDE 132. - .Müzakere sıeasında bu ni
·zamname ahkiimına teyfikı harekete daveti 
mutazamnun meselelerle ınebuslardan birinin· 
söz söylemekten men'ine, takbihine vcyahut mn~ 
vakkl;l.teıı Meclisten çıkarılmasına dair hnsns
la~da. işari reye müracaat olunur. 

Bu nizaınname ıriucibince açık veyahut gizli 
reye müracaat zaı-uri olmıyan bütün hususlarda 
~aıi rey istimal olumu·. 

lşari J'CY istimali halinde evvel& lehte son
ra aleyhte bulunanların reyine müracaat edilir. 
Ondan sonra. netice Reiı:ı t~rafmdan Heyete bil
dirilir. 

MADDE 133. - lcra Vekillerinden biri 
hakkında şikiiyete ve mebuslardan birinin itha
mma ait teklifierin kabulü mevcut azanın iir,
te iki akseriyetinin husulüne mütevakkıftır. 

MADDE 134. - lşari reyleri Rcisle Kiltipleı· 
ınüttefikan saymak ve takdir etmekle mükel
leftirler. 

1 

Binaenn.leyh el kaldırmak suretiyle rey is-
tihsalinin neticesinde ittii'ak edemezler veya h nt 
ekseriyetin husulünde şüpheye ıliişeder veya 
azadan beşi ayağa kalkıp bunu isterlerse [76] 
ayağa kalkmak usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyabut .vine 
şüpheleri baki kalırsa açık reye müracaat olu

nur. 
Hiçbir mebus l'ey istihsal olunu rken söz söy

liyemez. 

MADDE 185. - ~Iuvazcnei Unnuniye Ka
nuntl.> layhiasiyle vergi ihdas \'eya ilg·asına 
veyahut vergilerin artırılınasına veya eksittil

·mesine ve ınua he de ve mukaveleleriu tasdikına 
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ınütnallik kanunl!tyihaları hakkında doğrudan 
doğruya aı:ık ı·eye müracaat olunur [77). 

MADDE 136. - !şari reye müracaat zaruri 
olmıyan sair hususlarıla ac:ık rey verilmesi tale
be nıütevakkıftır. Af:ık rey bir ıneseleniıı ilk 
reye konmasmda on beş mebns tarafından tah
ı-iren talebolunabilir [78). 

Mesele ı·<>ye konurken Reis ve Ka.tiplerce 
şüphe hfısıl olm'Sa yalnız beş mebus şifahen 
ar,ık ı~y talebedebilirler. 

A~ık rey istiyenlerin isiınlHi Resmi Gazete 
il(' ililn olıınnı· [79). 

MADDE 137. - A~ık rey şu Slıı·etle i'stibsal 
olunur : 

İptida. mebuslann davetine mahıms çmgırak 
ü(: üakika. müddetle çalınır. 

Heı· mebusun i.1zerind'f', ismi yazılı beyaz, 
kımu:t.ı ve yeşil ı•enkli, rey varakaları bulunur. 

I3eyaz varaka kabulü, kırmızı ı·eddi, yeşil 

istinldl.fı mutazammmdır [80]. 
Reye ıw.şlamnadan <>vve'l Rois, reyledıı neyi 

tazammun edıeceğini kısaca söyliyebilir. 
Reye müracaatten e\•vel mebuslar reylel'inin 

gayet veciz hir surette esbabı mue.ibelerini ki.ir
süden söylemek isoorılerse, Reis lehte ve aleyhte 
yalıuz birer zata ruhsat· "erebilir. 

Sonra katipierden biri mehuslarm ıintih a.p 

dair:l"leı-ine göre hece harflcl'i tertibi \izere 
isim1lerini okumaya başlar. 

Hangi harften başlanacağı Reis taı·afındnn 

r,ekilen km·'a ile taayyün eder. 
İsmi okunan ınelnu; hitabei ki.irsüşü i.izeriıı(' 

konmuş kutuya r<>y varnkasını bizzat atar 
Bütün isi1mlerin okunmasmı müta..'tkıp kıra

at esnasındg rey vf>rmemiş olanların isimleri bir 
dalıa okunnr. 

Bu ~!ll'ada Ueclisıe gelmiş olanlar varsa l'ey 
verıneye davet edilirler. 

Yahut : 
ismi okunan ınebuslat' ayağa kalkarak (Ka

bul), (Ret), (İstinkaf) kelimeılerinden biıini 

telaffuz ile reylerini bildirirler. 
Bu rey ki'i.tiplıer tarafından kaydedilir ve 

zapta ge~er. 
Reyler toplaıım<'a Reis muam.elenin bittiğini 

söyler. 
Bundan sonra rey verilemez. 
Rcy kutularını katipler açıp her birinin için

de bnhman varakaıları sayarlaı•. 



.\>lihıtenki:fllerin adıedi l'ey üzerinde tesir icra 
etmez. 

Karar, yalnız lehte ve aleyhte bulunanların 
miktarına göre taayyün eder. 

Müstenkiflerıir vaı·akalan sadece :rusa.ba 
dithil olur. 

Katipierin istihsal ettikleri nıetice her halde 
o celsede tafsillatiyle (Yani mevcut azanın ade
(Li, nısap olup olmadığı, lehte, aleyhte bulunan
larla müstenkiflerin miktarı ve iıptal ed!ilmiş va
ı·akalar vaı·sa bunların adedi'yle iptallednıin se
behi tasrih O'lunnıak suretiyle) Reis taralından 
.vleclise bildirilir. 

lptal olunmuş varakalar, ıuiiı;tenkii reyi ad
dPdiJ,•t·('k, an('ak nısaba ithal edilir. 

MADDE 138. -Açık reyin tatbik olunabilP
<·eği hus.ıslarda ~zadan on be~ı gizli rey usulü
nün tatlıikıııı isveı·l<'r·se bunun icı·ası Heyü<;<' 
ınii:t.akeı·esiz pksf'ı·iyetlr karar~ ıııütE>vaklnftJı·. 

U.izıi H'Y istiyenlerin iffimleri ıabıt ccı·idesi 

\'l~ icabcd~>ı·ısp R<'r-;ıni Gazete ile ,jıJfin olUJJııu.r. 

MADDE 139. - (-1-lzli ı1ey, açık rey gibi ııs 

li h sa ı olunur. 

\~alııız bu şıkta ıurhmdar, l{eisiu solumlaki 
Katiptm bir·i hf'yaz, öteki kırmızı iki yuva• lak 
alırlar. 

l3unlanlıııı fwyazı kalıul, kıı·mızısı da redıle 

iııaı·ettir. 

Helıusl ar, lıwılaı·daıı bir•ini aı·zuıla ı·ıruı gÖr<'

kür·sü. üz.-eı-indeki rey kutusumı, ötekini de lat
lıi k kutusuna atarlar. 

ller iki yuvarlak tatbik kntwmna atılımş isc
istinki'ı r manasını ifade eder. 

l{fıtiplcr, rey kutusunda bulunan yuvarwk
laı·ı biı· tcpsiye döküp beyazlada kırmızıları 

ayı t'lı·l aı- l'C' açıkça sayarlar. 

Tatbik lwtusunda ki yuvaı•laklal' dn ınura

kahf' i<;in sayılır. 

Ondan sorıra Reis neticeyi Heyrte bildirir. 

MADDE 140. - Rir·lmc: ımıdde, layiha w.ya 
t p]di r hakkında açrk rey istihsali taa.ddüde
drı·sc nırakaların muhtelif kutulara aynı Y.a
ıııaııda atılması snı·etiyle ina olunabilir. 

' 
MADDE 141. - ltirıız vnkubulmadığı iak -

<liı·de, hademe t<ırafıııdan kutularm ı1olaştırıl

ııım·:ı suı·rtiyle de ac;ık r·cy .istihsal olunabili ~·. 

MADDE 142. - Bir maddenin açık ı·pye 

konulması c'!Cilse sonuna bırakılaıbiliı·. 

MADDE 143. - Heyeti Uıımmiyc ve encü
ırlenkr·de ıtra edilecek intiha.plaı· şu şekilde 

olur: 
Kürsüye, reye mahsus olrıı<llk üıcı·e lıiı· ku

tu konur. 

Heı· mıebus heee harfl.ori sır~iyle ismi okuu
dukça kürsüye gelcı'ek teıısibettiği ıat veya 
zatlamı isimlerini havi varakayı kutuya ataı-. 

J{(~isiıı <:('kcceği kur'a ıille taayyün eden üç 

mc b us ta ı·a l'ıudan bu ı·ey varakaları ta sn it:: olu
ınur. 

:\lusaıuıi.fler'İıı tanzim redecekleri ilmfassal 
(Yani azanın miktarınJ, msap olup olmadığını 
(81] , rey varakalarının adedini, müstenki:fleri, 
iptal olunmuş varakalan ve bunların niçin ip
tal edildiklerini ve rey alan zatların isimleriy
le aldıkları reylel' miktarını gösterir.) mazb~ta 
Rcis tarafından okıuımak suret;yıe intihabın 

neticesi Heyete bildirilir [82]. 

*" MADDE 144. - Bütün müzakereler, üçte-
iki ekseriyet mcşrut olmıyan hususlarda, ha
Zll' bulunan azanın mutlak ekseriyetiyle karar
laşu·. 

l{eyleı·de tesavi olursa Reisinlü iki sayılır. 
IIuzuru rnuktazi azanın mevcudiyetini Rris 

ve Kiitiplrr· müşahede ederler. 

mr ınesele reye konurken mevcut azanın 

aüedini tahlük hususunda Reis ve Katipler it
tiha<led(>mezlrrse yoklama yapıhr. 

Xısap bulunmadığından rey istihsali müm
kün olaınııü;ıı müzakı,ı·c• Pdilen maddenin kaı·aı·ı. 

el'i esi ~else ye bırakılaı·ak ikinci defa t·eye mü
nwaai olunn C' ağı mzııa ın eye geçirili ı·. 

lkinci defa rcy verenlerin adedi ne olursa 
olsun neticr ınutebecc1ir·. 

MADDE 145. - Ueyeti Umumiyede her 
ıııad(le kabul vryahut reddolundukça kararnı 
netieesi Reis tal'afmdan yalnız «Kabul olun
du» yeya.hut «Reddedildi» diye Heyete bildi
rilmek lnzmıgelir. 

MADDE 146. - 'feşkilatı Esasiye Kanunu
nun 102 nci maddrsi ınucibince me,dcur kanu
nun t.adili i('a b ettiktc teklifiıı Meclis mürettep 
ftza~ımn en az ü<:te biri tarafından imza edil
mesi ıneştUttur. 
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! j'ııdilnt, mÜretiPp aza adedinin ÜÇte İki ek

St'l'İyetiyle kabul olunur [83]. • 

ON UÇUNCO BAP 

Zabıtlar [84] 

MADDE 147. - Meclistt> iki zabıt tutulur 

1. Harf}yeıı Y-<lbıt -Bu zabıt, zabıt ceridesiyle 
Yr i<'ahında RPsın! fi.azf>t.e ile ilan olunur. 

Bu r.aptın, itiı·ay, nıkuunda. ınnterizin ilk 
cf>lsede sö:t. al ması V\'~·a Riya.sete göndereceği 

hir varakanın g·elecf>k zabıt reı-idt>sinin sonıma 

a~rnen drı·ri snretiylr tashihi lazımdır. 

·) Zahıt hnlasası - Bu hulasa, geleerk inikat 
günü :~.ahıt r<• ı·id(•sine dt>rı,: vt> levhaya talik olu
nur. 

Bn 1.ah ı t luılil.sasına aza tarafından itiraz va
l'idolııı·sa harfiyen zapta müracaatla tashilı YP 

o suretir bir daha neşir ve talik olunur. 
.Zabıt hulasa.<ıını Rı>iR ve inikatta hul un muş 

ohııı iki Kfitip imzalaı·. 

MADDE 148. - Bh· ic:timaın son inikadının 
uıbıt hulasası Katiplrr tarafından filhnl tanzim 
ilr o inikadın sonuncıa oknmll'. 

'l'ashihi. kıraııti nıütflakıp olmak lfizııngelir. 
· Son inikadın hınfiyt>n zaptının tashihi nıehus-

1 n 1' tn r·afındaıı verilecE'k varakan m ilk intişar 

ederek Resııı1 (~azete ile iliinı suretiyle olur. 

ON DÖRDUNCU BAP 

Sual 

MADDE 149. - Her mebus Hükümet namı
na Başvekile [85] veyahut vekillere şifahi ve
ya tahril'i suallrı· sorabilir. 

MADDE 15~ - Sual, sarih ve ınnayyen 

nıaddelcı· hakkınoa malumat isternekten ibaret
tir [86]. 

MADDE 151. - Cevabı gerek tahriı·en, ge
ı·ek şifahen istenilsin, sual mutlaka tahriı·t>n vu
kubulur. 

Suat t.akrirleri, Riyasete verilir. 
Heis bu takrirleri, verilir verilmez zabıt ce

ı·idesine geçirir ve bir tezkere ile aidolduğu ve
kil e bildirir. 

MADDE 152. - Suale tahrirl: cevap isten
miş ise, gelecek cevap, sualle birlikte, aynen 
za hıt cer-idesiııin sonuna dercedilir. 

Sualc şifahi cevap istenmiş ise, Riyaset tez
keı·esinin vusulünden nihayet iki inikat sonr·ıı 

vekil ·ona ~fPclis kürsüsünden cevap verir [87]. 
R.t>üı , ecvaptan evvt>l suali kiltiplerden birine 

okutur. 

MADDE 153. - Yekil, sor·ulan suale umumi 
ıncnl'aat ınüHihazasına nıebni veyahnt muktazi 
malumatın E'lde edilmesi için cevabı muayyen 
bir ınüoot>t geciktireceğini - sual tahriri ise tah
ı·iren. şifahi isE' künıüden - heyan eder. 

Vekil, unıumi ınenfaat müliihazasma nıt>bni 

isi e ı-sı>, ı-mn le g·izli c·elı:;ede e evap verebilir. 
\.'<'ldl, somlnıı smılP gününden t>\'Yel ıle ı·c 

\ ' <lP V('rınE'k hakkını haizdir. 

MADDE 154. - Suali soran [88] cevap gü
niinor hazır hnluımıazsa keyfiyet bir defaya mah
sns olmak Ü7ı'ı·e gelec0k inikada talik olunur . 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat suali soran isterse bir diğer tak

l'il'lı• yıılıııt, hiı· d!'fıı <lahıı aynı suııli teh:raı· E'dı· 

lıi 1 ir. 

MADDE 155. - Mesul vekiılin [89] reva
hını miitaakı11 yalnız suali soran mebus mü
t.al~a beyan etmek hakkım haizdir ['90]. 

Ancak hu mütalaa on b~ dakikarlan fazla 
süremez. 

MADDE 156 - Bütçe beyt>ti umumiyesinin 
ınüza,keı-ıeı:.i sırasında veya.but bir vekfiletin hüt
r.esi ınüzakere oluıuırken hir nı('buı;: ~nallt>ı· hak
kındaıki usule tiibi olmaksızın ona dair istl' :liği 

smılleı1 \ ' ekilciE'n soı·nbiliı· vt> lüzuın g·ördüğü iza 
hatı tnlrbrdrr [91]. 

ON BEŞİNCİ BAP 

İstizah 

MADDE 157. - Bir· maddenin Haşwkildeıı 
w .va vrki llcı·d(>n istizatı olunınasım ınehuslal'

dan biri tcklif eder'St>, :istiza.h edilrcek madde 
tasl'ih [92] edilmek surE'tiyıle Rı>isr bir ta kriı· 
vrı•ilınek lftzımgelir. 

Ku tahir·. Hryeti Umumiyıed(' oktmduktan 
son ı_·a ka bul veya reddi hakkında müzake-..esiz 
işa t"i re ye müracaat olunur. 
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Kendisinden İstizah vukubulacak vekilin o 

gün .Meclise gelın'esi veya maiyetincleki ıııemu
rin rüıesasından bicini göndermesi için istizah 
olunacak maddenin tasrihiyle Rr.is taı·afmclan 

o vPlcile davetname yazılır. 

MADDE 158. - 'I'akrir sahibi, Heyeti Umu
miyece istizahın günü tayin edilineeye kadar 
takririni geı'i alabilir. 

Eğeı· gün tftyin ediılmişse bu takril'iıı geri 
alınması Heyeti Umumiyenin müzak0resiz işari 
rPylP karar vermesine menuttor. 

MADDE 159. - Sahibi tarafından geri alı

nan bir istizah takririni diğer mebus takabbül 
edebilir, 

MADDE 160. - Davet olunan vckil muay
yen günde bizzat, yahut maiyetindcki clcvair 
rüesasınJan biri vasıtasiylıe Hf'yeti l:Tmurni:vede 
izahat verir. 

Ondan sonra teldifin sahibi, veyahut sahip
ler•i mütaaddit ise ilk imzası olan mehus öner Vf' 
sair mebuslar onu miitaakıp leh ve aleyhte söz 

sö y liye bili~ler. 

MADDE 161. - Vekil tarafından Vl'I'İlrn 
izahat V<' mebuslar canibinden mukaheıletPn VH
kubulan ifadelm·den sonra hiçbh tııkrir vel'il
ınPZSP RPis ruznaırıPy<' gpçer·. 

MADDE 162. - fstizahın kifayeti ilP ruznu
meyp ge~ilmesi hakkmdaki takrirlf'r diğerlerin<' 
taketim<'n r<'y<' komır·. 

MADDE 163. - Bğer sadPCP r·uznaıney<' ge
<;ilmesi kabul olunınazsa Psbahı ımwihe'li takrir
lcre ınra gelir·. 

Bunlann biı· cncümen lıavaJe)pı·i karar·la<ı-

tırıılmazsa ipticla Hükümetin tercih ettiği takrir 
açı k re ye konur·. 

MADDE 164. - Eshabı ınudbeli hir takril'c 
bir fıkı·a ilavesi hakkında vfikı olaPak tcklifiıı 

mutlaka talnirin rey<' konmasından rvv<'l tan
zim V<' Tlı>y<'ti UmuıniyPyP ıırzı lft7Jmdıl'. 

· MADDE 165. - Enei.imeıw ımıhanel takrir-
1eı· hakkındaki cnciimen mazhatalaı·ı müstacpJ 
ınevat usulün<' tcvfikaıı müzakeı·p cdilir. 

Eneümen mazbatası reddolunduğu takdirelP 
cshabı nıueibeli takrirler Riyasete takdimlel'i 

sırasiyle okunarak reye iktiran eder. 

MADDE 166. - Bir istizaha, iera ccli[eceği 
güıı üzerinden üç jnikat gegtiktcn veyahut mü
zakeresiıw başlandıktan sonra diğer bir istizah 
zam VP ilhak edilenıPz. 

Hütçr ınüzakeıwıim> hi0bir istizah zam vr 
ilhak olunamaz. 

MADDE 167. - Bir istizaha diğerler·i inzı 
nıam ederse' hrı· İstizah taluir:incle ilk imzası 
olan veyahut o bulunmadığı takdird<' imza eden
lerden biri dinlf'nmedikçe müzakerenin kifayeti 
istenC'mez. 

MADDE 168. - Uebuslar istizahın netiC'csi
nc taallflk P<lcrek takrirler ver<'hilirleı·. 

Ru takı·iı·]pı· aç:ık ı·eyc koınn. 

On lwş mehns taı·afından isteniı'Se gizili reyc 
de müra0aat olunur. 

ON ALTINCI BAP 

Meclis tahkikatı [93] 

MADDE 169.- '(lVIuacld<'l: 13 Haziran 1932) 
- Hükümetten vil.lu olan bir istizah veyahut büt
t:<'ırin müzak<'rf'.<ıi sırasında veya netiresindf' VP
yalıut l'e'scn 1'eşkilatı Esasiye Kumımınun 46 
nc1 mach.lesirllin 1 nC'i rve 2 nci f~kmlarında mün
dı>ri~ Uüıl~ümıoti n umumi ·~iıyaısı.ftind'en ve veka
letlerin dfa \' P ic•rasına mıecll-mr olclu!ldarı vazife
lerelen clola.yı velci]l]eı,den lbiı·inclen Ve}"a'hut İcra 
Vieikillerıi Heyettinden ee:zıai ve'Yahut mali ıme
su'lilyMi müsıtel ·wın efal vı:ılkuundan baJıislıe tarh
Ikikart •ipnısı üı1eb:olmııtıı·sa Reise 'bir talkrir veril
me~c ikltiza eder [94] . 

Bu ıtaJkdı· Re is :taraıfl'!ırdan M eelise aıız olmıtll' . 

..1}f~kaclıaı· vekril veyalhut 'V'e11ciHer {te ıkeyfıi.y:etten 

ıh ahe rxua ı· ('l(lıiıt1_1'. 

MADDE 170. - ( ıMuaddel 13 Haziran 
1932) - Adlıiycce hir işin ttalkibi sırasıntda j cra 
V~ eılci'll eı·inden rbirinin vaziEesincı"en müınilıa.is hi ı· 
ıhusustan dolaiyı vazife n:olldtasındrun v·eYNen ibir 
ı[mı·a ı·la M <'Plcise ınüraeaaıt ·VlılkıiıbulluTsa Heyeti 
1Tmu.miyl' nın hususta 1\feC'lis tahilöıkaltl'na :rna.hal 
olup olmadığını 'tayin i~in ·eıvveıl dmit1cle ıiYeş ki
şili!]~ ibiı· erwiimeırı ıteşikil eıdı>r [95] ve M~clise 

l]nı enc·ürmenin rma12Jhaıtal.<>ı arz editl'ir. 

MADDE 171. - (Muaıddel : J3 fiaziı·an 

1932) - Atlfııkadıar vekil ve 'trukıitıiı veı·en vey·a 
vel';nler veya ,mazıbataıyı ywpan 'encüım(.n ıd]n)en. 
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dill-ıten ısoma ıtaıkririn veya ımazıba.tanm nazan 
dikkate almıp a-lınmaması 'hakkm<.la 'l\Iee]ıiıs q1ill
müzalwre işaı·i reyle [96] IJmı·m·ını veı·i.r. 

~\lftıkadaı· velkil ·ıııı:~bus değih;e, •Meclis bir 
mrühle't ıtayiııi ~le yalmz yazılı ıııüdaıf<Hısıııı al

ıma~'a 'kaı·aı· v•eııiı• [97]. 

MADDE 172.- llunnn üzel'ine Heyeti Umu
ıniy{', talrkıi.ıluıt icı·asını. ıya 'l'eşki·l;atı f)sasiye ve 
AdHyr cııcüın~nlpı·intleıı ıııiirekJkep M.uıhteliit 

Bneüım ııe ,·ry<ulmt l beş'teıı on beşe lkadaı· azadaıı 

tC'Ş<~kkül eüeeeJk hu~usi biı· t:rh1ki'kıaJt eıırüıweııiıw 

lııwnl<> cd<•ı· [98]. 

MADDE 173. - ' l 'aıhkibııtn mcımur dlaıı eıı

r•üııncıı II-iiıkünıeıtiıı lıiit'i.i ı ıı \~esai.tinden i~.ifac1r \'f' 

is'te•diği ev nı k V(' 1·esaiılm '"aziyecl ·e•d•el' [99] . 

MADDE 174. - Ueyet.j UmLtnlİ'ye 1luu·annda 
'talhlldıkata. ıııe-ııım· cnci:ilrneııin ne ıııüdde'tle vazJ
resini bitireceği. icabında başka ınnhalle gidip 
g-i:tmiyceeği 'tc::ılı~t olunm [100]. 

Bu l'll('Üill 'Cil \' ('lkil}eı·i t~ticwa'hedeıbiJeceğ'İ g·]IJj 
ha;ric:teıı lhC'ı,l<e~i ~a.hıi1t ve et.lıTihiıbı·c sıfa:tiylr diıı

lenı·ek saHihiyetini )ıaiz-dil'. 
Druvet olunan şahitlcrin 3·cwbeıtleı-i ııı·eebmi 

(f]up ·halklni·ında U::.nhi l\fuha'ke'll1aı1J ('pzaiyede 
ınevzu ah'kaııı 'tatlbtk olunur [1.01]. 

MADDE 175. - Eğeı· ıbi ı· istiza.l1 neltice-~i nde 
tahl<till\!a't icnı. ·oluımyorsa. ta .. h'lükata ı menıul' ('ll

ci1men<iıı •nıesı>lcyi intaceltıınesiırc ıkadaı· a-yııı. ıua..d

tl c :ha~{jkında. t eıkrar iıstiz:ılh .ta k ri ı'>i. veı'i'l e~ıH'z. 

MADDE 176. - Eııeüıııı e ııi· ıı ııilıai nıcı ·z:ba1tası 
cezai ve ın<\111 ıne;suliyeti ımi.l'sıtcloz~ııı ise, ta'hrtükat 
e-vralkı, 'l'~kiıJfıtı Es.-rsi,ve 'Kaııuııunun 67 ıwi 

rn:wddesi mudbince MecHs Ivaraııiıylc ıtel§ldl ülu
na•cruk D'i·vanı Ali·ye. ııllıayeL on heş gün i<:iııde 
tevıdi IQ]mını·. 

MADDE 177. - .MecJ.iıs, bir m.aldc1e ihalkkında 

re 'rsen malfıımaıt edinmek iJsteı,se ll.ııiı· Taıhldkat 

En:cüımenıi ltJeŞil\Jİ'l eclıi.lıir veyalhut ımev.cu't eınoüıneıı

~el'den •biri .bu .v.azife ilc nıüikel'Jeıf olul" [102]. 
Bu lkabil ltaıhlkikaltın icrasm1 fı.za veyaimi 

lbiı· enciimeıı if.eıJ<ıJirf eclelbi'l'ir [103]. 

ON YEDINCİ BAP [104] 

Teşrii masunliyetin kaldırılması 

MADDE 178. -Dir ımebusun .tcşl'ii ıınasnni-

yetıinin ıkaldırıh11ası için vuıkıulbula·calk twlepier. 
ına:hl\'CO]eleı·den .\dliye V€'kaletıine ıt:eıbUğ olu

ınır. 

.ı-hlli'ye Veıkaleti, esbabı nıucjjbeyi mu'htevi 
ıhir tez:kel'e ille nıezkür ıtı:ı~·clbi IBa§·vclka}et vasıta
siyle Meclis H.i•yaseltine gönderir. 

H.ei·s. lm ıtaleıbi 'l'•eşkilatı Esasiıye ve Adıliye 
cncümenlel'iuden ınürdkkep muh1teliıt lbir encü
ıııeııe havale e·d€ı·. 

I•~ ncüını en reisi. kuı· 'a ile beş üzadan mürek
h:ep rbiı· ihzaı·i l~rw'Üımen •tefdk ec1Pr. 

Bn lhzaı·i Bnciinreıı. gizli reylc •k•en'<iine bir 
Reis Yt' 'hil' de nıazbalta nıulıarriı·liği•ni ifa edP
r·c!k Kfılti ıı intiha lıedeı·. 

[•jnei.i.ımn bütün evraıkı tetkik edip ·O meıb~su 
(linh-1'. 1-<~neümeıı şa1lıiıt dinli'.veıılez. 

MADDE 179. - İıhza ı·i ve Muhitelit encünıen
lrı· ıbir ımasımiyıetiıı kaldwı]ması lıaık~tırı.da ken
r1i'lcrine • ınubfl ı\~YP' I MTalkı en ı::1ok fbi ı· ı:ııyda ·intae
t>dt:>rl('l'. 

MADDE 180. - Bir nıdbusa T~şkilaM Esasi
ye Kannııuııuıı 12 ve 27 noi ınrrdde'lerinde nıe•Y
znuıbith~o1au •memnu fii'llePden ıhiı·i i natlo'huıur 

[105] ,. e lhza ı·i Eneünuen teıt\lcilkaıt ne1tiıce 'İndi.' 

buııa. ıka.mv~~t hasıl ederı e ıteşı"İi ıınasuniye'triıı ı ef'i 
lüzuıııunn 1dair ıııüdellıol hir mazlbata 'l:anzinn Ye 

M ulh't·e Jilt E nc-ü nı e nP ıt n1ı;ıcl i nı ·pel-er. 

r~ğeı· isna.dolu ııaıı nı em nu fıiil yukaı,cla. zi~{

ı·eclilen marldelenle sa.yılaııı ııev1~er,den deği1se 

İlızari Encüınen takiha.t ve mulıakemeııin Devr(' 
sonuna [106] talikı hakkında biı· mazbata taıı
zim ve kC'zalik Muhtelit Encümene takdim eder. 

Mulıtclit Enci.i.men. hu bapta ikinci bir ka
ı·aı· ittihaz edeı·. 

O mebns isterse İhımı'i Encünıende, Muhtelit 
l<Jncüınend<:> ve Heyeti Umumiyede kendini mü
dafaa eder veyahut bir arkadaşına ettide. 

Heyeti Umumiye bu hususta kararını verir. 

MADDE 181. - l\fasuniyetinin kaldırılması 
i(:in bir mcbusun kendi talebi kafi gelmez. 

MADDE 182. - Hilafına karar olmadıkça 
ınasuniyetin kaldırılması hakkındaki ınüzakerp 

aç;ı lq~a cereyan ed<>r [107]. 
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ON SEKİZİNCİ BAP 

İnzıbati cezalar 

MADDE 183. - Bu nizanıııauırnin muhafa

zası noktasından ınPhuslar·ın uğrıyacaklaı·ı ee
zı.ılaı· üc: ti.idüdür 

ı. İhtar; 
:2. 'J'akbih; 

:ı. lVIuvakkateıı .Yieelistrn çıkaı·ılınak. 

MADDE 184. - ihtal' ı·rzasıııı ıııiistcl7.iııı 
lıaı·<•k<>tl<>r· şunlaı·dır : 

1. ~öz kesınek ; 

·) Si.i l.<uneti bozmak; 

:ı. ~ııhsiyatla uğı·aı;ııııak 

l,VIADDE 185. - Jhtar ('czasıııı üıkcliı· ,. ı> m 
f:ı.z dııwk hakkı Riyasetindiı·. 

Bil' ııırlnıs ihtaı·a uğı·adıktaıı soııı·a ınutnYa

nt ı.rösteıip krııdini tehı·iyı> rtııı('k istNsı• ıııın 

nı h sat vrı1.liı·. 

~rr1.nn ıleğil iken ~öz söylediğinden dola~' ı 
ilıtar (·ı•zasıııa uğTıyan mcbus inikııclııı vryahu1 

ı·<'ls<>ııiıı sonnııda sö ı al ahi li ı·. 

Bununla Jıcnıbcr bn ı·uhsatııı. inikadın veya

lıut ı·pJseııiıı sunınıdmı <•vvel vrl'ilııırsi Hrisin 
<·liııclrdir. 

RgtR, nıebusuıı iıahatını k:ifi ı.ı:iil'ııırz$e ilıta
n ipka ed<•r. 

Katipleı· bunu lmyrlederler. 

Biı· ıııı>lıus aynı inikatta iki ddcı ihtar ı~<' za

sına uğTaı·sa kı>yfiy<>t zabıt lıulfısasınıı clı•l'ı·" 

luınıı·. 

MADDE 186. - Bir· inikatta iki dda ilıtnr 

ı·P;~ ıısııııı uğnyıın bir mpbusun o iııiluHlın soııu

n;ı ka<laı· söz sö:vlemckteıı menıııniyrtim•, Reiısin 

1<>klifi üzı·ı1ıı<·, lHeeliıs ıııüzakPI'<•siz işıır·i ı·ryl<' 

kımıl' \' <'l'ehiliı· [108] . 

MADDE 187. - 'rakhih cezasını ıııüstelzinı 
rılaıı Jıaı ·pkctler şunlardır : 

1. Aynı inikatta iki keı ·r ihtar <'ev.asıııı göı·

di.ii:hi lıalclr bıııın nıiistelziın hm·ekPtlerdeıı vaz
~·· ('(:ııwııırk; 

·) Bil' ay i<:İlHlr iiı: kpı·e ihtııı· et>zasııHı uğ-

nıııııık; 

:ı. :\Icclistr bir güri.iJti'ıye sebebolmak 1' <' 

. vahut .\ [(•clisin işlerine iştiı·ıı ktrıı iıııtiııa ic:iıı 

lıil' ittifak nkdctmeye Heyeti Umumiyede a~ık

~:ıı \' r> g-ül'iilti.i.lü hiı· sur+>ttr önayak olmak; 

-1-. .\ı-kadaşlarından bir veya birkaı;ını tıı.h

kil'. kavlen tchdidetmrk. 

MADDE 188. - :VIeclisteıı ınuvakkaten <;ı 

kııı·ılıııak <"rza.sıııı ıııiüıtrlziııı hal'rketl<•r şuıı 

laı·dıl' : 

1. ' l'akbilı eezasıııa uğnıdığı ha.ldı • Jnıını 

nıiist<'lt.iııı lıaı·eket.lcı·clcn vazgcı:mcmck ; 

2. Aynı inikatta Ü<; keı·e ta k bi lı <'ezasına 

uğnııııak. l{eisicumhuı1l. -:\'Ieclis H.eiısini vr :\f<'<· -

1 is ,-p Il e.1·cti ll ükümeti tehdit w tah ki ı· c> tmek: 

3. Heyeti Uıııuıniye müzakerelel'indr halkı 

crbri muamelelere, dahili k ı yaın \'e is,vaıılaı·;ı 

wyalnıt Teı;ıkiH\tı l~sasiy<' Kamıııu alıkamma t r

c·ıı ,·iiZ<' teşvik rtnıek [109]. 

-1-. l\Irclis hina l aı·ı V<' ıııiiştPnıilfıtı (lfı.lıi l iııd< · 

ııırınıı ıı bi ı· fiili iıiikahrtnıek. 

MADDE 189. - Takbilı ,.<' ııımakkaten Mrf' · 

listcn <:Jkarılınak cezaları R,<·isiıı teklifi Üz<•ı·inr 

Heyl't<:e ıııüzıı.lu•ı·psiz vr işııl'i ı·eylı• kanırlaşlı 

ı·ı ı ll'. 

.\ln• hiııde böyle biı· <·ı•ııı tcklif edileıı ııu>lnı

suıı bizzat veyahut aı·kadaşlamıdaıı biri yusıta 

si,vl<• izn hat veı·ııH':Vl' hakkı va ı·dıı·. 

' l 'aklıih v<• nınvakkateıı :vteel i steıı çıloıı·ılıııak 

~·< • zaları zahıt. bulusasına deı·rediliı·. 

MADDE 190. - Muvakka11•ıı ~fe<·listeıı ı;ı 

kal'ılıııak ı·pzasınıı uğı·ıyan hi ı· nıplnıs. ı·uhı>nt 

alıp kii.rsüye ı:ıkaı·ak a<:ık<:a af ılilr>eıw. t<>kı·ar 

"'fcclis<' g-iı·m<'k haklnııı haiz olul'. 

..VfÖkeı·ı·il'leı· Inı lıaktan nıcı .lmınıdul'laı·. 

MADDE 191.- l\fc>clisten ınuntkkatrıı r:ıkn 

ı·ılıııak <·ı•zıısııHı uğı·ıya.n Hl'€1ms lıenwn h:tiııın sn 

lnııuııdau d ışanya ı:ıkıııayH ııwcbuı· VP cıııd~ııı 

sınıı·ıı bir inikıı.Han Ü<; inikada bırlar i<:iiııı;ı sıı

loıınna girııırkiPıı nırrııııuduı· [110]. 

1\ıı <·Pznya nğnyan nıelıuf.l ic:tiıııa saloııuıııı 

teı·k<:>tnıekteıı iıntiwı edei'Hr inikat ınu,· nl<k;ıtc>ıı 

kapııtılır H' Rf'is o ııı"lnısıı sııloııdaıı ı:ıluıı·tıı·. 

• 
ON DOKUZUNCU BAP 

Mezuniyet 

MADDE 192. - :Hül'aeaati üze ı'İm' Rt•is bir 

ııırhnsa s<'kiz g-ünliil< nıezuniyc>t l' rı·<•bilir . 

D:ılıa fıızlrı ıııezuııiy<•tl(:>ı· iGin )f<'elisiıı ıııiisa 

ıHlesi abum:ık şarttıl'. 
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MADDE 193. - Sekiz günden fazla mE:>zuni

yet talepleri iptida Riyaset Divanıııea tdkik 
ol unu ı· . 

MADDE 194. - Reis, mezuniyet taleplerini 
}feclise axz edeı·ken, bunların her hil'i hakkındn 
Divamıı ınütaHiasııu dn hildirir. 

Meclis, nıüzakeı·esiz işaı-i ı·ey ile katar verir. 

MADDE 195. - Biı·hiı·i ardına Ü<: inikatta 
yapılan yoklamalarda veyahut a<:ık rey istih
salindc bi 'ı· ınelmsun ~feclise dqvanı etmediği t r
beyyün ederse o nıchus izinsiz addedilir. 

\f ebusuıı gaybuJ.:ıctini ınuhik gösteren husus
ların tetkik vc takeliri Riyaset Divamna aittir. 

flaybubcti ıııeşru bir ıııazeı·cte nıüstenit olıııa 

clığı anlaşılan nıebusuıı ismi Resmi Clazetcyc <len: 
ilc iHln olunur. 

Bu husnstaki şikayeter Riyaset Divaııııın nrr. 

<•dilir . 

MADDE 196. - İzinsiz veya mezuniyetini 
g· cı;ir·c>ıı ınebuslal'llı gef;irmiş olcluklnn g·iinlcr 
ta h si sa 11 aı·ınctan kcsilir. 

MADDE 197. - Bit· ü:tima senc'süıde iki ay
dan fazla mezuniyet alana tahsisat verilebilmcRi 
Heyeti Umuıııiyenin kanıı·ına vabesteclir. 

YİRMtNCİ BAP 

Riyaset Divanının vazifeleri 

MADDE 198. - Riy:ıset Divanının vazife
leri şnnlaı·clır [lll] : 

ı. Dahili Hizınetleı· Teşkilatı \ ' <' J.-Ieclis :\J e . 
ıııuı· ve Müstahdenıleri hakkında :\J e ımı ı-in Tea
nuınınun nasıl tatbik edileceği vr o kanuna göre 
tıızıbat Komisyonu teşkili luıklwıda , istişııı·i oln 
r·a.k ı·ey beyam ; 

2. :V[ezuniyet i~lcr-i . ; 

:~. :\fC'hnslaı·dan ü;iınleı-i Resıııi Gazete ilc 
ızınsiıı: veya nanıev<'tıt kaydohıııaıılarııı şikayet
lı>ı-ini diıılı,mek ve fasletmck; 

4. :Wfrelis BütGesinin tınıziıni; 
i'i. Dair·eııin tebdi lat, taıniı·at \'e inşaatına 

<lnir kararim ittihaz etmek. 

MADDE 199. - Riyaset Divannun bir· Yeya
hut daha ziyade azası hakkında münferiden ele
nıhele ettikleri işlerden dolayı vi\kı olacak iti-

razlaı· ve ~ikayetler azası kaınilen hazır bulun
ctuğu halele Diva.nea müzakere olunarak ın u k
tazi 1rdbirler lnirarlaştırılır. 

MADDE 200. - Riyaset Divanında reyler<lt• 
tesavi olu ı·sa Reisiııki iki sayılır. 

MADDE 201. - Hryeti Umumiyede viıkı 

ulacak ı·cy istihsalin<.l<• tasnif vazifesi Kiitiplerı> 
aidolınakla beraber, mi1him hir yanlışhk old~ı 

ğu inikat veya eelsenin bitmesinden sonı·a aııla
şılırsn Reis. Riyaset Divaıı ını toplan maya da
\· d le ta.kibt>dilceı>k yolu kaı·arla.ştırıı· [112]. 

MADDE 202. - Heyeti Umumiyede yapılan 
intihaplardan <:ıkan Dahih Kizaınııaınl' ııı<'srlr 
lcr·i Riyaset Divaınııcn nıüzakerc olunur. 

MADDE 203. - Hiyasetin vazifeleri şuıılar

dıl': 

1. l>ışaı·da ~f eelisi n temsili; 

~ . Bu ııizaıııııanır ahkanınıııı tatbikı: 

" •). 1Iü:aı krl'el c ı·iıı i da ı·esi; 

.J.. Zabı1 eı>ı ·idesiniıı ve zabıt 

i anzimine nezaı·ct ; 

hulasasınııı 

fi . Bütün 1-Iei:•lis ıııemul'lanmn Riyaset Di
\'Hniylc istişarc<lrn sonra tayiıılel'i vE>ya Mt•ınu

l'in T~aııununa göı·e ba.klarında muamele ifası VE' 

nıiistalıdenılerinin ldare Amil'leriııiıı tı>klifi ÜZ<' 

l'ine nasıp ve azilleri [113]. 

6. Riyaset DiYanına riyasct ; 1 

7. Riyııset Divaııı kar·al'laı·ının taıııaıni:vle 

'i<'ı·a Ye tatbikatını nıuı·akalıP vc tE>nıiıı: 

R. ~.]ıwüıııcıı ve kalrııılel'i ıııuı·akabc ctnıck. 

MADDE 204. - Reisvekilleı-iniıı vazifesi. 
ıııazel'etinde veyahut p:aybubetinde, Reisiıı ma
kamtııcı kaiııı olmak ve Rcisin hüti.i.ıı hukuk YP 

salfıhiyPtirl'ini istimal etıııektil'. 

MADDE 205. - Kfttipler1n vazifeleri ~mı 

lar·rlıı· : 

1. 'Müza.kpı ·i>leı·in zaptma nçzal'et rtınek. 

zabıt bulasasını tashih etnıPk ' ' E' hunlaı·ı imza 
lamlık; 

2. Heye1.i Umumiyede evrak okumak; 

3. tnikattan evvel söz istiycnlel'i kayrlE>t-
mek ; 

.J.. Yoklama yapmak ; 
;) . Reyleri saymak ve sıralamak; 
fi. Gizli celseleı'<le zabıt tutmak 
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MADDE 206. - İdare AmirlPrinin yazifl:'lrri 

şunlandn· : 
ı. Meclis binalariyle saıloıılarına. nıefruşat 

ve ınuhteviyatına ve bütün eşyaıım muhafaza
sına ıitina •edip buıılarm muntr.zanıaıı dcftı·ı·lt> 

roini tutmak; 

2 . . Meı·a..,iuıi mahsusayı tcl'tip ve i da t'C; 

~. İnzıbata l 
-1-. Hademe işleriıw r Nıezaret etmek: 
;) . Masarifin tesviyesine J 
6. Riyasrt Divanınm ı·ryi alındıktan son~ 

ra -:\f edis hüt.~esini tau~iııı ilr yi'ne Riyasd Di
nı.ııına vermek ; 

7. DuhuJiyl:' vaı·akalarını tevzi etm ek. 

MADDE 207. - !dare Anıittieri }I-eclisin ta
tiliııe nı.üsadi:f zamanlarda münavebe ilr Dev
let nıakarl"lııda otur-ı.trlar . 

MADDE 208. - ldaı·e Aıııirlcıinin vazifr 
Ye ın.esnliyetleı·i müştel'ektir. 

MADDE 209. - ~ükün V<' intizanıın ıııuha 
fazaı:n, müzakereleıin aleniyet ve serbestisiııin 
temini ve li.izunı görüldüktc inzıhat. kuvvrtiy
le askeri müfl·ezenin istimali hususlamıda tda 
rp Amirleri Reisin iera Yasıtalanclır. 

MADDE 210. - ~Iehuslar. Riyasct Divaıır 

ve idaı·e hususlarıı hakkında, Reist> t.ahrıiri w
yahut ş if ahi su allıeı· sorabiliriler. 

MADDE 211. - İdat·e Amirleri hrt· tı;;tiına 
senesinin ba~ıncla 

daki İcraatlarının 
leftiııler. 

haleElerine bıi.r sent> zarfın 

hesaplarını vermelde ınü.kel -

YtRMt BİRİNOİ BAP 

İnzıbat 

MADDE 212. - Reis, Büyük :vrmet "Jieelisi 
Riyasetinc mahsus konakta oturur [114]. 

MADDE 213. - Reis, Meclisin dahili ve lııı 
rici emniyeti hakkında lazınıgelen takıı.yyücla
tı ier:ı etmelde mitkelleftir. 

İıızı bat kuvvetiyle askel'i m,uha.fız ıııüft-c 
zıesi ancak Reisin emir ve kumandası altındıı
dır. 

MADDE 214. - MeeHse silahlı giı·ııırk ya
saktır. 

Giren her kim olursa olsun Riyaset mar:ife
t:iylr M eclis binasınm dışarısına çıkat-tılır [115]. 

MADDE 215. - Heyeti Uıııun11İye saloniyle 
[116] enciimen odalanna mebuslardan, Meclis 
memur ve müstahdıeınJerinden, Hükümetten iş 

iı:in göndeıilmiş memurlardan ve davet eclil<ın 

ıni.itchassıslardan başkalarının girıneleı'İ ya
saktır. 

Giı•enleı· Reis veyahnt İdare Amirleri tara
fından dışarıya ()ıkartıJlır. 

Meclis biııalanm görmek istiy<en seyircilere 
Reis ancak iş zamanlarındmı başka bi1· saatte 
mi.isaadc edebilir. 

MADDE 216. - Meclis inikatlarının deva
mı nı iiddetince samiletin kendilerine tahsiiS ol:u
naıı mahallerde başı açık oturmaları ve sükiıt 
'<'tnıeleı'İ ınechmidir. 

Ramilcrdeıı tasvip veya adeınitasvibi muta
zaııumn kavlen veya fiilen bir harekette bu'lu
nanlaı· oranın inzılı.atmı n:ı:uhafazaya. meınuı· 

olan 1 aı· taı-a fından dcrhal dışarıya çıkanln·. 

Heyeti Unı,nırıiye ınüzakereleıin!i ilıla l edıeıı

ler icabında hemen salahiyettar meı·cie te:!ıli.m 

olunurhıı'. 

MADDE 217. - Meclis binalaı1 veyahut 
m üştemilatı clahilimle mebusla rclan ba~ka biT 
kimse biı· c•üı·ürn i'ı-tikabederse, cğeı· o cüı'iim 

müddeiuınumiliği·n l'e'sen taldhcclcmiyeceği fi
illercl<'n hiı<i. isı>, Riyaset 1\faknım miierimi dı

şarrya rıkaı•tır. 

Eğee eiieiiın , r e'sen miidcleiuımuııil:ikı;:e taldb
olunacak Eiil'lerden ise, Riyaset Makamı ıni.icd

mi aı1Hyeyc teslim eder. 

Bu mevzilerele bit· nı,cbus ciııai bir cüemü
ıııeşhut irtikabedeı;sr Riyaset 1\'[akanu İ0ıu·e 

Amirh•ri vasıtasiylıe nı,ücriın.in Meclis binası ha
ı ·icine ı;:ıknıasını meneelecek tedbirleri ittihaz ve 
miiddehuııuın1iyi davetıc takibat icrası liizuınu
nu kendisine tebliğ ve mücrinıi ona teslim edeı·. 

htikfıhohman eiirüm, cinai cürmümreslıutt.an 
haşka. ve fakat rc'sen müddeiuıııuıniliğin taki
lHıtını ıııüstelzim bir fiil ise Riıyaset. Makam.'! 
!dare Amirleri Yasıtasİyle lazımgelen ipticlai 
tahkikatı icrıı 1' <' tahkikat rvrııJoıı ı .ı\ clli:veyc 

Ü'vdi rdeı·. 

Adliyıe, cürmi.in teşı'İi ınasuniyctin ref'in.i 

1 ieabrttireecğini tnkdh ecle ı·se Başvekfılet vaı.ır-
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tasiylc göndereceği h lepname Heyeti Umumi
ycyc arz olunur. 

Y!RMİ İKİNCİ BAP 

Meclisin dahili hizmetleri 

MADDE 218. - }leclüıin dahili hizmetleri : 

ı. l{atibi Umumilik: 

2. Katibi Gıııumiliğe ı~ıerbut encü.nıen ]d
tiplerini de ihtiYa cdcıı Kanuıılaı·. Zabıt, Ev
ı·ak ve Matbaa :.\lüdül'liilderi; 

3. !dare Anıit'lcı·iuc nıeı·hut 1\Inlıasebe ve 
Daire ı\1üdürlükleri Ye l\Iuhaseheyf' ınülhak 

vezneda dıl' [117] ; 

4. EncüınenJerine ınülhak Büt~c Encümeni 
Başkfıtipliği ve Kütüplhane Müdürlüğü [118] 
tarafından göri.ilih. 

MADDE 219. - .:.\lcclisin Heyeti Umumiye
siyle ispatıviicudetmiyPceği merasilnde Riyaset 
Divanı l\leclis naınına hazır bulunur. 

Meclis uanıma biı· heyet izamı takdirinde 
azanın adedi lVIeclis tarafından tayin ve Heyet 
lmı·'a il•' ~ntilıabolunm [119]. 

Reisvekillerindcn, Katipierden ve İdare Amir
lerinden birer zat hehemehal bu heyete dahil 
olur. 

MADDE 220. - V ekiller uanuna Heyeti 
Umumiyede söz söylemek için gönderilccek bi
rinci derece eleYair rüesası vckaletlerindcn her 
veyahut ınunha ıran biı· iş için beyanatta bu
lunmaya mezun olduklarına dair Riyasete hita
ben tahrimtl hamil olacaklardır. 

nu taheirat nıiiıaker('den CVV<'l Riyasete ve
l'ilir. 

Reis, gelen ~atın hangi vekalet nanuna söz 
söyliyeceğini Heyete bildirir. 

Divanı .Muhasebat Reis ve reisisanileri de 
icabında Meclise izahat verebilirler. 

MADDE 221 . - Riyaset Divanr tarafından 
tanzim olunacak 'fürkiye Büyük 1\:Iillet M'lclisi 
Dahili lclatesi Talimatnamesi zabıt ceridelerti
nin tanzimine, dahili idare ile Meclis memur ve 
ınüstahdeınler1niu vazife ve sureti tayin, teriii 
ve infisallerine mütaallik kaideleri tesbit ede
<·e k1 i ı· [120]. 

MADDE 222. - !cra hususlarına dair He
yeti Uruumiyeye mebuslar tarafından temeımi 
takrirleri Yerileıııez [121]. 

Y!RM! UÇttNCU BAP 

Kütüphane 

MADDE 223. - KütüpUıane Encümeni aza
sından biri bilhassa Kütüphaneye ııczaret eder. 

Nezaretinin neticesini nıuhtevi rapor hH se
ne basılarak azaya dağıtılır. 

MADDE 224. - Kütüphane Encüıııenine kıl
tiplik eden Kütüphane 1\füdi.irüııi.in eneüıneııce 

istişm'İ re yi :ı lım ı·. 

MADDE 225. - Kitap, gazete, nıecmna, ha
rita ve saire intilmbı encümene aittir. 

Aza da, iştira hakkında teklifler dermeyan 
edebilirler. Bunların takdiri enci.i.ıııeııe aittir. 

MADDE 226. - 1\füdür, mevcudun nıunta
zam kaydmı tutmakla mükellef ve bundan m<'
suldür. 

Açık bulunduğu saatlerde müdi.iı· veyahut 
muavini behemehal Kütüphaneele ıispa.tıvi:icud

eder. 

MADDE 227. - Kitaplardan hangilerinin 
Küti.i.phaneden çıkarılamıyacağı ve hangilerinin 
ınebuslara iaı·e edilebileceği cncümen tarafmdan 
tesbit olunur. 

"Makbuz aluımadıkça hiçbir kitap Kütüpha
neden çıkmaz. 

Encümenler diledikleri kitapları tetkik et
mek için alabilirlerse de encümeıı odalarından 
dışarıya çıkaraınazlar. 

Mebuslara iare edilen kitapların en r:ok bjr 
ayda iadeleri meşruttur. 

Ay içinde iade edilmiyen kitapları mii.dür 
talhriren lister. 

Bir haftada iade edilmiyen kitapları mebus
lar öderler. 

Y!RMİ DÖRDUNCU BAP 

Mebusluğa mütaallik vesika ve alametler 

MADDE 228.- Meclise iltihakları günü Ka
tibi Umumilik tarafından yeni azaya bir tercü
meihal varakası ni.i.ınunesi Vf'rilir. 
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Encünıen intihaplarına nıedar olacak cetvel

ler:in tanzim olunabilmeleri iı:in hu varaka <'1'

tesi güne kadaı· <lol(lurulup Kfitibi Unıumiliğ'e 
iade olunur. 

Bu val'aka şu maddeleri ihtinı eder : 

1. )[ehusuıı isimleri, aile 'sm i.; 

2. Baba Ye aııasınıu isimleri; 

:.L Doğdllğu, oturduğıı yer ve doğduğunun 
tarihi; 

4. Tahsili, bildiği diller, varsa ihtısası, eser
leri, ilmi rütbeleri; 

5. Meslek ve meşguliyetleri; 

6. Harcirahlara [122] esas olmak üzere ev
li olup olmadığı, varsa çocukları. 

Tekrar intihabolunan mebuslar bu varakayı 
doldurmaktan vareste iseler de evvelki devrede
ki vukuatı varakalarına zeyletmeldc mükellef
tirler. 

Bu varaka ahvalde vukubulacak değişiklik
ler kaydedilmek üzere bir hancyi muhtevi ola
caktır. 

Her değişiklikte ınebus, keyfiyeti tercümei 
haline hemen kaydettiı-ir ve devre sonunda nın
saddak bir sureti mebusa verilir. 

MADDE 229. - M:ebusluğu kabul olunan za
tm esasen iki nüsha olarak tanzim edilen maz
batalarından biri, kabul tarihinin ilavesiyle ve 
Meclisin büyük mühriyle mühürlencrek o mebu
sa verilir. 

MADDE 280. - Her mebusa devrenin so
nunda, mebus bulunduğu müddeti ve bu müddet 
zarfında aldığı tahsisat ile verdiğ·i vergileri ve 
tekaüt aidatı miktarun gösterir bir mazbata ve
rilir. 

MADDE 231. - Her ınebusa üzerinde fotoğ
rafisiııi muhtevi ve intihap daire ve devresi ya
zılı, Meclis Reisi tarafından imzalanmış bir hü
viyet cüzdanı verilir. 

Mebuslar ]{iyaset Divanıııca şekli tayin edi
lecek bir mebuslul- rozetini taşıyabilirlel'. 

Merasirnde kullanılacak mebusluk altuneti 
kenarlarında birer beyaz çizgi ve üzerinde (Tür
kiye Büyük Millet Meclisi) ibaresi hakkoditmiş 
bir madeni plakı muhtevi bulunan kırmızı renk
te bir hamail ile sonuna asılı mineli bir ay ve 
yıldızdır. 

Y1RM1 BEŞİNCİ BAP 

Bu nizamnameye ait zabıtalar 

MADDE 232. - Bu nizanınaınenin tadil veya 
bir veyahut daha ziyade maddesinin ilgası veya 
bu nizamnameyc bir vcyahut daha ziyade madde 
ilavesi hakkında vukubulacak tcklifler evvelbe
evvel Teşkilatı Esasiye Encümeninde tetkik ve 
ondan sonra. kanunların müzakeresi usulüne tev
f ikle lVIeeliste müzakere ve intacedilir. 

Bu bapta yalnız bit· müzakere kafidir. 

Bu nizanıname ile bundan sonrtl vukubula
cak tadilatı, '!'eşkilatı Esasiye Kanununun 35 
nci maddesinde gösteı·ilen ı,ekilde iliina tabi dC'
ildir. 

Bundan soma vukubulacak ta.dilfıi :Meclisı:;e 

kabule iktiran eder etmez nuımulünbih olur. 

MADDE 233. - Bu Nizamnamenin tefsiri 
kantmların tcfsiı1. usulüne tabidir. 

MADDE 234. - Sabık Meclisi Mebusanın Ni
zamnanıei Dahilisiyle Türkiye Büyük ;\Iillet 
Meclisinin 23 . II . l338 ta.ı•ihli ve 38, 40, 48, 49. 
G6, 79, 83 numaralı kararları ınülgadır. 

MADDE 235. - l3u Nizamname kabulünden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 236. - Bu Nizarnname Türkiye Bü
yük MiHet ·Meclisi tarafından icnı oiı.uı.nt·. 

2 l\Iayıs 1!)27 

Dahili Nizanıname mii?akerelerini ihtiva eden 
Zabıt ceridele1'inin Devre, l'ilt ve ,<;ayfa 

n ımıaralan 

z. c. 
D. Ctilt Sayfa 

If 10 363: 366 (Yeni bi1· Nizamınarne uii
cudcı oeti?·ilmrsi işinin Dahili Nı·
zmnncınıc Enciimenine tevdii). 

IT 20 96, 102, 176: 202, 276: 299 (.llliiza
keresi ikmal edilmiyen illv .5ekil). 

II 30 71: 72, 89 : 91, 10·f: 105 (Enciimen 
tcımfından ge1-i aımcırı ikinci ıniis
ııedde). 

ll 31 61., 243: :263, 268: :298, 30:2: 321, 

331, 358 (llliizakere ve lwbıd edilen 

son §ekil). 
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z. c. 

D. Ciıt 

lll 

IV 

IV 

IV 

TV 
V 

VII 
V lT 

3 

8 

9 

10 

14 

3 

İçtüzük: 

VII 15 

.16 
19 

Sayfa 

12, 110, 111: 117 (22 nci madde) . 

100, 132, 148, 194: 195 (68 nci mad
de). 

108, 132, 139: 111 (16.9, 170, 171 nci 
nıctddcler). 

8, 14, 15: 17 (22 nci madde). 

108, 110: 111 (5 nci madde). 

10, 38, '13: i7 (7 vr :22 nci madde
ler). 

96 
98, 120 

(22 ncı madde). 

:206 ) f Tiiı·kçcle8,·tinnc . 
12, 21, 37: 63 ) 

131, 146. l5-L· 155 (:23 ncii ma(ldc). 

Z. C. 
D. Cııt 

.'JO 

21 
:23 

V/ll ö 

IX 28 

• 

IX :29 

.Y R 

Sa ·yfa 

20, 46, 55 (127 nci madde - ma-dde 
değiştirilmemiştir). 

146 
( (22ncinıadde). 

74 ) 
111, 214, 387: 403 (22, 23, 24 ve 
85 nci maddeler). 
259 : 261 
(12 Şubat 1954), (2 Mayıs 1927 ta

l'ihli Dalıili Nizarnnamenin kabul-ü 
uc 22, 23, 24 ve 85 nci ınaddele1·inin 
tadili). 
809 
(13: :21 nci maddeleri ihtiva eden 
ikinci bap hii.kiimler·inin nıe1·iyetteıı 

kaldırılması). 

172: 181 

( 53 ve 59 ncıt maddelerin tadili). 

NOTLAR 

[1) - Andiçmek için, milletvek.illeriııin seçiııı 
tutanağının onanmış olması gerekmez. 

T. D. 25 . IX . l930 -S. 9 
6 . IX . 1943 - S. a 

15 . IX . 1944 - S. 152 
2. X. 1944- S. 162 

(Madde - 2). 

[2) - T. B. M. :U. Başkanı Makam Ödeneği 
hakkında kanun No. 5861, 6479. 

[8] - B. M. M. Divanı Riyaseti azasına taz
minat itasına dair kanım No. 756, 6481. 

(Madde - 5). 

[4] - 143 ncü maddedeki seçimler de, VIII. 
Dönemden beri, bu maddeye göre yapılmak. 

tadır. 

(Madde - 6). 

[5] - IV, V, VI, IX, X. Dönemlerde Oturu
ına son verilmiştir. 

(Madde - 8). 

[7) . Dönem VIII, Toplantı 2 başlangıcın
dan beri bazı komisyonların üye sayısı artırıl

nııştır. (5. XI. 1949 -S. 4-9). 

- 25 nci maddenin 1 nci fıkrası ile karşılaş
tırınız! 

(Madde . 22). 

[8] . 22 nci maddenin, 20 numaralı komis
yondan sonra gelen fıkrası ile karşılaştırınız ! 

(Madde - 25). 

[9] - Dilekçe Koınisyon1llla yardımcı olmak 
üzere, 21 . I . 1948, 8 . XI . 1948, 27 . XI . 1950 ve 
7 . 1 . 1952 de Geçici Komisyon kurulmuştu. 

- Ve yine, Dilekçe Komisyonundaki işlerin 

çokluğu dolayısiyle 25 . I. 1950 tarihinde ((\) şar 
kişilik (8) Geçici Komisyon kurularak Geçici 
Dilekçe Komisyonu kaldırılmıştır. 

- Geçici Komisyon, istenilen komisyonlardan 
üye alınarak, karma komisyon, iki veya daha 
çok komisyonun birleşmesiyle kurulur. 

('r. D. 23. V. 1931- S. 59) 

[6] . Teşkilatı Esasiye Kanunu . 36 net - Bütçe Komisyonu da, kurulması Kamutay-
llota bakınız! ca kabul edilen geçici komisyoıılara üye verir. 

(Madde - ll) . (T. D. 23. I. 1952- Sayfa. 260 :268) 
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- Bir komisyon kendisine havale edilmiş olan 

bir işin gc~ici veya karma bir komisyoncia ince
lenmesini istiyebilir. 

(T. D. 1. IV. 1942- S. 65 
8 . VI . 1942 - S. 27: 98 

12 . V, . 1952 - S. 170 :1-71 
16 . V . 1952- S. 251 :252 
21 . V . 1952 -S. 272 :273) 

(Madde - 25). 

[10] - Toplantı yılı değişince, kendilerine 
havale edilen işler neticelenmemişse, bu komis
yonlar yeniden sec:ilirler (8 . XI . 1948, ll . XI . 
1949, 13 . XI . 1950, 14 . XI . 1951, 12 . XI . 1952 
ve ll . XI . 1953). 

(Macl_de - 25). 

[11] - Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
(T. D. 24. XII. 1951. Sayfa. 312 :320) 

- İçişJ eri Komi~yonu Başkanlığı tezkoresi 
(T. D. 24. Ili. 1952. Sayfa. 5 :8) 

[12] - (12 . V . 1949 1'. D. S. 364). 
(Madde - 28). 

[13] - Komisyonlar kanun teklif edemezler. 
(1'. D. 9. T. 1928- S. 21) 

PakaL kendilerine veı-Hen mesela bir yorum 
istemini kanun şekline sokahilirler. 

(T. D. 28. I. 1928- ~. 118 :13~) 

(Z. C. 19 . Vl . 1957 - S. 347) 

Yine komisyonlar, kendilerine havale edilmiş 
olan biı· tasarıdan hir maddeyi ayırarak ona 
yorum kıhğı verebilirler. (Yorum - 244) 

- İçişleri Komisyonunun, bir iş hakkında 
mahallinde inceleme yapması hakkınd~ld rapo
ru reddedilmiştir. 

(T. D. 16. V. 1952. Sayfa. 252 :253) 
(Madde - 29). 

[14] - 1 Ol nci ınaJdeye balmuz! 
(l\fadde - 34). 

[15] - Hükümet tarafından yorumu istenen 
bir meselenin, Seyhan :.Milletvekili Ahmet Rem
zi Yüregir'in önergesi üzerine gündeme alın
ması Kamutayca kabul edilmiştir. 

(25 . IV. 1949 - 1'. D. S. 600 :601). 
(2.V.1949-1'.D.S. 31:33). 
( 6. VI .1949 - T. D. S. 351 :353). 
( 9. VI. 1949 - T. D. S. 637 :639). 
( l\.fadcle - :{6). 

[16] - Böyle bü· tasarı veya teklif ancak oya 
konmalda gündeme alıııabiliı·. 

(10. XTI .1947. T. D. K 20). 

- Doğnıdaıı doğruya gündeme alıunufi olan 
biı· t<'klifin kendisine havalosini bir komisyou 
istiyebilir. 

(10. XII. 1947. 'l'. D. S. 20). 
(Madde - :36). 

[17] - Bir komisyon, kendisine havale edilen 
bir işi kabul veya ret şeklinde kesin olarak so
nuçlaıııak durumuııdad.Jr. 

('r. D. 29. II. 1932 - S. 22 :26). 
('1'. D. 2. TV. 19;32 - S. 3 :6). 

- içişleri KomisJ:oıumun biL· iş haklmıda 
mahallinde inceleme yapması hakkında ki rapo
ru reddeclilmüıtir. 

('I'. D. 16 . V . 1!J52 - Sa~yfa. 252 :253). 
(Madde - 86). 

[18] - Teşkilatı Esasiye Kanunu : Maclde 
10!1 e bakınız ! 

(Madde - 37). 

[19] - Bütçe ·Komisyonu da, kurulması Ka
nıutayca kabul edilmı geçici komisyonlara üye 
\'Crir. 

('l'. D .. 23. I. 1952 - Sayfa. 260 :268). 

(~[adde - 39). 

[20] - Şirketihayriyenin satınalınması (Ka
nuıı - 4697) işinde Karma Komisyon, AıniraJ 
Vasıf 'l'enıcl'i uzman olarak çağmnıştı. 

- .MüııakaHlt Vekaelti 1954 yılı bütçesinin 
Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında De
nizcilik Bankası Umum Müdür Muavini, komis
yon karadyle davet edilerek Denizcilik Barıka
smm idari faaliyeti hakkında nıalumat taleb
edi 1 ıniştiı·. 

(:M:addt• - 40). 

[21] - (:ll . J . 1948. S. 58) tarihinde, Dilek
çe Komisyoıumun 5 üyesi, böylcc<·, <:ekilmiş sa-· 
yılınıştn·. 

- Komisyonlaı· müçtemian çeki.lemezleı· 

(Bartbelemy - S. 65) 

()l a<Lde - 4fi). 

[22] - J3ir komisyon üyesi Bakan tayin olu
mu·sa komisyonJan çekilmiş sayılır. 

(MacWr - 45). 
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[23] - Bu komisyon başka tasarılar hakkın

da da düşüncesini bildirmek için bu tasarıların 
kendisine verilmesini istiychilir. 

(T. D. 1. XII.l937 - ~. 15). 
(Madde - 49). 

[24] - Bu raporların dağıtılmasından bir 
hafta sonra ve bir defa görüşülmesi adettir. 
Fıkralar hakkında söz İstiyen olmazsa tümü oya 
konur. 

(T. D. 2 . N. 1932- S. 3 ve 9 . IV. 1932-
s. 24). 

1206 nuınarah Karar : 

Divanı Muhasebatın üç aylık raporları üze
ıine Meclisçe verilcbilecek kararlar, ınuayyen 
hadiselerde mesuliyet tayinine ve yolsuzlukların 
izalesine mütedaiı· olmaktan başka bir ınahiyet 
arz edemiyeceğinden, bu hadiselere maksur kal
mak tabiidir. Şayet Divanın teşrii murakabeyi 
temin ve teshil vazifesi hadcindeki hak ve sa
luhiyetleri huduelunu her hangi bir içtihatla 
aşarak bu raporlarda diğer gfına maruzatı ol
muş da bunlar hakkında Meclisçe kararlar itti
haz edilmiş ise, bunların ınaslahat üzerine müt
tehaz olması hasebiyle, şümulünün zatı mesele
ye munhasır kalma.c:;ı zaruri olduğuna karar 
·verilmiştir. 

3 Sonkanun 1941 

1501 numaralı Karar : 

Kamutayca tasvibedilmiş olan Sa;rştay Ko
misyonunun kararları, olayla ilgili hususlara 
maksur ve munhasır olup benzeri meselelerele 
hukuki bir tesiri olamaz. Bu itibarlaYalova kap
lıcaları hesapları hakkında Sayıştayın bundan 
önce vermiş olduğu yetkisizlik kararının müta
akıp yıllara ait hesaplarda da aynı suretle uy
gulanması zaruri değildir. Kaldı ki, gerek Ana
yasa ve g~rek Genel Muhasebe Kanunu hüküm
leri Sayıştayı Devletin gelir ve giderlerini de
netlemekle gÖrevli ve yetkili kıldığı gibi 3653 
sayılı Yalova Kaplıcaları Kanununun ruhu ve 
onun uygulanması şeklini gösteren yönetmeliğin 
18 nci maddesi dahi bunu teyidetmektedir. 

Halbuki Yalova Kaplıcaları Işletme !daresi
nin 1943 yılı bilan~osu üzerinde, Sayıştayın, say
nıanların soruuılarını gerektiren işler hakkında 
kammen haiz olduğu yargı hakkını ve yetkisini 
kullanmadığı görülmüştür. Hesabın bu bakım
dan tekrar incelenerek hükme hnğlnnması zn-

ruri lmlunduğuııdau bu baptaki rapor ve bağ
lantılarının reddine karar verilmiştir. 

(:Madde - 49). 

[25] - Doğrudon doğruya mahkeme ile ilgili 
ve mahkemeden <:ıkacak hükme bağlı bir iş 
hakkında Dilek~e Komisyonu karar veremez. 
(Karar - 311). 

- l\Iilli Savaşa katılınıyan memurlar hakkm
daki 854 numaralı Kanunun ilcinci maddesin
deki Heyeti :Mahsusaca verilen kararlar Dilek
çe Komisyonu tarafından incelennıez ve bozula
ınaz. (Karar - 352). 

- Komisyon, yürürlükte olan lıükümlerin de
ğiştirilmesi mahiyetinde luı nıı·lar veremez. (J 5 . 
XII - 1932). 

- Komisyon, Danıştay Davalar Dairesi ka
rarlarını bozamaz. (Karar - 803). 

- 1687, 1699 ve 1715 Ko. Kararlar (T. D. 
21. VT. 1950 V(' 12. VIT .1950). 

(Madde - 50). 

2 Mayıs 1927 tarihli metindeki 53 ncü mad
d.~, 28 Kasım 1955 tarihinde tadil edildiği için 
bu maddeye aidolan (26, 27, 28 ve 29) nıcu not
lar kaldırılınıştır. 

(28 Kasım 1955 tarihli tadilden evvelki 53 
ncü maddeye ait notlar) 

[26] - 1011 numaralı Karar, bu noktayı des
teklemektedir. 

- 1 . VI. 1951 tarihli 8-t ncü Birleşiın Tuta
nak Dergisine bağlı Anayasa Komisyonu rapo
runa ve bu hususta coreyan eden müzakerelere 
hakınız·! (Sayfa : 20 :28,34 :40). 

(::\.fad<l e - 53). 

[27] - ll . IY . 1952 tarihli 60 ncı Birleşiın 
Tutanak Dergisine bağlı Dilekc:e Komisyonu ra
poruna ve bu hususta ceı·eyan eden müzakere
lerc hakınız! (Sayfa : 8:12 :M9, basmayazı : 137). 

(Madde - fi8). 

[28] - Dışişleı·i Bakanlığı Kuruluşu hakkın

daki Kanuna ek 52::50 sayılı Kamunın ge~ici 

maddesi gereğincP emeldiye sevk olunan me
murlar haldondaki Dilekçe J{oınisyonn kararı, 
vakı itiraz ü·~eı·inc, h..amutayca görüşülerek bazı 
memurların em<'Hilik muamdPsinin iptaline dair 
olan Dilck~e Komisyonu raporu n•udeclilıniştir. 
14 . IV. 1952, T. D. Sayfa ::JG.) ::381, 'ba ınayazı: 
140). 

(.Madde - 158) . 
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- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğin
ce emekliye sevk olunan bir memur hakkındaki 
emeklilik muamelesinin iptaline dair olan Dilek-
1çe Komisyonu kararı, vakı itiraz üzerine, Kamu
tayca görüşülerek komisyonun mezkUr kararının 
kaldırılmasına karar verilmiştir. (Karar No. 
1797 - 16 . IV . 1952 - T. D. Sayf~ : 4P0~18, 
basmayazı : 155). 

- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına tev
fikan emekliye sevk olunan bir memur hakkın
daki emeklilik muamelesinin iptaline dair olan. 
Dilekçe Komisyonu kararı, vakı itiraz üzerine, 
Umumi Heyetçe görüşülerek koınisyonun mez
kür kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. 
(Karar No. 1824 - 26 . I . 1953 - T. D. ~ayfa : 
435:443). 
· - Daha birçok memurtın emeklilik muamele

lerinin iptaline dair olan Arzuhal Encümeni ka
rarları, vakı itiraz üzerine, Umumi Heyet~e muh
telif tarihlerde kaldırılmıştır. 

(Madde - 53). 

[29] - 1 . VI . 1951 tarihli 84 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisine bağlı Anayasa Komisyonu 
raporuna ve bu hususta cereyan eden müzake
relere bakınız! (T. D. Sayfa : 20:28,34 :40, bas
mayazı : 181). 

(Madde - 53). 

[30] - Teklif Hükümetten gelirse, karat· 
şeklinde çıkmış aflar da vardır. 

- Adalet Komisyonu affı kabul etmezse işi 
bir raporla DilPk<;e Korhisyonuna bildirir. (3. 
IT. 1937). 

- Adiiye Encümeninin affı kabul etmemesi 
üzerine, ısrar eden Arzuhal Enetimeni keyfiyeti 
bir mazbata ile Umumi Heyete arz etmiş ve ne
ticede af teklifinin hazırlanması için iş, Adliye 
Enetimenine havale edilmiş ise de eski noktai 
nazarında ısrar eden enetimenin hazırladığı 

mazbata Umumi Heyetçe kabul edilmiştir. (23 . 
III . 1955 - Sayfa 50 :53, 25 . lV . 1955 - Sayfa 
447 :455). 

(Madde - 54). 

[31] · Milletvekillerine, Meclisin çalışması 

sırasında, komisyon kararının dağıtılması şar

tiyle bir aylık süre kesindir. (Anayasa Komis
yonu raporu. Birle§im : 57 - 1. III. 1950). 

(Madde - 57). 

[32] - Komisyon kararının Kamutayda gö
rüşülmesini istemiş olan kişinin artık milletw
kili olmamas1, raporun Kamıltayda görüşülme
sine cnge.l olmaz. (8. l. Hl40 - Anayasa Komis
yonu r·aporu - 4/2). 

(Madde . 57). 

[33] - U32 numaralı Karar: 

Dahili Nizamnamenin 57 nci madde&inin son 
fıkrası ınucibince katileşen Arzuhal Encümeni 
ınukarreratının linfaz edilmemesi halinde mıebus
lamn niza.ınnamedeki usul yoliyle murakabe va
zifeleıini yaparak kanun hükümlerinin tı:ı.tbi

kıni aramaları mümkün ve tabii olmasına göre 
terenclüde mahal. bn·akmıyacak bir vuzuhta olan 
Dahili Nizaınnamenirıt bu maddesi hükmünün 
1:1efsirine rrıaha'l görülmemiştir . . 

1165 numaralı Karar: 

- Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesinde 
«Her mebm~ cetvelin dağıtıldığı günden başlı
yarak bir r.,y içinde Arzuhal Enetimeninin ver
diği karıarın Heyeti Umumiyede tetkik Vf' mü
zakeresini istiyebilir. Bu hald.e encümen o ar
zuhal için mazba.ta tanzim ve takdimirre meC'
hurdur» denilmekte olmasına göre her hangi 
h il' husus hakkında Arzuhal Encümeninin bir 
ınazbata tanzim eylemesi diğer cncümenlerdeki 
nsul~ tabi olmayıp, ancak cetvel ha'lindc mıebus 
ve vekiliere dağıtılan k:ırarlara bir ınebus ta
rafından itiraz edilmesine bağlı bir keyfiyettir. 
Binaenaleyh, kanuni müddet zarfında yapılan 
bu itiraza }{arşı mazbata tanıimi lazım ve za
ruridir. Bir Devrenin bitanunda veya intiho
bın tecdidi halinde sad-ece kanun teklif ve Hi
yihalarının hükiiınsüz kalacağı hakkındaki Da
hili Nizamnamenin 69 ncu maddesinde şahsi 

hukuka dair sarahat bulunımaması bu madde
nin mefhumu muhalifinden doğan ve Büyük 
Millet Meclisinin yirmi senelik teamiliii ile bir
leşen bir kaide olmasına göre bu nevi m:a.zba
taların yen i DPvre içinde müzakere edilmesi 
lftzımgelir. 

Teşkilatı Esasiye Kammuııun 82 nci maddesi
ne göre vatandaşlarm gerek şahısıarına ve gerek 
amıneye mütaallik olan kavanin ve nizarnata mu
halif gördüklel'i. hususlarda Büyük Milılet Mecli
sine müracaat ve şikayette bulunmalan Türkle
rin amme hukukuna taalluk eden haklanndan 
bulunmakla sırf şahsi hukuka nı.iitaallik olarak 

-
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tanzim kılman bu nıa~bataları hü.kü.nıden ıskat 
ctmiY'en teamiilün Teşkilatı Esasiyenin ruh ve 
pl'ensihine <le tamamİyle uygun olduğu meydan
dadır. Şu hale göre Arzuhal Enciimeni' kararına 
ınebusla.e tarafnıdan itiraz ancak mazbatamn 
tanzimü1c saıik olup bu mazbata tanzim olunduk
tan sorira Heyeti Uımuniyenin malı olacağı ci
hetle ith·az eden mebusmı bu intihap cl:evresin
cte mebus olup olmaması ve müzakereele hazır 
bulunup hulunnıamasııun mazbatanın Heyeti 
Umunilyecle müzakeresine hiçbir suretle mani 
teşki'l etmiyeceğine karar verilnilştir. 

8 Kanunnsani 1940 

1186 numaralı Karar : 

- Artvin Hudut 'l'aburu Dördüncü Bölük 
Komutanı iken 34 7 numaralı Kanunun dördün
cü maddesine tcvfikan tekaliele sevk edilen Yüz
başı Mehmet Kamil Si.isim hakkında Arzuhal 
Encümeni tarafından evvelce menfi karar ve
rilmiş ve mumaileyh bunun üzerine muhtelif 
merciiere müracaat etnilş ise de bu merciierden 
lehine bir karar istihsal edemediği ve Son Tet
kik Mercii Encümeninin aleyhinde verdiği ka
rara itirazen tekrar Meclisi Aliye müracaat ey
lediği ve bu istidasıııın 3410 sayılı Kanun mu
cubince Askeri Temyiz Mahkemesine devredil
diği ve meseleyi bu suretle ele alan Askeri 
Temyiz Mahkemesinden lehinde bir karar sadır 
olarak bu karann katileşmiş olduğu anlaşıl

mıştır. 

Arzuhal Enci.i.meni kararlarının mahiyeti bir 
ay zarfında Meclis azası tarafından itiraz vu
kubulmayınca katiyet kesbederek Meclis kararı 
halini alacağı Dahili Nizamnaınenin 57 nci mad
desiyle tasrih ve tesbit edilmekle beraber kaza 
mercilerinden sadır olan ilaroların tcbdil ve tağ
yirine de imkan olmadığı Teşkilatı Esasiye Ka
nununun 54 ncü maddesi sarİlı hükmü. iktizasın
dan bulunduğundan sırf bu hadiseye has ve 
munhasır olmak üzere mahkeme hükmünün in
fazı lazım ve zaruri bulunduğuna karar veril
miştir. 

31 Mayıs 1940 

1187 numal'alı Karar : 

- Askeri katiplikten ıni.i.tekait İrfan Ak
yi:i.z'ün tekaüt maaşı hakkınd.aki talebinin red
clininatık olan Divan Heyeti Umumiye kararı, 
Birincikanun 1938 : Şubat 1939 aylarına ait ra-

por üzerine Meclisi Alice ittihaz huyurulan 
1145 numaralı Kararın 3 nci.i. fıkrasİyle tasvip 
huyurulmuş ise de bu karardan evvel muma
ileyhin Divanı l\fulıasebat karaı·ı aleyhine As
ker1 'l'emyiz Mahkemesine dava a~tığı ve neti
cede n1ezkur mahkemeden iddiasının varidol
duğuna dair· karar istihsal cylediğ·i anlaşılmış

tır. Aynı mesele hakkında daha evvel sadır 

olan mahkeme ilanıının tebdil ve tağyir ve te
hir edilnilyeceği Teşkilatı Esasiye Kanununun 
54 ncü. maddesinin sarahati iktizasından oldu
ğmıdan İrfan Akyüz hakkındaki mahkeme ka
rarının infazı icabedeceğine karar verilmiştir. 

31 Mayıs 1940 
(Madde. 57) 

[84] · Bu gibi işlerde Bakanın görüşmeler
de hazır bulunması isteme ve Kamutayın kara
rına bağlıdır. (12. V. 1949 - T. D. S. 359 :364, 
381 :384). 

(Madde - 58). 

[85] · Kamutay buna sadece bilgi edinir. 
(10 . XI. 1932). 

(Madde • 60). 

·[86] • Ka.nıutay fbuna sadece bilgi 'Cdinir. 
(10. XI.1932. T. D. S. 17). 

- Bu lhUJsuiSta M·eclis Hesaıpılarım İnc·e·leme 
Komisy'Onunca hazıı•l·anan raporlar ihaıktkında 

müzalkere lde yapılmıştır. (17, 19, 21 . XII. 1'951 -
T. D. S. 210:221,239:266,276 :284, 21 . m . 1955 
T. D. S. 4 :37). 

- 541()8 sayılı Kanuna ıbaıbmz ! 
('Maıdıde - 62) . 

[37] - ıBn ıkesinıheısap cetveJlıeri KaımUJtayca 

billg'i ~dinild~lden ~onra, Mulraısebei Uımuınıiye 

Kanununun 127 nci ımwddesinin son fııkraısı ge
reğince, doğrudan doğruya Hazine hesabı umu
misine lk.atılma:k üzere Hü'kriilrne'te gıönld.eri'lir. 

(T. D. 28 . TV. 1932- S. ll) 

(13. I . 1936- S. 30) 

(Ma'<ldıe - 63). 

[38] - 1169 numara ve 25 Ha·ziran 1926 :t!a
nllhli Kanunun birinci maddesi (Muaddeıl :9 'Ma
yıs 1928 .tariMi ve 1238 No. ·Kanun): 

'Bi.i.lyi.~k l\fHlet Meclisi Dahi<lı Ndzamnamesinin 
a:ltmış ıbe§inci maddesi muc1'birrce iM~<iliB Hesap
larının 'Te'tkiln EnCIÜırneni azasından muralkafbe 
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vazife. inıi ifa edecek zama. şehri yüz el:li lira ü c
t•eti huı~ur veııi'lir. 

Bu madde ni n hüik>mü ı 'I'cşr~nıisani ı9ı27 ta
riıhinden fbaşlıyan i~t~maa ıda şil!milıdir. 

(Ma:dde - IY5). 

[39] - Havale :meseleleri ıhall{Jkmda, 27 . XII. 
1948 bari'lıinde Kamuitayda cereyan eden ıtartış
maiJ.ara 1Jakımz! 

( 'I'. D. S. 82ı:338). 

(Madde - 66) . 

[40] - 113 ·ncü nıoıta ıbaıkımz! 

(ıMaddc - 67) . 

[41] - Bahıkesir Milleıtvmli Il. M. Çar:ııl\Jh , 
lbirka~ arkada§iyle verdiği lbir ıtekliftelki imza
sını •geri a:hrırştır. (3. J1X. 1947 T.V. S. 563 :564). 

- Ordu Miolleıtıvcldli Refet .Ail{lsoy'un g-eri 
' 'erilmesi·ni isltediği ıoor .teUdifini 2'Jongu1dalk Moi•l
letovekili R.itf-at HilviiŞ'oglu ·kaıbuUenırııi~tir. 

('I'. D. 26. I. ı95 1 - Bayıfa. 378 :379) . 
(1\fadde - 68) . 

[42) - .\na•yasa Kionıisyionu rapıoru 8.I.ı940 
-+/2. 

- 38 nurnaratlı nütltaki 1165 numaralı Karara 
lıakımz ·! 

(l\fa.dde - 69 ) . 

[43] - ı06 ncı mn,clde ilc .karşılaştmmz! 
(Maıddoe - 76 ). 

[44] · Şapka Kanununun •kalbulündcn beri 

Ba~kan, kürsüde fra'kla ıoturur. 
- 1 . VI 1'94\'5 te Başka•nıV'eki'l'i Dr. M. G-er

men, RCiiıııliıkften ~ekilidiğ,ini söyliyeırek 'l{,Ursüyrü 
boş ıbıra'kınca, BaŞkan Renda hemen yerine ge~
miş ve günlük elbisesiyle başkanlık etmiştir. 

Ve yine 5 . VT . 1950 de Başlmnvekili Fuad 
Hnlfısi Deınirelli, seçim tutanağının oylanınası 

işinde, kürsüyü Başkanvekili Hullısi Köymen'e 
bırakmış, •ı da günlük elbisesiyle Başkanlık et
miştir. 

- Başkan, Kanıutaya hr-ı · hangi bit· tebliği 
ayakta yapar. 

(14. V . 1945 - 1'. 1>. B. 54) . 
( ı. II . ı952 - T. D. S. 6). 
(13. IV .1953 - T. D. S. 361). 
(18. V . 1953 - '1'. D. S. 296 :297). 

(22. VI . 1953 - T. D. S. 168). 
(23 . VII . 1953 - 'I'. D. R. 1137). 
(ı4. V . 1954 - Z. C. S. G). 
(!1 . VT . 19;)4 - Z. C'. S. 130:151 ). 

(Zı. VI .1954 - Z. C. ı:l. 2ı7). 

(]7. I . 1955 - Z. C'. K 85 :86). 
(15 . IV . ı955 - Z. C. S. 345 :346). 
(10. 1 .1956. z. C'. s. ll). 

(16. VII . l956 - Z. C.~. 317 ). 
(Madde - 81). 

[45] - 22. XI. 1946. T. D. S. 104-. 
ve madde - 95 e bakınız! 

(12. I . 1949. T. D. S. fi 1 :62). 
(12. VI .1950. T. D. S. 169). 
(12 . I .195ı. T. D. B. 162:167). 
(Madde - 83). 

[46] - 5 . II . 1951 tarihli ;39 ncu Bil'leşim Tu
tanak Dergisine bağlı Anayasa Komisyonu ra
poru na ve lıu hususta ccı·eyan eden müzakcreye 
bakımz! (Sayfa 51 :52 - basmayazı 76). 

(Madde - 85). 

[47] - Hükümet <:ekilmiş lıulunm·sa Kamu
tay, yeni Hükümetin kumluşuna kadar kanun
ların görüşülmesini geciktiı·ir {25 . 1 . 19;~9. 

9. Vl. 1948, 17. I. 1949 ve 2. XIJ. 1955). 
- (ı2. Y. 1949. T. D. B. 381 :384). 

[48] - 220 nci maddrye bakınız! 
(Madde - 87 ). 

[49] - ( 1 . X l . 1950 - '1'. D. ~ . 15). 
cıı. vn . 1956. 220 ) . 
c ı. rx . 1956. s. ı oo2 ). 

(Madde - 92 ). 

[50] - (23. [Il o 1950 - '1'. J> . s. 78l ). 
('23. ll . 1956 - Z. C' . B. 5-80) 
( 7 . Vl . 1957 - Z. C. S. 84 ). 

(Madde - 94 ). 

(51] - 45 nci nota bakınız! 
- (21. J . 1949 - '1'. D. R. 157 :159). • 

(Madde - 95 ) . 

(52] - '['eşkilatı l~sa siye Kanununun 20 nci 
maddesinin son fıkrnr.;ına bakınız! 

(Madde - 98 ). 

[53] - 1367 numara lı Karar : 

Kanun başlıklariyl e fasıl unvanıarı w 
ha~iyeleı· hakkında 

Umumi Heyette müzakere edilen kanun tek
lif ve laylhalarının ba.~lıklariyle fasıl unvanlıı
rının ve madde kenarlarına not halinde konul
makta olan haşiyelerin bazan okunmakta ':e ba
zan da okunmamakta olmasına mebni bu husu -
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sun kati ve esaslı bir §cklc konulımısı intizanı 

ve istikrar bakımından muva!ık görii.lmüştür. 
Kanunlarm ruhu <'Sasen maddelerde münde

viç hüküm vr ifaaeıcrl<' tayin w tavzih edilmek
te ve tatbikat da o maddPler ınazmunnna göN 
yapılmakta olduğu cihetle kanuııların sırf ına

hiyetlerini gösterir surette yw..ılan bruıhldarı ve 
alakadarlara kolayhk tPmini maksadiylr derc<>
dilen fasıl unvanıarını ve maddel<>rin kısaca bi
ı:er hıılasası ııcklindc olarale kenarlarına konu
lan haşiye ııotlannı da kamm Jıükümlerini ay
nen ihtiva ve ifad<' <>diyor gibi telakki etmek 
doğn1 olamıyacağından v<> bu ıwklin kabnlü ha
linde tatbikatta birtakım karıf)ıklıklar vukuu 
ınclhuz bıılunduğuııdmı bunların kanun metnin
den sayılrnalarına mahal olınadığ·ma; 

Şu kadar Jö, bunların kanun hükümlerine 
intıbak etmesindeki lüzum derkar olduğu eihet
l.e bu hususta bil' aylarılık vukua gelmemesini 
temin iGin kanunlarm müzakeresi esna.<ımda 
ha.~bkJaı· ve fasıl unvanıarı ile madde kenarla
nndaki haşiye notlarının dahi okunmasına; 

Ve haşiyC' notlarının Umumi Heyette okun
muş olacağına göre, Resmi Gazetede aynen neş
ı·edilmesindc ·bir mahzıu değil, bilakis aH\.kadar
lara temin C'de<>rği kolaylık balmnmdan faydah 
olacağı cihetle bu haşiycl!'rin de, kanun metnin
den addedilmenıek Üı>:C'l'<', kanunlarla birlikte 
neşrinde clrvam edilmesine; 

Karar verilmiştir. (Ci lt : .:ı. - ~ayfa : 114 ve 
Cilt : i - Sayfa : !16. 141). 

2fi Kamınnsaııi 1944 
Bu işlr ilgili tartı~malar : 
Dönem : V I - f'il1 ı fi - Sayfa 107 
Dönem : VTT- Cil1 ..J. -Ray-fa 23- Sütun 1 vr 2 

,.e Sla~·fa 24- Sütun 1 
( 5 . VII . 1 !14-:3) 
(Maddq - 99). 

(54] - 'J'üm halinele kabul ulunan kanunlaı· 
da vardır. (192G ''e lG . Vf . 1!1fi6) . 

(Madd<' - 9!1). 

[55] - Sayıştay r·apol'la111nıı da bir <1<>fa gö
rüşülmesi adet olmuştur. 

- 114 ncü ınadd<>nin son fıkrasiylf' 2:32 nei 
maddenin ikjnci fıkrasına hakınız! 

-- Birinci görii~mede ~ıkarılınası kabul Pdi
lon bir nıacldcniıı 1 ekrar görüşülmesi hakkında 
ikinci görüşmcd<' dcğiştirg<> verilebilir. 

(T. D. 26 . \~T . 1!1-W - S. 157). 
(l\fachl<' - 100). 

(56] - :ı4 ıH·ü ınadueniıı i nci fıkrasına ba
kınız! 

(:Madde - 101). 

[57] - Ki f:ıyeti müzakere sorulara cla şii
mileli ı·. 

( '1'. D. 27 . ll . 1952. 8a.yfa- 964:965). 
(Maclcl<> - 104). 

[58] - 'l'ürk ÜC'za Kanununun bfızı ınaddele
ı·inin deği.ştirilııwsi hnldmıdaki kanun tasarısı

nın giirüşiilııır.·i <>snasında maddelere geçilmesi 
kabul <•dildiktcn sonra yalnız l-ll ve 142 nci 
ınaddrll't' ele alınaı·nk diğel' maddeler koınis

yona iade edilmiştir. 
('1'. D. 23. Xl. 1951. Sayfa -176 :186). 
(:.\ladd<> - 105). 

[59] - Ağn 11illrtvckili C'elnl Yardımcı'nın, 

hastaı)('. oknl, park, meydan, cadde ve eınsali 

müessese ve yapılara yaşıyan kişi adlarının kon
maması lıakkmdaki kannn teklifinin maddeleri
m• gc<:ilnıcsi kahul edilerek görüşülıneye baş

Jaııımş. fakat madcleleı· kabul edilmediğinden 
tcklif Trdcledilıııiştiı·. 

( '1'. lJ. 8 . Yi . 1951. !-layfa - 118 :120). 
(Mail<lr - lO:J). 

[60] - Biı· tasan, ikinci gonışıne esnasında 
Kaınutayca. ilişkin konıisyona değil de, geçici 
bir konıisyoııa Jııwale olunınuşsa, Kanıutaya tek
ı·ar geldiğind<' o tasarı yeniba.~tan iki görüşme
Y<' bağlı 1utuluı·. 

('I'. n. ao. _,'II. 19-to- s. 220). 
7G ııcı ınnclde ile karf)ılaştmnız! 

(.\fadde - lOG). 

[61] - Biı·iıwi görüşn1C' swı.smda bir ıuadde·
ııin kanundan ı-:ıkarılması teklifi retlenmiş ve 
mndcle kabul ('(1ilıniş iken ikinci göri.işnıe sıra

sında o maddC'ııin ı:ü;:arılması yine teklif olu
ııahiliı·. 

('1' . D. 1!) ve 2-+. UJ. 193~ -R 64 ve 72). 

- 1 J!) lll'U ınaddrnin 2 nci fıkrasına bakınız! 
- 'İ'okacl ~fclmsu Rıtkı Atanç'm, Tekel Oc-

ıı<•l .\liiı1üdüğü yapı işlerinin Bayındırlık Vc
kfılrtinc d<'ni hakkında kanun teklifi (Rcdde,
dilıniştiı·.) 

(21.l.!D)3-'l'. D. S\. ;~04:311). 

- L!ol'Uın ınehusları Ahmet Baş1büyi.i.k ve 
llli.seyin Orta krıoğlu 'nu. n. Emirher ve Scyis 
rl'lcri hakkındaki Kmnmun 1 nci ve 3 ncü mad-
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delerinin değiştirilmesinf' dair olan 1600 sayılı 

Kanunda değişiklik yapılınası hakkında kanun 
teklifi (Reddedilnı~ştir. ) 

(4 . Il . l95:J - 'l'. D. S. 64:66 ). 
- Tekirdağ M<'busu Şevket Mocan'm, su

bay ve memurların protokollin tesbit ettiği hal
lerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bn
lunamıyacaklarma dair kanun tf'klifi (Redde
dilmjştir. ) 

(25 . XI . 1953 - 'l'. D. S. 393 ). 
(Madde - 107) . 

[62] - Kendisine böyle .bir «İzin» verilen 
milletvekili yeni bir teklif yapamaz. (24 . Til . 
1932- Sayfa 75), ancak görüşme konusunu !han
gi gerekçeye dayanarak kabul veya redeletti
ğini söyliyebilir. 

(T .D. 29. V . 1944 - 8. 418 - 30 . XII. 1946 
S. 843). 

(Madde - 110) . 

[63] - Kifayeti müzakere sorulara ua şamil
dir. 

(T. D. 27. II. 1952- S. 964:965). 
(Madde - lll). 

[64] - Ajans ile ilan dahi böyledir. 
(T. D. 12. VII. 1940- S. 63 :64). 

(Madde - 115) . 

[65] - Birinci görüşmede çıkarılması kabul 
edilen bir maddenin tekrar görüşülmesi hakkın
da, ikinci görüşmede değiştirge vcrıilebilir. 

(1', D. 26.VI.1940 - S. 157:161). 
(Madde - 116). 

[66] - 107 nci maddeye bakınız! 
(Madde - 119) . 

[67] - Konrisyon dikkate alınan değiştirge
ye uymak zorunda değildir. 

(Madde - 119). 

[68] - 292 numaralı Karar : 

- Divanı Muhasebatın, lüzumunda bir ka
nunun tef.<ıirini Meclıis Riyasetinden talebetmek 
hakkına malik olduğu, Heyeti Umumiyenin Yir
mi İkinci !çtimaınm Birinci Celsesindc takarrür 
etmiştıir . 

6 Kanunusanİ 1927 

669 numaralı Kararın 8 nci maddesi : 

- Tefsir kararlarımn makabiine şümulü tabii 
ise de tefsirden evvelki usul ve alıkama tevfi-

kan icra ve ikmal ve alakası kat 'edilmiş ve em
rivaki halini alnu~ olan mesaile de teşmili ha
linde t efsir ilC' az ~ok münasebettar kaffei mu
am r liltm .vrnidC'n t rtkik ve tadili icabedip buna 
isC' ınaha l \ ' C' iınldn olmadığından 158 nuına

ı·alı tc>fsir karanndan evvel tasfiyeye tabi tutul
muş ve müdcleti hizmeti on beş seneden dmı ol
mak dolayısiyle ikramiyesi verilerek alakası 

kat ' edilmiş olan ınemurlara mezkı1r tefsir kara
l'ına istinaclrn iadci muhasebe suretiyle tekaüt 
maa~ı tahsisi gayricaizdir. 

24 Kamınuevvel 1931 
-·- Bir encüıncn , kendisine muhavvel bir tef

sir talebi hakkında, kısmen, tefsire mahal olma
dığı yolunda bir maz.bata tanzim edebilir ve kıs
men de o tefsir talebini bir layiha mevzuu ya
J>abilir. 

'1944 - basmayazı 126 
(Madde - 124). 

[69] - 24 . Xll . 1951 tarihllı 21 nci Bil'le
ışıimdc , Gümrük ve Tekel Komisyonu rapoı:u 

üzerine cereyan eden müzakerelere bakınız! 
(T. D. Sayfa - 312 :320) . 
(Madde - 124). 

[70] - Bir tasarı, komisryondaıı Kamutaya 
yorum şeklinde gönderilirse, yorum g-ibi, hir 
defa görüşülür. 

('l'. D. 27. Xl. 19:~;J - S. 55 :G9 ) . 

(Madde - 124). 

[71] - 156 ncı maddeye bakmız! 
-- Genel bütçeden ödenek alan katma bütçe

ler, Maliıye Bakıanlığı Bütçesinin kabulünden 
evvel görüşülemez. 

(24 . XII . 1948 - T. D. Sayfa - 281 ) . 
(Madde - 126). 

[72] - 23 . I . 1952 tarihli 30 ncu Bideşim 

de, Bütçe Komisyonu Ba,c;;kanlığı tezkeresi üze
rine ceı·eyan eden görüşmelere bakmız! 

(rl'. D. Sayfa - 260 :268 ). 

(Madde - 126). 

[73] - Bu müddetin 3 güne indirilmesi için 
Afyon Karahisar Milletvekili Berç 'rürkeı-'in 

yaptığı teklif retlennı~tir. (3 . XII . 1945). 
- Bu yel1i gün meselesi hakkında, :3l . X l l . 

1947 tarıihli 1'. D. Siinlıı 895 ve 896 ncı sayfa.la
rında, Başkanın sözlerine bakınız ! 

(Madde - 127). 
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[74] Kamutayea kabul olunan Büt<:e Ko

misyonu raporundan (S. Sa.Y1sı : 133 <' üc:i.iıı<'Ü 
ek) : 

- Meşg·ul bulunan memur:iyet kadrolannm, 
ne Hiikünı<'t, ll<' ele koıniRyonea, ilgili kanun
larda usul<'n tadiHlt yaınlmadıkı:,ıa (f1) eetvclitH' 
alınması tcklifıinin nygnn olmıyaeağına luıı·nı· 

verildi. 

c'r. D. 22 . n . 1949 - s. 387 :41-t). 

('I'. D. '27 . H . 1949 - S. 968 :969). 

()laddc - 127). 

[75] - Tunceli Milletvekili Necıneddin Sahiı· 
~ılan 'ın sözleri V<' önergesi - 19 . II . 1947 . T. 
D. S. 278 :281. 

Ve ayrı<'a : 

[6 . V . 1953 - 'l'. D. K -1-8 :51. 213 . U . 1 951-i -
Z. C. S. 545, 550 :55J, 26 . ITT . 1956 - Z. C. R 
1294, 3 . Xli . Hl56 - Z. C. R. 18, 9 . 1 . J95'i' -

Z. C. 8. 23:24. ]6 . I . 1957 - Z. C. ::i. 92J 
Y<' de bakınız. 

(l\üıdd('- 127). 

[76] - Beş milletvekili h<>men ayağa kalk
malıdırlar. Aradan zaman ge<:memelidir. 

(T. D. 9 . V . 1941 - ~- 42). 
(Madde- 1M). 

[77) - 115 numaralıı 1\aeaı-a ve yel'leşen acll·
tc göre aktarma Vt' ekleme ödenek kanunla
riyle kesinh<'sap kanunları fla a<:ık oylamaya 
konur. 

(Madde 168 e de bakımz). 
(l\ladde- 135). 

[78] - 28 . XH . 1946 tarihli Oturumda ('1'. 
D. S. 757,758) bit· kanunun bir maddesi hakkın
da verilen değiştirgenin açık oya konulması 19 
imzırlı bir önerge ile teklif edilmiş ve değiştir
ge Kamutay Başkanhğmca a~ık oya arz <'dil
miştir. 

-Ve yine 30. I. 1950 - T. D. ~- 423, 
12. II . 1951 - 'I'. D. S. 141, 
27. IV . 1951 - T. D. S. :315, 
23. VII. 1951 - T. D. R 277:278. 
23 . II . 1952 - 'I'. D. S. 551 :552, 
23, 31 . III. 1952- T. D. S. 80,108, 

9 . VI . 1952 - T. D. . 146 :147. 

9. VII. 1953 - T. D. S. 413, 
1. III . 1954 
2. III . 1954 

~) . [ll . 1954 
21 . VI . 1954 
:lO. VT . 1954 
18. V . 1955 

1,4 . Vl . 1956 

6. VJ . 1956 
7. Vl . 1956 tariMi toplantılada bunu ta

kibeden muhtelif tarihli içtimalarda muhtelif 
konular, (15) imzalı önergeler üzerine açık 

oya arz edilmiştir. 
( l\f arlde - 1 :{6 ) . 

[79] - 7 Ocak J 947 tarihli Resmi' Gazetede 
böyle bir ilan yapılmıştır. 

(Madde- 136). 

[80] - 16 . Xll . 1946 tarihli Oturumda Ka
mutaya arz olunan Başkanlık Divam kararı. 

('I'. D. ~- 154). 

Kamutayın 6 . Xll . 1946 günündeki Birieşi
ıninde Abdürrahnıa.n Münip Berkan'ın seçim tu
tanağımn oylmımasında yanlışlık olduğundan 

bahsile yeniden oya konulması için işin günde
m!' alınınası hakkında İstanbul Milletvekili Os
man Nuri Köni ve üç aı-kaJ.aşı tarafından, oy
lamadan beş gün sonra, 11 . XII. 1946 günü Baş
kanlığa sunulan önerge, İçtüzüğiiıı 201 nci mad
desi gercğinc<', Başkanlık Divamnca incC'1endi. 

Bu konudaki görüşmcleı· ve incelemeler so
nunda aşağıdaki noktalaı· tesbit olundu : 

J. Yanlaşlığı iddia edilen oylamalan flü
zeltmek, lçtüzüğün 1 !37 nci maddesi gereğince 
Rirleşim esnasında Başkanlığa ve Birleşimden 

sonra 201 nci madde uyarınca Başkaıı:fuk Diva
nına aidolduğıından 6 . XII. 1946 günündeki 
Birleşimde Başkan tarafından tebliğ edilen oy
lal'la varılan sonuç üoorinde, bu hükümler dı
şında her hangi bir değişiklik hüküm ifade et
mez. 

2. İçtüzüğün 137 nci maddesi gereğince 
açık oylamalarda muteber olall! renktir. Bundan 
başka 6 . XII . 1946 günündeki Birleşıimde mil
letvekillerinden bazıQannın sorması ü.rerine 
rcnklere ııiayet edilm,esi mecburiyeti Başkan 

tarafından ayrıca, açıkça, ınükerreren ve kesin 
olarak ifade o1unm,uştur. 

Kaldı ki, renk iimrine yapılacak ıişaretlerin 
itibara alınması ve btmtın tetkik vesilesi sayıl
ması İçtiizüğiin hükü.msüzlüğünü ve Büyük 
Millet Meclisi karadannın istikrarsız.lığını in
taceder. 
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Bu dmıuma göre, İçtüzüğüıı sal'ahati ve Baıı
kanlık makamının ikazı karşısında, her hangi 
bir oy puslası üzerinde, 1çtüzüğc aykırı ola
rak bulunacak bir yazı hükümsüzdür. 

Yukarda yazılan sehrple~ hinaen fi. XII. 
l 946 günündeki: oylamada. Başkanlık Di Yanın
ca değişikliği gerektiren bir cihet görülmemiş 
ve BaşkanJıkça tebliğ olunan lurra11n tam ve 
muteber olduğu neticesinr varılmıştır. 

Saygılarımla arz edıerim. 

(M:addr - 137). 

'T'. B. :YI. l\f. Başkanı 
K. Karabekir 

[81] - Oya katılan üyelerin salt(;okluğu 
(29. XI .1950 - T. D. S. 267) . 
(Madde - 143). 

[82] - Eskielen çoğunluk yoksa seçim !J'cl<' 

cek Birleşime bıralolırclı. (23 V<' 25. XIT. 1942) . 
VIII. Döncmden beri r,oğunhık olınrıdığı tak

dirde 6 ncı ınaddedıe olduğu gibj, :ı <lefa oy top
lanmakta.dır. 12 . II . J 947 

- 80 nci n ota da bakınız! 
(Madde - 143). 

[83] - Müzakere nısahmda iiçtr iki eks<>ri
yetc liizum yoktur. 

(T. D. 17 . XII . 1952 - ~ayfa. 294 :29~). 
(Madde - 146). 

[84] - Tutanaklarm basında ayııen yayılına
sını istemek, kararda cezaıi hir mücyyide bulu
namıyacağına ve hX>r gm-:etenin ha(·nn huna ınii: 

saidolamıyaeağına göre, ıloğnı o1nu1i::. 

(23. VI. 194H - T. D. S. :~58 :~l:'j!) ) . 

(Madde - 147). 

[85] - Baş.bakana tcvci.h olunan soı·nlara il
gili bakanlar cevap vernırktcdirler. 

- ~oru sahibi Kamutayda hazır lıulunına(lığı 

halde dahi Hükiiınet ar<ıklamada lmlunnnı~tur. 
(6 . VJ. 1949 - T. D. R ~03 :!104 - 2:3. ili. 1950) . 

(Madd~ - J49). 

(86] - 20 . XI . 1946 taı-ihli Birl<>şimdr Ha~~ 
kanın sözleri. 

('r. D. s. 80). 
(:Ufaddc - 150). 

[87] - Bakan, aym konudııki :;otu iineı·g-c
lerine birleştirerek cevap verebilir. 

(12 . n. 1947- T. n. Rayf:ı 12:1;. 

(1!.1 . VI . 1950 - 1'. D. ::Jayla: 199). 
(19 . XII. 1956- Z. C. S. 176 : 177). 

- Tar·un Bakanı adına, Orman Genel Mü
(lüı·ü. 

(27. Xl. l950- T. D. S. 204 ). 

- Milli Savunma Bakanı adma, Hava Kuv
vetleri Komutanı ile Sağlik Dairesi Başkanı ce
vap verınişlerdiı·. 

(15 . XII_ 1950 - 'r. D. . 257). 
CMadde- J52). 

[88] - Rot'l1 öneı·gesinde yalnız bir imza bu
lunnr. 

( l2 . Il . l947 - 'I'. D. ~. 124 ve 131). 
(.M ad d<' - 1!J4). 

[89] - Başvrkil ele söz istiyebilir. 
(19 . XII. 1956 - Z. C. S. 188). 

- 87 ncj maddeye de bakınız! 

[90) - .\T ardin MiJletveJüli İrfan Fe ri d Al
paya'nın, Cumhuriyet Gaz0tesinde çıkan bazı 

yazılar hakkındaki sorusuna cevap veren Ada
let Bakanı 1\lahmut Esat Bozkurt'tan sonra, bu 
cevabın konusu olan, Muğla Milletvekili Yunus 
~adi Ahalıolu'na söz verilmiştir. 

('f. D. 5. VJ. 19~0- S. 5). 

- 1zmir Milletvekili: Mahmut .Esat Bozkurt'
un, lş Kanunu hakkındaki sorusuna Ekonomi 
Bakanı Mustafa Şeref Özkan cevap verdikten 
sonra, bu layİlıanın havale edilmi~ bulunduğu 
Ekonomi Komisyonu sözcüsünc söz verilmiştir. 

(1 . VI . 1932 - S. 2). 

- Daha sonraları, bilhassa Sekizinci ve Do
kuzuncu Dönemlerde' bu misaller ~oğalmıştır 

(21. XI. 1947, 24. XI. 1950, 3 . I. 1951, 22. I . 
1951, 27 . Vl. 1951, 7 . 1 . 1952, 11 . I. 1952, 4. II. 
1952, 24 . lll . 1952. 23 . XII . 1955 ve ll . II . 
.L956) 

- Bildirmenin 15 dakikadan fazla sürmesine 
yine Seldzinei Dönem başlarında müsamaha edil
nıif!, hatta bu yüzelen Recep Poker Hükümetiyle 
Meclis Başkanlık Divanı arasmda bazı ihtilaf
lar da (:ıkmışsa aa vaziyet sonraları yine clurul
nıuş ve son zamanlarda bu 15 dakika hususuna 
l~aşkanlık<;a itina göstedlme]d(' buhmuJmuştul'. 

- Bir de bakanlara ve soru sahibinr ikiııci 
defa söz vedlmcsi meselesinin bais olduğu karı
şıklıldq.r vardır ki, bütün bunların Dahili Ni
zammıın<>dr yaınlaeak yeni değişikliklerle ön-



leneceği umulmaktadır. 

(Madde - 155). 

[91] - 84 ncü maddenin son fıkrasına bakı
nız! 

(Madde - 136) . 

[92] - 1 . XII . 1950 tarihli 13 ncü Birleşiın 
Tutanak Dergisinin :3 :5 nci sayfalarına bakınız! 

(Madde - 157). 

[93] - Şim<liye ka<lar .Meclis soruştul'ması 

aşağıdaki olaylar hakkn~ua uygulanmıştır : 

1. Cebclibel'eket .Milletvekili ve Bahriy0 es

ki Bakanı İhsan Eryavuz, 24. XIT. J.H27 - Ya
vuz harb gemisinin tamiri meselesi - neticede 
keyfiyet Yüce Divana· sevk 0dildi ve İhsan Er
yavuz ile Bilecik Milletvckill Dr. Fikret hüki.i.ın 
giydil er. 

2. Gazianteb Milletvekili ve Ti(•aı·et. eski 
Bakanı Ali Cenani - 10 . III. 192~ - un ve zahire 
fiyatlarının yükselıııcsini öulcınek ic:ifı 'rierıtct 

Bakanbğ·ı emrine verilen 500 000 liraımı sarf 
sureti - mosele yine Yüce Divana tev<1i edildi 
ve Ali Cenani'nin hüküm giymesiyle nihayet 
buldu. 

:'{, Bahriye eski Nazırı Mahmut Muhtar 
(Paşa) Katıı-cıoğlu - 24. IV. J 928 - lııg-ilterc'de 
'rimes lı·on Works fabı·ikalal'ına kefal<.'tsiz öde
nen 20 000 İngiliıı lirası - Yüce Divan kmuldn 
ve (Paşa) tazminat ödeuıeyc hüküm giydi. 

4. 'rrabzon Milletvekili Ilasan Saka (:\la
liye eski Bakanı) - 9. VI. J 932 - haı·ut ve mc
vadelı infHakiye mesel si - Hasan Saka hakkın
da kovuşturnıa yapılınasına ve son tahkikatın 
açılmasına mahal olmadığını mülıcyyin rapo
run 15 . XII . J932 de kabulü ilc nws<.'lr ka
pandı. 

5. Brzincan Milletvekili ~affd Arıkan 

(Milli Savunma eski Bakam) ve Sinob ~Iillct

vekili Cevdet Kerim İncedayı (Münakalat eski 
Bakanı) - 16 . I. 1942 - Akdeniz'de batan Refah 
Yapuru hadisesi - 2 .li. 19-1:2 dt' .Meclis. tahki
kat icrasına lüzunı görmemiştir. 

6. Kayseri Milletvekili ve Güıneiik ve 'L'e
ke1 eski Bakanı 8uad Hayı-i Ürgüblü- 16. VHJ. • 
J946 - 'rckel İdaeesindc yapılan yolsuzluklar -
Yüce Divan teşkil edildi ve nııunaileyhin berfıet 
ettiği adı geçen Divannı 26 . XI . l948 tarihin
de okunan i<'zkrrt>sin<'lrn anlaşıldı. 

93-
7. İzmir Milletvekili ve 'ficaret eski Ba

kanı Atıf tnan - 7 Ey1Ul kararlarının vaktinden 
evvel ifşası suretiyle haksız kazanç temin edil
miş olduğu iddiası ü.zerine - )feclis soruşturması 
yapılınası hakkındaki talep 24 . XI . 1947 de 
rctlcnınişken -ı. . Vl . 1948 de böyle bir soruştur
ma yapılması kaı·arlaştınlınış ise de soruşturma 
-ıoııunda adı ge<:enin sorumlu buluıımadığına 

karar vcl'ilmi.ştir. (Karar - 1650). 

- Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yır
cah, :.\faliye Vekili Hasan Polatkan ve Devlet 
V ekili, Başvekil Yardmıcısı ve Hariciye Veka
lc1i Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında - ll . 
Ocak J95G. Kan~r No. 1951 - Beş muhtelif mad
deden - 20 Hazinın 1956 tarihinde, salahiyetle
rin kötiiy<' kullanılnıasındaıı mütevellit gerek 
ceııai ve gerekse mall: her hangi bir mesuliyet 
tcv<.'ihiııi ınuhik gösterecek hü:bir hal ve key
fiyetin buluııınad1ğınıı karar verilmiştir. (Ka
rar ~o. 1971). 

- Eski Devlet Vekili ~Iükerreın :::larol hak
kında - 8 Şubat J 956. Karar No. 1958 - altı muh
telif madde - 18 Haziran1956 tarihinde, muına
il<'yhiıı ceııai veya mali ınesnliyetini icabettiren 
he ı· hangi bir unsurun bulunınadığına karar 
veı-ilmiştir (Karar No. 1970). 

- Van vilayetinin Özalp kazasından 32 va
taıu.laşm biHiınuhakcıne öldürülmesi hudisesinde 
dalıli olanlar hakkında (15 . VIII . 1956. Kaı·ar 
1 ' o. 2027). 

(l\Iadde - 169). 

(94] - Ticaret eski Bakanı Ali Cenani olayı, 
Kamutaya, Sayıştay Komisyonunun bir rapo
riyle yollanımştır. (JO. III .1928). 

- Soı-uşturma önergesi, asıl sahibi vazgeç
ti~i takdirde bir başka milletvekili tarafmdan 

"' 
kabullenebilir. 

(23. VI. 1948- '1'. D. 8. 351). 
(:.\Iadde - 169). 

[95] - Beş kişilik komisyon, seç:imle kuıı.ı-

luı·. (16. J. 1942- T. D. S. 88 :89,91). 
(1 6. VIII. 1946- T. D. S. 77 :78). 
(9. I. 1953.- T. D. S. 96,110 :lll). 
(13. n. 1956- z. c. K ı66 :167,177,180). 
()Iaddc - 170) . 

[96] - AçJk oy isterıcmez (24. XI. 1947). 
(136 ncı madde - Fıkra 1). 
(.\Tacldr - J71 ) . 
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[97] - Gürnı-ük ve Tekel eski Bakanı Suad 

Hayri Ürgüblü'ye yazılı savuıımasını yapması 
için on beş gün önel verilmişti . 

(T. D. S. 372 - 17.IX . 1946) . 

(Madde - 171). 

[98] - Suad Hayri Üı·üblü meselesinde kcy
fiyet Adalet ve Anayasa komisyonlarından ku
rulmuş bir Karma Kornisyona havale edilmişti. 

(T. D. S. 67 - 15. XI. 1946). 

- Eski iktisat ve 'l'ieaeet Vekili Sıtkı Yır
ealı, Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Devlet 
V ekili, Başvckil Yardımcısı ve Harieiye V eka
lcti V ekili Ti'atiıı Rüştü Zorlu haklarında tah
kikat icrası Adiiye ve Teşkilatı Esasiye eııeü

nıenlerinden kurulan Muhtelit Eneümene havalr 
f'dilmiştiı·. ( Z. C. S. 58 - JJ . T . 1956). 

- Eski Devlet Vekili Mükerr·em Sarol hak
kında tahkikat ierası Adiiye ve 'l'eşkilatı Esa
siye eneümenlerindeıı knrulan Muhtelit Enei.i.
ınene havale edilmiştir. (Z. C'. S. ı:m- 8 . TJ . 
1956). 

- Yine Van vilayetinin Özalp kazasından 32 
vatandaşın bilaınuhakcme öldürülmesi hUdisesin
de dalıli olanlar lıakkında tahkikat icrası Adli
ye ve '!'eşkilatı Esasiye en<'Üınenleı·iııden kurulan 
MU!h:teJi:t Eneumenıe lhaıvaiJ.e redi:lmiişliı·. ( Z. C. S . 
383::>98- 15. VJIT .1956) . 

- Özel ı:lom~tnı•nıa KO'rni'syıonu s-e(:i•nılc .mi. 
kur 'a He !mi? 

( 1\bdcl€ - 172) . 

[99] - ıBarheiye e~ki Balkanı !hsan Erya
vuz'un. Yaıvuz ve Havuz olayında Soruşturma 

Kıomiısyı<.mu ıbazı ldşi'lcri ıtJUtturmuştm. (Karma 
Komi 'J'Üll ltu1tanağ1 : 22 . I . 1'928) . 

(Madde - 17i3). 

[100] - 1506 sayılı Kaı·ar : 

Tekel Genel M!Ü'clttı'lüğü ile K~·bııtt rve Çalk
malk Telkcl Gcr:ici t'Jl•etme Maresi'ne !bağlı bfızr 
"işletme] eı•c1e yapılan :yio'lsuzlulldar ··do}ayısiyJe 

Gümrük n~ 'J'elkel e>Ski Dalkanı Suad Haıyri Ür
gıü1Jlü 'nüın cezalı veya aJkıçaılı ısorumunu Jgerek
rtiren l)ir hali olup olmaıdığı •halkılnnıda Aıdalet 

ve . \nayasa •k10mi~J~onıla rı ndan llmnılaeak Kar
ına J{iomisyıonra ~oı·uşıtmııhna yaı)ıl!mn:sırna; 

V e icabı nda ınüt~detin uzatılını ası i'qin K am u
•taya 'başvuru] ması 1kayldiylıe /bu lkiomisyıonun üç 

ayda ·i:şinıi bi1irmesine; 

Ve l<ıoın~syıonun veya :t~kil edooeği ikinci 
lk'omisyıonuıı :MecliS dJ§ında da •taih!ldka't ıyapma:k 
içi•n yetiki ısa:hı~bi ·ol ına!sına ; 

K·aı~ar veriiınioştjr. 

1 5'24 sayı 1 ı Karar 

Güımülk rve Tekel eskıi ·Baıkamı Suruel Hayri 
Üı•gülb'lü haıkkında rSorı:ııştu~ına )"apmak ve üç 
<tyida işini lbi·tiı,melk 'Üzere 15 . XI. 1946 rtaTiiılı ve 
1506 sayılı Karada kuı·ulan Karına Komisyonun 
göreV •SÜJ1eS'İ11İn 1'5 . 1 r . 1194 7 lt;arlhiınrdien ıİitiİ/bare•n 

ıii~ •bu(l<ulk ay daha uzabililllasına /karar verilmiş
tb·. 

180J sayılı Kai"ar : 

Türkiıye Büy.ü'k ·Millot Meclisirve imıil!§ıtıelmiliıltı 

ilc MiH! Saı·aylar. Kasır'lar ve Köşkleı-rd.Mi eşya 
lhaıkıkmdıa soruşltmnna yapınalk üzwe 1748 sayılı 
Karada vaızifelemliri1leın •ve 178.6 saıyıb Kararla 
da. •salahıiyctleııi .belli ıeıdi·lerı lkom:isyıonwn, i·c.abın

üa ınüdcletin u:t.artıLması i·çin ıKamu:taya müı·a

caaıt edilmek •kayr<.1iyle, al •tı ayda işini lbiltirmesine 
ve Meclils ıl1aı-ieincle de soı·u§'hn,nıa, j'Rpnmya <· ;ı

Jahiyc'tli ılıulunnıasına karaı- ve61ırniş1rlr. 

1951 nuına .ı·alı .K ara ı· : 

1. M cın'ldketimizin lihtiıyıacı .oJ:an lte·neke, 'ka
ııay, ]al~tiık, •o 'bomı~btl V1e •yre.de!k parC)abrı iJe na.l 
n •mı'hın vall\ctinde iıtıhal e<1i~ ·emenui<ş olırnalS'l; 

~. Otomobil ve ıtı·aık!törlcrin itıhal:atı ısıras.ı.n
cla bun'lara aıilt yedelk pan~aların 'il!Jlııa!linin ~ÜŞÜ
nülmemiş oLması ; 

3. Nüfu<ıunmzıuı çoğunluğunu t~fkiil eden 
<:Hlbçi1lerinüziıı ihtiyacı dlan nal •ve m]hm tevzıi 
ve ta•k:;ıilın usıı'lünıde yımh~hldaı· ve yrolsu.zlu<klaı

ıbulunması 1husu'Slarırnda 1ıl~İisalt •ve Ti<ıaıt~et eski 
Vdlı;·ili Sııtıkı Y~ı·.ca:lı; 

-l. Doğu - Almanya'dan ithal eelilen kamyon 
ve lfıstikler için döviz tahsisindeki yolsuzluk, 
ithalat<{ının nıuayyen sebeplere tercih edilmesi 
ve ithal eelilen bu malların kalite bozukluğu 

hususunda U aliye eski Vekili Hasan Polatkan 
ile İktisat ve '!'icaret eski Vekili Sıtkı Yırcalı; 

5. 1thaHit yapmak istiyenlere döviz tahsisi 
nıuamelclcrincleki usul ve prensipte istisnalaı· 

ve aykırılıklar hususunda eski Devlet Vekili, 

Başvekil Yardımcısı ve Hal'ieiye V eka1eti Ve
kili Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye eski V e.
kili Hasan Polatkan ve İktisat ve Ticaret eski 
Vekili Sıtkı YırcaJı; 
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Haklarında tahkikat icı·asına ve bu tahkika

tın Teşkilatı Esasiye ve Adiiye eneüınenlcrinden 
mürekkep Muhtelit Eııcümen tarafmdan yapıl-
nı asma; 

' V c icabınd:ı nıüddetin uzatılınası i c: in U mu-
mi Heyete müracaat edilmesi kaydiyle bu cn
cii.ıncniıı (2) ay zal'fmda vazifesini bitİrınesine; 

V c cncüıncııin veya teşkil edeceği •rali En
eümeniıı icabmda başka biı· mahalle gidebilıne
sine; 

Umumi Heyetin ll . I . 1956 taıihli İnika
<lında karar verilmiştir. 

11 . I . HlGG 

Encümcniıı vazife ınüddeti , 1960, l963 ve 
1967 numara 1 ı kaı·arlada temelidedil miştir. 

~ 

1958 numaralı Karar : 

ı. Ortağı bulunduğu İstanbul'da Etiler 
Kooperatifineteki evi ile sahibi bulunduğu Türk 
Sesi gazetesi 1uarehaııc ve Matbaa binasını in
şa. ctti1'11ıck için hankalardan fa:dıı ve wmlsüz 
kı·edi almak; 

2. Ortağı bulunduğu Etiler Kooperatifi ir:in 
KoQ F'iı·masıııa fazla clemiı· tahsis lisansı alarak 
ithal edilen clcnıielcrcleıı l<oopcratif ihtiyaeın
clan fazlasınııı piyasada satılmıısuıı:ı sebebiyet 
veı·ınek; 

:J. 'rüı·k Sesi. gazetesini Ankaea .:llaarif Mü
dürlüğü vasıtasiyle Ankaı·a ilkokullıırınıı w· ôi

ğ·er resmi daireleı-e abone etti rm ek; 

-l. 'l'üı·k Seı;i gazetesine Kaı·amaıne hilafın
da kağıl, ınalzcıne Ye ı·esnıi ilan tahsis etmek ve 
ı> tti l'DlC k ; 

5. Tüı·k Sesi gazetesi i(:iıı !stanbul Beledi
ye Büt<;rsiııdcıı (10 000) lira almak; 

ü. 'I' ürk Neı;i gazet.esiııiıı lst.a ııbul'da Sinan
paşa sokağındaki hinasnu inıaı· plaııuıa vr Bele
diye Yapı ve Yollae Kanununa aykırı olarak 
(6,5) metı·e fazla yükseklikte inşa rdilınesini tr
min etmek; 

Umıuslaeıııda eski Devlet Yckili ~Iükenem 
~arol hakkında tahkikat icrasma ve bu tahki
katın 'J'cşki i atı l~sasiyc ve Adiiye euciiıneıılerin
den ıııi.iı-ekkep 1\I uhtelii l~nc·i.iınrıı ta nıfııviaıı 
Yapılınasma; 

Ve icahıııda mi.i.ddetiu uzatılınası için Uınu
ıni llcycte müracaat edilmesi kaydiyle bu eneü
ınenin (2) ay zarfında vazifesini bitirmesine; 

Ve encümenin veya teşkil edeceği Tali En
cünıeııin icabmda başka bir mahalle gideb~lıne
sine; 

Unıuıni He~tin 8. II. 1956 tarihli İnİkadın
da karar verilmiştir. 

8. II. 1956 
'' ... ., 

Encü.memn vazife mi.iddeti, 1962 numaralı 

Kararla temclidedilmiştir. 

2027 numaralı Karar : 

Van vilayetinin Özalp kazasıııdan 32 vatan
claşm b.il.amuhakeme öldüı,ülmesi ha"disesi"ıJde 

daMi olanların su<: derecelerini tesbit ~tmek ve 
bu s tu.: la ruı mahiyetine göre zaman aşı mı olup 
olın.adığıııı anlamak için tahkikat İcrasına ve 
bu tahkikatın Tcşldlatı Esasiye ve Adiiye encü
menlcl'inden ınürekkıep Muhtelit F.ncüınen ta
ı·afrndan yapılmasına; 

V c icabmda müddetin uz atılması iGin U mu
mi Heyete mürcaaa.t edilmesi kaydiyle bu en
eiiınenin (3) ay zarfmda vazifesini hitirmesine; 

Ve ıencüınenin veya teşkil edeceği Tali En
cümenin icabında başka mahalle gidebilmesine: 

Umuıııi Heyetin 15. VIII. 1956 taıihli İnika
dında kıırar veri~uıiştir. 

15 . VIII . 1956 

Enc-ümenin vazife müddeti, 2030 ve 2071 nu
mara~ı kararlııııla temdidedilm;iştir. 

[101] - 2031 mımaralı Karara bakınız! 
(Madde - 1.74). 

[102] - 1748 V<' 1786 sayılı karaı·lara balmuz 
(21. XII. 1951. :n. TU. 1952). 

[103] - (2.1 . lV. 1948 - T. D. S. 85 :117) 
- (]9. T. 1949- T. D. S. 152: 154). 
- (22. HT. 150 - T. D. S. 685,705 :707). 
- (21 . XII. 1951 - T. D. S. 281: 284). 
- (1.5 . IV. 1953 - 'l'. D. S. 367: 398). 
- (-J.. VII. 1956- Z. f'. S. 55). 

(~Iaclde - 177). 

[104] - Milltetvekil~iği clolmnulmazlığı kal
dırılan mi'l'letveldllerin.in aclları aşağıdadır: 

'l'ahsiın (Maraş) - Adam öldi.irm.eye kış1m1> 
maktan (on sene kürek cezası giymiş tir.) 

7. IV .1926 

Dr. )'ikret Oınwalp (Bilecik) - Yavuz ve 
Havuz meselesinde ilişiği olduğundan (Dört ay 



·- 96-
hapis ve yüz lira para cezası öd~meye hüküm 
giymiş, milletvekilliği sıfatı kalkmıştır.) 

13. IT. 19ıB 

Ali Rıza Bebe (Cebeliberekct) -:- :Meclis vez

nesindeki ihtillasla ilişiğinden (beı·aet ıctmiştir.) 
2. II .1928 

Ali Saıip Uı--savaş (Urfa) - Atatürk'e yapı

lacak suikast crşine kaı1ştığındaıı (Beract etmiş
tir.) 

18. x .ı9a5 
Refet Ülgün (Urfa) - Türk Maarif Cemi

yetinin tertibeylediği piyango işleıindıe yapı

lan yoTsuzluıklardan ıdolayı ·( RCTaeı eıtımi§tiı·.) 

23 .l.lM2 
Ha:sirp .Aihmet Aytıma (Toka:d) - 'Tiiı.lk Ma

ıaııii emniyeti ]Jisesinıd·e 'direkitöl' velkili ılmlrnndu
ğu ız aman ıkay11t:lar ve defterler üzeriııde değiş
:tiı•ıuıe yrupitığından (Muha•kemesini•n men'ine !ka
ear v~rilnıiş'tir.) 

23. I.1942 
Reşad Aydmlı (Denizli) - Bi'lerdk Htira ı:;u

<;undan 
30. XI . 19"1:9 

GL Sadıık A'lcloğan (Afyon K.) - IIüküıne

tİn ıınaırevi rşa!hsiyetini taM\lirden 
24. nı. 1950 

Hüıseyin Caıhit Yalçın (II\:rurs) -B. M. Mec
lisini 'tah kir ve teeyifrten 

18 .lV. HJ5~ 
('Soı1gu, yargı~lığınca amme davası ortadau 

•ka'Jıdırılın1'Şiır 10 . XI . ] 9&2). 
İbrahim Us (Kars) - Sı•fa:t ve 'hiznıetinden 

1dioİ'aY1 Ba~ell<>Ü Adnan 'Mendıeı•es'i tahJkiı·cleıı 

Sırrı Alta'lay (!Kars) 
l)ahısiyeıtini rta:hfkirclen 

2. vn .1956 
TJıüıkiimetin maneıvi 

2 . vrı. 193G 

Osman Alişil"oğ.lu ('J\:ıı·~elıil') - Hüıkümehıı 
rınancıvi şruhsioyetini 'ta:hllünlerı 

2. VII. 1936 
Kamil Kıı·ıllt!oğlu ( 1\f ahtya) - TJüikümetin 

ıınaneıv'i şaıhsiyetini tah1kirde1ı 

2. VII. 1956 
Osman Bölükbaşı (Kwşeıhiı·) - Tliiı~k:iye Rü

yük MiliJ.eıt Meclıi·sin'i tahlür ve tecyi:Dten 

24. . VJ . 1957 

[105] - (1. IV. 1949 - 1'. D. S. 7 :18). 
(Krurar - 1641). 

(.Maıcl:d'ı' - 18{)) . 

[106] - AnayaJSa Komisyıonuıiuıı 1'1.IV.l941 
ltaeihinde ·kabul olunan lbir ı~apo!'uııdan: 

l\'etice :Bu se'beplel'e ıhinaeıı 'isnaÜ(')IJ.uııanıbiı· 
ıtm<:'ta'll do layı istenen taıkilbatnı Devre ıso n una !bı
ra kılınasına M edis lTın um i Heyetince kar&r ve
rilmiş olan bıir ıneıbwmn yeııi. Uevrede ıda!hi me

bus ·e<:il 'miş olnıası lha.linde eıvve'lce vcı-iiJ.miş olan 
'talilk !kararı bükınüınüıı devamı aıca•b•edeceği'IlC 

ve evveıl•ki Dev!'e esnasımla verilıni~ rtaBk ka
ral'lannın Devre sonum1a anca•k yeni.den ıme'bm-ı 

se<:ilmiyeul er ı h a'l{Jkmcl a ıkeıı d ci li ği nd en ıoı'taıdaın 

'luıl'ka ralk, lta·ldbatm 1ba.~la m a.sı lazı:nı.geldiğinc ve 
şinteliye ııcaıclae bu yıolda "ercıyau eden muame
lenin değiştiril ' mesf'ne mahal •lmlunma-dığına ka
ı'al' verildi. 

(Madde - 180) . 

[107) - l\tlilletveıldlliğli cl.o•lnmwlma.zlığı kal
dırılan hie milletvekilini1ı tutulması için Kanıu
taydau ayrıca karar alma~' İ'S·temez. 

(Kal'aı· - 1284). 

ı(Ma.dde - 182) . 

[108] - Bu ceza J~siJ.dŞehiı· Mli'Uetveıki'li Ke
mal Zeytinoğlu hakkında (22, 23 . DJ . 1950) ve 
M:uş Milletvekili Perit Kılı lar hakkında da 

(7 . t . 1952) tarihlerinde uygulanmıştır. 

(Madde- 186). 
(Madde- 186). 

[109) - Teşlülfıtı l~sa::ıiyc Kanununun 17 nci 
ın addesinin 1 m·i fı kı·asiyle karşılaştırınız! 

(l\'raddP - 188). 

[110] - .Meclistcıı gN:ici ola ı·ak c:ıkarına ce
zasuıa ilk defa uğnnnış olan, Afyon Kaı·ahisar 
.\!illetvekili Gl. ~adık Aldoğan'a, lG gün müd
<lrtlr salona girrnek yasak edilmiştir. 

('J'. D. S. ~41 - 2H. \~. 1947) . 

- 13u <:l'Za, .ı:\ fyoıı Kaı·ahisar ~lillelvekili Ke
mal Üzı;obau (JG. XII. 1948). Kütahya ~1illet
vekili Ahmet Tahtakılıç (ı9 . XII . 1948) ve is
tanbul .Milletvekili Ahmet Kemal ~ilinili (7 . 

IV . 1949), J\lardiıı ~\l<•busu Mehmet Kfımil Bo
ran (21 . VII . 195!3). Seyhan M€ busu Cezmi 
'l'ürk (9. lll. J954), Kırşehir Mebusu Osman 
Alişiroğlu (30 . VI . 19:54), Zonguldak Mebusu 
Hüseyiıı Balık (!3 . TT . 1956), rrunceli M:ebusu 
Al'slan Bora (6 . VI . 1956), ~Ialatya ı\Icbusu 

Ahmet Pırat (18 . V1 . 1956) Manisa Mebusu 
F'PV7.İ U'ıtf'i Karaosııınnoğhı (27. VI . 19fi6) 
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ve Kars Mcbusu Mehmet Haz er ( 1 . IX . 1956) 
haklarında da uygulanmıştıı·. 

Bundan sonra daha hir~ok tatbikat vat'dıı·. 
(Madde - 191). 

[111] - 5077 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrası : 

Cumhurbaşkanlığı hütı:csinin genel giderler 
ve hizmetliler besleme gidel'leri bölümünden ve
rilecek avanslar Büyük 1\Iillrt l\Ieclisi Başkan
lık Divanının karariyle (() 000) liraya kadar 
<:ıkanlabilir. 

(Madde - lı:l8). 

[112] - 80 sayılı no ta bakınız! 
(Madde- 201). 

[113] - 'fürkiyc Büyük Millet Meclisi · Me
ınurlarının 'I' eşkilatı haklun da Kanun ( 5509). 

Tadillcri (5931, 6120. 6194, 6215, 6341). 
(Madde - 20:3). 

[114] - 22 . Il . J 952 tarihli 44 ncü Birleşİnı 
Tutanak Dergisindeki görüşmelere bakınız! 

(Sayfa - 508 :512). 
(Madde - 2J 2). 

[115] - Diyarbakır Mehusu Mustafa Ekinci 
hakkında tatbik edilmiştir. ( 6 . VT . 1956 -
Sayfa- 101,125 :126). 

(Madde- 214). 

[116] - Türkiye Büyi.i.k ..\'[illet 1\laclisinin da
vetlisi olarak meınlcketimize gelen l rak Parla
mento lleyetinin Meclisi ziyareti esnasında, 

Umumi Heyet Karariyle, Irak .M:ebusan Meclisi 
Reisi hitahet kürsüsünden bir nutuk iradetmiş
tir. (15 . IV. 1955 - Sayfa- 346 :347). 

Yine, misafiıimiz Pakistan 'Reisicumhuru 
General İskender Mirza Hazretleri, Meclisi 
ziyareti esnasında, Umumi Heyet karariyle, hi
tabet kürsüsünden bir nutuk irat buyurmuş
lardı r. (16 . VII . 1956 - Sayfa - 317 :320). 

Ve yine, vakı davet üzerine memleketimize 
gelen Pakistan Parlamento Heyetinin Meclisi zi
yareti esnasında, Umumi Heyet karariyle, Heyet 
Reisi hitabet kürsüsünden bir nutuk iradctmiş
tir. 

(7. VI . 1957- Z. C. S. 74:75) 

(Madde - 215). 

(117] . 5509 numaralı Kanuna göre: Mute
nıetli k. 

[118] . 5509 numaralı Kanuna göre Meclis
te bir de, Başkanlığa bağlı «Hususi Kalem Mü

' dürlii.ğü» vardır. 

( l\T ad dt' - ~18) . 

[119] - 1957 Mali yılı .Muvazenei Umumiye 
l{anununa bağlı (R) cetvelinin Büyük Millet 
~'[eclisi kısımndaki formül : 

Fasıl 453 - Türkin Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetleri - ahdi mii.nasebetler. 

Madde 21. - Avrupa Konseyi Asamble ve 
koınisyonlarına iştirak edccelderin harcırahları. 

Madde 22. - Balkan İstişari Meclisine işti
rak edeceklerin harcırahları. 

Madde 23.- NATO Memleketleri Parlamen
tolar Birliği A aınble ve . komisyonlarına iştirak 
edecekler'İn harcıı·ahlan 

Fasıl 453/A - tştirakleı·. 
l\[a.dde 21. - Parlamentolamrası Birliği 

Türk Grupunun Birlik Konferans ve koınisyon
Jarına iştirak edeceklerin harcırahları, . 

Madde 22. - Avrupa Parlamentolar Birliği 

'fürk Grupunun Birlik Konferans ve komisyon
larına iştirak edeceklerin harcırahları 

Madde 23. - Parlamentolararası 'l'uıizm Bir
liği Türk Grupunun Birli,k Konferans ve ko
misyonlarına iştirak edecekterin hat'cırahlan. 

Kendi birliklerinin kongre, konferans ve ko
misyonlarına iştirak edecek olan Parlamento
lararası Birliği, Avrupa Parlamentolar Birliği 
ve Parlamentolararası Turizm Birliği kendi de
legele:ı:ini kendi Wzükleri gereğince bir bütçe 
yılı için seçer. Hareket, avdet, gündem ve me
sai raporları Meclis Riyasct Divanınca takip 
ve Meclise arz olunur. 

Fasıl 453/B - Kongre, konferans, tören ve 
ziyaretler. 

Madde 21. - Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin davet edildiği milletlerarası kongre, k onfe
·rans ve bunların konıisyonlarına .iştirak eele
eelderin harcırahları. 

Madde 22. - Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin diğer memleketleı:e yapacağı ziyaret, tören 
ve dostluk temasianna katılacakların harcırah 

ları 

Bu gibi toplantılada tören ve davetlcre işti· 

rak edecek olan zevatı, l\Ieclis Riyaseti DiYa
n.mca tesbit edilen aded dahilinde, parti grup-
1arı . ·eçe1· w liste:vi Riyasctr ·ıınar. Ri:vaset bn 
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SU\'etle tesbit edilen listeyi Umumi Heyetin in
tihabına arz eder. 

Fasıl 453/ C - Tiiı'kiye Büyük Millet lVIeclisi
nin dı~ münasebetlerinin gerektirdiği büro mas
rafları 

pu 

l. Parlamentolararası Birliği Türk Orupu 
2. Avrupa Parlamentolar Birliği Türk Gru -

8. Parlamentolararası Turizm Birliği 'rü ı· k 
Grup n 

4. NATO }Iemleketleri Parlamentoları Bir
liği Türk Grupu Reisieri emrine Riyaset DiYa
ııının karariyi e verilir. 

(Madde - 219). 

[120] - Türkiye Büyük Millet Mecisi ıue

mmlarıııın teşkilatı hakkındaki 5509 numaralı 
Kanunla bu kammda değişiklik :nlpılınasına dair 

olan 5931 numaralı Kanuna bakınız! 
(Madde - 221). 

[121] - .Milletvekilleri llüki.iıncti i~ ve dış 
durum hakkında deıneç vermeye davet eden 
öncrgeleı· verelıilülel'. Hükümetin bu yoltla 
verdiği deıneı.;ten sonra gerek önerge salıipleı·i
ne ve gerek başkalarına söz verilmez (20. Xll. 
1948, 30 . Vl . 1!J50, J4. VII . 1950. 7 . I . 1952, 
26.V.l952, 6 . 1.1954 ve l3 . V[.J956). 

- D ı ş politikaya taallfık eden hususlarda 
Hükümet tarafından re 'sen ıııali:Uııat YCl'iltlik

ten sonra muhalefet sötcülerine söz verilir. 
( 19. xn. 1951 - 'r. n. Sayfa. 234 ) . • 
(l\Iaclde - 222). 

[122] - Yolluk kanunltın: :3135. 4440, 5143, 
6242 Yü 6245. 

(Madde - 228) . 



4. Sayın Mebusların tahsisat, tazminat, harcırab ve emeklilikleri 
ile alikab kanun, tefsir ve kararlar 

.l - Aza tahsisatıncı ait· kanıwlar 

Büyük Millet Meclisi azasının tah~isat ve harcıralılan hakkında Kanun 

(Resmi Gazete ile ne~-iı· ı·c i/ 1inı : 21 . F . 1930 - Sayı : 1499) 

No : }61.3 

BİRİNCİ MADDE - Büyük .Millet lVIceli:sı 
ı.lzasmın senelik tahsisatı (6 000) liradır. Bu 
tahsisat heı· ay ba,~ında beşeı· yüı lim olarak 
verilir. Jı:tima s ııesi esnasında intihap cdilt·ıı-
1-erin tahsisatı Meclise iltihak ettikiN·i ayda.ü 
it~baren ve ınebusluktan ayrılanların ıııuhassa · 
satı ayrıldıkları ay nihayetine kadar hesabedilir. 

Vefat eden mebusların kanuni mirasçılarına 
i;enelik tahsisatm yarıc.n tazminat olarak Ycrilir. 

tKlNCt MADDE - 1452 numaralı Kanunun 
üçüncü maddesinin aidat ve vergilere müteai
lik hükümleri bu tah isata da şamildir. 

UÇttNCU MADDE - lntihap dairelerine 
gidip gelen Büyük Millet M-eclisi azasına her 
içtima senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine 

de her intihap devresi için uzimet ve avd·~ t har
cırahı \·erilir. Harcırab \ "C tekaüt hesapların

da (125) lira esastır. 

DÖRDUNCU MADDE - Nısabı müzakere 
kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini mu
addil 2>3 Şubat 1340 tarih Ye 42'1 numaralı Ka
nunla buna ıniiz<',Y.Vel 1~ Nisan 1927 tarih ve 
1006 numaralı Kanun Ye yedinci maddeyi ınu

addil 16 Teşrinicvvcl 1338 tarih n 272 nunıanüı 
kanuıılar mülgadır. 

BEŞİNCİ MADDE - Bu Kanun 1 Haziran 
1930 tarihinden ınutcberdir. 

Al,TINCI MADDE - Bu kaııuııuıı hüküm
leri Büyük Millet :\Iecli<;i tarafından icra olunu ·. 

19 l\1ayıs 1930 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırablan haklanda Kanun (* ) 

Kanun No. 1613 

BİRİNCİ MADDE - ci maddesiyle: 
Birinci l'ıkrıı. : 1757 numaralı Kanurıun birin- Bu kanumuı birinci madde birim•i fıkı-asın-

(~) Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcıı·ahları hakkındaki 1613 nıımaralı esas 
Kanıtnıhn maddeleı·i tnuhtelif tarihlerde 1757, 2507, 3135, 3656, 4387, 6027 ve 6245 nunıaı·alı kanıın
lm·la tadil veya ilga edilnıi§ ve 1757 nurnaralı Iüınuna ek 5H2 nwrnaralı J{anıınla da bazı hükümler 
ilave edilmi.~ bırlunmaktadıı- . Tadil kanunlariyle cl.' kanıınlardnıı meı·'i olanlaı-ı 1teı·lerine konulmı~

tur. 
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daki ( 6 000) liralık ~cııclik t::ıhsi~at ( -:1: 200) lira. 

Birin<'i fıha · (Ikinci defa) 5142 numaralı 

( 17.)7 mımaralı Ka n una ek) I~anunun birinci 
maddesiyle aylık öde>nck miktarı ( 1 l:JO)' lira 
olarak tesbit olunınu ·tur. 

İkinci Cıkra : 1757 numaralı Kanunun birinei 
nı ıı,(ldesiyl e; 

İkinci fıkra : (Tekrar) 6027 numaralı Kaım. 
nun birinci nıadde..c;iyle deği~mifıtir. 

İlih·., fıkra : 4387 muııaralı K ann nın birinci 
maddesi,\ le ikim•i fıkra sonuna Jıiı· fıkra ilftYe 
edilmiştir. 

Üçüncü fıkra : 17S7 nnnını·alı füınuıınn bi
ı·inci maddesi:vk; , 

Üçünrü fıkra : (Tekrar) 2507 numaralı Ka
nunun birinci maddesiyle deği:;:ınil"!tir. 

İ KİNCİ .MADD E -

3656 nunıaraii Kanunun 75 nci ınaduesiyle 

kalc1ırılmıştır. 

UÇUNOtJ MADDE 

Birinei fıkra : :3135 nunuıralı Kanunun ikin

ci ınadde~iyle kaldırılmıştı ı ·. 

!kinci fıkra : 6245 numaralı Kanunun 63 

ncü maddesiyle kaldırılmıştır. 

DÖRDUNCU MADDE - 27-2, 4~ 1, 1006 nu

maralı kanunların ilgaS\ hakkında . 

BEŞ1N01 MADDE- Meriyet tarihi. 

ALTINCİ MADDE- İera hükmü. 

1757 numaralı Kanun 

Büyük Millet ::\-[eelisi A7.asının Tahsisat ve 
Harcımhları hakkındaki 1613 numlırah Kanu
nun hirinci maddesini muacldil 1757 ımmaralı 
Kanım, 2G07, 3050, 4!387, 4602, 5142 ve 6027 ıtn- · 

maralı kanunlarla değü:tirilmiş 

bazı hükiiml er ilave edilmiştir. 

şiklikl er ve il il ve! er yerle ı·inde 

ve bn kanuna 
Yapılan deği

gösterilmiııtir. 

Büyük Millet M~clisi azasının tahsisat ve harcıralılan hakkındaki 1757 numaralı Kanuna ek . 
K :ın un 

(Res:ıni G-azrıtn ile rır.~il· 1•e ili nı : 20 . V f . 1936 - Say·ı : .;1335) 

J 
Ka nun N o. 3050 

MADDE 1. - Büyük Millet .M eelisi ıhıısı
nın tahsisatıııı ihtiva eden çek ve tediye emir
lerine ait banl<a muameleleri 299!.) numaralı Ka
nunun 24 nrü maddesinde yazılı istisnai hüküm
lere .tabidir. 

MADDE 2.- 1757 numaralı Kanundaki yıl
lık tahsisat iı;in mali sene başında verilen <;ek 
ve tediye emit'leri, ölüm veya umumi intihabın 
tecdidi halinde istirdat olunnıaz. Ancak bun- ı 

lar haricindPld srbepl~rden biı'iyle ıMhusluktan 
aıyrılanlann vaclıalerinden önce ödcmniş ı:ek ve te
diye emirlerinin bedelleri Bü:yiik Millet Meeli
since, bunları ödi~ren bankalara tcdi~·e edilerek 

Kabul t arihi 
12 . VI . 1~)36 

alnkalılaıxlan takip ve tahsil edilm~k üzer e Ma
liyıa V ckaletine bi~ d ir ilir. 

MADDE 3. - n u kanun neşri 'tarihinden 
mutehe1'<lir . 

MADDE 4. - Bu 'kanun hıii'kü'nı:lerini icraya 
Büyüık Millet Meclisi memurdur. 

18 Ib2liraın 19·36 
Bu 'kanunun görüı;ıınıeherini ıgöstercn z·abıt ce

ridelerinin De•vre, ci ~t ve saıyfıa numara:ları . 

D. CiH Sayfa 

\T 12 250,262,265,267,286 :289 
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Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki Kanunun birinci maddesini değiş

tiren 1757 sayılı Kanuna bir fıkra ek1:mmesi hakkında Kanun 

(Resrııı Gazete ile neşir ve ilanı : 30. lll. 1913 - Sayı : 5368) 

Kanun No. 43Ş7 

MADDE 1. - 5 l\ll.'aı't HJJ.l t.wri1~ ve 175 i sa

yılı Kanunun birjnci madde inin ikinci fıln·ası 

sonuna aşağıald fıkra eklenmiştir : 
Aneak DüyüJk MiUat M:edl~si intf:ıiıh1albm yeni

lenımf'Sine kaı·a.r verdiği ta!kdircle 1 Sonıteşrinde 
ijJaşlııyan ic:Jt]ma senesi yıNılk t'aJhısisatmın kalan 
'kısmı o sene ıbüt<:esinde!ki faslma munzam tah
siısa•t ıkaydiyl•e ıbiı· def<1!cla tediye olunur. 

MADDE 2. - I •U kanun neşri ~'ari.hinden 

m er 'i•cli r·. 

/ 

Krubul ta.l'ihi 
26 . III . 19-1:3 

MADDE 3. - nu kanun hükmü Biiyii'k Mil

l c•t Uec] if>i tar n fmda ıı icra olunur. 

26 M.aı•t 19-t3 

~~n 'kanunun gör iüpn·elerini g'Ös'tcl'en zaJbıt 

ceı·i:deleııinin De ~ re , ciLt vr sayfa numaralaı·ı : 

D. C' i lt Sayfa 

Yil :-l6,36,39 

1757 sayılı Kanuna dk Kanun 

(Resmi Gazete ile ilôm : 27 X!T . f.CJ1'i - .~a!JI 67.91 ) 

1\cııııuıı 1\o. 5142 Kaıhul t:cıl'ilıi 

MADDE 1.- .;\Jille~veıldHel'inin Ö<.1ıenck mik
tarı (1 150) '1-iı'a olaraik 'teshit olunmu tur. 

MADDE 2. - E'lllrkli ·kescll'('lkledne 15 Ma 
.vıs 1930 üıı·ihli V(' 1Gl3 ~ayıh Kaıııuııuıı üçündi 
ma·d!<lesiııde yıı zılı aylrk mill~ta n eısaıstıı·. 

MADDE 3. - 21 . VI . 19-J.4 tarihli ve 41102 
sayılı Kaııun nml dınbn ışıtır. 

MADDE 4. - Bu kanun 1 Ocalk 19+8 ıari

hinde yürüı'lüğe girer. 

• 

~2. xrr. Hl-ri 

MADDE 5. - Bu ı ka.mı ıı Bii~· ü'k Millet i\le~

li:~i t arafından yüı·i~tülii•r. 

nıı kn•nuıun g-öı·iişllh' l e ı·iııi gö:._tPI'Cll zalbıt Cl'

ı·idr]el'iııin J)rYI'(', ciJt VE' say f.it ımmaralaı·ı 

· D. C'il1 8ayfa 

VTII 06,4~. l5~ :166,169.175,191 :193 
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'r. B. M. Meclisi azasının tahsisat ve harcırablan hakkı'ndaki 1613 sayılı Kanunun 1757 sayılı Ka

nunla deği§tirilen birinci maddesinin ikincl fıkrasının değiştirilmesi haklanda Kanun 

(Resmi Gazete ile ilanı: 31 . 1 . 1.953 - 8a.yı 8323) 

• 
Kanun No: 6027 

MADDE 1. - 'l'iiddye Büyük 1\fillet ~\1eelisi 
azasmın tahsisat ve harcırabları hakkındaki 

HI MaYJS J930 tarihli ve 1613 sayılı Kanunun 5 

Mart 1931 tarihli \' C 1757 sa.vılı Kanunla değiş
tirilen birinci maddesinin ikiıı<'i fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Toplantı YJLı içiınde fl ı;ı~ilcnlerin tahsisatları 

1 seçildikleri aydan itibaren ve ınebusluktan ayrı- · 
lanlarm tahsisatları ayrıldıkları ay nihayetİlw 1 

kadır hes:abedilir. ı 

GEÇİCİ MADDE - 1951 yılı ara seçimle
rinde seçilen mebusların tahsisatları hakkında bi
rinci madde hükümleri uygulanır. 

Kabul tarihi 
23 . I . 1953 

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinflr 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu kanunu Türkiye Biiyük 
1\fillet Meclisi yüriitür. 

27 Ocak J953 

Bu kanunun görüşmelerini g\istet'<'ıı ımbıt ('<'· 

ridelerinin Devrr, cilt w sa,\rfa nnmara lal'J: 

D. Cilt Sayfa 

IX 15 371 
18 311 
19 111 :lH,234:246,3tl3 :183 

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döne
minde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması haklanda Kanun 

~r - ~ !f•• ( Resmf Gazete ile ilanı: 20.Xfl .1918 - Sayı: 708-1 ) 

K n nun No : 5269 

MADDE 1. Sivas Kongresince se~ilen 
Temsil Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyeller
den bu kanunun yürüı'lüğe ~irdiği tarihte saK 

bulunanlara yaşadıkları ınüddeir,e ödenmek vr 
başkaca zam yapılmamak kaydiyle vatani hiz
met tertibinden 350 şer lira aylık hağlaıııı·. 

MADDE 2. - Birinci maddede yazı1ı olan
lardan ölmüş bulunanlarm \ "C bunda ıı sonra 
ölecek ollanlann: 

A) Evlenmemiş karısına, yaşadığı müddet-
çe; 

B ) Yirmi yaşına girmcmiş, yiiksek tahsil e 
devanı etmekte ise yıiı·mi beş yaşını gc<:memiş 
erkek çocuklanna; 

Kabul tarihi 
t5. n. ı94R 

C) ~vli bulunınıyan kız çocukl arına, evle
ninceye kadaı· ; 

Vatani hizmet tertibinden 175 lira aylık 

bağlan ır. 

Bu madde gereğince aylığa ıni:istah ak olan
tar birden fazla ise bu miktar al'alarında milsa
vi olarak taksim olunur. 

MADDE 3. - Sivas Kongresince seçilen 
'l'emsiıl Heyeti ile Türkiye Büyiik Mil:let Mecli
sinin Birinci Dönemine üye seçildiği halde ilti
hak ctrniycnlcrle iltilıak ettikten sonra <:rkilcn
lcr, mazbatası kabul editmiyenlcr', iskai edilen 
ter veya daimi · bil' ıneınuriycti tercih eden'le 
ilgisini kesenler ve bun~arın ikinci maddede ya
zılı dul ve yetimileıi bu kanun hükümlerinden 
faydalanamazlar. 
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MADDE 4. - Birinci madde hükmünce ay
lığa müstalıak olanlardan 'l'ürlüye Büyük Mil
let ~r eelisi üyesi bulunanlada 284 7, 3656, 3659, 
3661 sayılı kanun'lara tabi dairelc1·den, resmi: Ye

ya hususi kurumlarla bankwlar. özel ic\are ve 
belediyelerelen :350 lira ve ikinci nıad~ hük

mii.ncc aylığa ınüstahak olup da ayıu durumda 
bulunanlardan J 75 lira veya daha fazla aylık 
(her çeışit zaınJaı·iyle birlikte emcldi, dnl w yr
tim ve va tani hiznwt aylıkıları dahil). ücret ve 
ödenek alanlaııın bu vaziyet ve giircwlcri devam 
ettiği sörccc bu kamm hükmünden faydalana

mazlar. Aylığa nıüstahak olanlarm taaddüdü 
dolayısiyle ikinci maddenin son fıkrası gereğ·iıı
ce aylık miktarı 17f) liradan aşağı clüşen~crden 
yukarda yazılı durtırnda olanların görevlerine 
ait aylık, ücret w örlencklcri ınjktarı ikinci 

madde gereğince h esabedilecek hisselerind<'n 
fazla olduğu takdirele bu kanundan faydalana
mazlar ve htmlarm hisseleri diğ'er'lerine ilfLVc 
edilemez. 

MADDE 5. - Birinci madde hükmüne göre 
aylığa müstahak olanlardan dördüncü maddede 
yazılı yerlerden aldıklaı·ı aylık, ücret V<' ödenek
leri 350 liradan aşağı olanlarla ikinci madde 
hükmüne g·öre aylığa müstahak olanlardan aym 
durumda bulunup da aylık, ücret ve ödenekleri 
175 liradan aşağı bulunanlara ayhk, ücret ve 
ödenekleriyle (Her çeşit zamlıiriyle birlikte 

emekli, dut, yetim ve vatani hizmet aylıkları 

dahil) birinciler i~in 350, ikinciler için ı 75 lira 
ai'asındaki farklar vatam hizmet tertibinden 
ödenir. 

Dördüncü maddenin son fıkrasında yazılı 

olanların görevlerine ait aylık, ücret ve ödenek
leri, hisselerine düşen aylık miktarından noksar• 
bulunduğu takdirde aradaki farklar keza vata
ni hizmet tertibinden ödenir·. 

MADDE 6. - Vatan lıiyaneti su<JUndan idam 
edilenlerin ikinci maddede yazılı dul ve yetim
leri bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

MADDE 7. - Bu kan.un yayımını kovalıyan 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 8. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

1 6 Aralık 1948 

• Bu kanunun görüşmelerini gösteren zabıt ce-
l'İdelerinin Devre, cilt ve sayfa numaraları 

D. Cilt Sayfa 

VIII 5 148 
6 563:564 

10 225,278 :306 
11 264,293 :302 
12 329,366 :372 
14 87:92,122:135,135,136:140 

Sivas KongTesince seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet ~clisinin Birinci Döne
minde bulunan iiyelere vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki Kanunun ikinci 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

(Resmi Gazete ile ilanı : 23 . Il. 1950- Swyı : 7440} 

Kanun No. 5546 

MADDE 1. - 15 . XII . 194 tarihli ve 5269 

sayılı Kanumm ikinci maddesine aşağıdaki fık

ra eklenımştiı·. 

D) Hayatta bulunan muhtaç anasına yaşa
dığı müddetçe; 

MADDE 2. - Bu kanun yayıını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Kabul ,tarihi 
16 . II . 1950 

MADDE 3. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 20 Şubat 1950 

Bu kanunun görüşmelerini gösteren zabıt ce
ridelerinin Devre, cilt ve sayfa numaraları 

D. Cili Sayfa 

VIII 16 223 
24 532,715:716 
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Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döne
minde bulunan üyel<.(re vatani hizmGıt tertibinden aylık bağlanması hakkındaki Kanunun 4 ncü 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

(Resmi Gazete ile ilwııı : 2.J. V 11 . 1.951 -;:]ayı : 786u} 

Kanun No. 5814 

MADDE 1. - 5269 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

.M:adde 4. - Birinci madde hükmünce aylı
ğa müstahak olanlardan Türkiye Biiyük Millet 
Meclisi üyesi bulunanlada 2847, 3656, 3659 ve 
3661 sayllı kanunlanı tabi dairelerden, resmi ve

ya hususi kanunlarla bankalar, özel idare ve be
lediyelerden (350) lira ve ikinci madde hük
münce ayhğa ınüstabak olup da aynı durumda 
burnanlardan ( 173) lira veya daha fazla aylık 

(her <_:eşit zamları ile birlikte emekli, dul ve ye. 
tim ayhkları haı·ic:. vatanİ hizmet aylıkları da
hil), ücret ve ödenek alanların bu vaziyet ve gö
rev leri devam ettiği sürece bu kanmmn hülonün

dPn faydalanaınazlar. Aylığa ınüRtahak olanl a
rın taaddüdü dolayısiyle ikinci maddenin so ıı 

fı krası geı·eğime ayi ı k miktarı (175) li radan 

.; 

Kabul taı·ih i 

18. V TT . 1951 

aşağı clü~enlerden yukarda yazılı durumda olan-
larm görevlerine ait aylık, ücret ve ödenekleri 
miktarı ikinci madde gereğince hesalıedilecek 

hisselerinden fazla olduğu takdi r·de bu kanuıı· 

dan faydalanaınazlar ve bunların hisseleri diğer

lerine ilave edilmez. 

MADDE 2. - Bu kanun J\hwt .1952 tari -
binele yürüı•lüğe giı·er. 

MADDE 3. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

21 Temmuz 1951 
Bn kanunun görüşmeleeini gösteı·en zabıt .('e

riclel criniıı n<'vı·e. cilt ve sayfa numanıla ı·ı 

D. Cil1 Sayfa 

rx 210:211 
Wl.l 2G.189, 197,202,207,2 14,2l 7 

1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun birinci maddesipin t adili hakkında Kanun 

(Hpsrnı Orizr' t(' ile i /.iim : 25. ll . 1.955- Srıyı : 'ı'910) 

Kmıuıı No. 6.f7~ 

MADDE 1. - 1767 sayılı Kanuna ek 5142 

sayıh Kanunun birinei maddesi aşağ ıdaki şl" ld l 

dP deği şth·ilıniljtiı·. 

)lfad<l<' 1. )f t' l ıuslanıı tıı hsifıa1 rni ktar·ı iki • 
bin li ra ola ı·nk tl'f4hit oluııın nştn l'. 

MADDE 2.- Bu kanuıı I Mart 19!l:> 1a ı·ihin

den itiba ı-en mer'idiı·. 

Kabul tari lıi 
:W . 1J . 1 !l5!) 

MADDE 3. - ! hı kanunun hükünılel'iııi ic
raya Türkiye Büyük ~[illet Meclisi mrıııurdur. 

Bu kanunun görüşül mesini göstcrcıı zabıt el"

r·idelerinin, devre. cilt, ve sayfa numaralaeı 

D. Oilt tn ikat ~ayfa 

X l7 99 
<!!1 250 

44 :381 ::385 
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B) Tazrııincıta ait kanıınla.r, tefsir ue kararlar 

1757 numaralı Kanunun birinci maddesinin tadili hakkında !{anun 

(Resmi Gazete ile ne~ir ue ilôm•ı: 18 . Vl . 1931- Sayı: 2730) 

Kanun No. ~507 

MADDE 1.- Biiyük ::\Iillet Meclisi Azasının . 

Tahsisat ve IIarcirahları hakkındaki 1613 numa
ralı Kanunun birinci maddesini tadil eden 1757 
numaralı Kanunun birinci maddesinin soh fık
ı·ası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ölen mebusların 1683 sayılı Kanun mucibin
ce dul ve yetim maaşma müstahak ailesi pfra
dına miisavatan taksim edilmek üzen' bir senC'
lik tahsisatları tı:ızminat olarak verilir. 

Yirmi beş yaşını bitiı·en vC' geçimi bab ası ta
rafından temin edilen kızlar· dahi bu taznıinat-

. tan müstahakkı nıaaş diğPr t>vlatlar gibi hissedar 
olurlar. Müteveffanın ınüstahaklo maaş kimse
si bulunmazsa bu tazminat kııınmi miı·asçılaı·ma 
verilir. 

Kabul tarihi 
ll . VI . 1934 

Bu tazminat, borç için, haczedileınez. 

MADDE 2. -Bu kanun neşri tarihinden mu
tC'berdir. 

MADDE 3. -Bu kanunun hükmü Büyük l\Iil 
let Meclisi tarafından i<>ra olunur. 

1:1 Rrızirnıı 19:34-

Bu kanunun görüşmelerini o·österen zabıt cc
ridelerinin devre, cilt ve sayfa numaraları 

O. Cilt Sayfa 

IV 22 t80 
2:1 66,128: 1 :~0,131 : 13H 

2507 sayılı K:ı.nuna. ek Kanun 

(R,•sını Oozr te ile neşir ve ilam : 21 . V l . 1.9-M- Sayı: 573.9) 

Kanun 1 o. -I-6Ô:3 

MADDE 1. - ll. Vl.1H:3-t tarih w 2507 sayılı 

Kanunun hiı·iıı<>i. maddesi. hiilmıünr göre vf'rilc

cek ölüm tazminatı bir guna vergi vr rC'smr tabi 

tutuJ.amaz. 

MADDE 2. 
ıncı·'idh·. 

1 \n kanun 11 C'şı·i t arihiııdeıı 

Kabul tarihi 
21 . Vl . l!H4 

i\IADDl<} !3. - Bu kanun Büyük Millet Mr<' -
lisi tarafından icra olunur. 22 Haziı·anHl-H 

Bu kanunun görüşmelerini göstrı·cn zahıt <>e
ridelerinin devi·e, cilt. VC' sayfa numaraları 
D. Cilt 8ayfa 

VII lJ 38. 78.J 2!~ 
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1'757 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili hakkındaki 2507 sayılı Kanunun birinci maddesinin . 

son fıkrasının yorumu 

(Resmi Gazete ile ilanı : 5. 1 . 1950 - Sayı : 7398) 

Tefsir No. 248 

5 . III . 1931 tarihli ve 1757 sayılı Kanunun 

birinci maddesinin tadili hakkındaki ll . VI . 1934 

tarihli ve 2507 sayılı Kanunun .birinci maddesi-
1 

ı 

ı 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığınca nıahsubuna 
nıani değildir. 30 Aralık 1949 

Bu tefsirin görüşmelerini gösteren zabıt ceri
delerinin, devre, cilt ve sayfa numaralar1 
D. Cilt Sayfa nin son fıkrasında yazılı tazminatın haczedilemi

yeceği hakkındaki hüküm, milletvekillerinin ge

lecek istihkaklarına mahsuben aldıkları paraların ! VIII 22 210,629,643:644 

• 

7 Mart 1927 tarih ve 1757 numaralı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrası hakkıı;da 

(Resmi Gazete ile neşir ve ilômı : 12 . IV. 1932 - Sayı : 2075) 

Karar No : 696 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve 
harcırahiarına mütedair olan 7 Mart 1927 tarih 
ve 1757 numaralı Kanunun birinci maddesinin 
son fıkrasında (vefat eden mebuslarm kanuni 
mirasçılarına senelik tahsisatm yarısı taznıinat 
olarak) verileceği musarrah ise de mezkftr ka
nunun hüküm ve maksadına göre vefat eden me- , 

busların kanuni ınirasçilarına verilen tazmina
tm, varisiere yapılan bir yardım mahiyetinde 
olup vefat etmiş bulunan mebusun hakkı taal
luk etmemek dolayısiyle, terekesinden addedile
miyeceğine karar verilmiştir. (Cilt : 7 - Say
fa : 2, 12, 24) 

9 Nisan 1932 

1757 sayılı Kanunun birinci maddesini deği§tiren 2507 sayılı Kanunun tefsirine mahat 
olmadığına dair 

1 
(Resmi Gazete ile ilanı · 17. fl . 1954 Sayı : 8636) 

Karar No : 1834 

1757 sayılı Kanunun birinci maddesini değiş
tiren 2507 sayılı Kanunun tefsirine mahal olma
dığı hakkında Bütçe Komisyonunca hazırlanan 
aşağıdaki rapor, Umumi Heyetin 8 Şubat 1954 

tarihli toplantısında kabul edilıniştir. (Cilt : 25 
- Sayfa : 241 ve Cilt : 27 - Sayfa : 3 ve Cilt 
28- Sayfa : 108) 

8 Şubat 1954 

-
Yüksek Reisli~e 

1dareci Üyelerden İzmir Mebusu Mehmet ı in, ı 757 ımınaralı Kanunun birinci maddesini 
Aldemir ve Kütahya, Mebusu İhsan Şerif Özgen'- değiştiren 2507 sayılı Kanunun tefsiri hakkın-



• 
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daki takı-i deri komisyonuınuza havale edilmiı:ı 

olmakla Kütahya .Mebuım İhsan Şerif Özgen ve 
Ml:\liye Vekfıleti Bi'ıtçe ve Mali Kontrol Umnm 
"Miidürii. hazn· oldukları halde okundu ve mü
zakere eui.ldi. 

Jön nuıuaı·alı ve 15 .ı\Iayııs 1930 tarihli Ka
nunda : «Bi:iyük Millet Meclisi azasının senetik 
tahsisatı (6 000) vr aylık miktarı (500) lira» 
olarak k;ıbul edilıııiş ve ölen nıebusların dul ve 
yctimlerine de bit· senelik tahsisatın· tazminat 
olarak verileceği nıezkur bulunmuştu. 

Muahharan 5 Mart 19:n tarihli ve 1757 nu-

li ve 4'602 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
«3 _\{art 1981 tarih ve 1757 sayılı Kanunun bi-

' riııri maddesi gereğince verilen tahsisatm se
nrJiği YP her ay tediye edilecek miktarı 1613 sa
yılı Kanunun ÜÇ,Üncü maddesiyle tekaüt hesabı
ıın esas tutulan ınaaş derecesinin aylık tutarına. 
g-iiı·e hesaplamr.» Denmiş olmasına nazaran me
lıuslaruı · aylık tahsisat tutarı (500) ye seneliği . 
( () 000 ) lil'a itibar edilmiştir. Ve ölüm tazmina
tı da bu sul'etle hesap edi.lmekte bulunmuştur. 

Nihayet 27 . XII. 1947 tarihinde intişar eden 
ve hükmünü icraya Büyük Millet Meclisi me-

maralı Kanun ile 1613 numaralı Kanun tadil ' ııııır nlan 5142 numaralı Kanumm birinci mad-
olnııınuı;tuı·. nu kanuıınn bi ı'in<'i maddesinde : ( lesindr : « )Iilletvekillerinin ödenek miktan 
«Büyük Millet Meclisi azasının senelik tah isatı ( ı 150) liradır.» Ve ikinci maddesıinde : «Emekli 
(4 200) liradır. Bu tuhsisat her ay başında (350) , Krseııeklcrinc 15 M.ayıs 1930 tarihli ve 1613 
lira olarak tahakkuk ettirilip verilir.» Denildiği 1 :ayıh Kanunun :3 ncü maddesinde yazılı aylık 
gibi bu maddenin son fıkrasında da : «Vefat miktan csastıı·.)> Denilcliğine göre 1613 nurna-
eden nıebuslal'ln kanuni mirasçılanna senelik ı'ah Kanunda, tekaüde esas olan ('500) lira ipka 
tahsisatın yarısı tazmina1 olarak verilir.» D€>- NlilerPk s€'nelik ve aylık ödenek miktarı zikri 
nil ınişH ı>. g-i'<:en 5142 sayılı Kanunla değişti rilıniş ve ka-

V (' yim' Büyük ı\Iillet Meclisinin hükmünii n unun 3 ncü maddesiyle de 4602 sayılı •Kanun 
irraya memur olduğu 2307 sayılı ve ll . VT. kaldınlmış olduğuna g'Örr icrasına Bii~iik Millrt 
1 9 ~)--1 tarihli Kannınuı birinci nı;ıddesindr : :\fN•Iisinin ınrmm olmadığı Drdrt meımn·ları 

«öh>ıı ıııelıusların 1683 sayılı kanun ınucihincc a.vlıklarmııı trvlıii 1·r lradülü Kanunu alıkanıiy-
dnl ve ytim maaşma müstahak ailesi efrııdına le ınebuslar tahsisatını ınuka:-~·c·t kılmak doğm 

ınüsavaten taksim edilmek üzeı-e bir senelik olanııyarağ·ı w• mrhnslarm ınnlıa.ssasatı bu ka-
talısisatlan tazıninat olarak vedlir.)> Denilmiştir. nıınla ac:ıklanmıı:; buluııdnğnntlan i~in tc>fsiı·e 

Bundan soııra nel')re<l ilen 21 . Vf . Hl44 taı'ih- ıniitrıall ik hil' riheti g-örülrmrıni~tir. 

( ' ) If arrmıha a)'f ka nunlc11· 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcıralılan hakkındaki 1613 sayılı Kanunun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine dair Ka~un 

(R~snıi Gazete il !! rw;ir Pe ilUn ı : :!/.i. ll . .1.937 - Sayı : 3,i,10) 

Kanun No. :nas 

MADDE 1. - LSii.yük Millet :\Jrdisi azasımı 

deYiı· \'r aile haı·<·ırahı (la dfıhil olmak üzrı·r. 

ı;!:€'1'ek alelade V<' gpı·ek revkalade i<:tiınalaı· ıııü -

naschetiylr şı:rlıııe \ l' gitınr htırcn·ahı olaı·ak lırr 

içtinuı senesi ü:in ı 'reşı'inisanide ınalduan rı> 

bir gflna tr vldfata Hi bi olmama k şa etiylr biıı(•r 
lira verilir. 

Kabul tarih i 
lfi . II. 1937 

MADDE 2. - J 613 sayılı Kamuımı üçüncü 
ıı ıacldt'Siııiıı lıie.i.ıwi fıkrası mi.i.lgadll'. 

MUVAKKAT MADDE - 1986 ic.:tiına senesi 
lıaı·ı·ıı·ahı Inı kanunun ınrriycti tarihinde tahak- ' 
knk w trıli:vc rdiliı·. Aneale 1936 mali yılı hüt
ı:esindrn aleHifl.e iı:t ima. i~iıı verilmiş olan gitme 
\ r gelme zfiti harcırahlar bundan teı1zil olunur, 

1 
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.\L\DDB :~. - Bn kanuu ııeşı·i 1ar~hinde1l 

ınuteherdir. 

..\L\DDE -4:. - - nu k:muııun hükün:ılel'i Bü

yük .\lillet .\Ic>clisi taı·afından iera olunur. 
2~ ~u hat J 9:37 

11u ka ıı unun gi> rü~ ıııeleriui gösteren za bı t. 
eNidelerinin devre, cilt ve sayfa numaraları : 

D. Cil1 Sayfa 

16 54,108,196 :197 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplanın İnceleme Komisyoııu üyelerine Ankara d.ışmda yapa
caklan incelemeler için verilecek ikamet yevmiyesi hakkında Kanun 

(Rcsrnı Gazetr ile ilJrıı: 4. V f .191.9- Srruı: 7225) 

Kanun ;./o . . ) lO. ' 

MADDE 1. - lçtuzüğün 62 nci maddesi 
u.~':ıt·ııwa; 'l'Liı·kı.r-e Bi'ıyük }fili<>t i\lr(']isi IIt•-

saplannı 1 ııt·eleınr Kmnisyonn üyt•leriııdeıı, gij

ı·•·vlt>ri ı.rı•ı·eğ·incP iıı<·Picnw ve tcfti~ ic·in, Aııka

ı·:ı tlı~ındıı vazife g-iiı·rııleı·<' genel hükliınlc>r da

iı·t>sindP ikanıet ,Vı' vıniyl'Sİ veı·iliı·. 

MADDE 2. - Bu kaıııııı yayıını taı-ihinde: 
yiiı·ürlüğe g-iı·er. 

K cı bul tari lı i 
31 . V. 1949 

MADDE 3. - Bu kmnımı 'L'ü ı·kiyr Büyük 
Haziı·ıın 1949 1\l illct M.r<·lisi yi.iı·litüı·. 2 

nu luıııunuıı görüştuclrrini göstrrcn zabıt 

eeı·i<l<>leriniıı Jkvn>. eilt \(' sayfa mıınaraları : 
D. Cilt Rayfa 

VI ll 1 !J :303,4%:-1 !)7' i12:~ :Jl2-l:, ı ı ;?6,1127. 

11 :32,] ı:~2. 1141,1.151 ,llü!l,] 172, 

11 77, ll RO 

3135 sayılı Kanunda değişiklik yapılinasma ve 4808 say1h Kanunun meriyctten kaldırumasına 

dair Kanun 

(Nrsm1 Ow:dr ili' iliint: !3. If . 1.%! - 8<t.IJI: 81i.'i.J) 

l\aıımı ;\o. G2-l-2 

MADDE 1. -- 1.). I 1 . uı:~7 tarihli \"(' :31::1:> 
!'·.ııyılı K:ıııuııun lıiı·iıı<·i nıııddesi gcrrğinc<.' ve
l"ilmektr olnıı yolluğ'Luı iideme tHı ilıi 1 ~fnr1 

ola:·:ık ıld!i·~iiı·iLııiştiı. 

MADDE 2. - .ıs<JH sayılı Knııttıt ın··r·i.n>ttPıı 

],;ılclıı·ılını~t l l'.• 

MADD E 3. Bu 1-ul!nun ııeşr~ tı ı--:ihinden 

• itihaı·eıı ınrr'illiı·. 

Kabul taı-ih i 

R .II. I:J;)-1-

MADDE 4. -- Bu kanunun hüküuılrrini ic
l'aya Büyük Millet Mecılisi memurdur. 

I O Şubat 1954 
Bu kanumuı görüşnııelrriııj gösteren zabıt 

emidelerinin devre. cilt ve sayfa mımaral arı: 

D. (!i l1 Rayfa 

rx 27 :nG 
28 72,1 17 : l l ş 
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Harcırab Kanununun sayın mebuslan ilgilendiren maddeleri 

6'!t5 say1ll Jlarc ırah Kanıwwınn 3a ncii 
maadesinin (a) bnıd1 

Yevmiyeler 

hizmetliye ödetl'ecek yevmiyenin, iç yevmiyele
rin en çok kaç misli üzerinden verilebileceği 

her yıl biit<:e kanunlar'l ilc tesbit olunur. 

G-:idiJceck mernlekete, menıul' ve lıizıuetlile 

rin aylık veya ücı et tu tarlariyle izaııı sebeple-Y uı·t içindo verilecek yevrniyeıcri11 

rnik ta rı ·ve asgari hadleri 

\ MADDE 33. - Bu kanun gereğince verilr
eck yurt iı;i yevmiyellerinin miktarı her sene 
büt~e kanunları ile tesbit olunur. Ancak bu yrv
ıniyeler : 

ı rine göre bu ılzami hadleri aşmamak üzere i~ 

yevnı'İyelere tatbik olunacak emsaller Maliye 
VekaJetiııin teklifi üzerine İcra V ekıille ri Heye
tince tnyin otunur. 

A) Büyi.i.k Millet Meclisi Heisi, Başvekil, 

vekilleı' ve mcbuslar ile Edül.nı Harbiyci Umu· ' 
miye · Heisi haricolm ak üzere memur ve lıi'zmet
liler i<:in - 6 liradan aşağı diişmıemek kaydiyle -
ay\ltk veya ücret tutarıınn % 3 ünden az ve % 
f1 sındaııı çok; 

62·15 sayılı !Inrctralı f(anını ımıın 81 ncü 

ı 

maddesi : 

Meml eket ch§ ııda yapılacuk vcc:i[c 

seyahatleı ·indc yıvrniye 

MADDE 34: - Yabancı mcnıleketlıerde ya
pılacak daimi vazife seyahatleri ile muvakkat 
vazife seyahat ve ikaınetlerinde memuJ· veya 

ı 

ı 

6215 wıyılı JiarC~mh J(aıınnwı un 58 ııcı 

maddesi 

MADDE 58. - 15. II. 1937 tarihli ve 31~5 
sayı'lı. Kanun ınucibincc vcr:ilecıek harcıı•ah mik
tarı, her sene büt<:e kanunlariyle tesbit olunur. 

Ancak, bu miktar sendik ödenıek yckfınunun 

% 40 ından aşağı ve % 50 sinden fazla ola
maz. 

Bu kanunun görüşmelerini göstere1ı z :ıhıt 

cet'idelerinin devre, cilt ve sayfa ımınaralaıı : 

D. Cilt Sayfa 

IX 26 81 
28 105.143:167,181 

D) Ernekliliğe aidolanlar 

Milletvekilleri ile Büyük Millet Ueclisi Başkanı ve bal-anlarm emeklilikleri 
5434 sayılı Kanun 

GEÇİCİ MADDE 55. - Evv•elce emeklilik 
hakkı tanınan veya 3. VIII. 1944 tarihli ve 
4644 ·sayılr Kanuntın 7 nci maddesinde yazıb 
olan vaııiielerden biııinde bulunduktan sonra 
~Hlletveldlliğine seçilerek bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte milletvekili bulunanlarm; 
kaldırılan hükümlere göre mevcut fiili ve iti
bari hizmet mi.iddctlcri, bu tarihten sonra ara
lıksız olarak 1\f.illetvekilliğindc veya ıni.'lletve

ldlliğinden sonra bu kanunla emeklilik hakkı 

tanman ''azifPlPi' iJe belcdiyx> haşkanhğıııda il-

lerin daimi komisyon üyeliklerinde veya geçıcı 
24 ncü maddede yazılı vazifelerde geçecek fiili 
vıe itibari hizmet müddetlerine ge<:ici 14 ncü 
maddeye gö~·e eklenir. 

Emel{lilik hakkı tanman _aylıldı vazifelerde 
bulunduktan sonra millctvıekilhlğine seçilmiş 

ve durnnılal'l 2941 sayılı Kanunun şümuHi dı
şında kaldığından dolayı ödenelclcriııden 4805 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre emekli 
keseneği kesilmenriş olanların, bu kanunun yii
Yiil'lüğc girdiği tııı>ihe kadarki miindet>E> ait kP-
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senekleri, bu kanwıuıı yürürlüğe girdiği ta l'i h
ten itibaren ve aylık keseneklerinden ayrı ola
ı·ak 6 ay i çinde v r 6 eşit taksitte lrundileıi ta
l'afından ·andığa ödendiği takdinde bu müdde
tc ait keseııek karşılıkları da Hazinece toptan 
ve derhal sandığa ödenir. Bunların -:1:805 sayılı 

Kanunun yürürlüğe girmesiudeu öuce l\lillrt' e
killiğinde geçen fiili ve itibaı·i hizmet müddetleri 
de yukarıki fıkra gereğince hizmet nıüdcletlerine 
cklenir. 

Geçici madde 56. - < fenel bütçeye giren da
ire] erde bulunduktan sonra milletYekilliğine se
çilmiş olanlarin; ( 4644: sayılı Kamuımı 7 ııei 

maddesinin 2 nci fıkraı-n gereğince sandıklarda 

birikmiş paraları Hazineye devredileııleı· dfılıil ) 

geçici 5G nci madde gereğince elüeneıı :uüJdetlc
rinden -±805 sayılı Kanunun yürürlüğ·e giı-Jiği 

tarihe kadar geçen müddet ic,;in, Hazinece \C 

1683 say:ılı Kanuna tabi katma bütı,:eli dairelerle 
Özel İdare ve Belediyeleı·in aylıklı ıneınutiyctlc
ı·iııde bulunduktan sonra sec;:ilenleriıı yine bu 
devı·eye ait hizmet müddetleri için de bu idare ve 
belediyelerce, geçici 1!) ne u maddey<· göte ' öuc
necek paralar; ( 500) lira, daha önce bi'ı·üıci ücı·e
cenin aylığıııı ıniiktesep hak olarak alımşları;a 
(600) lira, aylık üzerinden hesaplanır. 

Milletvekilliğinden geçici 24 ncü maddede ya
zı h Yaz i t'elerde ge<; miş hizmetleri bulunanlarm 
bu müddetleri i<:in de bu madde hükmü dahi na
zara alınmak suretiyle o geçici madde gereğince 
muamele yapılır. 

4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
ıııonra 1683 sayıb Kanundan baıjka kanunlarla 
emeklilik hakkı taı;ıııan vazifelerden ınilll'tvekil 
liğine scc;:ilıniş olanların, seçilme tal'ihinc kadar 
<tan hizmet müddetleri için dahi milletvekilliğiııc 
111eçildiklc~·i tadhtcki keseneğc esas ücret tularlaı·ı 
üzerinden Hazinece ge<;ici ] 9 ncu maddeye giiı·(' 

sandığa ödeme yapılır. 

(}eçici madde 57. - Geçici 55 nci maddede 
yazılı olanlarm kesenek ve karşılıkları 875 lira 
üzerinden, clalıa önce birinci derecenin aylığmı 

nıüktcsep hak olarak alnıışlar:-ıa 1 000 liı· ıı üzerin
elen hcsaplamr. 

Bunların milletvekili iken emekli, iı.di nıft

llıllük, vazile ınaJıillüğü aylığı bağ·lannıasmı 

veya kesenek iadesi, toptan ödeme yapılmasını 

gerektiren dmwnlaı-a girmelerinde veya ölünde
rinde bu kanunun ilgili hükümleri 11;vgulıınıı·. 

GEÇİCİ MADDE 68. - Milletvekilliğinden 
ayrılarak emeklilik haklarının devanı Nleceği 

vazifelere geçenlerin emekli kesenekieri ve kar-
şılıkları : • 

a) Milletvekili iken 25 üil\ hizmet yılıııı 

doldurmuş bulundukları takdirde Milletvekilli
ğinde keseneklerine esas olan miktar lar . iizerin-
den; , 

b) 25 yılı doldurmamış iseler 15 nci ınali
denin (h) fıkrasının kadro yüzünden açıkta ka
lanlara ait hükmü de nazara alınarak ıniikte

Hep hakları bulunan derece aylık ve iicret tu
tarları üzerinden; alınır. 

Ancak Milletvekili iken füli hizmet müd
detleri 25 yılı doldurmaımş bulunanlardan; 
Milletvekilliğinde iken kPseneklerine esas tu
tulan miktarlardan aşağı aylık Yeya ücretli Ye 
emeklilik haldarının devam edeceği bir vazife
ye geçmelde beraber o vazifede ilu yılı tamam
ı aınaltsızın : 

l - Fiili hizmet müddetleri 25 yılı doldura
rak emekliye ayrılmalarını istiyeıılet'; 

II - Fiili hizmet müddetleri 20 yılı ve yaşla
ı·ı 60 ı doldurmuş bulunarak emekliye aynlma
larını talebedenler veya kurumlarınca emekli
:ve sevk edilenler; 

lll - Fiili hizmet müddetleri 15 yılı dotdm
muş bulunaı·ak adi mfılfıl duı"'.unuııa girenler; 

IV - ınzmet müddetleri ne olursa olsun nı
:r.ife ınalullüğiine uğrayanlar. 

Bu yazife]E'ı'Ü<' ge<;en müddet zaı·lıuda nr
dikleri keseııek ile .:\Iilletv6killiğiııclc H\:en ke
Heneklerine esas tutulan miktaı· üzerinden ht'
saplanacak keseneğiıı farkını toptan \ ' C del'lıal 

sandığa ödedikleri takdirde emekli, adi mfılül 

lük veya vazife malullüğü aylıkları Milletvekil
liğinde emekli keseneklel'ine esas tutulan mik
tat' üzerinJen bağlaınr ve Hazinece ek hu keı-ıe
ııek farklarımı ait kaı·ş1lıklar toptan Vt' derhal 
sandığa ödenir. 

Milletvekilliğiııclen ayrıhlıktaıı sonra ge~tik
leri daha aşağı nyhk veya ücı·etli biı· vazifeele 
iki yılı taınamlanıadnn ölcıı ve fiili hizmet müd
cleti lG yıl ve clahu fıızla olanlar ile hizmet müd

detleri ne oluı·sa olsun yine bu vazifede ve bn 

durumda iken vazife yüzünden ölenlerin dul 
ve y€timlerine dahi milletvekilliğindr keseneklc
rine. 'esas tutulan miktar üzerinden aylık bağla
m r . Ve bu vazifede geGerı müddete ait kPRcm•i; 
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farkı dul ve yetimlere bağlanacak aylıkların 

% 25 inin kesilmesi suretiyle tahsil edilir. Bu 
takdirele kesenek karşılığı da Hazinece toptaP 
sandığa tediye olunur. 

Bu madde hükmü, kanunun yürürlüğe gir
nı csiııden öne{' milletvekilliğinden ayrılmış v<> 

emeklilik hakkı tanınan vazifelerde müstahdeııı 

bulunmuş olanlar hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 59 . . - Geçici 5'5 nci mad
de de yazılı olanlardan; kanunun yürürlüğe gir · 
diğ·i tarihte geçici 55 nci maddeye g-öre eklent>
celc müddetlerle birlikte : 

a) Fiili hizmet müddetleri 25 yılr doldur
muş bulunanlar, her an \C 20 yılı doldurmuş bu
Jıııı :ı ıılar da 2.) yılı doldurduktan <ıonra geç:ici 
3'1 nci madde esasları dairesi.ndr eııırkliye H;'i' L'ıl
malarını istiye bilirler; 

Bunlarm mi!letvekilliğ·indeıı sonra emeklilik 
haklarının devamedeceği bir yazifeyc g'<'~mele

rinde dahi yaş haddi bakımından (V azifeleri i<:in 
bu kanunun 40 ncı maddesiyle tayin olunan had
lerden aşağı olmamak ür.erc) mü.ktesep lıaklan 

ınalıJ\ızdur. 

b) F~ili hizmet müddetleri 20 )'ıldan az 
olanlar, milletvekilliğinden ayrıldıkları ve emek
lilik haklarının devam edeceği hir vazifeye dt• 
: : ı ı:ınemiş bulundukları takdirde, ayniışiarı ta 
ı ilıiııdeki fiili hizmet müddetleri 25 yılı doldm
maınış ise geçici 26 ncı madde de gözönüne alı

narak 87 nci maddeye göre kesenekieri geri ve
rilir. 25 yıb doklurmuş iseleı· lıaklarında 88 nci 
madde hi.i.kmü uy~ulanır 

c) Fiili hizmet mi.iddetleri 20 yılı doldur
muş olmakla beraber 25 yılı cloldurmaksızııı 
milletvekilliğinden ayrılan ve emeklilik hakları
nın devam edeceği bir vazifeye de ge<:ınemiş hn
Junanlar. keseneklerinin g'€riverileceği 5 yıl ic.in-

• 

de (60) yaşını doldurarak emekli aylığı bağ

lanmasını istedikleri veya adi malUl oldukla.rı 

takdirde kendilerine erneidi vrya adi malullük 
aylığı bağlamr. 

ç) Fiili hizmet müddetlel'İ 15 yılı doldur
duktan sonra milletvekilliğinden ayrılarak emek
lilik haklarının devam eclecği bir var.ifeye de 
geçmemiş ve emekli kesf ııeklerinin geriveril:ı

ceği 5 yıl içinde kesenekl-erini geri almadan ölınü~ 
bulunanlar ile 88 nci madde gereğince kesencği 
geri \' cı·ilınemiş bulunan] n !'d an ölenlerin du 1 ve . 
yetiınlerine bu kanunun ilgili hüküınleı·i daire
~inclc nylıl bağlanır. (50 Mü. ) 

GEÇİCİ MADDE 60. - 5951 sayılı Kanu
mm .) n<'i maddesiyle kaJdırılnııştır. (51) 

GEÇİCİ MADDE 61. - 5951 sayılı Kann
ıımı G n ei ınad<lesiylc kalclırılmıştıı·. ( 52) 

GEÇİCİ MADDE 62. - 5951 sayılı Kanu
nun ;ı nci maddesiyle kaldırılmıştır. (53) 

GEÇİCİ MADDE 63. - Geçici 60 ncı mad
dede yazılı ~-erlerde bulunduklarından dolnyı 

aylık bağlanmış vt•ya lıu sebeple evvelki aylık
larında artırımı yapılmış olanlardan; emeklilik 
hakkı tanınan va.zitelere tayin edilenlerin bu 
,·azi frlcrde geçen hizmet müddetleri iı;iıı 100 
ncü madde csaslaı·ı dairesinele he ·aplaııacak son 
hir.ınct zanınıı, saıvlıkı;a bu aylıldarına cklenc
ı ·ek g·eı:;ici 61 nci ıııadrlryc ~;ör·e ödenil'. 

l~ski aylıklar Har.ineec hağlanınışsa son hiz
met zamını da Hazineec ödenir ve bu müddet 
ic:inde alman kesemek vc karşılıkları (Türkiye 
('um huı'i:veti l<jıuckli Sandığı) nca Hazineyr n

l'ilir. 

GEÇİCİ MADDE 64. - 5951 sayılı Kanu
ının 5 nci ınadt.lesiyle kalchrılnııştıı·. (54) 

• 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bii.zı 

hükümler eldenmesine dair Kanun 

(Resmi Gazete ilf ildnı: 14. Vi. 1952- Srıyı: 8135) 

Kanun No. 59!'i 1 

MADDE 1. - 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin [J işaretli fıkrasına aşağıda yazılı 

( 1) h endi f' klenıniş1 ir : 
1. Enırklilik hakkı tanınan vazifelerde bu

luııduktan sonra millrtvekilliğine sN:ilenler; (Se
c:imlerinden itibaren (6) ay iqinde yazı ile san
dığa müracaat cttiklrl'i takdieele) 

MADDE 2. - (8 .. Jl . 1954 tarih ve 6244 
sayılı Kaııunla kaldırılını&tır·.) 

MADDE 3. - (Drğişti 8 . IT . 1954 tarih 
6244 sayılı Kamınla) - Aynı kanunun 15 nci 
maddesine aşağıdaki (i) fıkra.~ı eklenmiştir : 

i) 12 nci maddenin II işaretli fıkrasının 

(1) bendinde yazılı olanlarm emekliliğe esas 
olıın son aylık vrya ücrrt tutııı·ları ; 

Bu kesenekleı·, cmckliliğc esas olan son ay
lık veya ücrctin alındığı taeihten itibaren her 
i.ic: yılın hitantında bir üst derece aylık veya üc
ret tutar'l üzerinden kesilit. Şu kadar ki, bu mu
amele hususi kaııunlarında tanınan hal,dııı· ınah
fuz kalmak şar·tiyle kc>ndilerinl' emeklilik du
Yum lan dışında terfi h:ı kımında n iki üst dere
ecden yukarısı iGin bir hak vc>rm 'Z. 

MADDE 4. - Aynı kanun un 87 nci madde
sinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir ve ( G) fıkrası kaldı eılmıştır : 

a) !stifa edenler; (Milletvckilliğine sc>çil
mek üzere SeGim Kamınunda yazılı müddet 
içinde istifa etmiş olup da milletvekili sc(}ilmiş 
loıılunanl.ı,ı· bariq) 

MADDE 5. - 54B4 sayılı Kanunun geçici 
60, 61, 62 ve 64 ncü maddeleri kaldırılmıştır. 

Şu kadar· ki, bu kanumm yüriirlü,ğc girdiği 

tarihe kadar bu maddel~r hükümlerine göre 
emekli aylığına istihkak keshetmiş olanların 

hakları mahfuzdur. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Yukarıki maddeler 
hükümleri, birinci maddede yazılı şartları haiz 
olarak ilk defa Dokuznncn Dönernde milletve-

• 
Kabul tarihi 
9. VI .1952 

killiğine seçilmiş olaıılaı· hakkında da uygula
mr 

(Değişti 8 . ll . 1954 tarih 6244 sayılı Ka-
' nunla) bunların 22 . V . 1950 tarihinden itiba

ren geçen müddetc ait lwseneklcri ve cmekliliğe 
esas olan aylık veya ücret dereceleri L5 nci mad
denin (i) fıkrası gereğince yükselmiş bulunan
la.nn artış fnı·klan geçici 66 ncı ınaude gereğin

ep kurumlal'Jnca bu kanuiınn yürürlüğe girdiği 

tarihi takibeden ay başından itibaren tahsisat
larından. aylık keseneklerinden ayrı olarak kc
silmek suretiyle ve> karşılıkları da lrnruınların
ca toptan sandığın istenıc>si üzerine> üç ay içinde 

ödenir. Bu kiuıunun neııri tarihine kadar ilgili
ler tarafmdaıı ödenmiş bulunan kesenek ,-e ar
tış farkı karşılıklaı·ı xaııdıkça kendilerine iade 
olunarak yukardaki fıkra gereğince lmnunlarm
daıı if;tenir. 

Bunlardan emekli keseneklerini geri almış 

hulunaıılar aldıkla~·ı hu paraları hu kanunun ,\ii

riiı1ükten itibaren en c:ok bir ,vıl ic:inde ve aldık
ları tarihlerden itibaren % 5 faizi ile birlikte 
toptan geri verirlerse bu pa ralara tcka bül cclcıı 

eski hizmet müddetleri .venilerine cklcnir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Uec;ici birinci mad
dede yazılı olanların 543+ sayılı Kanunun geçici 
66 ncı maddesi gereğince iptal oluııan borçlan
maları, cvvelce kcndih,rinden tahsil edilmiş olup 
da ayrılışlarında iade edilmiş bulunan borçlan-

madan mütevellit paraları, bu kanuııun y~rür
lüğe girdiği tarihten itibaı·en 6 ay içinde s:mclığa 
müracaattc bulunınaları ve toptan geri vc>rmcleri 
l')artiyle yenilenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Du lmımnnn ikinci 
maddesi hükmü, emeklilik hakkı t.anınan hir va
zifcdc bulunduktan son nı millet vekilliğine seçil
miş olmaları şartiylc ı . l . Hl50 tarihinde mil
letvekili bulunan!ardan Dokuzuncu Döneme ara
lıksız olarak seçilenler (Emekliye ayrıldıktan 

sonra bıı yerlere geçenler lıar i(:) luıkkmda da, 
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hu kanunun ~-ürürlüğe girrliği tarihten itibar0n 1 MADDE 6.- Bu kanun yayımı tarihimk ~-ü-
nygnlanır. rürlüğe giı·er. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Bu kanunun l ncı 

maddesindeki altı a.rlık müddet, Dokuzuncu Dö
ııenı ın i lletveki.lleri hakkında, kanuııun .vürül'lük 
taı·üıinden başlar. 

GEÇİCİ MADDE (Ek. H . ll . 195-! ta-
rih 6244- sayılı Kanunla) 5951 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde yazılı dununlarcla olanlardan 
altı aylık müddet içinde borı,:lanına ınümraıı

tında bulunımyanlar için bu kanunuıı neşı·i. t<ı

rih.indeıı it ibare n ü~ aylık h ir müddet n' ı ·i ı. 

ıniştiı·. 

MADDE 7. - Bu kanumi Bakanlar Kurulu 
yüeütür. 

ll Ilaziratı Hl32 

Bu kaınuwn göriişm~lerini p;öı-ıteren Zalııt 

<·el'içl<'lerinin Dene, <'ilt ve sayfa numaralan 

D. Ci.lt Sayfa 

ıx " •) :395 

l5 122,323,327,381:395 

16 I..J.J :1-1:7 ,149.158,169:172 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat iki madde eldenmesine dair Kanun 

Kanun No. 6881 

MADDE 1. - Türkiye Cuınhueiyeti Emekli 
~anclığı Kanununa aşağıda yazılı iki ıııuvakkat 
madde eklenmiştir. ' 

Mtıvakkat madde 100. - 8 . Vt . 1949 tarihli 
ve 5434 sayıh 'l'ürkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 102 nci maddesinde ve geçiei 
80 n e u maddesinde yazılı paraları ,bi ı·er yıllık 
müddet içiııde yüzde beş faizi ile toptan Sondığa 
geri vermemiş olanlara bu · kanunun neşri tari
hinden itihııren (6) aylık bir müddet daha vel'il
nıiştir. 

}luvakkat madde 1.01. - 8 . VT . 1949 tarihli 
ve 5434 sayıb 'l'ürkiye Cumhuriyeti Emekli ~aıı
dığı Kanummnn yüı·ül'lüğı> girdiği taı-ihtP gec,:i -

Kabul tatihi 
16 o I. 1957 

ei 65, 68 ve 69 ucu ınacldelet'inde yazılı rlurum
larda olanlardan 23 . Y . 1951 tarih ve fi771 sa
.vılı ve 631J numaralı kanunlarla verilen (3) a,v
lı k nı i1cldet i~inde <'le borc.:lanma müracaatindt' 
hulunnııyanlar i<:in bu müddetlerde yazılı şart

lada boı·çlandmlmak üzeı·e bu kanuna neşri ta
t'ihinrlPıı itib ~ıı·eıı ( 6) aylı k bil' müdrlet verilmüı
til'. 

MADDE 2. - Ru kanun neşri 'tarihinden iti 
haı·en meı·'idir. 

MADDE 3. - Bu kanun hükümlerini icraya 
t eı·a Ve ldlleri Heyeti memurdur. 

Dü8tur 

19 o J o 1957 

Resmi 
Gazete 

No. BIU}lığı Tertip Cilt Sayfa Sayı 

ngili kanunlar : 
5434 Türkiye Cuınhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 17 . Vl. 1949 ~ ~O 1335 723!1 
577] Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 6;) 

ve 68 nci maddelerinde yazılı müracaat için yenideıı (3) ay-
lık müddet verilmesi hakkında Kanun 1 . VI . 1951 3 32 1439 7823 

6311 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı mad· 
delerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı hükiimleı· ek-
lemnesine dair Kanun 9 . HI . 1954 3 55 1224 8653 
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'türkiye CUmhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bii.zı değişiklik yapılmasma ve kanuna hükümler 

eldenmesine dair 5951 sayılı Kanuna bir muvakkat madde eklenmesi hakkında Kanun 

Kanwı No. 6980 

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı K anununda bazı değişiklikler yapılma

sma ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine 

dair 5951 sayılı Kanuna aşağıdaki muvakkat 
madde eklenmiştir. 

Muvakkat madde- 5951 sayılı Kanunun bi
rinci maddesiyl_e 5434 sayılı Kanwıun geçici 71 
nci maddesinde yazılı durumlarda olanlaı·dan 

No. Ba§lığı 

5951 İlgili kanun : 

Kabul tarihi 
29 . V .1957 

muayyen müddetleri içinde müracaatte buluna
mıyanlar iı,:in bu kanunun neşri tarihinden iti
baı·en yenielen üç aylık bir müddet verilmiştir. 

MADDE 2. - Ru kanun neşri tarihinden iti 
baren mcr'iclir. 

MADDE 3. - Bu kanun hüküın.ler:iııi icı'aya 
tera Vekilieri Heyrti memurdur. ' 

. 1 . VI. 1957 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sayfa Sayı 

Türk iye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bazı dr · 
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler elden 
mesine dair K anun 14. VI . 1952 3 33 1488 8135 

E) Açık maaşlarına aidolam.lar 

Memurin Kanununun 84 ncü maddesinin (D) fıkrasiyl.5 85 nci maddesini değıi.jtiren Kanun 

(Resmi Gaze te ile ilanı 17 . lll . 1938 - Say~ : 3858) 

K a:nn n N o. 3335 ~~ .. '\Jr'~ 

MADDE L - 788 nwmara:lı M.emurin Kanu
nunu n 84 ncü ma&lesinin (D) fııkraısı a.şağıdaıki 

şekHde değiştdrilmiŞ'tir : · 

7 nci ve ond~n a.şağı derecelerde ıbulunan 

ınemurlwı:"dan (ıkaıdrıo dol,ayısilyle aıçılkita leılan 

uıemudar dahil) ınemü~keıt ıdiinı:Hiınd~ki resmi ve 
·hu:susi ınüesısesatı sııh.hjly.eıde 'tıedıaiv"ileri lüzumu 

fenneıı sruh.it olanlarm tedaivi v<e yol ını:ası,aflm·ı 
••e D evletçe tedaNi elt'tJiriJımeJ:WVe ilken veıfat eden

lerin eeııruze masrafı mımsuho1dulluarı ~aıb'e bü't 
~ndıe.rı veriliT, 

Kaıbul tarilhi 
9. III. 1938 

MADDE 2. - 788 nuınaı•alı Memurinin Ka
n ununun 85 ncj ınaddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

~{cmuriyetiniu ilgası dolayısiyle açıkta kalan 
memul'ların , il ıganm vuıkuıbulduğu ay iJle onu 
müıtaa:kıp ıolan ay ızaı•fırnrda maaış1a'I'ı lta:m ola-ı:·alk 
ve ıbn nvüıddetıin hiltaımmda telkr'ar hiz:ınatıe tayin 
kThmnmmş İ:eler 'Y'enjı memuriye'te tt'ayinleri.ne 
ka.dar, fiili hiı:?Jnıf't ımitddıeıti yeıc1ıiı seneye rorudar 
olanlara dörtte bir, on :beş seıneyıe lkada1· ,o}anlara 
iiçte lbir, on ıbeş 'Se'!l'eden .faızla ·olanlara yarım 

niıspeıtinıde 'aGıık ınaaşı veıi1i ~· . 
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Meıslelki omeanuriyet ol8Jll mebuslar mtildd~leri 

biıttiklten sonra tekrar iıntih'aibedilınezlerse me
buıslulk:tan ev.velki me;muriy6tlerine naza.r.an haık
·larm!da 'bu ml!idde ta'tJbiık olunur. · 

MADDB 3. - Bu :kıi!nun 1 Haziran 1938 ta
rilhinden muteıberdir. 

MADDE 4. - Bu ka:nun h'ü!kfunlerlıni! ieraya 
tera Viekill~eri Heyıeıti memurdur. 

12 .Ma,ııt 1938 

Bu kanunun görüşmelerini göster-en zaibıt oo
rideleııinin devre, cil't ve sayfa numaraları ; 

> • A ; ( 

D. Cilt Sayfa 

V 16 247 

21 92,129 

22 140 
23 8:i,30:31 

Memurin Kanununun 85 nci maddesinin refsiıi: 

(Resmi Gazete ile ne§ir ve ilanı: 11. XII. 1929 · Sayı: 1368) 

Tefsir No. 148 

.Mcmuriıı Kanununun tarihi neşriyle mezkfır 
kanunun 85 ve 89 ııcn maddelerirun mevkii ınc
ıiyete girdiği 1 Haziran 1927 tarihi arasın
daki müddet iı,:inde infisal eden memurine nıa

zuliyet Kanunu alıkamma tevfikaıı maaş tahsis 
olunur. ~ 

5 Kanunuevvel 1929 

l\fazuliyet maaşma dair . 

Bu tefsirin görüşmelerini gösteren zabıt ce
ridelcrinin Devre, cilt ve sayfa numaraları : 

D. Cilt Sayfa 

III 2 50 
14 2,7:8 

Memurin Kanununun 85 nci maddesinin refsiri 

(Resmi Gazete ile ne§ir ve ilanı: 23. V I. 1934 ·- Sayı: 2734) 

Tefsiı- No. 201 

85 nci maddesinin son fıkrası hükmü, Büyük 
Millet Meclisi Birinci lntihap Devresinden tek
ı·ar intilıabedilıneıniş olan mebuslara da, intiha
bedilmcdikleri tarihten itibaren, şamildir. 

18 Haziran 1934 

Bu tefsirin görüşmelerini göb'teren zabıt eel'i
delerinin Devre, cilt Ye sayfa numaraları : 
D. Cilt Sayfa 

IV 23 116,174,222 
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Memurin Kanununun 85 nci maddesinin son fıkrası ile 148 ve 201 sayılı tefsirlere dair 

(Re.srnl (fuzetc ile neşir ve ilan·ı : 1 . V 1 . 1936 - S(ı!JI : 3321) 

Karar No. 947 

~Iemurin Kanununun 85 nci marldesinin son 
fıkrasında şöyle yazılıdır : 

(Mesleki memuriyet olan m€buslar nıüdd\'1-

leri bittikten ~-;onra tekrar intilıabcdilnıcıder ist• 
ıııcbusluktaıı ei'Vt>lki memuı·iyetl rine naı-:anm 
haklarında bu madde tat hik olun u ı·. ) 

148 sayılı tefsir l'ılu·ası ııuduJ' : 
(MeımH·iıı Kannunnun tarihi neşriylr llll'Z 

k(U' kanuııııu Rf> 1'1' 89 ıwn maddelerinin ıncl•kii 

meri~·ete girdiği 1 Haziran 1927 tarihi aı·asııı

ılaki müddet iı,:inde iııJisal cclen memurine ma
zuliye1 Kaııunu alıkamma tcvfikan maaş tahsis 
olnnur. ) 

Bu te fsiı·den sonraki 201 sayılı tefsirde isr : 
(85 ıwi maddenin son fıkrası hükmü , Büyük 

.\!illet lVIretisi B~rinci lntilıarı lkvresinclcn tck
mr intilıabcflilm<•miş olaıı ınebuslanı da, tekraı· 

intihabed il medikieri tari ht <'tı itiba ı·<·ıı ~fımildi ı· . 1 

denilmektcd ir . 
Birinci tefsir ınukayyedolarak nıeınıırlarııı 

ac.;ık maa~ ntzi~·etleı·ini tftyin ettiğ-i. ikinci tl'fsir 

daha geniş mMı.asiyle mesleM memurluk olup da 
mebus bulunanlardan tekrar intihabedilmiyt'nlc
ı·(• ait ise <le ikinei tefsirt> dayanarak eski ıııazul 

memurlarm da böy~e biı.· iıak talebetmıeleri varid
olacağı mülfıhazasiyle tefs iı· talebedildiği fakat 
henüz böyle bir. talep vakı olmadığı gibi Divanı 

.\hıhasebaü:.a da bu iııc ınütaallik reddedilmiş hi r 
muamele mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır . 

Kcyfi.n•t tetkik olnndukta : 
R5 nei ımıelelenin son fıkrası nwbuslara ınalı 

sns bir fıkra olduğu metnin saralıa.ti ve en son 
tersir olan :Wl ımınaralı tefsir fıkrası da .nıka
ı ·ılti metne dayanarak Bü,,·ük Ueyetc:<' kabul hıı 

:vurulınul'! olduğumı göre tcfsirleriıı birisi umıı 

ııı i.vrt i fade Ptti~i. 201 n nma ralı ~kiıwi tefsi nlP 
lıusnsi lıiiknıii tafjıdığı i~in bu iki tefsir arasında 
bir mübayenet de görülmediğinden pek açık olan 
201 numaralı tefsir fıkrasının tekrar tefsirine Jü 
zum görülmediğine karar verilmiştir. (Cilt : 8 -
Sayfa : 132 ve Cilt : 11 - Sayfa : 150, 323) 

29 Mayıs 1936 

F) Riyaset tahsisatı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı makam ödeneği hakkında kanun 

(Resmi Gazete ile ilanı : 2.9. 1 . 1.952- Sayı: HO:JO) 

Kanun No. 5861 

MADDE 1. -Türkiye Büyük Millet .Yieclisi 
Başkanına ayda (800) lira orakarn ödeneği veri
lir. 

MADDE 2. - Birinci maddede yazılı ödenek 
her ay peşin ödenir. Ay içinde işe başlama ha
linde, mütaakıp ay başından itibaı·en ödl:'ıı eğe 

hak kazanılır. . -J 

MADDE 3. - Birinci maddeye göre verilen 
ödeneğe 4178 sayılı Kanun gereğince zam uygu
lanmaz. 

Kabul tarihi 
18 . I . 1952 

MADDE 4. - Bu kanun l Mart 1952 tarihin
ele yürürlüğe girer. 

MADDE 5. - Bu kauunu 1'iirkiye Büyük 
Millet Meclisi yi.i.:rütiir. 

26 Ocak 1952 

Bu kanunun görüşmelerini gösteren zabıt ce
ridelerinin, devre, cilt ve sayfa nurnaraları 

D. Cilt Sayfa 

IX 12 4,36,95,97,150,1 70 :195 
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. 18 . I . 1952 tarihli ve 5861 sayılı /Kanunun birinci maddesinin ta.dili hakkında Kanun 

(Resmi Gazete ile ilanı: 25 .II .1955- Sayı: 8940) 

Kanun No. 6479 

MADDE 1. - 18 . 1 . 1952 tarihli ve 5861 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil 

de tadil olunmuştur . 

Madde 1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisine ayda 1 500 lira makam tahsisatı verilir . 

MADDE 2. - Bu kanun 1 Maı·t 195f> tari 
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. - Bu kanun hükümlerini icra-

Kabul tarihi 
20. II. 1955 

ya Türkiye Büyük Millet Meclisi memorJur. 

Bu kanunun görüşmelerini gösteren ~abıt 

ceridelerinin Devre, cilt ve . sayfa numaralaı·ı : 

D. Cilt İnikat Sayfa 

X 3 7 99 
5 43 250 
5 44 385 

(}) Riyaı; e t Divan1. tah.~isatına aü karvı.tnla.r· 

Büyük Millet Meclisi Divanı Riyaseti azasına tazminat itasına dair Kanun 

(Resmı Oezete ile neşir t' e ilanı:9.lll.1926 - .Sayı:317) 

Kanun No. 756 

MADDE 1.- Türkiye Büyük Millet :.\Ieclisi 
Diwını Riyaseti azasına her i<:tiına senesi i~in 

bin sekiz yüz lira tazminat ita olumu·. 

MADDE 2. - lşbu kanun !kinci Devrei hı 
tihabiycnin Üı;üncü İçtima senesinden itib~ren 
ıner'idir. 

MADDE 3. - İşbu kanuıı Biiyük Millet 

.Meclisi tarafından icra olunur. 
27 Şubat 1926 

Bu kanunun görüşmelerini gösteren Zabıt 

ceridelerinin Devre. cilt ve sayfa numaraları : 

D. Cilt Sayfa· · 

n 22 232,334,379,381,382,390,408,416 :4Ul 

Reisvekillet·i Tazminat·ı 

Türkiye Büyi.ik Millet Meclisi Reisvekillerinin ta.zminatı hakkında· Kanun 

(Resmi Gazete ile ilanı: 25 . ll . 1955 - Sayı: 8940) 

Kanun No : 6481 Kabul tarihi 
20. II . 1955 

MADDE 1. - 1'ürkiye Büyük Millet Mecli- ı tazminatın aylık ·ıniktarı üç yüz lira O'larak tes
ıü Reisvekille:ri.ne her içtiına yıb için verile?ek . bit edilmiştir. 
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MADDE 2. - Birinci maddeye göre ödene

cek tazıninat için 4178 sayılı Kanun gereğince 
fevkalade zam verilmez. 
i. 

MADDE 3. - 27 Şubat 1926 tarihli ve 756 
sayılı Kanunun birinci maddesinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Reisvekilleıine ait hükmü 
kaldırılmış tır. 

MADDE 4. - Bu kaı:run 1 Mart 1955 ta.ri
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 5. - Bu kanunun hükmünü icraya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi mcınurdur. 

Bu kanunun görüşme'lerini gösteren zabıt 
cerideleriniıı Devre, cilt ve sayfa numaralar1 : 

D. 

X 

Cilt İnika.t 

5 
5 
5 

36 15 
43 250 
44 386:387 

Sayfa 

Meclis Hesaplannın Tetkikı Encümeni ~mdan murakıp olan za.ta. ücreti htmtr ita.sma dair olan 
25 Haziran 1927 tarih ve 1169 numaralı Kanunun birinci maddesini muaddil Kanun 

(Resmi Gcı.zete ile neş-ir ve ilanı: 14. V. 1928 - Sayı: 888) 

Kanun No: 1238 

MADDE 1. - 25 Haziran 1928 tarih ve 1169 
numaralı Kanunun birinci maddesi bervcçhiati 
tadil olunmuştur. 

Büyük MilQet Meclisi Dahili Nizamnamesiniıı 
altmış beşinci maddesi mucibince l\1ec1is Hesap
larının Tetkikı Encümcııi azasından murakabe 
vazifesini ifa edecek zata şehri yüz elli lira i1<'
reti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 Teşrinsaııi 1927 tari
hinden başlıyan içtimaa da şaınildir. 

Kabul tarihi 
5. V . 1928 

MADDE 2. - Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. - Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

9 Mayıs 1928 

Bu kanunun görüşmelerini gösteren zabıt ce
ridelerinin, Devre, cilt ve sayfa numaralan 
D. Cilt Sayfa 

III 3 41,48,60,61 

Memur ve müsta.hdem.lere verllecek fevkalade zam hakkındaki 4i 78 numa.ra.lı Kanunun Riyaset 
Diva.nı tahsisatma ait hükümleri 

MADDE 1. - Aşağıda yazılı istihkaklara, fev· 
kalade hallerin devamı müddetince, aylık tutan 
100 liraya kadar olanlar için, vergi ve tekaüt 
tevkifatı çıktıktan sonra ita miktannın % 25 i, 
101 liradan 170 liraya kadar olanlar için % 20 
si ve 170 liradan yukan olanlar için de % 15 i 
nispetinde zam yapılmıştır. 

3. Umumi Muvazeneden ve birinci fıkrada 

yazılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve mües
seselerden verilen aylık tahsisat. 

29 Kanunusani 1942 
Bu kanunun görüşmelerini gösteren zabıt Ce· 

ıidelerinin, Devre, cilt ve sayfa numaralan 
D. Cilt Sayfa 

VI 23 88,136,151 :158,160,160,161 :164 
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Reisicumhur tahsisatı hakkında Kanun 

(Resmi Gazete ile ilanı: 22.Vll.1953. Sayı: 8464) 

Kanun No. 6167 

MADDE 1.- Reisicumhura ayda (12 500) li

ra tahsisat verilir. 

MADDE 2. - Birinci maddede yazılı tahsi
sat her ay peşin olarak ödenir. Ay içinde işe 
başlama halinde, seçim yapıldığı ay başından 
itibaren tahsisata hak kazanılır. 

Teşkilatı Esasiye Kanununun _33 ncü mad
. <lesi gereğince Reisicumhura vekaJet eden Bü

yi.ik Millet Meclisi Reisine bu vekalcti dolayı

siyle ayrıca tahsisat verilmez. 

MADDE 3. - Birinci maddeye göre verilen 
tahsisata 4178 sayılı Kanun gereğince zam ya 
pılma?.. 

Kabul tarihi 
15 . VII . 1953 

MADDE 4. - Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 6. - Bu kanunun hükümlerini io
raya Büyük Millet Meclisi memurdur. 

17 Temmuz 1953 

Bu kanunun görüşmelerini gösteren Zabıt 

ceridelcrinin Devre, cilt ve sayfa numaralan : 

D. Cilt Sayfa 

IX 17 304 
21 479 • • • •::.,.,._'>,; :~ 

• "-'-'<. ... ' '! .. ,:~~ :B 

24 709:710 .._..") ·~ :~· ... "'":. ~~-~, :-:- ... ~:·:. :· ~j 

Bakanlıklar kuruluşu ha.klonda. Kanun 

(Resmi Gazef e ile ilanı: 17. IX . 1946 - Ray1 : 6410) 

Kanun No. 4951 

MADDE 1. - Devlet daireleri Başbakamn 
teklifi ve Cumhurbaşkanının onamasİyle Bakım
hldara ayrılır. 

Bunlara tayin edilecek bakanlardan ayrı 

olarak Devlet Bakanları da tayin edilebilir. 

Devlet Bakanlarından birine Başbakan Yar
dımcısı görevi verilebilir. 

MADDE 2. - 8 . Il . 1937 tarihli ve 3117 
sayılı ve 29 . XI . 1937 tarihli ve 3271 sayıh 

kanunlaı· kaldırılmıştlr. 

Kabul tarihi 
13. IX .1946 

MADDE 3. - Bu kanun yayımı tarihinde 
yi.\rürlüğc girer. 

MADDE 4. - Bu kanunu Başbakan yürütür. 

ı-ı Eylul 1946 

Bu, kanunun görüşm€lerini gösteren Zabıt 

reridelcrinin Devre, cilt ve sayfa numaraları 

D. Cilt Sayfa 

vın R2,23R,240:2.56,27R 

• 
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Başbakan ve Bakan Makam ödenekleri hakkında Kanun 

(Resmi Gazete ile ilanı : 17 . I . 1952- SOJYı : 8010) 

Kanun No. 5857 

MADDE ı. - Başbakana ayda (800) lira v· · 
Bakanlara ayda (450) şer lira makam ödeneği 

verilir. 

MADDE 2. - Bü-incj ma<.ldedt· yazılı öd~

nt>kler her ay peşin olarak ödenir. 
Ay içinde işe başlama lıalindt>, rrıütaalnp av 

başından itibaren ödeneğe hak kazanılır. 
Diğ<ır bir Bakanlığa vekalet eden Bakanlara 

wkaletleri dolayısiyle ayrıca ödenek verilmez. 

MADDE 3. - Birinci maddeye gört> '"erilen 
ödenekiere 4178 sayı] ı Kanun gereğinc-e :.-:am U~'

gulanmaz. 

Kabul tarihi 
ll. I. 1952 

MADDE 4. -Bu kanun 1 Mart 1!152 tarihiu
de yürürlüğe girer. 

MADDE 5. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

J4 Ocak 19!)2 

Bu kanunun görüşmelerini gösteı·eıı Zabı1 ce
ridelerinin Devre, eilt ve sayfa numaraları 

D. Cilt Sayfa 

IX 12 -!,35 :36,9'5,96 :97 

Başvekil ve V ekiller makam tahsisatı . 
ll . I . ı952 tarihli ve 5857 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

. 
(Resmi Gazete ile ilanı : 25. Il. 1955 - SOJYı : 8940) 

Kanun No. 6480 

MADDE ı. - ll . r . L952 tari!lı1i ve 5857 sa
yılı Kanunun !birinci nıaddt>!Si a.şağırlakıi' şekHdıc 

cleğİştirilıniştt:ir : 

Madde 1. - Başvelkiıle ayda (1 500) liı-a ve 
Ve'küleı·e ayıda (1 000) er lil'a ma!kı~m ta1h'Sisaıtı 

verilir. 

MADDE 2. -Bu kanun 1 Marıt 1955 taı'İhin
den itibaren mer'idir. 

Kabul tar:iıh.i 

20. II . 1955 

MADDE S. - Bu lmnunun hıü.lküımleı~ni lc
ı•aya ·1cr·a Ve!kil ıled Heıyeıti mem'lirdur. 

Bu kanunını görü.şmeıl,eı·ini göl!lteren ~a!bıt 0e

ridel:erinin clevı·e, ciiJt ve sa;yfa numaralaırı 
D. Cili İnikat Sayfa 

X 3 
!) 

5 

17 
42 

44 

99:100 

250 

385:386 



5. K ütiiphane Tali matnamesi 

BİRİNCİ F ASIL 1. KuryU!dat, ltertip ve teftiş : 

Kütii.phane Enciimeni w kütii.ph(l!ne menıurla.rı 

MADDE 1. - BüyÜJk M1Uet MecJ'i>si Kütüp
·hanesi, Ki.i'tüplıane Encüınııenrinin idaresindedir. 
Kütüphaup uımuruna nezaı'eıt, 'ki'tap, harita, ga
zete vp srui ı ·eyi inlt:ihaıp ve kütüpihane rt.·alhsisaıtıım 
tayıin ve al•elusul .saıf Bncüıınene ailt.ıtir. 

MADDE 2. - KÜtüphane meın'Uvları, 1\ü
.tıüplhane miidü:ı·iyle ınuavirü o'hın ıkütüplbanr . ve 
v>esai:k muba fJZmdan iibaratıti~. 

Küıtüphane veza:ifi İQin 6 ncı maddede ınu

haı-rer b'ir veyıa i'ki mıüstaıhzır is'tiihldaım olunur. 

MADDE 3. - 1ntlrilal vukuunda lditü')'Yha.ne 
müdürü mekUı'tıilbi aliye mezunları arıwımdan 
1bi'li'm>tihan tayin o1lunur. 

Müsalbaıka imıti!ha m ulfunun t·all®ım ve •şua.ba

tınıcl an ve ltaJ]~ime eısaıs •O~a.n nazıaırıiıye ve teaımül
ı:erden ve k:üitiip·hane vıp f]hriıstıerin uısulü taıı

zilm ve 1ıenti,biınden VP uh1ınu huıkuJkiye ve iq\'ti
sadiye baikHun'da malulma>tı U'mnmıi';V'('de<n ve 'rür
•kiye ıhıılkkın<ln malumaıLı unmmiyed('n ve Tür
kiye 'k~nuıılaı·ı haıkJlondıı mııııluımaıtı mücmeıle iıJıe 

~,ı•aıısızca ki'hı,hetten i•0ı·a ve nııü~ııaddit liısan lhi
le·n teı'cih ediliı·. 

Bu imtihan tahr\ri •olup fBiiyiilk Mil >Jeıt Meclisi 
Reıisi . tarafından tensi:bolunaıeıık Ibi ı· RE:'i'sveıldli 

vp bir k1ar·e nıe.nıuru ~le Kütüpilfanıe Encüırneni 
R•eisimlt>n teşeMui.il eclecelk hey:et tt:•aı·afı rtclan ic
ı·a vp imtHııımn yeı,nm ve 81.1N•tj ierası Katiibi 
lTmumi vaı:ntıısiyiP d'lan ohmur. 

MADDE 4. - Mriiclik mua:vini Fransızcadan 
tN·rümeye muqcte·dir ımeldl.ltriıbi aliye v.eya lise 
mezun'lal'l ara.sından Kütüplhaınp Encümıeni ta
ı-afı·n dan yapı1l•aca:k im'tiiha n ih> bi'lmüiS'aıba >k.ı tfi
yin ve miiıt'aaddit li!san ihHı>ın t•eı1ciıJı olunnı·. 

İKİNCİ F ASIL 

Kütüphane vazaifi 

MADDE 5. - Kütüphane vezaifi bet've~hi 

&tidir : 

Beşinci fasıtllda beyan ~llunıalll uısule tevfi
kan ımwcu.t •asarliii mavrude, becai ve tasnifi 
kuyudat ve fihrislerinin yapılması, numarala
mak ve etiket vaz'ı ve asarın fihriste nazaran 
tasnin usulü müttehaze ve<:hile lnısusi malıal

lerine vaz'ı ve t('rtibi ve m11ayyen zamanla.-qa 
kütüphammlıı teftişi. 

2. 1hzari muamelat: 
Tebeddülatı teşriiye için istenilen kanun. u i

zamnanıe ve bunların zeyil ve tadıililtı ve mü
tefrrri esasatı ilmiye ve kavanin~ mümasilei ec
nıe-biyPyi ve asarr ve vesaikı saireyi cemi ve ib
z::u· ve Türkiye kanunlarının kütüphaneye mah
sus fihristi uıuumisiniu tanzim ve aleddevaım ka
nunların tebeddiilatı ve ilavat ' 'e mü.zakeratmı 
ta kip. 

~. :\fuamelatl kalemiye : 
Kütüphaneye alınan eserlıerin ZPyİ'l ve ma

badini vr yeni çıkan eserleri takip ile alınma
sı Jfızımgelenleri ve t~edidolunacak aboneleri 
Kütüphane Eneüıneninıe arz ve encümen tara
fmda n tedariki takarrür edenler ile kiitüpha
neye ait, encümenin diğer mukarreratı hak
kında icabeden muameleyi ifa ve inta~ ve kü
tüphanıenin muhaberat ve k:uyud.atı kalemiye ve 
da ktilografisini ve kütüphane istatistiklerini 
icra ve kitapçılarla olan hesabatı kayıt ve te
diye Pelilecek mehlağm muamelesini ihzar ve 
heyeti idareye arz vıe Pncümenlerıdeıı alınan 

pspr)pı·in iadesini temin. 

4. Vesa.ik vr neşriyatı teşriiyenin cemi ve 
mübadelesi 

Büyük Mı:illet Mıecılisine ait -zabıt ceriueleri, 
esbahı mucibe mazbataları ve kanun layibaları 
ve nıiifredat bütçeleri ve saire ile Hü.kiimetin 
neşriyatı rPsnıiyesini ve gazeteleri cıemi . ve ko
l eksiyonlarına ilave ve ecuebi padamentolariy
le Büyük Millet Meclisinin neşriyatını müba
deıle vıe mevcut vesaJikın kııyudatım tanzim ve 
muhafaza. 

· MADDE 6. - Müdür, maddei salifede mez
kür vuzaifin beyeti u mu miyesiyle ~ülmlleftir. 
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Muavin işbu vazi:fede müdüre muavEmet ve 
talimatnamıe veçhile kuyudat ve asarı tertip ve 
tan~im ve müdür tarafından irae olunacak sair 
hidematr ifa ile muvazzaftır. 

1\Iüstahzır, kütüphanenin hidematı dahiHye
sini ve mevcut kitap ve sairenin ve alat ve le
vazımını tatbir ve mı;ıhafazasını ve ııazet,, ve 
risa~elerin ihzarım ve kütüphaneyi açıp kapa
mak gibi sair hidematı ifa eyler. 

Kütüphaneele müstahzırdan başka lüzıımu 

kadar haderne vaııdır. Bunlar kütüphane açık 
ikEm ve müdürün malUm.at Ye mii<>aadesi olma
dUJl kütiiphane haricinde Meclisin diğer bir hiz
metiyle tavzif edÜemezler. 

MADDE 7. - Büyük 1\fillet Meclisinin tabı 
ve tevzi olunan evrak ve vesaikınden beşer 

nüshası ve Meclis narnma o1arak Katibi Umumi
lik makamına veya Evrak Kalemine gelren sair 
vesaik ve asardan ikişer ııtishası daima müta
Uiaya arz olunmak ve ihtiyat kolcksiyonlanna 
ilave edilmek üzere Katibi Umumi tarafından 
kütüphaneye göııde~lir. 

Kütüphane Müdürü heı, ırene kütüphaneele 
kolrksiyonu yapılan ve Meclis ruznamesine da
hil olarak tevzi edilen matbualann muııtazam 
fihristini yaparak kütüphane fihristine zeylen 
ilave eder. 

MADDE 8. - Kütüphane Müdürü ecuebi 
parlamentolara mübadeleten gönderilecek Bü
yük Millet Meclisi neşriyatının cins, miktar ve 
mahP.lli irsalini 1:-idayeten Katibi Umumi ile tes
bit ve bunları matbaadan aları}k muhtassunleh
lıerine irsal eder, bu baptaki muhaber.at dosyası 
kütüphaııeye aittir. 

Ecuebi parlamentolarına gönderilecek işbu 
vesaikın perakendeleri rabıt ve teclit ve serna
meleri Fransızcaya tercümıe ve üzerine tahrir 
olunur. • 

MADDE 9. - Bilmukabele Büyük Millet 
Meclisine gelecek vesaikı ecnebiye kütüphaneye 
teslim ve kütüphaneele her memlekete mahsus 
olanları ayrı deftere kaydedildikten sonra ay
rıca tanzim edilecek fihristi de kütüphane fih
ristinin vesaikı ecnebiye kısmına ilaveten tab
edilir. Bu vesaikten biri encünıenler tarafmdan 
hasbellüzum tercüme ettirilmek istenilirse. Ka
tibi Umumilikçe icra ettirilir. 

MADDE- O. - Kütüphane Müdürü Kü-

tüphane Encümeninde müzakere edilecek me
vadelı ihzar ve kitabet vazifesini i:fa eder. 

MADDE 11. - Her içtima senesi bidaye
Hnde kütüphane müdürü kütüphanedeki asarı 

birer birer teftiş eder, zayi olanları ve sureti 
zıyaı Kütüphane Encümeııine arz ve encümen 
karariyle zayi nüshalar yeniden iştira ve zıyaa 
srhep olanlardan bedelleri tahsil olunur. 

UÇUNCU FASIL 

K itaplaı·ın sureti iştim ve teselliimü 

MADDE 12. - Kütüphane Encümeni kara
rarı olmadan kütüphaneye mahsus eser celp ve 
iştirası memnudur. 

Encüınence alınması takarrür eden asann 
alelftsul kararı tanzim olunur. Bu karar alma
cak şeylerin müfredatını ve malum ise fiyatı da 
nıuhtevi olur. Ancak bundan sonra kütüphane 
müdürü bu kitapları sipariş eder ve bedelleri
nin tesviye olunmasına müsaade için heyeti ida
ı·eye müracaat ve bayiden alacağı iştira senet
lerini veya faturalarını lef ve kitapların kütüp
haneye teslim olunduğunu şerh ve imza ederek 
muhasebeye ita eder. 

Bu suretle bedeli mukannen hemen tesviye 
veya irsal olunur. Eğer berveçhi peşin para ir
sal ve tediyesi iktiza ederse bu bapta heyeti 
idare Muhasebe Müdürünün muvaffakatİyle 

meblağı mezkftru vezneden ahiz ve gönderildik
ten sonra bankadan veya postaneden alacağı 

makbuzu muhasebeye vererek muvakkat sene
dini istirdat eder. İştira olunan veya hediyeten 
gelen eserler veya listesi encümen reisine iraf' 
olunur. 

MADDE 13. - Kütiiphaneye gelen her eser 
lnrk sekir. saat zarfında kayda ve fihriste geçi
rilir. Çok miktarda birden gelen kitap ve vesa-, 
ikın kırk sekiz saat zarfmda tasnif ve kayelma 
başlanması lazımdır. 

DÖRDUNCU F ASIL 

Mevaddı müteferrika 

MADDE 14. - Büyük Millet Meclisi Kü
tüphanesi eyyamı resmiyei tatiliyeden maada 
her gün sabahları dokuz buçuktan akşam bet e 
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kadal' ve .Meclis devam ediyorsa eelsenin bita
mma kadar ac,:ıktır. :Meclis münakit iken Kü
tüphane Enetimenince veya Heyeti idarece ta
karrür ederse Cuma (2739 sayılı Kanun ge
reğin(' C Paıar) günleri de Kütüphane küşad
olunt11". Bu takdirde kütüphane memurin ve 
müstahdemini münavebeten gelirler. Tatil es
nasında Meclis mrmurlarınm devamı hakkında 
ittihaz edilen usul kütüphane memurini hakkın

da da caridir. 

MADDE 15. - Açık bulunduğu zamanlar 
da kütüphaneye nıebuslardan maadasının gir
mesi memnudur. Katibi Umumi her zaman vt> 
Meclis Memurları vazifeten girerler. 

MADDE 16. - Mensubolduğu V ckalet ve
ya daireleri tarafı~dan resmen müracaat üzeri
ne Heyeti İdareden tahriri müsaade almak şar
tiyle zcvatı saire dahi kırnat salonunda müta
laa edebilirler. Lakin bu müsaadenin itası 

l\[ütaHia edilecek asar ve vesaikın l\Icclis Kütüp
hanesinden maada diğer kütüphan clcr<lr lııılun

ınamasına nıütcvakkıftır. 

MADDE 17. - Türaat salonunda kitap if;ti
yen zeyat kitap talebine mahsus puslaya kita
bın rtımuz ve numarasını ve unvanını ve zirine 
kendi ismini yaıarak memunı mahsusıma verir. 
Bn pusla istenilen kitabın yerine vaı'olunarak 
kitap dolaptan çıkarılır. İstcnilen her eser i~in 
ayrı bir pusla yazılır. Kitabın iadcsindr pnsla 
da sahibine verilir. 

MADDE 18. - Mebusan kütüphane için ınü
bayaasını arzu ettikleri asarın isimlerini kıraat 
salonunda mevzu deftere kayıt ve zirini imza 
ederler. Kütüphane Encümeninin ilk i<ıtimam
da tahsisatı mevcude nazarı dikkate alınarak bu 
bapta bir karar ittihaz ve neticesi munhmnran 
ınezktır deftere ve talebin zirine talırh· olunul'. 

MADDE 19. - Kütüphaneye gelen esrder 
sürati mümkine ile teclit ve cildin üzerine }!ec
lis Küti:iplıanesinr aiclolduğu işaı·et ettirilir. 

MADDE 20. - Kıraat salonunda cncümcn 
toplanınası ve yüksek sesle münakaşa edilmesi 
ve yemek yenilmesi ve geceleri yatılınası mem
nudur. 

MADDE 21. - Her intihap devresi iptida
sında kütüphane fihristi tabedilerek azaya tev
zi ve her encümene bir niislıası ita olunur. 

MADDE 22. - Kütüphane memurin ve 
ınüstahdemini yediemanetlerine mevdu ve kü
tüphanede mevcut asar ve levazım ve eşyanın 

muhafazasiyle mükellef ve mesutdürler ve her 
şeyi yerli yeriııe koymadan müfarekat edemez
ler. 

MADDE 23. - Müdür, vazifesini ifa ile be
raber maiyetiııin de vazifedeki devamına ve 
kütüpha:ne mesaisinin tensik ve tanzimine VE' 

nezafet ve tathiratınm teminine dikkat eder. 

Maiyetinin mucibi tevbih ve mücazat ahvalini 
ve şayanı takdir ve taltif mesaisini nazarı iti
bara alınmak temennisiyle Heyeti İdareye arz 
Pyler. 

MADDE 24. - Müdür, hastalık Yeya sair 
mazereti makbulesine binaen vazifesine gele
ıniyecek olursa Heyeti İdareye arzı nıalumat 
eder ve maiyetine bu gibi mazeretlerden ·dola
yı ancak ayda iiç gün için izin verebilir. Daha 

ıdyade için Heyeti İdarenin müsaadesi lazım
ılır. Bilamüsaade devam etıııiyenlcrin maaşın

dan kıstelyevm icra edilmek üzere müdürün 
Heyeti tclar('yr hC'~·anı keyfi~·rt etınrsi nwebu
ridir. 

MADDE 25. - lşbu nizamnamenin tatbikı 
ııe Kütüphane Encüıneni ve Heyeti idare neza
ret ve lüıum görülecek tedabiri saireyi ittihaz 
ederler. 

BEŞİNOİ FASIL 

Sureti te1·tip ve tasnif 

MADDE 26. - Büyük Millet Meclisi Kü-
tüphanesi için esasen üç kayıt tutulıır. 

Evvela mevrnde kaydı; 

Saniyen, Jnirufu lıeca tertibiyle kayıt; 
Salisen mevzu itibariyle kayıt. 

MADDE 27. - McYrucle kayd ı defteı·e ber
veçhi zir tanzim olunur. 
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1,5 3/4 

İlk sütunda senei maliye iptidasında (1) deıı 
başlamak üzere sıra numarası tahı".ir olunacak
tır. Senenin son iki rakamiyle sıra nurnarası 

kitabın ınevtudı> numarasını teşkil eder ve hem 
kitabın unvan sayfasına, hem de hurufu heea 
kaydına tahrir edilir. Mesela; kitabın unvan 
sayfasında veyrub.ut kayıtta 125,33 numarası gö
rülür ise mezkU.r kitabın 1333 senesinde kütüp
haneye alındığr ve 1333 senesi mevrude kaydına 
125 nurnaraya müracaat olunduğu halde ne su
retle tedarik ulunduğu tafsilatı görüle<·eği an
laşılır. 

İkinci sütund n kitabın kütiiphaneyı> girdiği 

tarih yazılır. 
Ü~üncü sütuncla ınuhtasaran nıüellif, unvan, 

kaçıncı tabı, adedi. cilt. mahalli · tabı, senei 
ta~ı yazılır. 

Mı>sela : Refik Ahmet, 'rarihi Umumi, !stan
bul 1328 veyahut Ata «M» 'l'arihi Osmani, ikin
c>i tabı, cih J - 8 İsta.nbull 1330. 

Dikkat edilmelidir ki, bir eserin kaç cilt
ten ibaret oltu'Sa olsun, yalnız bir mevrnde nu
marası olur ve fakat aynı zamanda her bir· cil
de yazılır. Mabaitli asar ve resaili mevkuta için 
her bir tam cilde bir vürut numarası vaz'olunur. 

' 

Dördüncü sütunda eser kaç ciltten ibaret ve 
kaç mücellet içinde ise ikisinin adedi de tahrir · 
olunur. Mesela; sekiz cilt olarak telif olunan bir 
eser dört mücellet içinde ise 8/4 sureti işaret 
olunur. 

Beşinci sütunda kitabın mücellet olup olma
Jığı tahrir edilir. Kitap mücellet ise (C) terkin 

ce ·c ?~ 
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z ce ..o 

~ .;:; ~ rJ "' z ~ rf; 
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~ 
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IJ 
,.cı 
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:::; ...... 
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2 ı 5,5 
1 

1 

olunur. Değil ise, teclidedilinceye kadar sütuıı 

boş kalır. 

Altıncı sütunda eserin sureti tedariki yazılır. 

Mübadele= B. Hediye= H. !ştira suretiyle 
:veni ise= Ş Ve müstamel ise= A. 

Yedinci sütun da fiatı neşriye ve sekizinci 
sütunda fiatı baliğa yani mal olduğu fiyat ter
kim olunur. Dokuzuncu sütunda kitabm mazmu
nuııa göre smıfı tahrir olumu·. 

MADDE 28. - Mükerrer tediyatta bulun
mamak üzere kıymeti tediye olunan asa
l'ın fiatı baliğa sütununa şerh ile (S) harfi 
yazılır. 

MADDE 29. - Cüz cüz neşrolunan asarlll 
hitamına ve resaili mevkutanın bir cildinin 
itmamına değin asıl· mevrode defterleri hari
cinde tutulacak muavin bir kayda ithal ve cüz
ler ayn rafa komılur. Bu muavin kayıt huru
fu heca tertibi üzel'ine diziimiş ve klasör dern
nunda cemedilmiş listelerden ibarettir. 

MADDE 30. -Her bir kitap mevrude kay
dına ithal olunur olunmaz mevrude numaraaı 
unvan sayfasına iŞaret edilir. 

MADDE 31. - Hurufu heca tertibiyle tu
tulacak kayıt fiş üzerine usulü atiye dairesinde 
tanzim olunur. 

a) Her bir eser 12,5 X 7,5 santimetre eba
dında ihzar olunacak kartlardan birine ve kifa
yet etmediği takdirde yukarı köşeye müteselsi-
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len sıra numarası vaz'iyle kafi miktarda kaı·t 

' ilavesiyle eser iGin bir fiş yapılır. 
b) Kartııı yalrnz bir yüzüne yaz1lır. 
e) Muhtdif unvaııı havi mütaaddit es-e'

lerden müteşekkil mecmualaı· · ve emsali için 
umumuna mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı 
gibi aksarnı için birer taJi fiş yapılır. 

d) Esas fişlerde izahat vedleceği gibi tılli 

fişlerde de esas fişlere müracaat işaretiyle muh
tasaran kayıt icra olunur. 

MADDE 32. - Fişler lıerveçhi zir dolduru
lur : 

a ) Birinci 
İsim mümkün 
edilir. 

satırda ınüeHifiıı ismi ~-azıJ ı ı- . 

olduğu · kadar kamilen tahrir 

b) Bir eserin müclliflrri mütı-ıadoit ÜR' hi
rinci satırda ilk isim ve altındaki satıra diğer

leri yazılır. Mesela; Necip Asım ve Mehmet 
Arif'in Osmanlı Tarihi esas kartta birinci sa
tırda Asım Necip ve aitında Arif Mehmet ve 
tali bir kartta : 

Arif Mehmet 

(Osmanlı Tarihi : 1381) 

Asım ve Arif Osmanlı Tarihine müracaat. 
c ) Müntehabat, · naşirin ismiyle kaydolu

nur. 
d ) Unvan kanıilen tahrir olunıır. 
ı') Mücllifiu ı-ütb si, eşkali ve diğ-er fısarı 

varsa bunların müellifi olduğuna dair ibaı·<?ler 
tayyolunur. 

f) K-Itabı, ı\ ;;ayfa ·a<lt,di V'(' e hı-ını nilıa:v '

tinde yazılll'. 
~ ) Bir esPr müta.addit ciJtlerdcıı miitcşek 

kil ise kartın nihayetinde tadadedilir ve her 
bir eilt i<ıin ayTıc<ı satır ifraz olunm. Cilt 
lerin ayrı, ayrı unvanlan var ise unvaııhıı·ı nahi 
ayn ayrı gösterilir. 

İhni iktisat 
Ci lt 
Cilt 
Ci lt 
Cilt 
Ci H 

Şekil : 1 

İktisat 

Vağ·ıırr ( Ariolf) 
:ı \'i lt l.ıfıpr.ig 189.-

Muk.addrnw 
') Vrrgiler 

3 Ticaret ve ziraat 

4 Sanayi 

5 Maliyat 

lki eilt bir ara<la teclidolunduğu halde baln
da g-österildiği ,·cc:hile kaYis ile il'ae olnnm. 

Biı· PSPrdrıı ınütaaddit nüslıalar olursa .\·alım: 

lı ir kart taııziııı ol un ur. Bu niishalanıı t ıı h ıl an 
\ 1',\'tthnt nc~irleri muhtelif ise tah'ın aoecli. ıı a

sirkri. ismi ,.<' tab 'ın senesi lle ~öst<'t·ilir. ~n 

kadar ki, ıııar.nıuını nü;;lıadan nüslıaya farklı i;;e, 
.nıııi taniint ina PdiiPrek ycıtiden tıılif olmıınuş 

ise lwr hir 'ııüslıa iı:in a~Tı bir fiş taıı;rjın olunuı· . 

lı ) Esas kartında rr.cn:udc numarası ve 

nH'V7.ll tı'ıtibi iizer!' <ıınıf \'(' losını rnnıu7. ih• ını

ınarası va;~,'olnııuı ·. 

::\fevnıde n1ıınaı·a.ı·;ı ,· aı· isP Inı ınıııuını ılahi 

trı ·kin olunur. 
i) Rıesııili mevlmta, neşriyatı teşri iye, t'ısa

ı·ı ınuhita. mıisillu muayyen müıeıllin olıruyan ese
ı·ir lıui'llfn lıera tPıtihi noktai nazamıclaıı mii 
Plli fin _,·pı ·iıw < ' S<'ı ' i ıı ıım·anı g-Pı:er. 

.i ) l~seı·in sayfa adediyle rhaıl ı göstPdlir. 
l•jfıaılı hrı·wı:lıi ziı· terkim olunur. 

Kitabın ;~,alm lf'clrlmesaha aııla~ılaeağı wı:lıi 

le irtifaı 20 saııtinıetrl'.n~ ka<lar olanlar sagir = ~

ve .drmükıı .vukaı · ı 30 saııtiınrtre:n' kadar Ya
sat = V. \'(' JO dan fazla olanl:w kebiı· = K. 
1 ı•;;nıı.\·ıı v<· Inı nı mu7. fiı:ıü' ;;a~'fa acl<'niııdPıı soıı 

ı·a km·is i~iıw konulur. 

k ) Her hir cildin ilk ve son sayfaları danı 

galanır. ~a.dı-ı arl<.'ni :vi.izü müteeavir. <•iltlı.'riıı 

kuru nıiihiiı· ilc 99 ııcu sayfası dahi clıınıg-alanır. 

\tlaslaı·, haritalar Yr ıni.i.tPfcnik rı'sinı l!'dıala 

ı·ın lırr biri kurn nıülıür ilr clı-ınıg-al<ınıı ·. 

MADDE 33. - [<'işler ııı ii elli f is m i t eı·tj lıi~·le 

lıurnfn lw<';ı sırasıncla kaı·tlaı·a mahsus gözl('!'clc' 

hıfzohımıı·. 

MADDE 34.- Kitaplarııı nnıhtPviyatına g:ö
ı·p lwı'Y<'<:hi ziı· s mı fla ı·a taksiııı vr hizasıııcla hıı

lıımı n hıı ı·fl<'rlı' kııydolnnur. 

( J) İl alıiyat i. 
(2 ) Tarih H. 
(!) ) Coğrafya 1'. 

(4) Ncşriyatı trşr:ii~rp R. 

(5) Jluknkn esasiye S. 

(6) tktisa.t A. 
(7) .Asarı muhita ve resaili ınPvlcutai 

umumi ye U. 

(8) Kavanin K. 
(9) Lisaniyat L. 

(10) Asan mütenevvia. ~r. 
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MADDE 35. - Bunlardan her sınıf berveç

hi zir kısırnlara ayrılır ve kezalik harflerle ta
rif olunur, olveçhile ki, birinci harf sınıf1 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) 

ILAHIYAT (1) 

Asan mevkuta ve 
):ruta 
'l'efsir 
Hadis 

resaili ınev-

1. T. 
~ 1. ]'. 

İlıni kelam, hikmet, tasavvuf 
1. s. 
1. A. 

TARIH (H) 

Asarı muhita ve resaili 
ku ta 
Tarihi umumi 
Tarihi İslam 
Tarihi Osmani 
'l'evarihi hususiye 
Teracümii ahval 

COGRAFY.ı1 (C) 

.Asarı muhita · ve resaili 
ku ta 
Seyahat 
Coğrafya siyasi ve iktisadi 
Atlas ve haritalar 

m ev-
• H. 

H. U. 
H. t. 
H. K. 
H. H. 
H. C. 

nı ev-
C. T. 
c. s. 
c. c. 
C. H. 

NEŞR!YATI TEŞR!tYE (R) 

Zabıt cerideleri 
Kanun layihaları 
Encümen mazbatalar1 
Bütçeler 
Malumatı ihsaiye 
Neşriyatı mütenevvia 

HUKUKU ESASIYE (S) 

R. Z. 
R.K. 
R. C. 
R.B. 
R. s. 

R. M. 

.Asarı muhita ve 1·esaili ınev
kuta S. T. 

s. u. 
S. H. 

Hukuku esasiyei umumiye 
Hukuku esasiyei hususiye 
Hukuku idarei umumiye ve 
hususiye s. R. 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Hukuku beynelmilel ve mua-
hedat S. M. 
Siyaset S. S. 

IKTISAT (A) 

Asan muhita ve resaili mev
kuta 
!çtimaiyat 
iktisadiyat 
İlmiı mali 
Bütçe 
İstatistik 

A. T. 
A. C. 
A. K. 
A. L. 
A. B. 
A. S. 

A.SARJ MUillTA VE RESAlLI MEVKUTAl 
UMUMlYE (U) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

(9) 
(10) 
(ll) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

!sarı muhitai umumiye 
Resaili ınevkutai uınumiye 
Y evıni gazeteler 
Takvim ve salnameler 

KAVANIN (K) 

Asaı"l. muhita ve resaili mevkuta 
Kavanin ve nizamat 
Fıkıh ve şerhi 
Felsefei hukukiye 
Tarihi hukuk 
Hukuk ve kavanini medeniye 
Hukuk ve kavaniııi cezaiye 
Usulü muhakematı hukukiye ve 
teşkili mehakim 
Ceza muhakeme usulleri 
Hukuk ve kavaııini ticar<>t 
Kavaııiııi iktisadiye 

LlSANIYAT (L) 

Asan ınuhita ve resaili ınevkuta 
Sarf ve nahiv ve mantık 
Kamus ve lı1gat 

Edebiyat 

A.S.tlRI MtJTENEVVIA (Jl) 

Asan miitenevvia~ 
Ulumu tabiiye 
Ulumu riyaziye 
Askeri ilimler 

U. T. 
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. L. 

L. T. 
L. S. 
L. K. 
L. D. 

M. M. 
M. T. 
M.R. 
M: A. 
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Şeikl : 2 kebir ise 1 den başlar 99 a kadar devam eder. 

Vas at ise J 00 den başlar 249 a kadar devam 
eder ve sagir ise 250 den ba.§lar 499 a kadar 
devam eder. 

S. B. 

A. B. 606 33,125 

A. B. ö06 (A) 34,345 

A. B. 606 (B) 35,305 

Stourm 

Bütçe 5 nci tabı, Pa
ris, Liirus Kumpan
yası sene 1905 - 60 
[V] 
Keza ikin ci nü:slıu. 

altıncı tabı 906 
Keza üçünciı nüslıa , 

Şekil : 3 

Elsinei Garbiye 
Kavaniıı, asan muhita ve 

resaili mevlmta 

yedinci t a bı 909 K. u. Pozener Karnusu kavanin 
Berlin 1909 

2 33,105 

MADDE 36. - Mütaaddit ııüshaları havi 
bir eser mesela Stourm'un bütçesinden üç 
nüsha lmlnnur ise aynı sınıf ve birinci nüsha,p 
A. B. 125 işareti konmuş ise ikinci nüshaya 
A. B. •125 «A:~> ve üçün~ü nüshaya A. B. 125 
«B» konulur. 

MADDE 37. - . Evkatı ınuayycnedc ne~rolu · 
nan asar ve resaili ınevkuta cvvelıl sı ra np. m h. 

rası ve badehu ı=nmf ve kısmı ınübcy)'iıı ruınuz 

ve sonra eserin birinci cildinden itibaren mi.ı 

teselsilcn adedieri konur. Mesela Meclisi ~1ebn

san zabıt coridelerindeıı birinci eildine 15 l\. 
ı. - 1 ve ikinci cildine 15 R. Z. - 2 ve iki1l(·i 
oidin hir ikinci nüshası var fs. R. Z. - 2 ..:\ 'tel'
kim olunur. 

MADDE 38.-- Borminvali maı·uz lişleı· tar-; 
niİ olunduktan sonra her bir kısım 1r,in birtu
kıını Elsinci Şarkiye, diğer Elsinei Garbiyey:: 
malısus üçer liste tanzim olunur. Listeler 
33 X 1/2 santimetre ebadında varakalardan ~ ''':· 
ki 1 ve bir klasör derununda hıfzolmılil'. 

Listelerin biri kebir ve . ikincisi vasat , .. , 

üçüncü:sü sagir hacmında olan asar içindir 

lıistelerin ba~ıncla birinci satırda ~arkiye ve
ya Garbiye ve ikinci satırda ~mı i' \ ' C kısım !. iz::~
sında hacmı yazıhr. Liste arzan dört sütuna 
tak<;im olunur. Birinci sütmı.da yukarda smıf 

ve kısım ı·umuzu ve bunun altında ınütesclsikn 
Rıra numarası, ikinci sütunda ınüellifin isıni, 

kitabın unvanı, mahal ve tarihi tabı , i.i<;lincü 

sütundu adedi cilt ve dördüncü HÜ1mıda nıcvnı 

de numarası yazıhr. 

MADDE 39. - Mezkur listellere sırıı ını

• lllarası Vail'l için kaidei atiyeye riayet. OlUlllll' : 

Elr-;inci Şarkiye ile yazılan kitalarııı Jıacmı 

643 

MADDE 40. - Bu listeden mütehassıl ııı-

muz ve erkaıu eserin hüviyetini 
Mesela Ş<:Jkilde gösterilen kitabın 
643 olacaktır. 

tayin eder. 
işareti K. U. 

Ustelerin ikmalinde her bir eserin ruıııuzu 

ve erkann esere mahsus fişin sağ hamişinde üst 
cihetinclc tahrir ve kezalik o eserin unvam say-
fasıııa terkim olunur. 

MADDE 41. - Yuvarlak glase kağıdından 
mannıl etiket üzerine 15 nci maddede mezkur 
rumuz ve erkarn yazılarak etiket kitabın zahrı-

na yapıştırılır. Hacmı kebir olan kitapların eti
lkııfti yukarıda, ıvasat ıolanlar orıtada ve saıgir olan
lar altta ilsaQ\: olunur. 

MADDE 42. - Zahn eıti!ke'ti istialbetm:iyecelk 
raddede dar olan ıJüıtaplara etiıkeıt sağ kaıbın 

zaılırrna karip ıbiı· maıha1l'linıde y'apı~ırılır. 

MADDE 43. - Eser araç ci1ltıten iıbareıt olur
sa ol'sı.uı. her hir cildin zahrına aynı rülmuz ve 
numarayı lh'a ıvıi etiıl"et yap1~tırrıhr. 

MADDE 44. - Sımfları mümkün oMuğu ka
dar ayn ayrı dolaplıaı"<la yerleştiriru'Cik ıüzere ldıa

laplar İ'hıtiyaea göre taksim ve. sınıfm iısmi do
~aplaı·ın lıa.l'icine terkilin 'olunur. 

MADDE 45. - Kita-plar umuımiyet:le a:ıt ra,f
lardı.ın bilipticlar sold::ın sağa evvela kebirler, ba
'ne'1ıu rvasatlaı· YE' nıihayeıt ısaıgirl}er dizHir. 

Her l?i r s ımf ın ıJnıs1mları •hir!birinden. 'te:fri~{ 

ıe-d'ilir V'(' YE'•ııiıd'eıı varidolacaık kitaplar lkıonu1a
'l:rilru~{ ür.err aralarıın'da ·MU yerler ılm·aJkılır. 

MADDE 46. - Al1ılıaıslar, hal"iıtalar, ibü'yüık 

reshnıler ve fevıkaladre ibüy.ülk: kiltaP'lar aıi 'dol'<luğu 
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sınıfın dd1apları alıtınıda mevcult gözl<er derunu- i tap'ların yeri'ne kitap zahrı şeklinde sade beyaz 
mı kıonulur . 

MADDE 47. - Rafla'vda eıvveHi iare ıoıluııan 

sanıiy:en ınaflkult 'olan, salisen hacmı büyüiklrüğün

fleıı veya sa;ir selb ep'le.ıı dlolwyı. ımuayyeın olan yıe 

rin gayrı b'ir dolapta, eabian teeıliıde v·erilen Iki-

taihttaıdam imaJl ıolurraJn !bir 1evıha va:z ' ı ve üzerine 
de kitaıbın etikeıti 1tionulur. 

MADDE 48. - Kı.rıaaıt arııonU!Ilida mütalaa 
i•çi'n ·kitaı1 ta:lelbolunduğu fhalıde zirdıe şekli mu-
harı·er pusla ita otunacaJkıtır. • 

Kitap talebine Mahsus pusla 

Rum uz ve Müellifin 
Kitabı rı 

ismi numaı·ası 

1 

' 

Talibin ismi ve mahalli ikaıneti 
Tarihi : 

' 

MADDE 49. _: İstiare için kitap taleboltm
duğu halde 7lirde şekli nmha.rrrr pusla im»:a ohma
caktır : 

Bilyük YJ:Ijlllet Meclisi Kütüphanesinden 
istiare olunan kitap senedi 

Ruınuz ve numara 
1-lüellifin ismi 
Kitabın ismi 
Mi.i.ddet : 

-

~ahibi imzanın isim ve 
mahalli ikaıneti 

Eserin 
unvanı 

Cilt 

-

Ad ed 

1 

'Aded 
Millahazat unvanı 

Cilt 

-

İmza : 
)ieşguliyet 

Vfahalli ikamet 
Tarihi 

• 

MADDE 50. - taresi arzu olunan kitap bu
lunaınadığr veyahut iade olunduğu halde mad
dei sabıkada heyaıı olunan senet imzalıyana 

iade edilıir. 

MADDE 51. - İat'e senedi hıfzından evvel 
idaı·c (lefterleriın:e kaydolunur. Mezkftr defter 
ziı·drki :;rkiJrle olaealctır : 

Tarihi Tarihi Müddeti 
No. 

iade iare iare 

MADDE 52. - Teclit için Kütüphaneden mücellide kitap verildi~ 
halde zird<' şekli gösterilen müccll('t deftcrilll' kayclolunu,ıı. 

' 
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Tarihi ita 
Ad ed 

Un van 
Tarihi Kıymeti 

Müli.hazat 
Cilt iade teclit 

Unvan süttmunda kitabın zabrında basılacak ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclit mücellidin hesabı tesviye olunduktan sonra kaydedilir. 

MADDE 5!. - Aynı §ekilde tanzim oluna
cak pusla müc,llit tarafından imza olunarak 
hıfzedilir. 

• 

'·. 

' . 
. .. 



. B ) Heyeti Umumiyenin mesai hulasas1 

1. H eyeti U mumiyenin açılması 

tQTIMA : 1'. 

· Onuncu Devrenin fevkalade içtimaı 14 Ma- ' 
yıs 1956 Cuma günü saat 15 te en yaJilı aza 
olan !stanbul MebuS11 Ali Fuad Cebesoy'un ri
yasetinde açılmış ve tahlif merasimi yapıl

mıştır. Bu inikatta; !çel Mebusu Refik Koral-

tan Meclis Reisliğine intihabedilmiş ve mütaa
kıben Riyaset Divanı seçimleri tamamlanmış

tır. Bunu takiben yapılan seçimde de !stanbul 
Mebusu Celal Bayar Reisicumhurluğa intiha
bedilmiştir. (Zabıt : Cilt 1 Sayfa : 2- 8) 

tÇT!MA : 1 · 

Onuncu Devı·enin Birinci İçtimaı ı . XI . 1954 
Pazartesi günü saat ı5,40 ta Reisicumhur Celal 
Bayar'ın Riyaset kürsüsünden irat buyurduk-

ları nutukla açılmıştır. ( Zabıt C:iılt 2, Say-
fa 6 : 18) 

tÇTlMA. : 1 

Onuncu Devrenin İkinci İçtimaı 1 . XI . 1955 
Salı günü saat ı5,15 te Reisicumhur Celal 
Bayar'ın Riyaset kürsüsünden irat buyurduk- 1 

ları nutukla açılmıştır. ( Zabıt 
fa 6 : 20). 

IÇTlMA : S 

Cilt 8, Say-

Onuncu devrenin üçüncü içtiına ı . XI . 1956 1 Bayar'm Riyaset kürsüsünden irat buyurdukla-
Peı'§embe günü saat ı5,15 te Reisicumhur Celal rı nutukla açılmıştır. (Zabıt : Cilt 14, Sayfa 4:14) 



2. Umumı Heyetin Onuncu Devrede Inikat . ve eelselerinin sayı 
ve tarihleri ile ne kadar devam ettiklerini gösterir cetvel 

lQTlMA : F. 

Onuncu Devrenin Fevkalade İçtimaında 
Meclis 14 Mayıs 1954 tarihinden 5 Temmuz 1954 
tarihine kadar (17) İnikatta (26) Celse yap
mıttır. e elselerin hepsi alenidir. 

Meclis bu içtimada (41) saat (23) da.kika 
toplantı halinde bulunmuştur. Bu içtima yılı 
içinde (3) ay (25) gün tatil yapılmıştır. 

DEVRE : X- F. 
Ne kadar 

C elsenin devam ettiği 
İnikad C else şekli Tarihi .1 Günü Saat Dakika 

1 3 Açık 14. V . 1954 Cuma 5 10 
2 2 » 17 . V . 1954 Pazartesi o 14 
8 3 » 24 . V . 1954 Pazartesi 2 40 
-ı 1 » 26 . V . 1954 Çarşamba 4 05 

' 5 ] » 28 . V . 1954 Cuma o 08 
6 2 » 9. VI . 1954 Çarşamba 3 13 
7 2 » ll . VI . 1954 Cuma 2 15 
8 » 14. VI .1954 Pazartesi 2 00 
9 ı » ).6 . VT .1954 Çarşamba o 18 

lO ı » 18 . VI . 1954 Cuma o 25 
lJ 2 » 21. vr . 1954 Pazartesi 4 00 
12 » 23. VI . 1954 Çarşamba o 50 
13 ı )~ 25. VI . 1954 Cuma o 05 
14 ] » 28. VI . 1954 Pazartesi 2 10 
15 ] » 30 . VI . 1954 Çarşamba 6 55 
16 ı » 2. VII .1954 Cuma 2 30 
J7 2 » 5 . VII . 1!J ;).ı Pazartesi 4- 25 • 

• 



~ 13&
IQTDIA :1 

Onuncu Devrenin Birinci lçtimaında Mec
lis, 1 •Kasım 1954 tarihinden 12 Eyltil 1955 ta
rihine kadar (80) İnikatta (102) Celse yap
mıştır. eelselerin hepsi alenidir. 

Meclis bu içtiınada (215) saat (l5) dakikiı: 
toplantı halinde bulunmuştur. Bu iıçtima ytb 
içinde (5) ay (29) gtin tatil yapılmı.ş.tır. 

r ··--

İ ni kat 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
~ 

9 
l{) 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

,23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
:J3 
34 
35 
3Ş 

C else 

,, 
.::ı 

2 

2 
ı 

] 

ı 

1 
ı 

1 
ı 

1 

1 
] 

1 

1 
ı 

2 
1 
ı 

1 
1 
1 

1 
ı 

1 

J 
1 
1 

DEVRE : X. - 1QT1MA : 1 

C elsenin 
şr:kli 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

Ta,rihi 

1 . XI .1954 
lO. XI . 1954 
12. XI .1954 
l5. XI . 1954 
17 . XI . 1954 
19. XI .1954 
22. XI . 1954 
24. XI . 1954 
26 . XI . 19'54· 
29. XI .1954 

J . XII .1954 
3. XII .1954 
6. XII . 1954 
8. XII .1954 

10 . XII . 1954 
13. XII .1954 
15 . XII . 1954 
17. XII . 1954 
20. XII . 1954 
22. XII . . 1954 
24. xn .1954 
27 . XII . 1954 

5 . J . 1955 
7. r . 1955 

10 . I . 1955 
12 . I . 1955 
14 . ı .1955 
17 . . 1955 
19 . . 1955 
21 . J . 1955 
24 . ı . 1955 
26. I . 1955 
28 . I . 1955 
30 . I . 1955 
2 . II . 1955 
4 , n . 1955 

Günü 

Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 

Çarşa.niba 
Cuma 
Pazart~i 

Çarşamba 

Cuma 
Pazartet>i 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
PazarteBi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çi.ı.I'§a.mba. 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
- Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cum.a 

Ne kadii.ı' . . 
devam ettiği 

Saat. Dakika· · 

2 ı~ 

ı :30 
o 15 
3 40 
o 15 
o 42 
ı 00 
o 02 

45 
2 4:7 

40 
o 08 
ı lO 
o 46 
1 40 
o 20 
2 43 
ı 35 
2 28 
1 41 
o 30 
o 50 
2 05 
o 25 
2 50 
o 19 
o -!9 
o. • 35 
3 10 
1 20 
o 45 
2 35 
2 08 
2 Ol 
o 38 
o ~3 
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Nekadar 

Cclsenin devam ettiği 
tnikat Uel&.> şekli Tarihi Giinü Saat Dakika 

- ·--, 37 2 Açık 'i . II .1955 Paz-artesi 1 25 
38 ı » 9 . n .1955 Çarşa.m.ba 2 19 
39 1 » ll . Il . 1955 Cuma o i o 
40 ] 1) 14 . II .1955 Pazartesi 2 ı o 
41 1 » 16. II . 1955 Çarşamba 2 45 
42 2 » 18 . II . 1955 CumA 4 45 
43 2 » 19 . II .1955 Cumartesi 6 55 
44 2 » 20. II .1955 Pazar 8 10 
45 2 » 21. II . 1955 Pazartesi 7 50 
4-6 2 » 22 . II .1955 Salı 7 59 
47 2 » 23. ll . 1955 Çarşamba 7 30 
.t-8 2 » 24 . II .1955 Perşembe 7 46 
4:9 2 » 25. II . 1955 Cuma 6 40 
50 2 :ı) 26. II .1955 Cumartesi 1 20 
51 2 » 27 . II . 19;)5 Pazar 6 38 
52 3 » 28. II . 1955 Pazartesi 3 57 
53 » ~1. ın . 195fı !'azartesi 3 30 
!)4 )) 23. III . Hl35 • Çarşamba 1 05 
.)5 ı » %. HI . 1!)55 Cuma 1 10 
56 J » 28 . III . 1955 Patartesi 2 25 
::,7 ı » 30 . IIT . 1!:15:-i Çarşamba. o 20 
58 ı » 1 . IV . 195fi Cuma o 32 
59 1 » 4 . lV . Hl55 Pazartesi 30 
60 1 » 6 . IV .1955 Çarşamba 2 53 
61 )) 8 . IV . 1955 Cuma o 25 
62 » ll . IV . 1955 Pazartesi · 3 05 
63 ı » 13 . IV . 1955 Çarşam.lxı. 3 05 
64 . 2 » 15. IV . 1955 Cum,a. 2 08 
65 » 18. lV . 1955 Fazartesi 2 55 · 
66 1 » 20 . IV . 1955 Ça11amba 3 47 
67 » 25 . n• . 1955 Pazartesi 3 00 
68 » 27. IV . 1955 Çarşamba 2 45 
69 » 29 . IV . 1955 Cuma o 35 
70 ı » 2 . V . 1955 Pazarbesi 3 45 

71 . t » .ı . V . 1955 Çarşamba 3 35 
72 » 6 . V . 1955 Cuma 3 .15 
73 » 9. V .1955 Pazartesi 3 Ol 
74 ı » n . V . 19fıf1 Çar§a.mba 3 03 

75 ı » 13 . V . 1955 Cuma 3 35 
76 )) 16. V . 1955 Pazartesi 3 40 
77 ') 

"' ' " ıs. V . 1955 Çarşamba. 6 46 
78 2 » 20 . V . 1955 Cuma 6 25 

79 1 » 21. \ ' . 195fı Cumıı.rtesi 5 00 
80 2 » 12 . rx . 1955 Pazartesi 3 3Q 

: 
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lQTtMA :2 

Onuncu Devrenin İkinci İçtimaında Meclis, Meclis bu içtimada (333) saat (06) dakika 
1 Kasım ı955 tarihinden ı Eylul ı956 tarihine toplantı halinde bulunmuştur. Bu içtima yılı 

kadar (ı04) Inikatta (ı32) Celse yapmıştır. içinde (3) ay (23) gün tatil -yapılmıştır. 

eelsenin hepsi a:lenidir. 

DEVRE : X - İQTİMA. : 2 
Ne kadar 

C elsenin devam ettiği 

Inikat C else şekli Tarihi Günü Saat Dakika 

] 2 Açık ı. XI . ı955 Salı 2 35 

2 ' 2 » ı6. Xl . ı~55 Çarşamba o 55 

3 ] » ı8. XI . 1955 Cuma o 24 

4 ı ;ı, 21. XI .ı955 Pazartesi 1 00 

5 ı :. 23. XI . ı955 Çarşamba ] 25 

6 ı .. 25. XI . 19f55 Cuma 2 55 

7 ı » 28. XI . ] 95f5 Pazartesi 2 25 

8 l » 30. XI . 1955 Çarşamba o 05 

9 ı ;, 2. XII. 1955 Cuma o 07 

ı o ı » 5. XII . 1955 Pazartesi 2 ı o 
ll ı » 7. xn .ı955 Çarşamba ı 30 

ı2 ı » 9. XII .ı955 Cuma o 05 

ı3 ı ». ı2 . XII . ı955 Pazartesi ı 25 

ı4 ı ,. ı4. XII . ı955 Çarşamba o 50 

15 2 » ı6 . XII . ı955 Cuma 8 33 

ı6 ı » ı9 . XII . ı955 Pazartesi 3 00 

ı7 ı » 21 . XII . 1955 Çarşamba 2 ll 

18 ı » 23 . XII . 1955 Cuma 3 04 

19 ı » 26 . XII . ı955 Pazartesi ı 27 

20 ı » 6. I .ı956 Cuma o 15 

21 2 » 9. I .1956 Pazartesi ı ll 

22 ı » ll. I . ı956 Çarşamba 3 20 

23 1 » ı3. I .ı956 Cuma 3 45 

24 2 » ı6. I .1956 Pazartesi 2 05 

25 ı .. 18. I .1956 Çarşamba 2 00 
26 ı » 20. I .1956 Cuma 3 ı7 

27 ı » 23. I .1956 Pazartesi 2 15 
28 ı » 25. I . 1956 Çarşamba 1 45 
29 ı » 27. I . ı956 Cuma ı 25 
30 ı » 30. I .1956 Pazartesi 2 20 
31 ı » ı. II .ı956 Çarşamba ı 55 
32 ı » 3. II . ı956 Cuma ı 50 
33 ı » 6. II .1956 Pazartesi ı 23 
34 1 :. 8. II .1956 Ça11amba 3 26 
as ı , ıo . u .1836 Owu 8 26 
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Ne kadar 

C elsenin devam ettiği 

İnikad C else şekli Tarihi Günü Saat Dakika 

36 ı Açık 13. II . ı956 Pazartesi 3 ı o 
37 ı » 15. II . ı956 Çarşamba 2 12 

38 ı » ı7. II . ı956 Cuma 2 00 
39 2 » 20. II . ı956 Pazartesi 4 47 

40 3 » 21. II .1956 Salı 6 57 

41 3 » 22. II . ı956 Çarşamba 9 32 

42 4 :ıı · 23. II . ı956 Perşembe 8 53 

43 3 » 24. II .ı956 Cuma lO 05 
44 3 » 25. II . ı956 Cuma:ı:tesi 9 42 

45 3 » 26. II . ı956 Pazar lO 48 
46 3 » 27. II .1956 Pazartesi ll 38 
47 3 » 28. II . ı956 Salı 14 10 
48 ı :ı> 29. II . ı956 Çarşamba 3 40 

49 ı » 26. III . ı956 Pazartesi ı 55 
50 ı » 28. III . ı956 Çarşamba 2 20 
51 ı )1> 30. III . ı956 Cuma ı 24 
52 ı ~ 2. IV . ı956 Pazartesi 2 lO 
53 ı " 4. IV .1956 Çarşamba ı ı o 
54 1 » 16. IV .1956 Pazartesi ı 26 
55 ı » 18. IV .ı956 Çarşamba ı 50 
56 ı » 20. IV . ı956 Cuma 2 20 
57 ı » 25. IV . 1956 Çarşamba 2 05 
58 ı » 27. IV .ı956 Cuma 1 35 
59 ı » 30. IV . . ı956 I' azartesi ı 50 
60 ı » 2. V .ı956 Çarşamba ı 25 
6ı ı » 4. V .1956 Cuma 2 23 
62 ı » 7 . V .ı956 Pazartesi 3 15 
63 ı » 9. v · . ı956 Çarşamba ı 30 
64 ı » 16 . V . 1956 Çarşamba 3 44 

65 ı » 18. y . 1956 Cuma 3 40 

66 ı » 21. V .ı956 Pazartesi 1 45 

67 ı » 23 . V . 1956 Çarşamba 1 55 

68 1 » 25. V . 1956 Cuma 4 10 

69 ı 2& . V . ı956 Pazartesi 
- .. 

ı 50 » 

70 1 ;p 30. V . 1956 Çarşamba 2 30 

71 ı ll 1. vı . 1956 Cuma 3 ı7 

72 ı » 4. VI . 1956 Pazartesi 3 50 

73 ı » 6 . VI . 1956 Qarşamba 4 30 

74 1 » R. VI . ı956 Cuma 2 25 
75 ı » lJ. YI . 1956 Pazartesi ı 15 

76 ı » 13 . VI . 1956 Çarşamba 4 13 

77 ı » 15. VI . ı956 Cuma ı 45 

78 ı » 18. VI .1956 Pazartesi 5 15 

79 ı » 20. VI . 1956 Çarşamba 2 55 
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Nekadar 

Celaeııin devam ettiği 
lnika.d C else §Cidi Tarihi Günü Saat Dakika 

80 ı Açık 22. VI .1956 Cuma ı 23 
81 1 » 25 . VI .1956 Pazartesi 2 55 
82 ı »- 27 . VI . 1956 Çar~aınba 4 00 

83 ' ~ 29 . VI .1956 Cuma ı 05 
84 ı » 2. VII .1956 Pazartesi 4 10 
85 1 » · 4. VII .1956 Çarşamba 2 20 
86 1 ·» 6. VII . 1956 Cuma 2 50 
87 ı » 9. VII .1956 Pazartesi o 56 
88 1 ~ ll . VII . 1956 Çarşamba 3 50 
89 ı » 13 . VII . 1956 Cuma ~ 30 
90 ' 1 :t- 16 . VII . 1956 Pazartesi 2 20 
91 1 » 15 . VIII . 1956 Çarşamba 3 07 
92 ı » 17. VIII. 1956 Cuma 3 26 
93 ı » 18 . VIII . 1956 Cumartesi 3 20 
94 ı . » 20 .. VIII. 1956 Pazartesi 3 16 
95 ı » 21 . VIII . 1956 · Salı 3 25 
96 ı » 22 . VIII . 19flfi Çarşamba 3 23 

97 ı » 23 . VIn . 1956 Perşembe 3 30 

98 2 » 24. VIII. 1956 Cuma 5 00 
99 ı » 25 . VIII . U)56 Cumartesi 2 50 

100 2 » 27 . VIII . 1956 Pazertesi 4 52 
101 2 » 28 . VIII . 1956 Salı 5 36 
102 2 ~ 29 . VIII . 1956 Çarşamba 7 43 
103 2 » 31 . VIII . 1956 Cuma 5 35 
104 ' ı >} ı. IX . 1956 Cum,artesi 2 50 
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tV11IttA : 3 

Onuncu Devrenin Üçüncü !çtimamda Mec- Meclis bu içtimada (244) saat (52) .dakika 
Jis, ı Kasım ı956 tarihinden ll Eylul ı957 ta- toplantı halinde bulunmuştur. Bu iıçtima yılı 

rihine kadar (9ı) lnikatta (114) Celse yapmış.- içinde {4) ay. (20) gün t~til yapılmıştır. 

tır. eelselerin hepsi alenldir. 

DEVRE : X - tQTlMA : S 
Ne kadar 

Celsenbı devam ettiği 
İnikat Celse tekli Tarihi Günü Saat Dakika 

ı 2 Açık ı. XI . 1956 Perşembe 2 02 
2 2 • 12. XI . 1956 Fazartesi 1 21 
... 

ı 1'4 . XI . 1956 Çarşamba o 40 ., ,. 
4 l » 16 . XI . 1956 Cuma ı 30 
5 ı .. 19 . XI .1956 Pazartesi ı 10 
6 1 ~ · 21. XI . 1956 Çarşamba 1 15 
7 ı » 23. XI . 1956 Cuma o 27 
3 ı » 26 . XI . 1956 Pazartesi o ?,.. _, 
9 ı ;ı, 2:8. XI .1956 Çarşamba ı 17 

ı o 1 » 30 . XI . 1956 Cuma 2 50. 
ll ı . 

~ 
2fi » 3. XII . 1956 Pazartesi 2 

12 ı » 5 . XII .1956 Çarşamba ı 00 
13 1 » 7. XII . 1956 Cuma 2 20 
14 » 10. xn .1956 Pazartıesi o 4fi 
15 » 12 . XII . 1956 Çarşamba 20 
16 ı '> 14. XII . 1956 Cuma 1 25 
17 1 » 17. XII . 1956 Pazartesi e · ıo 
}18 1 ;ı, 19 . .xn . 1956 Çarşamba 4 40 
19 . ] » · 21. xn . 1956 Cuma o 35 
20 l .. )) 24. xn . 1956 Fazartesi o 30 
21 j ;ı, 26 . XII . 1956 Çarşamba 2 05 
22 2 )) 2s . xrr . 1956 Cuma 4 22 
23 ı » 9 . I . 1957 Çarşamba 2 08 
24 ı )) . ll . I . 1957 Cuma 2 38 
25 1 » 14. I . 1957 Pazartesi ı 58 . 
26 :.; 16. 1 . 1957 Çat'§amba o 45 . 
27 » 18. I . 1957 Cuma 2 45 
28 ı '» 21. . 1957 Pazartesi 2 45 
29 2 » 23 . I . 1957 Çarşamba 3 55 
30 2 J> 25 . T . 195'i Cuma o 35 
31 2 » 28 . I . 1957 Pazartesi 2 22 
32 1 )) 30 . I . 1957 Çarşamba o 33 
33 ı )> . 1 II . 1957 Cuma ı 55 



lnikat 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4ı 

42· 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54· 
55 .: 
56 
57 
58 
59 . 
60 
~ı 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 . 

~9 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

C else 

] 

1 
ı 

1 
ı 

ı 

ı 

3 
2 
3 
3 
3 
4 

3 
4 

ı 

ı 

ı 

] 

ı 

ı 

ı 

] 

ı 

ı 

1 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

1 
ı 

1 
ı 

ı 

ı 

ı 

1 
ı 

ı 

c~ısenin 

ŞP.kli 

Açık 

» .. . 
» 

» 
» 
:. 

» 
» 

» 
» 
'1> 

~ 

:. 

» 

• • 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
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Tarihi 

4. II . 1957 
6. II . 1951 
8. ll . 1957 
ll. II .1957 
13. II .1'957 
15. n . 1957 
18. rı .1957 
20. H . ı957 
2·1 . u . 1'957 
22. II . 1957 
23. II . 1957 
24. n . 1957 
25. u . 1957 
2·6 . II . 1957 
27. u . 1957 
28. II .1957 
25 . III . ı957 
27 . III . 1957 
29 . III . ı957 
1. IV .195~ 
3. IV .1957 
5. IV . 1957 
8. IV . 1957 

10. IV . 1957 . 
ı2. IV . 1957 
15 . IV .1957 
17. IV .1957 
19. IV . 1957 
24. rv .1957 
26. IV .1957 
6. V .1957 
8 . V . 1957 

ıo. V .1957 
13. V . 1957 
15 . V . l95'J 
17. V . 1957 
20. V . 1957 
22. V . 1957 
24 . V . 1957 
27. V . 1957 
29. V . J957 
31. V .1957 

3. VI .1957 
5. VI .1957 

Günü 

Pazartesi 
Çarııamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perııembe 

Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarııamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma , 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Ç111rşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarş.amba 
Cuma 

Pazartesi 
Çarşamba 

Ne kadaı
devam ettiği 
Saat Dahika 

1 
o 
o 
2 
2 
2 
2 
7 
5 

10 
9 

10 
9 
ll 
17 

2 
2 
o 
1 
o 
o 
1 
ı 

o 
1 
2 

1 
o 
o 
o 
2 
ı 

2 

3 
3 
1 
1 
1 

3 
1 
2 
2 

ı 

2 

55 
45 
45 
50 
51 
57 
55 
28 
03 
32 
58 
38 
15 
53 
13 
15 
lO 
20 
00 
32 
10 
33 
15 
36 
15 
08 
20 
35 
21 . 

23 
05 
30 
00 
38 
22 
53 
40 
40 

24 
00 
07 
56 

25 
25 
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Ne kadar 
Ot>lsenin devam ettiği 

inikat Ce !.se şekli 'rar<ihi Günü Saat Dakika 
----· 

78 ı Açık 7. VI . 1957 Cuma ,J 25 
79 1 ~ 10. VI .1957 Pazartesi .j. 15 
80 ı l> 12. VI . 1957 Çarşamba 3 27 
81 

' 
ı » 14. Vl . 1957 Cuma 3 34 

82 J l) 17 . Vl . 1957 Bazartesi 2 15 
83 1 )) 19 . Vl . 1957 Çarşamba 4 12 
84 1 )) 21. Vl . 19fi7 Cuma 2 55 
85 1 )) 24. V1 . 1957 Pazartesi 8 30 

86 ı )) 2. IX . ] 9fi7 Pazartesi ı 18 
87 ı » .ı.. IX . 1957 Çarşamba 1 20 

88 1 » 6. IX . 1957 Cuma ı 20 

89 ı » 9. IX . 1957 Pazartesi l 55 

90 ı » 10 . IX . 1957 Salı l 35 

91 1 )) ll .- IX . 1957 Çarşamba 6 00 

ıl 

, 
• 
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Kanun olarak kabul 
edilenler 

ı Karar olarak kabul 
edilenler 

ı Tefsir olarak kabul 
edilenler 

1 Reddolunanlal' 

1 
Okunarak kabul 
edilenler 

ı Encümenlere havale 
edilenler 

j Okuna~lar 

ı Hükümet taı·afuıdaıı 
geri istenenl~r 

ı Sahibi tarafııidan 
geri alınanlar 

ı Gündemde Jıüküınsüz 
kalan raporlar 
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Münakalat • 
Nafıa ~ ' 1 ı 

Sıhhat ve !çtimai Muavenet » 
TeŞİdfatı Esaaiye » l ı 

Ticaret • ı 1 
•-·. 

Ziraat • 
Muhtelit ve Muvakkat enetimenter : 

Muvakkat Enc~men (T. C. Emekli Sandığı H.) 1 

» • (Türkiye ile Amerika B 
D. arasında vergi muafi-
yetleri H. · ) 2 2 

• » (Türkiy.e Petrolleii H. ) 1. 1 
~ » (Memurlar H. ) ı 1 

- -
Yekiln 46 39 1 1 2 ı • 2 

' 

(•) Umumi Heyete mıUıteıif encümenlerden geleft. ma.ıbatalar ~~~ı, her içtima senesi içinde" basuıp dağıtılan Umumi Ktitiplik rapor 

larında gösterildiği ~in burada tekrar yazılmamış ve Umumi Heyetin.; mıı.htelif encümenlerde-n gel-sn mazbatalar hakkındaki çalışmaları 
cetvel halindf' gösterilmiştir. 

ı . 
E 

ı 
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Daimi encümenler : 
Adiiye · Encüıneni 35 ] ı 9 - - 2 8 - - ~ 3 
Arzuhal » 70 :36 L 32 

, 
l - - - - -

Bütçe » 13] ı25 \ 1 - - ·- - - 4 ı 

Çalışma )) 3 2 
Dahiliye » 24 21 - - - 2 - - ı . ....... 
Divanı Muhasebat » 34 32 - - - 2 - - - - ~ 
Gümrük ve İnhisarJar )) 8 8 
Hariciye )) 32 32 
İktisat )) ı o ı o 
Maarif )) 9 7 - - - - - 2 
l\faliye » ;35 33 - - - - - - ı ı 

Meclis Hesaplaıwuı Tetkilh )) 5 - - - - - - ı 4 

Meclis Kütüphanesi ))• 

Milli Müdafaa ' l3 )) lO l - - - - - l ı 

i:lünakalat " 
» 8 8. 

Nafıa » 7 7 
Sıhhat ve İçtiına.i M:ua.venet . )) 5 5 - - - - - - - - -
Teşkilatı Esasiye » 2 - ı ı 

Ticaret • 32 27 - - - - - - - 3 2 
Ziraat ' 11 10 - - - - - - - 1 



Muhtelit ve Muva.kka.t encümenler : 
Bütçe ve Ziraat encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen 4 - 4 

Divanı :M:uhasebat, Bütçe ve Maliye encümenle-
ıinden_ mürekkep Muhtelit Encümen ı - J 
Teşkilatı Esasiye ve Adiiye encümenlerindeıı 

mürekkep Muhtelit Encümen 5J - 51 
Muvakkat Encümen (Belediye f.>eçim Kan u-

nu H. ) 1 1 
'· » » (Demir, Çelik, Selüloz H.) 2 ' 2 
» » (Yice kasabası H . ) j ı 

)) » (Milli Korunma, kiralar· 
bölümü H. ) 6 6 

» » (Muhtaç çiftçilere ödün~ 
tohumluk H. ) 

» » (Petrol Kanunu H. ) J ~ - - - - -- - - - - - -
ı » » (Seyhan Barajı H . ) ı L - - - -· - - - - - - -

» (Tefsirlcr ) 2 2 .. 
» - - - - - - - - - - - c 

» » (Trafik Kanunu H. ) ı 1 - - - -- - - - - - - -
ı 

362 
. . i o Yekftn 546 100 ı - 5 41 3 4 14 

• 
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Daimi encümenler : ( ·'· 
Adliye Encümeni _. 44 18 ll - - 7 1 - 4 3 
Arzuhal • 13 - 4 -- 1 7 - - - 1 
Bütçe ~ .. 1G7.. 138. 3 - - 10 1 - 6· ·9; 
Çalışma , • . . i 10 6 1 - - 2 - - - 1 - - -· 1 
Dahiliye • 25 20 - - - 1 - - 4 - - -- ....,.. 
Diva.nı Muhasebat 1) 48 48 - - - - - - - - - - - t · 
Gümri,ik ve lnhisarlar ~ 9 8 - - - - - - - 1 - - - f 
Haneiye :. 13 13 - - - - - - -
İktisat • 10 7 1 - - 1 -- - 1 
Maarif • 3 3 
Maliye :. ~ - 31 22 - · - - 1 3 - - 5 
Meclis Hesaplannın Tetkik:ı :. 7 - - - - - - 7 
Meclis Kütüphanesi ~ 

Milli :Müdafaa ~ 15 9 - - - - - - 2 4 
Münakalat • s· 5 - "-- - - - - - -
Nafıa • 6 4 - - - - - - - 2 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet » 3 3 
Teşkilatı Esasiye » ?r ı - - -- - - - - ı 
Ticaret • • · ·,-ı:; 25 21 - - -- - - -- -- 4 
Ziraat » · ~j:'f~· 13 8 - - - 1 - - 4 

Xuhtelit ve Kuva.kka.t · encümenler 
Adiiye -ve Dahiliye Encümenlerlnden mtirekkep ·. ! " ' 

Muhtelit Encömen 1 - _:_ - - - - 1 



Divanı .Muhasebat, Bütçe ve Maliye encümenle-
cinden mürekkep 1\fuhtelit Encümen 2 - 2 
Teşkilatı Esasiye ve · Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 4ı - 4ı 

.\fuvakkat Encümen (Emekli Sandığı ) 9 ı - - ı - 5 - - -, 2 

• » (Gerze yangım ) ı ı - - - - - - - -
» ~ (Kamulaştırma ) 1 ı 

» :. (Gayrimenkul kiraları ) 1 1 
» :ı> (Yapı ve İmar ) ı l - - - - -,. » (Milli Korunma ) 4 4 

1 

» » (Maden Kanunu ) ı 1 
» » (Arazi Vergisi ) 3 - - - - - - - 3 
:. » (Emekli Sandığı M. 78 ) ı J 
» » (Emekli Sandığı ) l - - - - - - - - ı 

:.. · » (Şeker Kanunu ) ı l 

* » (Orman Kanunu ) ı ı 

» » (Tabü afetler ) ı ı 

:t ,. (Basın Kanunu ) 2 2 - - - - - - - - - - ...... 
:. » (Toplantı ve gösteri yürü-

- ~ 

yüşleri ) ı ı - - - - - - - - - - - ı 
» » (Ankara şa~·ap fabrika-

lan ) ı 

» > (Gider vergileri ) 4 3 - - - ı 

(Merkez Bankası Kanunu) ı ı 

(Memurin Kanunu ) 2 - ı - - - - - - 1 
-- -- -

Yeıtqn 529 354 64 2 30 11 7 22 37 2 
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4. Umumi Heyetin kabul ettiji kanun, telsir ve kararlar 

İÇTİMA F. 

Umumi Heyet Fevkalade !çtima se:ı.esi için- ların numaraları ile tarihleri ve başlıkları aşa-
de 25 kanun ile 5 karar kabul etmiştir. Bun-

1 
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

lQTIMA 1 

• 
Umumi Heyet Birinci İçtima senesi içinde 

195 kanun ve 100 karar kabul etmi-ştir. Bun-
ların numaraları ile tarihleri ve başlıkları aşa
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

İÇT1MA 2 

Umumi Heyet İkinci İçtima se:ıesi içi::ıde 
1 

rm numaraları ile tarihleri ve başlıkları aş.a-
221 kanun ile 82 karar kabul etmiıştir. Bunla- ğıdaki cetvelde göst~rilmiştir. 

tÇTlMA 3 

Umumi Heyet Üçüncü İçtinıa senesi içinde 1 tir. Bunların numaraları ile tarihleri ve baş-
203 kanun ile 1 tefsir ve 56 karar kabul etmiş- lıkları aışağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
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Umumi Heyetin kabul ettiği kanunlar 

İÇT!MA : F. 

Kanunlar • 
No. B A Ş L I K 

6411 5591 sayılı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununa ek Kanun 

6412 1954 yılı Muvazenei Uınuıniye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

6413 Devlet Havayolları Uınum Müdürlüğü 154 mali yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişikilk yapılınası hakkında Kanun 

6414 1954 Mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 17 nci maddesi ile 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılınası hakkında Kanun 

6415 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
15 nci maddesinin tadili hakkında Kanun 

6416 Türkiye ile Pakistan arasında akdedilen Dostane İş Birliği And
laşmasının tasdikme dair Kanun 

6417 Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik İş Birliğine 
dahil memleketlerle Borçlanma, Yardım ve Ödeme Anlaşınaları Akdi 
için Hükümete sa:lahiyet verilmesine dair 5436 sayılı Kanunun me
riyet müddetinin uzatılınası hakkında Kanun 

6418 Malatya vihlyetine bağlı Adıyaman kazasında (Adıyaman) adiyle 
yeniden bir vilayet kurulması hakkında K-anun 

6419 Kocaeli vilayetine bağlı Adapazarı kazasında (Sakarya) adiyle 
yeniden bir vilayet kurulması hakkJ.nda Kanun 

6420 1954 yılı Muvazenei Umuıniye Kanun~na bağlı (A/ 1) ve (A/ 2) 
i'Şaretli cetvellerin bazı tertiplerine munzam tahsisat verilmesi hak
kında Kanun 

6421 Devlet Su İşleri Umuın Müdürlüğü 1954 yılı Büt~e Kanununa 
bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerin bazı tertiplerine ınu~ızam 

tabsisat verilmesi hakkında Kanun 
G422 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddeleri

nin değiş.tirilmesine dair Kanun 

6423 İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesine dair Kanun 

6424 Belediye Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan 5669 sayılı Kanunun ek 1 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

6425 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara sari taahhütlere 
girişilmesine mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 5259 
ve 6089 sayılı kanunlara ek Kanun . 

Tari h 

9 . VI 1954 

9 VI 1954 

9 . VI 1954 

9 . VI . 1954 

ll. VI . 1954 

ll. VI - 1954 

14 . VI 1954 

14 . VI 1954 

14 . VI 1954 

18 . VI . 1954 

18 . VI . 1954 

21 . VI 1954 

23 . VI 1954 

23 . VI . 1954 

30 . VI . 1954 



No. 
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B A Ş L 1 K 

6-:1:26 'fLirkiyc ile Amerika Birleşik Devletleri a ı·asındıı ki V rrgi Nfuafi 
yetleri Anlaşmasının tasdikme dair Kanun 

6427 Ti.i.rkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasınrlH 

«Kuzey- Atıantik Andlaşmasına Taraf Devletler Arasında, Kuvvetle
rinin Statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikatma mütaallik Anlaşmaımı 
tasdikı hakkında Kanun 

6428 Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirİlıur

sine ve bazı maddelednin kaldırılmasına dair Kanun 

642() Kırşehir vilayetinin kaldırılmasına ve Nevşehir· kazasında (:t-~cv

şehir) adiyle yeniden bir vilayet kurulmasına dair Kanun 

6430 1()54 Mali yılı Muvazcnei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) i~a

retli cetvelde münakale yapılmı.:sı hakkında Kanun 

Gc131 Devlet Havayolları Unıum Müdürlüğü 1954 Mali yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

IJ432 tstanbul Telmik Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) ve (.A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkınqa 

Kanun 
6433 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa iki madde ve bu Kanu

nun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

6..J,34 Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine claiı· 

olan 6123 sayılı Kanuna nıuvakkat. hir madde eldE'nmNıiııe dair Ka-
• nun 

6435 Bağlı bulundukları teı)kiHH rmi·inr alınmak suretiyle vazifeden uıak
laştırılacaldar hakkında Kanun 

tÇTtMA : 1. 

Kanunlar 

64:36 İstanbul Teknik Ünivoı·sitrsi 1954 yılı Bütçe KanUJHLJHı baği ı ( .A 1 l ) 
işa!rctli cetveldr değişiklik yapılması hakkında Kanun 

()4:H Belediye Kanununa bil zı m ad d eler r klcnıner;ine ve lı u ·ka ıı nı ı uıı bi'tzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair olan 5669 sayılı Kanunu tadil eden 
6424 sayılı Kanunun değiştiril ıncı:;ine dair Kanun 

64:~ş.ı tdarci Umumiyei Vilayat Kanununun bazı maddcleriııiıı değiştil'il
mcsine dair olan 6423 sayılı K~munun tadili hakkında Kanun 

H4:3n Nafıa Vekalcti teşkilfıt ve vazifelerine daiı· Kanunun fı nci rnHddeı:ıi

nin 4 ncü fıkrasının değiştirilm e si hakkında Kanun 

6440 1954 yılı ~Iuvazcnri Umuıniye Kanununa hağlı (A/1) işaı·Pili (·rtvrl
de ınünaka lP yapılması hakkmda Kanun 

'l' a ri lı 

:30 . V 1 1954 

• 
30 VI 1954 

30 VI 1954 

30 VI 1954 

2 . VII . 1954 

2 . VII . 1954 

2 VII 1954 

~ VII 1954 

2 vn t954 

5 VII 1954 

l7 . Xl . 1954 

ın xı 1954 

19 Xl 1954 

J XIJ 1954 

6 XII 1954 
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()4-t-1 Bazı silah, mcmıi vr ın alzcm<'ııin Libya Devletine> hi br edilmesi ha k
kında Kanun 

fiH2 'ficaı·et Kanununun -t-8:~ V<' 484 nrü ın:ıddele>riııde> değişiklik yapıl

ınasına dair Kanun 

644 :ı lnhisarhıı· Umunı .Müdürlüğü ınütedavil sermayesinin ( 800) milyon 
1 iraya çıkarılması hakkında Kan un 

fi-1-44 ~nın Korunma Kanununun tacliline dair olan 6084 nnnıaı·alı Ka
ınmun birinci maddesinin tadili hakkında Kanun 

()44:) 195-1: mali yılı l\Iuvazcnei Umuıniye Kanununa bağlı <'etvellrrde dC'
ğişiklik ya·pılınası hakkında Ka nun 

f1-l4fi Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dail' olan Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umuın Müdürlüğü kısmına bazı 

kadrolann ila.vesi hakkında Ka nun 

G44 7 Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satınalınması hakkındaki 5970 sa
yılı Kanuna ek Kanun 

6448 Ceza ve Tevkif Evleri Umum' 1\-lüdürlüğünün teşkilat ve vazifeleri 
hakkındaki 4358 numaralı Kanunun 14 ncü maddesinin tadiline dair 
Kanun 

644() <1ümrük taı:ifelerindeki eşya tasnif noınaııklatürüne ve gümrük lcıy

metine ınütedair mukavelename leri n tasdikı hakkında Kanun 

G4GO Hakimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve iki ge
c:ici madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde ilavesine dair olan 6004 sa:yı1ı Kanun hülmıünün iki yıl daha 
uzatılınası hakkında Kanun 

li4fil Posta, 'l'elgraf ve 'l'elefon İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 büt
çe yılı. Hesabı Kati Kanunu 

6452 :!460 ve 6212 sayılı kanunlann şüınulü dışmda kalan umumi, ıuüJ
Jıak ve husı.,ısi bütçeli dairelerle ınütedavil sermayeli müesseseler, serma
yesinin yarısından fazlası Dev le tc aidolan şirket ve kurumlarla beledi
yeler ve bunlara bağlı teşekkülle re ait iş yerlerinde çalışan işçilere ilave 
1ediye yapılmaı-n hakkında Kanun 

645:3 Karayollan Uım1nı ~!üdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılınası hakkında Kanun 

()454 ·2fl Ağustos 1952 tarihli Türk - ~'ransız Protokolü ile eklerinin ÜG 
ay müddetle uzatılınası için Fransa Büyükelçiliği ile teati edilen mek
tuplarm tasdikme dair Kanun 

6455 'l'ürl~iye ile İspanya arasında imzalanınış bulunan 8 Nisan L953 ta
rihli Protokol de mündeı·iç üç m ilyon clolfulık Plafoıı müddetinin altı 
aydan bir seneye ~ıkarı1ması hususunda İspanya Hükümeti ile teati 
edilen ınektuplarnı tasdikme da ir Kanun 

6456 4 Kasım 1953 tarihli '!'ürkiye - Polonya Protokolünün tasdikme dair 
• 

Kanun 

• 

'l' ari h 

8 XII 1954 

17 XII 1954 

22 XII 1954 

24 XII 1954 

24 XII . l954 

27 XII 1954 

27 XII . 1954 

7 I 1955 

7 I 1955 

14 1955 

17 I 1955 

26 I 1955 

28 I 1955 

28 . I . 1955 

28 I 1955 J 

28 I 1955 



No. 

-152 
B A Ş L 1 K 

6457 27 Ekim 1953 tarihli Türkiye . Finlandiya Protokolünün tasdikme 
dair Kanun 

6458 Temsil Ödeneği Kanununun birinci maddesine bir fıkra ilavesine 
dair Kanun 

6459 J andarına Kanunumı.n 5061 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci 
maddesinin tadili hakkında Kanun 

6460 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kıraliyet Hi:i.kümeti 
arasında 7 Kasım 1953 tarihind" Ankara 'da imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmaları ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

()461 1954 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

6462 Kadrodan çıkıı.rılmış bulunan harb gemilerinden Mecidiye, Ban
dırma, Bafra, Kemalreis, gemileri ile Dumlupınar denizaltı gemisi, 
Şimşek, Bora, Kas' rga, Yıldnım, HB 8, Doğan, Martı, Tayfun hücüm-

• botları, Çamur dubası ve Torpido Takip Motoru ile Zorlu motorunun 
satı1masıha dair Kanun 

6463 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
arasmda imzalanan, 1 iNisan l !154 · 31 1\Iart 1955 Devresindeki Mal 
Mübadelelerine ait Protokol ile melfufu mektuplarm kabulü hakkında 
Kanun 

6464 '!'ürkiye Cumhu~iyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 5 Nisan 1954 tarihinde Ankara 'da imzalanan Tica
ret ve Tediye Anlaşmalan ve Ekieri ile Tasfiy() Protokolünün tasdi
kı hakkında Kanun 

6465 Diyanet !şleri Reisliği teşkilat ve vazifeleri hakkındaki Kanunda 
bazı değişiklikler yapılmasına dair olan 5634 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması hakkında Kanun 

6466 Üç tane Uğur tayyaresinin Ürdün Devletine hibe edilmesi hakkında 
Kanun 

6467 Brüksel'de toplanmış olan On üçüncü Dünya Posta Kongresi ka
rarlarını havi senetierin tasdikme dair Kanun 

6468 Brüksel'de 10 Nisan 1926 tarihinde devlet gemilerinin muaflığına 

dair bazı kaidelerin birl~ştirilmesi için imzalanan Milletlerarası Ankş

maya Ek olarak Brüksel 'de 24 Mayıs 1934 tarihinde imzalanmış Proto
kole katılmamız hakimıda Kanun 

6469 Gemi sahiplerinin mesuliyetlerinin tahdidi ve konişmentoya mü
taallik baz~ kaidelerin t~vhidi bakkmdald 25 Ağustos 1924 tarihli -\·e 
eleniz ticaret vasıtalarının rehnı ve imtiyazı ve devlet gemilerinin m,!
a:fiyetleri ile alakah bazı kaidekrin t~vhidi hakkındaki 1926 tarihli 
Milletlerarası 4. Sözleşmeye halılmamız hakkında Kanun 

64 70 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayıb Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 

kısmında değişiklik yapılmasına dair Kanun • 
64 71 Federal Almanya Cumhuriyetinin Kuzey Atıantik Andlaşmasına 

iltihakıne dair Kanun 

Tarih 

28 . I 1955 

31. I 1955 

31. I 1955 

31 • I . 1955 

9 . II . 1955 

9 . II . 1955 

9 . II . 1955 

9 . II . 1955 

ll II 1955 

ll II 1955 

14 II 1955 

14 . II . 1955 

• 

14 . II . 195.5 

16 . II . 1955 

16 . II . 1955 
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6472 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı ve Yugoslavya Fede
rati:f Halk Cumhuriyeti arasında 9 Ağustos 1954 tarihinde «Bled» de 
akdedilen İttifak, Siyasi İş Birliği ve Karşılıklı Yard·,m Andlaşma3ı
nın tasdikı hakkında Kanun 

6473 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılınası hal\kında Kanun 

6474 Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun · 

6475 !nhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununda münakale 
İcrasına dair Kanun 

6476 İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak Tütün Balnın ve İş- · 
leme Evleri i~in gelecek senelere sari taahhütlere girişilmesi hakkıu
daki 5113 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkmda 
Kanun 

6477 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayı~ı Ka
nuna ek Kanun 

6478 1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun birinci maddesinin ta
dili hakkında Kanun 

6479 18 . I . 1952 tarilıli ve 5861 S8yılı Kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında Kamm 

6480 ll . I . 1952 tarihli ve 5857 sayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

6481 Türkiye Biiyük Millet Meclisi Reisvekillerinin tazminatı hakkında 
Kanun 

6482 1954 Mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 

6483 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa yılı cetvelin Maarif Vekaleti kısmı
na ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele ba:zı kadrolar ilavesi 
hakkında Kanun 

6484 Ankara Üniversitesi 1955 yılı Bütçe Kanunu 

6485 !stanbul Teknik Üniversitesi 1955 yılı Bütçe Kanunu 
6486 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanunu 
6487 Sıhhat ve !çtimai ~uavenet Vek51eti kuruluş ve ınemurları Kanu

nuna bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) saı

yılı kadro cetvellerine ilaveler yapılması hakkında Kanun 
6488 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanumı 
6489 İnhisarlar Uınunı Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanunu 
6490 · Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
6491 Devlet Su İşled Unıum 1\füdürliiğü 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/1) ve (A/2) işaretli cetveUe rde değişiklik yapılması hakkındaı Ka
nun 

6492 İnhisarlar U m um :Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kan ün una bağlı 

(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 

6493 İstanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli 
cetvelele değişiidik yapılması hakkında Kanun 

Tarih 

16 . II . 1955 

16 . II . 1955 

16 . II . 1955 

16 . II . 1955 

16. II 1955 

16. II 1955 

20 . II . 1955 

20. II . 1955 

20. II 1955 

20. II 1955 

20. II 1955 

24 . II . 1955 
24 . II . 1955 

24 . II 1955 
24 . II . 1951' 

25 . II . 1955 
:?S • II . 1955 
26. II . 1955 

26. II . 1955 . 

26. II . 1955 

26 . II . 1955 

26 . II • 1955 
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6494 lstiklaJ Ha t'hi ınalullrl'inr verHecrk pa nı mükafat ı hakkında Kauuıı 
f)..J.9:J Karayollal'l LTmum .\1üdüdüğü 1954 yılı nüt <:<' Kcıııuııuııa bağlı 

(A/1) ve ( A/2) işaretli C'etvellcrrle fleğişiklik :varılnıaf>ı hakkında Ka
nun 

1)49!) 

f)500 
{)!)0 ı 

6502 
G:Jo:ı 

650-J. 
G50iı 

650(i 
(i507 
ôf>OH 

();)09 

6510 
()!)11 

fi512 

'Pül'ldy<• ih• 1 rak aı·a:sıuda ~4 ~nlwt 1!)55 taı·ilıinciP iıııuılnıwıı Kım~ı

lıkh Lş Birliği Andlaşmaı:ıınm ta <:dikme dair Kanun 
Drvlet Havayollaı·ı Uınnnı :\lüdiiı·lii.ğü 1955 yılı Bütçe Kaııumı 
Karayolları Trafik K~nununun 77 nri ımıcldrsiniıı ddiiştil'ilnırxi hak
kında Kanun 
lsta n bul Birleşik ldarr:siııiıı ayı·ılmaı-;ı lıakkındD ki ():)..J.!l ~;ı~· ılı lüımı

nun bazı maddelerinin değiştiril ınesinr dair Kanun 
Prtrol Daiı·rsi Reisliği 19f>fi yılı Büt <:<' Kanunu 
tstan hul Üniversitesi 1955 yılı Biit<:r Kanunu • 
Beden 'l'eı·hiycı<i Fmunı .\füdiirlüğü ı%~ yılı Bütı:l' Kaımını 

Karayollat'ı Umunı "lfüclürlüğli I!"JGfi yılı Biit<:<' Kıınumı 

Devlet Üı·etnır Çiftlikleri 1 - ınuııı .\liidül'lüğii 190;) yılı Bii1<:<' Kanunu 

Onmin Fmunı .\lü.düılüğii 19ö:J yılı IHit<:<' Kaııunu 

Vakıflar Umuııı :\'rüdül'li.'ığü J!):J:J yılı Bütç<' Kanunu 
1955 Mali yılı :\fuvazenci Pınuııııy<· Kaııuını 

Devlet Havayolları tTmnııı :\Tü<liirlüğiinüıı 1951 hiit<:<' yılı flpsahı 

Kati Kanunu 
Devlet Havayollan Fmnııı :\li'ıdürlüğiinün 195~ hiit~C' yılı Hesabı 

Kati Kanunu 
Orman Umum :Müdürlüğünün 1 !)fj~ bütl;e yılı U esabı Kati Kamum 
Devlet Ül'nıan İşletnıelrl'ine r vr kereste fabrikalarıııca yapılmış olan 
harcamalaı·a ait 1947, 1948, 1949, 1!H50, 1951 ve 1952 yıllan hilRnı;:olariy
le kar ve zara-r hesaplarınm tasdi kı hakkında Kanun 
Devlet Üretme Çift lildrri Um um Milclürlüğün i in 1 !)!) 1 hiitr,P yı 1 ı He
sabı Ka:t1 Kanunu 
Devlet Üretme Çiftliklrı·i ll nıunı '.\fi.idürlüğün iiıı 1 Hf>2 lı ii tr,<' yı lı 
Hesabı Kati Kanunu 

6514 Karayollaı·ı Umunı Jli.l<lül'lüğüııün 1952 hüt<:ı> yılı Hesnin Kati 

Kanunu 
()f)Jfj Posta, 'l'elgraf \'<' 'l'clefoıı işl<'tııw lJıınıııı ~Iüdül'lüğüııi.iıı 19:-d büt~r -

yılı Hesabı Kati Kanunu 
()516 Ankara Üniversitesinin J!)f)2 bi.i.t<:e yılı Hesabı Kati Kanunu 

fi517 1110 sayılı Askeri memnn nııntakalar Kannııuııun ı nci ıııaddC'

sinin «B» bendinin taciili lwkkmr\n Kanun 
6f>lH Askerlik Kanımunun % nci maddesine hir fılua llih·esi hnkkında

ki 5010 sayılı Kanunun (aflilinr daiı· Kanun 
fı5Hl lVIrnıleketimizdr a<:ılacak olan Dirle~ıııiş ...\Jillcti<'r (;ayıı·. mera ve 

yem nebatları Yrtiştirmr Merkezi iı;in teknik yarrlım yapılması 

hususunda Türkiye Cumhııriyeti 1 füküıııeti il(' Birleşmiş Milletler (i ı
da ve Ziı•aat 'l'rşkilfıtı ıırasınd::ı im7.alanan ( 12) ııumarı:ıb -f'k Anlaş

manın tasc1ikı hakkınc1n Kanun 
6520 Şap Hastalığı Avrupa MüeadcJc Komisyonu lnmıluş Anlaşmasına 

iltihalmnız hakkında Kanun 

Tari h 

26 Tl 1955 

2() 

:w 
26 

~7 

27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

23 
23 

2H 

ll 

[l 

n 

rı 

Jl 
n 
u 
n 
II 
u 
u 
li 
u 

ın 

lll 
III 

ın 

nı 

III 

23 lll 

195f) 

1955 
1955 

1955 

L955 
L955 
1955 
1955 
1955 

1955 
1955 
1955 
1955 

1955 

L955 
1955 

1950 

1955 

1955 

1955 

23 III 1955 
23 TU 1955 

25 UJ 1955 

25 lll 1955 

25 ın 1955 

25 III 1955 
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6521 :n Ağ·nstos 1946 tarihH Türk - l<'nı.ııxız '!'icaret ı\ nlaşınmnna ek 

Proiokolün ve ilişikierinin tasüiln lıal·.kın<bı 1\aı.uu 

6522 l~panya'ya 100 000 ton huğda;) xatJşı hususunda 'l'ü l'kiye ( 'umhuri
yeti Hüküıne1i ile Ispanya Ilüküın<>ti nı·axııHln trati Nlilt-n ıll('ktnpla

mı tasdikme dair Kamııı 
6fi28 Türkiye C'uınhuriyeii Hükümeti ilr .\lısıı· < 'uuılıuı·iyl'ti llüküıııeti 

6fi24 

6i'i25 

6526 

arasında 15 Ağustos 1953 tarihin d<> Knhirr '<le iııızahıııan 'l'ienrl't Y\' 

Ödeme Anlaşmaları ile eklerini :1 l;ıxdikt hakimıda K:ıııun 

9 Şubat 1954 tarihli 1'iiı•kiyP -
clair Kanun 
4 Aralık 1953 i adiıli 'l'iirkiy<• -

]ono dair Kanun 

~m ai Sianda nlizas. on nznHııı ı 

ler Teknik Yardım Teşkilatı llı' 
tasdi·kı hakkında Kanun 

:\laearist n ıı Pk Pı·otokoliinün taxdikııw 

Polonyıı ıhığday Pı·otokoı ii rıüıı 1 as<li-

~~l'llıi hususuııd:ı ı~irleşıııiş ::\lilld
Ak<1oluııan R snyılı Bk An1aşınnı:~ıııııı 

6527 Mensucat sanayii nıevzuuııda 'l'ürkiye',v<' telmik ,nınlını temini 
hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletleı· arasında imza
lanan 12 Numaralı Ek Anlaşnın ·ıın tııs<likı lınl knıdn Kanuıı 

6528 Gi.iınrük tarif<>lrri ve Tica ı·ı·1 <trıırl Anlaşmasına <'Idi listeleı ·iıı 

metinlerinde yapıln n düzeli nH' ve değişikliklere> nıütan llik ii~üıırü 

Protokolün tasdikı lıaldnnda Kanun 
6529 Toprnk Malısullrl'i Ofiı:~i 1nrnfından vryıı na111 ve lH'~abıııa hai'İ<: 

ten ithal olunacak lıulnılıa1 'r nıılal'l:ı Jnuılarm ıuıklindP kullamla
cak her nevi malzemenin İtlıııl V<>ı·gisi~rle R('siın ve harrlnwlau mu
af tutulması hakkında Kamın 

6530 Bir Avrupa 1'ecliy(' Bi l'liği knı·ulmaı-a lıakkında){i 1 H l •jy Jfıl 1950 

tarihli Anlaşııınyı tcıdil rılrn :ı ~a~rılı ı<Jk Pı·oto){o]iin tnsdi'lona daiı · 

Kanun 
();):~ı Haldmleı· Kanunumuı .)457 ııunı:ınıh Kanunla. ınua<ldPI ~7. ;)(), ;)8 

ve 60 ııcı ma<.lclel('rinin di.'ği~iiı·i.lnırsi. haldnnda Kannn 
6;):32 Tüı·kiye'y(' teknii< ya:rctını 1 rmini bnsnsumlcı Ti.irki.v<' Hükümeti 

He Birleşmiş Mi11etler Teknik Yardım İdaresi arnsmda imzalanan 
6 numaralı Ek Anlaşmanın tnsıliln hakkuıda Kanun 

H5:3:~ ı952 yılında Buenos Airt>s'tt' i mza Pdilmiş olan ::\I i ll Pt ]pı ·n ı· cısı '1'<'
lekomünikasyon Sözleşıncsiııi n tasdilcı ha kimıda 1{ anun 

ö5:~4 Sayımlar Kanununun 1. 10 1'<' ll ıwi ınacl<lPlel'iniıı 1ndili. haklmı ~ 

da Kanun 
fifi:15 Na kcli 'razmiıuıt Kamınıınuıı ı. ~ Y<>. :t- ıwii ıııcHldrıeriniıı d0ğiştirilnw-

sinı> (hıir Kanun 
()fi!Hi l)aıııga HPxıııi Kaınımıınııı ıı;ızı ıııadü!'leı·iniıı 1adiliıw ''<' hıı 1\:ımııı;ı 

lıfızı lıüki1ınleı· ili\wsiıw daiı· 1\ıımııı 

6G:17 ,\lnhcıs ı'lwi Cnımniy<' 1\:ııınımııınıı ~4 ıwi'ı ımıdd1'xiniıı tndili hakkında 

lüıınııı 

65:n.; lstnııhul 1\apaiH:aı·~ıııııı tnnıiı· \(' ih,\ası hnkkıııda 1\aııun 

65:~9 i) . VII . t!):~O tııl'ihiıHl(' lıoııdı·a'dıı ahdPclilrıı lkynelıııilı'l Ylikl1'1ıw 

:-iııııı·ı .\luluıv<'IPsine iltih :ı kııııır.ı n ınsdikı luıklnncla Kanuıı 

6i14-0 AhınPt rtiin~röı·'üıı nınlıkliııı olcluihı <'<'zaııııı ;ıl'fı lınklmıd:ı Kaıınıı 

Tarih 

~;) . lll . 1955 

~fi . lll . 19fıfi 

~i) ın 19;')0 

, :Zi'i ın 19fifi 

~;) lll 1955 

ı;) . lll . 1955 

25 . m . 1955 

25 . lll . 1955 

30 . IIJ . 1950 

IY l955 

6 IV 1955 

6 TV 19!)5 

6 TV 1955 

ı :i TV 1955 

13 ı:v 1955 

18 IV IH5fi 

15 lV 195.) 
15 f.V 1955 

15 lV 1955 

tR IV 1955 



No. 

156-
BAŞLIK 

6541 Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kas~ba, köy ve arazi 
hakkında Kanun 

6542 Zabi!tan ve askeri memurların maaşatı hakkındaki Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

6543 :Milli Müdafaa Vekaleti ile bu Vekalete bağlı teşekküllerde kullanıla
cak yabancı Devlet tebeasından mütehassıs ve ustalada yapılacak mu
ka'Veleler hakkındaki 2832 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair Kanun 

6544 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

6545 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet VekaJeti kısmında 
değişiklik yapılması ha·kkında K anun 

6546 Orman araştırma mevzuunda Türkiye'ye telmik yardım temini hu
susunda Türkiye Cumhuriyeti H ükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Ziraat teşkilatı arasında imza~lanan (10) numaralı Ek Anlaşmanı.n tas
dikı hakkında Kanun 

6547 19 Eylul 1949 tarihinde Cenevre'de akdolunan «Karayolları Trafik 
Sözleşmesi» ile on ekin e ve «Ha len işgal altındaki memleketler veya 
topraklara mütedair Protokol» e iltihakımız hakkında Kanun 

6548 60 milyon liralık madeni ufaklık para hasılınası hakkındaki 5015, sa
yılı Kanunun birinci maddesinin tadilinc dair Kanun 

6549 Gümri.i.k Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Alnd Taraflarından 
bazıları ile Japonya arasındaki ticari münasebetleri düzenliyen beyan
namenin tasdikı hakkında Kanun 

6550 6580 sayılı Basın Kanununun 33 ncü maddesinin tadiline dair Kanun 
6551 Barut ve patlayıcı maddelerle silah teferruatı ve av malzemesinin 

inhisardan çıkarılması hakkında Kanun 
6552 İspirto ve ispirtolu i<ıkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 

1 nci ·ve 2 nci maddelerinin de ğiştirllmesitı.e ve bu kanuna bazı . hü
kümler ilavesine dair Kanun 

6553 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kammun 
16 ve .aynı kanunun 5451 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddele
rinin değiştirilmesine dair Kan u n 

ti554 4939 savılı Kanunun muvakkat birinci madd~sine bir fıkra ve 3843 
sruyılı Kanuna bazı hükümler ek lenmesine dair Kanun 

6555 Beleeliye Kanununa bazı maddeler eklenmesi ve bu kanunun ha7.ı 

maddelerinin kaldırılması hakkın daki 5669 sayılı Kanunu tadil eden 6437 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 

ljl)l)6 Bira. tahii köni.i.r~n şarap ve viskinin !stihlak Vergisine tabi tutul
ması hakkında Kanun 

6557 4273 savılı Subavlar heyetine mahsus terfi KanununPn 5611 savılı 

Kanunla değiştirilen 10 ncu ma ddcsi ile Subay ve askeri memurların 

maaşları hrukkındaki 5609 sayılı Kanunun 5838 sayılı Kanunla değişti
rilen birinci ve ikinci maddelerin de değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 

Tari h 

20 . IV 1955 

27 . IV . 1955 

27 . IV 1955 

27 . IV 1955 

2 . V . 1955 

2 . V . 1955 

2 V 1955 

2 . V . 1955 

2 . V 1955 
4 . V 1955 

9 . V 1955 

9 . V . 1955 

9 V 1955 

9 V 1955 

ll V 1955 

ll V 1955 

13 . V . 1955 



No. 

-157 
BAŞLIK 

6558 6326 sayılı Petrol Kanununun bazı maddelerinin tadili ve bazı mad-
delerine fıkralar ilavesi hakkında Kanun 

6559 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kanunu 
6560 Tüıkiye Selüloz ve Kuğıt Fabrika-ları İşletmesi Kanunu 
6561 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti hastaneleriyle ve Rehabilitation 

müesseselerine verilecek nıütedavil sermaye hakkında Kanun 
6562 D. D. T. Mütedavil sermayesi Kanunu 
6563 6 Haziran 1947 tarihinde Lu Haye'de kurulan «1\Iilletlerarası Beı·at

lar Enstitüsü» ne iltihakrmız hakkında Kanun 
6564 Emniyet Unıum Müdürlüğü kadrosuna dahil memurlara fazla mesai 

ücreti verilmesi hakkında Kan u n 
6565 Türkiye Büyük Millet Meclisi Emniyet kadrosunda çalışan memurla

ra fazla mesaıi ücreti verilmesine dair Kanun 
6566 Telsiz Ka.nununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
6567 Maarif Vekaleti kuruluş kadrolariyle merkez, kuruluş ve görev

leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılınasma dair olan 
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan kanunlarda değişiklilt 
yapılmasına dair Kanun 

6568 Milli Kütüphane kuruluşu hakkındaki 5632 sayılı Kanuna ek Kanun 
6569 Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla değiştirilen 46 ncı 

maddesinin tadiline dair Kanun 
6570 Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun 
6571 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanuııtuı\m bazı maddeleri

nin tadiline ve bu kaınuıa yeni maddeler ilavesine dair Kanun 
6572 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sa

yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi .;e göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç ç:iftçilerC' 
tohumluk ve yemeldik dağ·ıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunun fl 
nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

6573 3491 sayılı Toprak 1\fahsulleri Ofisi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanun'l bir madde eldenmesine dair Kanun 

6574 Çırağan sar~yı enkazı ile arsasının Hazineye iadesi ve Türkiye Cuın
huriypti Emekli Sandığına devri hakkında Kanun 

6575 5392 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Umunı Müdürlüğü teşkilat 
Kanununun 211 nci maddesinin tadili hakkında Kanun 

6576 Kore Türk Silahlı Birliği aşçısı iken şehit düşen l\Iehmet Akman'ın 
karısı Satı Aknıan ve annesi Döndü Yıldız'a vatani hizmet tertibin
den, maaş tahsisi hakkında Kanun 

6577 Ordu ve jandarmıı kadroları haricindeki hidematı devlette müs
talıdem Orduya mensup muvazzaf zftbit ve muvazzaf askeri memur
ları hakkındaki 1281 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadiline dair 
Kanun 

6578 Türkiye Cumhuriyeti Posta, 'l'elgraf ve Telefon İşletmesi kuruluşu 
hakkındaki 6145 sayılı Kanunun g-eçici VI nci maddoesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Kanun 

6579 Yüksek Mühendis Cavit Ader'in hükümiii olduğu cezanın affına 

dair Kanun 

Tarih 

13 V 
13 V 
13 V 

13 V 
13 V 

13. V 

16. V 

16. V 
18. V 

1955 
1955 
1955 

1955 
1955 

1955 

1955 

1955 . 
1955 

18 . V • 1955 
18 V . 1955 

18 V • 1955 
18 V 1955 

18 . V 1955 

20 . V 1955 

20 . V 1955 

20 . V 1955 

20 . V . 1955 

20 . V . 1955' 

20 . V . 1955 

20. V . 1955 

20 . V • 1955 



158 
No. 

6580 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sa ııdığ-ı Kanununa ınuvakkat hi.r mad 
de eklenmesin<' dair Kanı.ııı 

fi581 Azın lı k okuila ı · ı 'l'üı·lH;ı> \'<' 'l'ii rk<:P kiiltii r r\pı·slPri iiğ'I'Ptnwn li kl0ri 
hakkında Kamuı 

(i5t-~ .)±2:3 sayılı l•:sııal' Verg-iı-ı i Kaııuııuııuıı kaldıı·ılııuısı V<' 5421 sayılı 

Kanunun bazı ıııad<l<· l p ı ·i ıı iıı tıı di li v<· lıfı;~,ı ııı aıl<lrl<'ı·in<' !'ık nıla ı· il il
vcsi hakkında Ka n un 

fi:'iH:{ 1)0 ınilyoıı Jimlık il: istikraz akdi luı klmHhı 1\aııuıı 

H!il'\4 Devlet ıııeınul'ları aylıklaı·ıııııı tPvhit V<' tcadülünı· ı lair olan :;(}56 
sayılı Kanuna hağ·lı «h> sayııı ı·etvel ile tadil ve ckl<'tiııin Adliyf' V· ·
kaleti kısıııınc1ıı rleği~iklik . ·<ııı ı lı mı sı haltkın<1a Knııuıı 

fi5~fı G:3H7 sayılı Kanunla lı-ıtaııbnl 1\oııı-ı<·ı·v:ıtuval'lıııı tahsis cdilıtıil) olaıı 

ııfıtaınanı him\ııııı Hazin<'<"<' iıı~asınm taınamlaıımasıııa <lair Kamuı 

H5Hö Bazı ı>ilah. ııwı·ıııı ,.<. ııı:ıl:~,<>nıPniıı ı,iilımııı l>ı•\'lı·tiıH· hilw Pdilıııpsi 

hakkında Kımuıı · 
fi::>H7 Devlet mPııını·ları aylıklaı·ıııııı tevhit vı· t<·adillüııc <lair olaıı :Hj5(i 

srıyılı Kannıı<ı hağlı «l» sayılı <'PtvPiiıı Tapu n' Kactaı:ıtro l "mıını :\f('ı . 

ctürlilğün(• ait losınında d-eğişiklik ,vapılınasımı ılnir Kaınııı 

fl:)Hı-; YPııi radyo isüı:-;yoıılanııuı kuı · nlnı n sı v<• 1\ ıı ka ı · ıı H adyo l staKyotııı -

ıınıı ü•vsi v-ı· takviyesi i ı· in go0 lı • ı·Pk yı lleını g·(·<:iC'i 1 aıılı h ütlcl'P git ı · 

-ıilnwsi hakkındaki 612H sa.nlı Kaıı ıııııııı lıiri)](·i ma<lnesiııin değiştir1l 

ınesi hakkında Kanuıı 

65R!J '['i'ırldye Diiyük ~lilJPt ~lrelisi - ııiuasiylı> ınÜıjlt•ıuilfttmw tefı·il) vı> 

tı·r.yiıı i!')l<'ı·i iı:iıı g<'lr\'rk seıwl ı» ·ı · .~[ıl'i ta ılıhi.hk g·iriı)ilm<'si hakkınnıı K· ı 

nun 
65HO Etibank Kanuııuıııuı 10 ıı(·tt ıııaddı·ı>inill kaldınlnıası hakkında Kaınııı 

fi591 ~H Nisa·ıı 130-1 tarihli ,\liuııcti I<'arika Nizaııınaıne.siııc ek Kanun 

fi5!l2 :lH4>! s:ıyılı ~lııaııı!'IP Ver·ı . .dsi l(;ııınıınııuıı !l ıı<·n tııaıld(•siııP lıiı· fıkl'ıı 

cklenınesine dair Kanun 
11.)9:; l·~cıırhi DevlctlPrı• Ankara 'da :-\l'lal'cthanc vı · Kousoloshan<' in~a M

mek üzere mereaııen arsa tahsi~i hakkınCia Kanun 

li5!)4 Knra<lPııi:~, 'J'ekııik ÜniH•rsitN;i adiyle 'l'nıhxon'cla bil' Üniv<'l'Sİt(• ku
rulması hakkında Kaııuıı 

f)595 !!:ge Ünivt•ı•ı:ıitf'si ndiyl!' lzıııiı · '<IP bir Üııivpı·sitP kuntlııuı~ı lınkkıııcla 
Kanun 

fi;)96 Linıaıılanıı iıı~a, h•vsi, ıslalı \'(' (P<:hiziıı(' d;ıiı· olan .)77:> \'<'(il D~ :-;;ı 
yılı kanunlara Ek Kanun 

fi097 l~dirıw ıııüdafii ıııeı·lıuııı . :)ükl-ü P(l:)H z.ev('csi Za i'(• ı· l~dii'Jl(''y(' vata
nİ hizmet teı tihinrlen maaş tahsi siııc rlaiı Kanun 

Gi5!JH Karasalih ('avuş'a vatani hizınPt ((>ı·tihindeıı ıııaıı>J tahsisi hakkmd:ı 
Kanun 

fj;:)!-)9 }Ichınet Fuad 'l'aııı·ısPvpı·'p vataııi lıizıııet 1Pl'tihiııdcıı ıııa~ı~ tahsisi 
hakkında Kanun 

6600 Oyun I\.ağıtlat•ı tuhisan lıakkıııüaki llltı sayılı Kaııuııuu "~;)H4 !-layı 
lı Kanunla değiştirilen 2 HC'i maddesinin (1<'il:i~tirilnwsiııe drıiı Kanun 

'l'arih 

\T 1955 

\ ' 

:w 1955 
20 \' 195fi 

20 y ı 95fi 

:W \. 1955 

20 . y . 1955 

20 . V . 1955 

20 V 1955 
20 V 1955 

20 ,~ 1955 

20 V 1955 

20 V 1955 

20 \r 1955 

20 'T 1955 

20 V lr155 

20 V 195fı 

20 y IH5fı 

20 ,. 195fi 

20 \r ı ~)5f) 



-159 
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fifiO 1 Kozlu - Ereğli hattı ilc Arınntc:nk Şube hattı inşasına ait gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilm esi hakkındaki !J415 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin tadili hakkında Kanun 

6602 5418 sayılı Kanuna rk Kanuıı 
66():1 -J.57:l sa~rılı ('iftçiyi 1'opnıklanclıı·ıııa Kaımııuıınıı -J.l, +:3 ıırü ınaddeleı·i

ne fıkralar ilavcsine, muaddel -1-fl ıwi maddesinin tarliliıır ve !15 nri mad
desinin kaldırılmasına nair Kaııu n 

li!iO·I Ankaı·a ~rhri lıııar .\Jüdül'lüği'tnüıı .\ııkımı B<dcdiyet;İıır bağlanması 

hakkıııdaki 3Ul6 sayılı Kanunun H ndi ınado<>ı-ıiııiıı değiştirilnwı-ıiıw rlai.r 
Kanun · 

(i(iOG .\ııH'ribı Bidc~ik lkvl<•ll<·l'i 1'<' SVl'upa J~lw!l'ıınil< i~ l~idiğiıır dahil 
nıeınleketlerle borçlanma, yardı ın ve ödeme Anlaşınaları akdi içiıı hü
ldiınete salahiyet verilmesine dair s-ı.;~() ~cıyılı l\mıınımı ııırı·i,,-ct ıııiidrleti

nin nzatılmmn hakkında Kanun 
(i(j()(i 2262 sayılı ~ünıcrlıank Kanunumm -J.~I>~ ı-ıayıJı Kaııuıılıt 

+ neii ınadde;inüı tadili hakkmd a Kanun . 
l)(i07 Şekrr fahl'ih::ılanna hah~uluııaıı iıııtiyazat n ıııuafiyet hakkındaki 

5 Nisan 1341 tarihli ve 601 sayı lı Kanun mı nıeı·i~·et nıüdoel inin tt>ındidi 
haklanda Kanun 

()fi()H U:ırcıralı Kaııunnıııı hnğlı (lO) :-;ııyılı 'J'ııi'ifl•ııiıı (i.f.OJ sayılı Lıııuııuıı 

birinci maddesiyle muaddel .n Rı nı. nunHl'l'a.ı;;mııı Il işaretli hell(linin fle
ği.,tiı ilnıe!-'i hakkında Kanun 

660q 5880 sayılı Akaı· yakıtlatdaıı ;ılıııacak Yol VPrg-i~i 1\nııunnınııı ikin
ri ıııadder-dııiıı deği~t irilınPHi halde ında. Kanun 

()()10 !Jicc lm~ahasında kayalarm t0lı rlidiıw nıaruz ınaluıllerirı ,Vt>l'leriniıı 
değiştiı·ilmesi hakimıda Kanmı 

(i(iJI +2Tl sııyılı Nuhayla ı· hPyc1 iıH• ııı;ıhsuı-ı tcı•fi Kaııuııumııı 5611 ı-ıa~·ılı 

Kanunla cleğ·iştirilen 10 neu ınad deııi ilC' Nuba.v V'P a 'kerı memurlarm 
maal-iları hakkındaki fi609 sayıh Kammun 5838 ııcı~-ıh Kanunla dcği~til'i
~en 1 nci ve 2 nci ıııaddelerinrtf' drğ-işiklik ~-apılması hakkındaki 13.V. 
1955 tarih ve 6fil57 sa~'ılı Kanuna m nvakkat hh nıadfle 0klmıne<ıi hakimı
da Kanun 

(i() 12 'ri i ı·kiye i IP !Jclı,:ika - Lüks<' m lı ul'g l~kuııoıııi \· ·13il'liği ıınısıııd;ı ki ÜdP
ınP Anlaşuuısınuı biı· seıw ıııiirldl'tle nzatılnı:ısııı:ı ıııiitı·dııiı· ıııektup

ların tasdikı hakkında Kmnuı 

()(j ı :ı 

6GH 
()61!i 

öGHi 
61117 

661H 

Koıısel'vecilil< V<' gıda macldelel'i mıdıai'aıası uznwiı.ı t<.'llıi luısm,uııda 
Türkiye Hüki.inıeti ile Birleşmiş :\lillrt ler telmik ~·ardım teşkilatı arasm
da akdolunan 14 sayılı Rk 'l'elmi k Y:m1ıııı .\ııla~nıasınııı tasvibi hakkıu

da Kanun 
1949 Büt<:<' yılı Hesalıı 1\.atl l{aııumı 

1950 Büü:ı• yılı ll<'saln Katı Kaınınn 
~951 Biitı:e yılı Hesabı Katı Kapuını 

:3202 sayılı 'l'i.'ırkiyr Cumlıuı·iyeti Zil'aat Daııkaı-ıı Kanuııuımn ;).j;):l 

sayılı Kanunla mua·ddel 5 nci maddesiyle mezkfıı· kaınnıun ::n uri marl-
desinin tadili hakimıda Kanun 
'rürkiye ile Pakistan arasında Akdolunaıı dostane lş Bil'liği Antl
laşması hakkındaki lJ Hazh·an HH54 tarih1i ve 6416 sayılı Knnumı 

Ek Kanun 

'fal'ih 

:20 
20 

\T 

V 
1955 
l95fi 

:W . Y . 1955 

20 ,. . 1953 

:.!0 1953 

:W \ ' 1955 

:w . \' . L%5 

:W 195;) 

:20 l955 

:20 1955 

20 . y . 19fi;) 

:w . r . ı Di'ı!'i 

20 \ ' 1955 
20 y l955 

:W y 1955 
:20 ,. 195;) 

20 . ,~ . l955 

:W. ,~ . 195fi 
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6619 Ankara Andiaşması Daimi Sekreterliği memurlarının Diplomatik 
Statüsüne mütedair Pratokolün tasdikme dair Kanun 

6620 3 . V . 1928 tarihli ve 1234 sayılı Hayvanların sağlık zabıtası 

hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanını 
6621 1785 sayılı Ölçüler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi

ne ve bazı maddeler ilavesine dair Kanun 
6622 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı ve Yugoslavya Pe

darati:f Halk Cumhuriyeti arasında 2 Mart 1955 tarihinde Ankara 'da 
imza edilen «Balkan İstişari Meclisinin teşkiline miitedair Anlaşma» 
nın tasdikı hakkında Kanun 

6623 Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanunu 

6624 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
metinleri•nde düzeltme ve deği']iklik ya~ılmasına mü~aaJlik Birinci 
Protokolüıı tasdikı hakkında Kanun 

6625 Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasinda 12 . 
VII . 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye'ye yapılacak 

yardım hakkında Anlaşma) nın onanmasına dair 1 Eylul 1947 tarih 
ve 5123 numaralı Kanunuh ikinci maddesine bir fıkra ile ayrıca ge
çici bir madde eklenmesine dair Kanun 

6626 Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mıs1r, İran, Afganistan, Libya, 
Pakistan, Kıbrıs ve Tiirkiye 'nin İstifadesi için Orman Siyaseti Eğ·iti

mi temin eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yardım yapıl
ması gayesiyle Birl~miş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilatı ile Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı Ek 
Anlaşmanın tasdikı hakkında Kanun 

, 6627 Türkiye Cumhuriyeti Hükiiınetiyle Almanya Federal Cumhuriye-
ti Hükümeti arasında mer'i 16 Şubat 1952 ·tarihli Ti'Caret ve Ödeme 
Anlaşmalarının 31 Ekim 1954 tarihine kadar uzatılınasma dair teati 
olunan mektup]arın tasdikı hakkında Kanun 

6628 19 Ocak 1954 tarihinde Tiirkiye ile Fransa arasında imzalanan 
«Sınai ve iktisadi teçhizat siparişleri hakkındaki Anlaşma» mn tas·
dikıne dair Kanun 

6629 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakk~ndaki Kanunun 5, 
8 ve 10 ncu maddelerinin tadili hakkında Kanun 

6630 Şikago 'da 7 Aralık 1944 tarih:iınde imzalanmış olan Milletlerarası 
Sivil Havacılık Konvansiyonunda icrası mukarrer tadilata ai~ iki 
Protokolün tasdikme dair Kanun 

Tarih 

20 V • 1955 

21 . V . 1955 

21'. V . 1955 

21 . V . 1955 
21 . V • 1955 

21 . V . 1955 

21 . V . 1955 

21 . V . 1955 

21 . V . 1955 

21 . V . 1955 

21 . V . 1955 
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Kanunlar 

No. BAl$L1 K 

6631 1952 Bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 

6632 Londra 'da imzalanan «Milletlerarası Kalay AnlaJlması» nın tasdik ı 
hakkında Kanun 

6633 'l'ürkiye ile .Japonya aeasmda imzalanan Ticaret V<' 'fediye A ıı
Jaşınalarının tasdikme dair Kanun 

6634 Gayrimenkul Kiralan hakkmdaki Kanunun ınuvakkat 1 nci madde
sinin ( Ç) fıkı·asıınn değiştirilmesine dair Kanun 

66:~5 1955 mail yılı Muvazenei' Umumiye Kanununa bağlı cetvellerd e d <'

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

66:36 Devlet Hu lşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılınası hakkında Kanun 

6637 1955 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ 2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

66a8 Devlet Su İşleri Umuın Müdül'lüğü 1955 yılı Büt~t' Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ka n ını 

6639 Devlet Üretme Çiftlikleri Umnın Müdürlii ğü 1955 yılı Büt<;{' Kanu
nuna bağlı (A/1) ve -(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma~ı 
hakkmda Kanun 

6640 Petrol Dairesi 1955 yılı Büt(,(c Kanuınuıa bağl~ (A/ 1) işaretli ret
velde değ'işiklik yap,Jması hakkında Kanun 

6641 İnhisarlıır Uınum 1Iüdürlüğüııüıı L955 yıh Bütı:e Kanununa bağlı 
(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hakkınrta 
Kanun 

6642 Nebatları hastalık ve zararlı böeeklerdeıı koruma Kannunnun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

6643 Tiirk Eczacılal' Birliği Kanunu 

6644 ~ey h ah vilayeti adının (Adana ) olarak değiştirilmesi hakkmda Ka
nun 

6645 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Batı - Alınanya Ticaret ve Ödcuw 
Anlaşmalarına ek 24 Aralık 1954 tarihli Protolmllerlc eldcri mektuph
rm tasdikme dair Kanun 

6646 Türkiye ile Bulgaristan arasında 23 Şubat 1955 tarihinde imzalanan 
Ticaret ve Ödeme knlaşmalarııım tasdikme dair Kanun 

6647 Tiirkiyc Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
nın teşkilatı arasmda imzalanan (10. A) numaralı Ek Anlaşmanın tas
dikı hakkında Kanun 

6648 Birleşmiş Milletler Gıda ve '!'arını '!'eşkilatı ilc Türkiye Hükümeti 
arasında, Hükümetimize yapıla~ak Telmik Yardım haldundaki «6» St'

yılı Ek Anlaşmanın tasvibine dair Kanun 

Tarih ~ 

12 . XII . 1955 

26 . XII . 1955 

26 . XII . 195fi 

9 . 1956 

16 l 1956 

T . L956 

16 . 1 . 1956 

L6 . . 1956 

L6 1956 

16 

16 

25 

25 

ı 

I 

I 

1956 

1956 

1956 

1956 

25 T 1956 

25 l . 1956 

25 . I . 1956 

25 I . 1956 , 

25 [ . 1956 
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6649 Türkiye ile İtalya arasında İktisadi ve Teknik İş Birliği Anlaşma
sının tasdikme dair kanun 

6650 Devlet memurları aylıklarnun tevhit ve teadülüne daiı- olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı ( ı) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin AdliyP 
Veka1eti kısmında değişiklik yapılınası hakkında Kanun 

6651 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (ı) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adiiye \'ı·

kii.leti kısmında değişiklik yap'lınası hakkında Kanun 
6652 Tescil editıniyen birleşmeleı· ilc bunlal'dan doğan c;ocuklamı ceıasız 

t-escili hakkında Kanun 
6653 Yabancı ınemleketlerlc muvakkat mahiyette ınodüs vivendileı· ve 

Ticaret Anlaşmaları. akdi ve bunların şümulüne giren maddelerin 
gümrük resimlerinde değişiklikler yapılınası ve anlaşmaya yanaşm:

yan devletler muvaredatına kaı·şı tedbirler alınması hususunda bükti
mete salahiyet verilmesi hakkında Kanun 

66f>4 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ı<:anunumm geçici 65 nci ınad 
d'CSine bir fıkra eklenmesinc dair Kanun 

6655 Karayolları yapıını i<;in girişilecek sari taahhüt işlerihde kullanıl 

mak üzere bono ibracına yetki verilmesi haldrındaki 6344 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine c1air Kanun 

6656 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara sari taahhütlere 
girişilmesine mezuniyet verilnH'Sİ hakkındaki 3132, 4ıOO, 4649, 5259 
ve 6089 sayılı kanunlara ek 6425 sayılı Kanunun ı nci maddesinin dP
ğiştirilmesine dair Kanun 

6657 13itlis'in Zeydan mahallesinden Ramazanoğlu Abdülke d ın Zı dılı 'yıı 

vatani hizmet tertibinden ::ıylık bağlanınası hakkında Kanun 
6658 5434 sayılı Kanunun J :33 ncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan as

keri mah1llerin terfihleeinc dair olan 55ı sayılı Kanuna göre araziy\' 
ınüstahak olup da henüz bu haklarını arazi olarak alaınıyanların ı~ 

tihkaldarınm nakden ödenınesi hakkında Kanun 
6659 3339 sayılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılıııasına dair Kanun 
6660 Güzel sanatlarda fevkalade istidat göst<'ı·cıı (:o<'uklarnı DevlE't tnı·a

fından yetiştirilmesi hakkında Kanun 
6661 Türk Ceza Kanununun 1~ ncü maddesinin ( A ) bendinin değiştiı-il-

mesine dair Kanun 
6662 Maden Kanununun ı50 nci maddesinin qpğiştirilmcsine dair Kanun 
6663 Ankara Üniversitesinin 1953 bütc;(' yılı Hesabı Katı Kanunu 

6664 Taş ocakları muamelatının tedviri ve varidatınm ta h silinin vilayrt 
hususi idarelerine aidolduğu hakkında Kanun 

6665 Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek madeni su borulm·ı ile 
aksam ve teferruatından Gümrük Resmi alınmamasına dair olan 2268 sa
yılı Kanunun 5365 sayılı Kanun la değiştirilen 1 nci maddesinde değişik
lik yapılmasınru ve mezk:Ur kanun! muvakkat bir madde ilavesine dair 
Kanun 

6666 Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık 'l'eşkilatı ilc akdedilen 'relmik Yar
dım Anlaşması ile bu Anlaşmaya: ait iki mektu,bun tasdikme dair Ka
nun 

Tarih 

25 . . 1956 

30 . ı . 1956 

30 1956 

30 I ı956 

ı rı 1956 

3 u ı956 

3 . ll . l956 

3 u . 1956 

6 . ll . 1956 

6 II 1956 
6 II ı956 

15 IT 1956 

15 II ı956 

ı5 II ı956 

ı5 n ı956 

15 n 1956 

15 . u . J956 

15 . II . 1956 
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6667 Demiryolu ilc Milletlerarası yolcu ve eşya nakline dair (CİM) ve 
(CİV) Anlaşmalarının 25 Ekim 1952 tarihinde Berne'de kabul olunan 
yeni metinlerinin •tasdikı hakkın da Kanun 

li668 Çoruh vilayeti adının (Artvin) olarak değiştirilmesi hakkımla Kaııuıı 
fi669 1955 Mall yıh M:uvazenei Umuıniye Kanununa hağlı cetv(•Jlerde de

ğişiklik yapılması hakkında Kan un 
fHi70 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı l:liiüw Kanuııuna lıaO.lı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
fi()71 Devlet Sn İşleri Uınnm Müdürlüğü 1955 yılı Biit<:e Kannınnın bağ·lı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
fi(i72 Karayollan Uınum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütc:e Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılına~n hakkında Kanun 
6673 Orman Umuın Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa bırğlı (A/1) ve 

(A/2) i~aretli cetvellerde değ·i~ik lik yapılmas.ı hakkında Kanun 
fi674 Vakıflar Umum Müdürlüğü 19 56 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 

ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıbnası hakkında Kanun 
6675 Devlet memur ve hizmetliler:ine tahsisat verilmesine dair 6211 sayılı 

Kanunun bazı madde ve hükii mlerinde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

6676 Vatanİ hizmet. karşılığı maıaş al anlal'la emekli, dul ve yctim maaşı bağ-
lanmış olanlara tahsisat verilme si hakkındaı Kanun · 

6677 Ankara Üniversitesi 1956 yılı Biii<:e Kanunu 
6678 !stanbul Üniversitesi 1956 yıh Büt<:e Kanunu 
6679 İstanbul Teknik Üniv~rsitesi lS 56 ,vıJı Biitçe Kanunu 
6680 Beden Terbiycsi Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu 
6681 Hudııt ve Sahiller Sıhlıai Umu nı Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanumı 
6682 İnhüıarlar Umum Müdürlüğü 19 56 yılı Bütçe Kanunu 
6683 Gerze yangmından, Lüleburgaz ve İncce'de su baskınından zarar gö

renlere yapılacak yardım hakkı nd~ı. Kanun 
6684 6/7 Eylul 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vukubulaıı hadiseler

de zara!l' görenlerin zararlarının ödenmesi hakkında Kanun 
6685 6/7 Eylul hadiselerinden zarar görenlere yapılacak yardımların vergi 

muafiyeti ve bu zararlar dola\Yl siyle fi432 sayı b 'Kanunun 260 ve 299 
ncu maddelerinin tatbikı hakkında Kanun 

6686 Devlet Hava Meydanları tşletm esi Um um Müdürlüğü teşkilat ve va•zi
feleri hakkında Kanun 

6687 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdtirlüğü 1956 yılı Bütçe 
Kanunu 

6688 3 . III . 1954 tarihli ve 6309 nu maralı Ma den Kanununun 156 ncı 
madtlesinin değiştirilmesi hakkın da Karıun 

6689 Petrol Dairesi Reisliği 1956 Y'Jı bii.t~e Kanunu 
6'690 Devlet Su !şleri Umum Müıi.ürlüğü 1956 yılr bütçe Kanunu 
6691 Karayolları Umum Müdürlü~ü 1956 yılı bütçe Kanunu 
6692 Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe Ka

nunu 
6693 Orman Umum Müdürlüğü 19n6 yılı bütçe Kanunu 
6694 Vakıflar Umum Müdürlüğii 19;)ö yı.lı Bütçe Kanunu 

Tarih 

15 o li 1956 
17 . II 1956 

17 o Il 1956 

17 . II 1956 

17 . II 1956 

J7 II 1956 

17 u 1956 

17 . II 1956 

23 o u 1956 

24 . II 1956 
26 o Il 1956 
26 o Il 1956 
26 . n 1956 
26 . II 1956 
27. n 1956 
28 . II 1956 

28 . II 1956 

28 . II . 1956 

28 . II 1956 

28 . II 1956 

28 . II 1956 

28 . II . 1956 
29 II . 1956 
29 II . 1956 
29 II 1956 

29 II 
29 II 
29 . II 

1956 
1956 
1956 



No. 

6€95 
6696 

6697 
6698 
6699 

6700 
6701 
6702 

6703 

6704 

6705 

6706 

6707 

6708 

6709 

6710 

671'1 

6712 

67'13 
6714 

6715 
6716 
~717 
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1956 mali y•lı Muvazenei Umumi;ve Kanunu 
Muhafazasına lüzum kalınıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkınd.ı 
Kanun 
İstanbul Teknik Üniversitesinİlı 1!l50 mali y:ılı Hesabı kati Kanunu 
İstanbul Üniversitesi 1950 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
Hudut ve Sahiller Sağlık Um:ım Müdürliiğünün 1951 büt.çe yılı He-
sabı Kati Kanunu 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1931 bütçe yıh Hesabı Kati Kanunu 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
İstanbul Üniversitesi 1951 bii.tçe yılı H-esabı Kati Kanunu 

Sigortac~lık mütehassısı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ilc Birleş
miş Milletler Teknik Yardım ~daresi arasında akdolunan 17 sayılı Ek 
Anlaşmanın tasvibi hakkında Kanun 
Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tutanak, Ekonomik ve Te:i
nik İş Birliği Protokolü ve mektuplarm tasdikme dair Kanun 
Hükümete Teknik Yardım temini hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tanm Teşkilatı arasında im
zalanan (ll) numaralı Ek Anlaşmanın tasdikı hakk•nda Kanun 
Ordu mensuptariyle Emniyet TJmum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilme~i 

hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nd 
maddesi ile 4367 sayıh Kanunun 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının ta-
diline dair Kanun 
İş kazalariyle meslek hastalıkJ;m ve analık sigortaları Kanununtın 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamma iki muvakkat madde ek
lenmesi hakkında Kanun 
İhtiyarlık sigortası Kanununun 63·91 sayılı Kanunla muaddel 7, J6 
ve 2'2 nci madd~lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna m)lvakkat biı· 

madde eklenmesi hakkında Kanun 
Hastalık ve nnahk sigortası Kanununun 7 ve 27 •nci maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bir muval{kat madde eldenmesine dair Kanun 
Hafta tatili hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin tadili ve 4 nc11 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 78 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun . 
Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı Hesab1 
Kati Kanunu 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yıh Hesabı Kati Kanunu 
İstanbul Üniversitesinin 1952 biitçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
3546 sayılı Ştırayı Devlet Kanununa ek Kanun 
Devlet Havayolları Umum. Müdiirlüğünün 1953 bütçe yılı Hesabı Kati 
Kanunu 

6718 Orman Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
6719 Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürliiğünün 1953 bütçe yılı He-

sabı Kati Kanunu · 

6720 İstanbul Teknik Üniverııitesiniu 1953 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 

Tarih 

29 . II . 1956 

26 . III . 1956 
26 . III . 1956 
26 . III . 1956 

26 . III . 1956 
26 • III . 1956 
26 . III . 1956 
26 . III . 1956 

26 . III . 1956 

26 . III . 1956 

26 . III . 1956 

30 . III . 1956 

2 . IV . 1956 

2. IV 1956 

2. IV 1956 

2. IV . 1956 

2. IV . 1956 

2. IV . 1956 
2. IV . 1956 
2. IV . 1956 

2. IV . 1956 
2. IV . 1956 

4. IV . 1956 
4. IV . 1956 

4. IV . 1956 
4 . lV . 1956 
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6721 Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1953 bütçe yılı Hesabı 
Kati Kanunu 

6722 !stanbul Üniversitesi 1953 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
6723 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe 

yılı Hesabı Kati Kanunu 
6724 Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci maddele

rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı geçici maddeler eklenmesine 
dair 5585 sayılı Kanuna muvakkat madde ilavesi hakkında Kanun 

6725 Jet tayyareciliğ'i uçuş hizmetleri tazminat ·Kanunu 
6726 Maarif Vekaleti kuruluş kadrolarİyle merkez kuruluş ve görevleri 

hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiıklik yapılması hakkında 
Kanun 

6727 Maarif Vekaleti kuruluş kadrolarİyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna ek Kanun 

6728 Maarif V ekaleti kuruluş kadro la riyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda d~işiklik yapılmasına dair 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

6729 1455 sayılı Askeri memurlar hakkındaki Kanuna m uvakkat bir madde 
eklenmesi hakkında Kanun 

6730 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti teşkilat ve memurları Kanunu
na bazı hükürr-.ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapı lmasına dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellere kadro ilavesine dair Kanun 

6731 Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair Kanun 
6732 Neşir yoUyle veya radyo ile işlenecek bazı cüriimler hakkmdaki 6334 

sayılı Kanunun adı ile bazı maddelerinin tadiline ve bir madde ilave
sine dair Kanun 

6733 Basın Kanununun biizı maddelerinin tadiline ve kanuna muvakkat 
bir madde ilavesine dair Kamm 

6734 İşçilere hafta tatili ve genel tatil g-Ü!llerinde ücret ödenınesi hak
kındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştil'ilmesi haklanda Kanuıı 

6735 1956 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde de
ği~klik yapılması hakkında Kanun 

6736 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununa l~k Kanun 
6737 1956 mali yıh Muvazenei Umuıniye Kanununa bağlı (A./1) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
6738 İl İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin (E) bendinin değiştirilme

si hakkında Kanun 
6739 Telsiz Kanununun 31 nci madde11inin değiştirilmesi hakkında Kanun 

6740 'riirltiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa mm·akkat bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun 

6741 Tiirkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 53 ncii maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

Tarih 

4 . IV . 1956 
4 . IV . 1956 

4 . IV . 1956 

16 . IV . 1956 
18 . IV . 1956 

2 . V . 1956 

2 . V . 1956 

2 . V . 1956 

4 . V . 1956 

9 . V . 1956 
6 . VI . 1956 

7 . VI . 1956 

7 . VI . 1956 

8 . VI . 1956 

8 . VI . 1956 
8 . VI . 1956 

ll . VI . 1956 · 

22 . VI . 1956 
22 . VI . 1956 

22 . VI . 1956 

22 . VI . 1956 
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6742 .Askeri öğrencilerden ba~arı gcstermiyenler hakkında 30 Mayıs 1949 
tarih ve 5401 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadili hakkmda Ka
nun 

6743 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun muaddeı' ll 
nci maddesinin tadiline ve bu maddeye muhtelif kanunlarla eklenen 
fıkralar ile 4554 sayılı Kanuna 47.98 sayılı Kanunla eklenen maddelr
rin ve muvakkat maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna muvakkat ~ 
madde eklen,mesine dair Kanun 

6744 Astsubay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, 01 nci mad
desinin yürürlükten kaldırılrnaRına ve muvakkat bir madde el~lenmesine 
dair Kanun 

6745 Türkiye Cumhuriyeti lıjmekli Sandığı Kanununun 75 nci ınaddeı:ıi

nin tadili ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 
6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, l<Jskişclıir, Kırklareli, Konya ve De

nizli vilayetlerinde 1955 - 1956 yılında tabii afetlerden zara!!' görenle
re yapılacak yardım hakkında K anun 

67 4 7 Şeker Kanunu 
6748 Devlet Demiryolları ve Limanlan lşletme Umwn Müdürlüğünün 1950 

bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
6749 Berat taleplerinde aranan :fornı alitelere mütaallik Avrupa .Anlaşması 

ile İhtira heratlarının Milletler a·rası tasnifi hakkında Avrupa Anlaş
masına iştirak edilmesine dair Kanun 

6750 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile lsrail Devleti Hükümeti arasmda
ki 4 Temmuz 1950 tarihli Ödem e Anlaşmasına: ek Protokolün tasdikı 
hakkında Kanun 

6751 Milli Korunma Kanununun 464 8 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 
ncı maddesinin 2 nci hendine bir fıkra ilavesiyle X ncu bendinin de
ğiştirilmesine dair Kanun 

6752 Ornıan Umum Müdürlüğü tcşki !atma dair :3818. :~904 ve 6223 Nayılı 

kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
675:3 Köy ebeleri ve köy sağlık meın urları teşkilatı yapüroasma · ve a017 

numaralı Sıhhat ve 1Çtimai Muaveııl't \Trkaleti 'l'eşkiHh vp ~leınnrirı 
Kanununun bazı maddelerinin d eğiştirilınesine dair 4459 sayıb Kanu
nun 4 ncü maddesinin ı nci fıkrasının 'tadilj hakkında Kanun 

67!14 378R sayılı Çay Kanununun 57 .. _ı.s .<ıayılı Kanunla muaddel 4 ıicü mad
desinin (B) fıkrası ile Çay :KJı nununa ek 6133 sayıli Kanunun ı nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

fi755 )llaarif Veka1eti. kuruluş kadrola riyle kuruluşu ve görevlerine dah; 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılm ası hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağ

lı (1) sayılı cetvele ba·zı kadrolarm eklenmesi hakkında Kanun 
67!16 Devlet memurları aylıklarının te vhi1 ve teadülüne dair olan 3656 ' sayılı 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması h akkında Kanun 

67!17 Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 000 aded piya<'le ılavan ınermisiniıı 
Libya Devletine hibe edilınesi h akkında Kanun 

675~ Türkiy<' Cumhuriyet Merkeır. B ankası Kanununun bazı maddelerinin 
tadilinc ve bu kanuna yeni mad deleı· iJave.c;ine dair Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadHi hakkında Kan un 

Tarih 

22 . VJ . ı956 

22 . VI . ı956 

22 VI 1956 

22 . Vl . 1956 

22 VI 1956 
22 VI ı956 

22 Vl 1956 

·22 . Vl . J956 

22 . VT . 1956 

25 Vl 1956 

25 VI 1956 

25 VI . 1956 

25 . VI . 1956 

25 . Vl . L956 

25 VI ı956 

25 VI 1956 

25 . VI . 1956 
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6759 Denizde can emniyetinin korunması hakkında 1948 yılında Londra'da 
toplanan Mill aıtlerarası Konferansta kabul edilen Nihai Karar ile ek
lerine katılmamıza pair Kanun 

6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilatı hakkında Kanun 
6761 Toplantılar ve gösteri yürüyüş leri hakkında: Kanun 
6762 · Türk Ticaret Kanunu 
6763 Türk Ticaret Kanununun meriy et ve tatbik şekli hakkında Kanun 
6764 (50) milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanun 
6765 Harcla:r Kanununun 125 nci m addesinin değiştirilmesine dair Kanun 
6766 Devlet memurları aybklarının te vhit ve teadülüne dırir olan 3656 sayılı 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmında 
· değişiklik ya'Pıbnası hakkında K anun 

6767 Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne bir fıkra ile bir bent eklen mesine dair Kanun 

6768 Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkı nda:ki Kanunun 4 ncü ve 5 nci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki maddt> eldenmesine dair Ka
nun 

6769 Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkındaki 1086 sayılı Kanunun 5464 sa
yılı Kanunla muaddel 81 nci m addesinin değiştirilmesi hakkındaı Ka
nun 

6770 Pasaport Kanununun 14 ncü m addesinin (B) beneline bir fıkra eklen
mesi hakkında Kanun 

6771 Milli Müdafaa V ekaleti iskan ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu ve
kiHetçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların satılması-o 
na salahiyet verilmesi -haikkında Kanun 

6772 Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye ya
pılması ve 6452 sayılı Kanımla 6212 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
nin kaldırılması hakkında Kanuıı 

6773 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ta:dil ve eklerinin Ziraat V ekalet i 
kısllllnde, değişiklik yapıarnası haklunda Kanun 

6774 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti teşkilatı hakkındaki 3017 sayılı 
Kanuna ek Kamm 

677·5 Askeri Temyiz Mahkemesi Heisi, müddeiuınumi ve azıılariyle askeri 
adli hakimiere tahsisatverilmesi hakkında Kanun 

6776 Ankara'da Eğe mahallesinde bulunan 4872 ada 1 parsel numaralı ar
sanın satışı hakkında Kanuıı 

6777 Zeytinciliğin iıslahı ve yabanilerinin aşılattırılınası hakkındaki 3573 ı.a 

yılı Kanunun sakız vt> nevileriyle harnupluklara da teşınilint> dair Ka
nun 

6778 Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçilere meskt!ıı 

yaptırmaları için borç para verllmesine dair olan 6096 sayıh Kanunun 
6302 sayılı Kanunla muaddel birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

6779 14 EylUl 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanununa ek Kanun 
6780 Anıt - Kabiı·'in her türlü hizmetlerinin Maarif Vekaletinee ifasına dair 

Kanun 

Tarih 

25 . VI . 1956 
27 . VI . 1956 
27 . VI . 1956 
29 . VI . 1956 
29 VI 1956 
29 VI 1956 
29 VI 1956 

4 . VII . 1956 

4 . vn . 1956 

4 . VII . 1956 

4 . VII . 1956 

4 . VII . 1956 

4 . VII . 1956 

4 . VII . 1956 

6 . VII . 1956 

6 . VII . 1956 

6 . VII . 1956 

9 . VII . 1956 

9 . vn . 1956 

9 . VII . 1956 
9 . VII . 1956 

9 . VII . 1956 
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6781 Askeri Ceza Kanununun 1fi0 rıci maddesinin (3) sayıh bendinin i! g-;ı. 

sına dair Kanun 
6782 DcYlet Demiryolları ve J.Jimarı:arı İşletmE' Umunı lVIüdürlüğünün 19ii1 

büt<:e yılı Hesabı Kati Kanunu 
6783 Devlet Demiryollan ve 1.imanları Lriet~~e lJmuın Müdürlüğünün 19;,2 

bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
67R·l· D<'vl(·1 Dr-mi:ryolları ve !imanları İşletme Umum llüdürlüği.i.ni.iıı 

l . III . 1953 - 2!l . VIJ . 1953 lı<'sap devresine ait Hesabı kati Kanunu 
6785 Imar Kanunu 
6786 6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sağlık Nizamuarnesi

nin bazı madde.ııini tadril eden Ek Nizamnamenin tasdilu hakkında 

Kanun 
6787 Türkiye Cumhuriyeti ilP Yugcslavya Fedcratif Halk Cumhuriyeti hü

kümetleri arasında imzalanan (Orta vadeli pamuk ve buğday anlaş
masına müdetaıir Protokol) ün kabulü hakkında Kanun 

67 8 'l'ürkiyc Cumhuriyeti Hükümeti ile .Aımerika Birleşik Devletl-eri arı
sında emtia mübadelesi ve huimbat satışlarına dair Anl~manın ve <'ki -
nin tasdikı hakkında Kanun -

6789 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AmPrika Birl~şik Devletleri ara
sında emtia mübadel<'~<ıin(' ve hillıubat satışma dair akdedilen Ek An
laşmanın ve mcrbutlannııı tasdikı hakbnda Kanun 

6700 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatıif Halk Cumhuriyeti 
arasında 1 Nisan 1955 - aı· Mart 19fl6 drvresindeki mal mübadel~le
rine mütcdair olan ve 3 Mayıs 1955 taTi.hind<' Ankara'da imzalanan 
Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 1955 tarihinde Belgrad'da imzalanan, 
26 Şubat 1953 tarihli Ödeme .\.ntaşmasına €k protokolün tasdikı hak
landa Kanun 

679~ Amerikan vatandaş ve şirketlcl'inin memleketimizele yapacakları yar
dımlarm İktisad İş Birliği İdaresince garanti rdilmesine <iair Anlaş
manın tasdikı hakkında Kamuı 

6792 İslahı Hayvanat hakkındaki 904 sayı~ ı Ka n unun 37 nci maddesinin de
ğiştirilmesi Vf' bu kantma muvakkat bir madd<' eklenmesi hakkında 
Kanun 

6793 Türk!iye Cumhuriyeti IT ükümeti ile Pakistan Hükümeti arasında hava 
servislerinc ait Anlaşmanın tasdikı hakkında Kanun 

6794 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek Kanun 
6795 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 

taellline dair Kanun 
6796 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 ,vılı Büü:r Kanununa ek Kanun 

6797 150 milyon lirahk madeni ufaklık para basılmas\ hakkında Kanun 
6798 Hakimler Kanununun 16, 22. fl<3, 70, 71 vf' 73 ncü maddelerinin tadilinl' 

dair Kanun 
67!l9 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa

yılı Kanuna bağlı (1) sayılı ootvelin 4665 ve 6012 sayılı kanunlarla. 
değiştirilen Hariciy<' Vekaleti kısmına bazı. kadrolar ilaveı:ıi hakkında 
Kanun 

Tarih 

9 . VII . 1956 

9 . VII . 1956 

9 . VII . 1956 

9 . VII . 1956 
!l . VII . 1956 

9 . VII . 1956 

9 . VII . 1956 

9 . VII . J956 

9 . VII . 1956 

9 . VII . 1956 

9 . VII . 1956 

9 . VII . 1956 

9 . VII . 1956 

ll VII . 1956 

ll VII . 1956 
ll VII . 1956 

ll . VII . 1956 

13 . VII . 1956 

13 . VII . 1956 
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6800 Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununa muvakkat bir madde 
ilavesine dair Kanun 

6801 Asker\ memurların subaylığa nakilleri hakkında Kanun 
6802 Gider vergileri Kanunu 
6803 I<'evkaliide vaziyet dolayısiyle bftzı vergi vr reı>imlere zam icrasma ve 

bazı maddelerinin mükellefiyct mevzuuna alınmasına dair 3828 sayılı 
Kanunun 10 ucu maddesine bir fıkra ilavesi hakkında !~anun 

6804 İç istikraz akdi hakkında Kaımn 
6805 Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırılması için gele

cek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
6806 Temsil Ödeneği Kanununun birinci maddesine bir fıkra ilavesine dair 

Kanun 
6807 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakka1 bir madde 

eklenmesine dair Kanun 
6808 Devlet memurları aylıklarınm · tevlıit ve teadülüne dair olan 3656 sa

yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
. kaleti kısmında değişiklik yapılınası hakkında Kanun 

6809 Devlet orman işletme ve fabrikalarının toınruk ve kereste piyasa sa
tışları liakkında Kanun 

6810 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekaleti 
vilayet memurları kısmına ilave yapılması hakkında Kanun 

6811 Ordu mensuplariyle Emniyet Unıum MüdürlÜğü ve gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında ı;abşanlara bir cr tayını verilmesi hak
kındaki 4367 sayıl! Kanuna ek Kanun 

6812 !stişari denizcilik teşkilatınm kurulması hakl·ındaki devletlerarası 

Sözleşmeye katılmamıza ve bu 8özleşmcnin tasdikme dair Kanun 
6813 1050 sayılı Muhasebei Umnmiyc Kanununa ek Kanun 

6814 . 1956 mali yılı l\fuvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ 2) işaretli cet
velde değişiklik yapılınası hakkında Kanun 

6815 Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kac:alı::çılığın 
meni ve takibi işlerinin Dahiliye Vekuletine devri hakkında Kanun 

6816 6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Kuzey - Atıantik Andlaşmasına 
Taraf Devletler arasmda kuvvetlerinin statüsüııc dair Sözleşme» nin 
VII nci maddesinin :3 a (ii) bendi ile VIII nci maddesinin tatbik ve 
ta.diline dair Kanun 

6817 Karayollan Umum .Müdürlüğünün 1953 büt<:c yılı Hesabı Kati Kanunu 
6818 Şarap tahlil ve değerlendirme metotlarının hirlcştirihnesine dair Bey

nelmilel Mukavelenamenin tasdikı hakkında Kanun 
6819 1953 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
6820 16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanınış olan «Turizme, ticari 

karayolu taşıtlarına ve karayolu ile Milletlerarası Eşya Nakliyatma 
mii.taallik Milletlerarası Gümrük Sözleşme projelerinin geçici olarak 
tatbikıne dair Anlaşma» ve «Ek Protokol», «Turizm hakkındaki Mil
letlerarası Gümı·ük Sözleşmesi Projesi» ilc> «İmza Protokolü ve ekle
rine~ iltihakımız hakkmda Kamm 

6821 Atom eılerjisi komisyonu kurulması hakionda Kıı.nun . 

'1' ari h 

13 VII . 1956 
13 VII . 1956 
13 VII . 1956 

13 . VII . 1956 
13 . VII . 1956 

13 VII . 1956 

t6 VII . 1956 

16 . VII . 1956 

16 VII 1956 

16 VII 1956 

16 . VII . 1956 

16 . VII . 1956 

16 . VII . 1956 
16 . VII . 1956 

16 VII . 1956 

16 VII . 1956 

16 VII . 1956 
15 . VIII . 1956 

15 . VIII . 1956 
17 . VIII. 1956 

27 . VIII . 1956 
27 . VIII . 1956 
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6822 16 Şubat ı952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alman Ti
caret Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne merbut Gümrük 'fayjz Lis
tesinin tadili hakkındaki ll Haziran 1955 tarihli Protokolün tasdikme 
<lair Kanun 

fiH23 Türkiye ile Belçika - Lüksemburg !~konomik Birliği arasında 'l'icH ı·e1 
ve Ödeme J>rotokolü ile ilişikierinin tasdikı hakkında Kanun 

fi824 Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ödetu(' 
Anlaşmasının bir sene müddetle uzatılınasına mütedair mektupla ı·ın 
tasdikı hakkında Kanun 

fi825 Türkiye ile İngiltere arasıııdaki 4 Mayıs J945 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşması ile buna ek Protokolün 30 Haziran ı955 tarihine kadar iki 
ay müddetle uzatılınasına mütedair mektuplarm tasdikı hakkında Ka
nun 

6826 Türkiye ile !talya hükümetlel'i arasında mektup teatisi suretiyle ak
dolunan uzun vadeli Buğday Anlaşmasının tasdikme dair Kanun 

6827 7 Kasım 1.952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticari nümuneler 
ve reklam malzemesinin ithalinin kolaylaştırılnıasına mütedair Millet
lerarası Sözleşmesinin tasdikı hakkında Kanun 

6828 ı956 mali yılı Muvazenei Urouroiye Kanununa bağlı (.A/1) n (D) 

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kamm 
6829 Kaçakçılığın meni ve takibine dair ı918 sayıb Kanunun bi'tzı madde

lerinin tadiline ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine d8İl' Ka
nun 

6830 !stimlak Kanunu 
ö831 Orman Kanunu 
6832 Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 EylUl 1950 ta

rihli Anlaşmayı tadil eden (6) sayılı Ek Protokolün tasdikme dail' 

Kanun 
öR33 Bir Avrupa Tediye Birliği kurnlması hakkındaki ı9 EylUl 1950 ta

rihli Anlaşmayı tadil eden (7) sayılı Ek Protokol ve «Bir AYl'Upa Te
diye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşmanın ınuvakkat tatbikmr 
roütedair Protokolü tadil eden Protokol» ün tasdikme dair Kanun 

6834 Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair . olan Kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun bazı 
maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanunun ek 1 nci madde
sinin değiştirilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki 6010 sayılı Kanunun ek ı nci maddesinin değiştirilme.cıi ve 
bu kantma muvakkat bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

6835 5998 sayılı Kanunun ı nci maddesinin oeğiştirilınesine V<' muvakka1 
bir madde eldenmesine dair Kanun 

6836 3007 sayılı Kanunun 7 nci ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun 

6837 İlk ve orta tedrisat mualliınlerinin ter.fi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun 25ı7 ve 3313 sayılı kanunlarda muaddel 3 ncü mad
desinin (A) fıkrasİyle aynı kanunun 1880 ve 25ı7 sayılı kanunlarla 
değiştirilen 3 ncü maddesinin 5991 sayılı Kanunla tadil edilen (B) 
Iıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

Tarih 

27 . VIII . 1956 

27 . VIIJ . 1956 

27 . VIII . 1956 

27 . vnı. 1956 

27 . VIII . 1956 

27 . VIII. 1956 

28 . VIII. ı956 

29 . vnı . 1956 
31 . VIII . 1956 
31 . vın . ı956 

31 . VIII . 1956 

31 . VIII . ı956 

ı . I:K 1956 

1 IX 1956 

1 . IX 1956 

1. IX . 1956 
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6B38 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 5421 sayılı 
Kanunim bazı maddelerinin tadili ve bazı maddelerine fıkralar ilav<'
si hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bazı maddelerinin tadili ve hn 
kanuna bazı hükümler ilavesine mütedair Kanun 

6839 1956 mali yılı Muvazenei Urouroiye Kanununa bağlı (A/2) i~aretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
6840 Karayolları Umuııı Müdürlüğü ı956 yılı Bütçe Kanımuna bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
6841 Karayolları Umuın Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa hağh cet

vellerde değişiklik yapılma~n hakkında Kanun 
6842 5434 sayılı Türkiye Cunılıuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 ıwi 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
6843 Türkiye Cıunhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 8 nci ımıddesiııiıı 

(h) fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 
6844 Türkiye ·Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Ortak

lığı arasında Demirköprü Barajı Hidro - Elektrik tesislerinin devrine 
mütaallik olarak akdedilen mukavelenin tasdikı hakkında Kanun 

6R45 Demiryolları ve limanları inşaatı için gelecek yıllara snl'i taahhü1ler<' 
girişilmesi hakkındaki 3262. 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlara ek Ka
nun 

6H4-6 Kaçakçılığın nıeni ve takibine dair olan Kanunun bazı maddelerinde 
değişiklik yapılmasma ve bu kanuna ek bir madde ilavesine dair Ka
nun 

6847 Kuzey - AtHl.ntik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında atom ile il-
• gili malumat sahasında iş birliğine dair Anlaşma ve ekinin tasdikme 

ait Kanun 
6R4H Birleşmiş Milletle1', Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, Millei

let'arası Sivil Havacılık Teşkilatı, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, 

Dünya Sağlık Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Teşkilatından Teknik Yaroım te minine müiedair 5 EylUl 1951 tarihli 
Esas Anlaşma mucibince teknik yaııiun eksperlerine ödenecek mahalli 
geçim tahsisatları hakkındaki U üküınetimizle Birleşmiş Milletler Tek
nik Yardım Bürosu Türkiye Te m sil ciliği arasında varılan Anlaşmaya 

dair mezkur temsilciliğe gönderilE'n mektubun tasdikı hakkında Kanun 
684~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış 

Muameleler !daresi narnma hareket eden «Export - tınport Bank of 
Washington» arasında imzalanan yirmi milyon dolarlık Kredi Anlaşma
sı ve eklerinin tasdikı hakkında Kanun 

6R!50 Milletlerarası Finansman Kuru nı una kahlma k iı::bı HüJriimE'te saHihi
yet verilmesine dair Kanun 

fiR!Jl Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 1 eşkila1 ve vazifelerinE' dair 2825 ı;ıayılı 
Kanuımn bazı maddelerinde ve bu kanuna ek 6410 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesiyle aynı kanuna bağlı (ı) sayılı ve 6815 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına ve 2825 sayı h Ka
nuna bazı maddeler eklenmesille dai.r Kanun 

, 

Tarih 

IX 1956 

1 IX 1956 

IX 1956 

J IX 1956 

1 IX ı956 

J IX 1956 

J . IX . 1956 

ı . IX . ı956 

• 
1 . IX . 1956 

1 . IX . 1956 

ı IX . 1956 

l IX . 1956 

IX .- 1956 

1 . IX . 1956 
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Kanunlar 

No. B A Ş L I K 

6852 1956 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetcel
de 6813 sayılı Kanuna istinaden yapılmış. olan münakalenin kabulü 
hakkında Kanun 

6853 İstanbul Telmik Üniversitesi 19 56 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

6854 Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Ka
nunla değiştirilen birinci madde siyle ikinci maddesinin (A) fıkrasının 

tadili hakkında Kanun 

6855 Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydın 'ın karısı Hanife Aydın ve kızı 

Müveddet Aydın 'a va tani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun 

6856 

6857 

6858 

6859 

Mehmetoğlu Yunus Karlıova ka mn Zelıra Karlıova'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına dair Kanun 

Hüseyinoğlu Harun Atay'ın karısı Nafia A1:ay ve kızı Fatma Atay'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair Kanun 

• 1956 mali yılı Muvazenei Umumi ye Kanununa bağlı cetvellerde değişik-
lik yapılması hakkında Kanun 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umu nı Müdürlüğü 1954 bütçe yılı Hesa:bı . 
Kati Kanunu 

6860 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa 'daki Müttefik Yüksek Ku
mandanı arasında Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahına 

tabi bulunan müttefik karargahı a:rmm Türkiye ülkesinde tesisine ve fa
aliyetlerine tatbik olunacak h us us i şerait e mütedair Anlaşma ve Ekinin 
tasdikı hakkında Kanun - ~ -

6861 Orman Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 

6862 Türk - Yunan Trakya hududun un mühim kısmını tayin eden Meriç 
Nehri mecrasınm ıslahıdolayısiyle yeniden tesbiti için Hükümete sala
hiyet verilmesine dair Kanun 

6863 Devlet Su İşleri Um um Müdür lüğü 1954 bütçe yılı Hesabı Kati Ka
nunu 

6864 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında Atom Enerjisin in Sivil Sahada istimali hususunda İş 
Birliğine dair Anlaşma ve Vaşi ngton Büyük Elçiliği ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hariciye Vekilieti arasında teati edilen mektupların tas-
dikme dair Kanun · 

6865 Belediyelerden 1\fuvazenei U mu miyeye dahil daireler le mülhak oütçeli 
dairelere ve hususi idarelere veya bu idarelerden belediyelere ta.yin edi
lecek memurların aylıklarına da ir Kanun 

Ta ri h 

23 XI 1956 

23 XI . 1956 

3 . XII . 19156 

5 . XII . 1956 

5 . XII . 1956 

5 . XII 1956 

5 . XII . 1956 

5 . XII . 1956 

5 . XII . 1956 

7 . XII . 1956 

12 . XII . 1956 

12 . XII . 1956 

14 . XII . 1956 

14 . XII . 1956 
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6866 Askeri Ceza Kanununun 34 ncü maddesi ile 4542 sayılı Kanunla muad
del 35 nci maddesinin ( A) bendi niıı :l ııumaı·alı fıkrasıımı tleğiştirilınc:~i 

hakkında Kanun 
6867 Askerlik Kanununun 35 nci maddesine 5010 sayılı Kanun ile ilave ve 

6518 sayılı Kanımla tadil edilen (E) fıkrasının değiştirilmesine d..•ı:ir 
Kanun 

6868 Ankara Üniversitesi 1954 bütı;e yılr Hesabı Kati Kanunu 
6869 Demiryolu müteharrik vasıtalarının finansman'na ~ahsus Avrupa 

Şirketi (EUROFİl\.fA) nın kuruluşu hakkında 20 Ekim 1955 tarihinde 
Bern 'de imzalanan Mukaveleye katılmamıza ve bu l\Iukavele ile ekleri
nin tasdikme dair Kanun 

6870 Karayolları Umunı Müdürlüğü 1'954 büt~e yılı Hesabı Kati Kanunu 

6871 1956 mail yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması. hakkında Kanun 

6872 1956 mali yılı Muvazenei Umuıniye Kan~nuna bağlı (A/1) işaretli ceı:
velde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

6873 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellerin N:ıfıa Vekalet i kısmına bazı kadroların 
eklenmesi hakkında Kanun 

6874 31 Ağustos ·1946 tarihli Türk - Fransız Ticaret Anlaşmasının bir sene 
müddetle temdidine mütaallik mektupların tasdikı hakkında Kanun 

6875 Türkiye ile Japonya arasındaki ticari münasebctleı'e mütaalik olarak 
imzalanan zabıtnanıe ile eki mektubun tasdikma dair Kanun 

6876 Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ödenıı' 
Anlaşmasının 30 Haziran 19·56 tarihinden itibaren bil' sene müddetlc 
uzatılınası zımnında teati edilen mektupların tasdikı hakkında Kanun 

6877 Türkiye Cumlıuryeti ile Rolanda Iürallığı arasında akdc<'!ilen Ticaret 
ve Tediye Protokolü ile eklerinin tasdikme dair Kanun 

6878 Türkiye Cpmhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arn 
sında imzalanan Modü:-ı Vivendi il<' Ticaret Anlaşmasının ·tasdikı lHk 
kındaKanun 

6879 Avrupa Para Anla~masr ve Avrupa Pam Anlaşmasının muvakkat tat
bik protokolünün tasdik'ne dair Kanun 

6880 Ankara Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa bağh (A/2') işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

6881 Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandTğı Kamıııuna muvakkat iki madd(l 
eldenmesine dair Kanun 

6882 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Büt<:<' Kamuırma bağh (A/1) Ye 

(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma-n hakkında Kanun 
6883 Off - Shore T-edarik Programına mütaallik 'l'ürkiye Cumhuriyeti Hti

kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasmda 29 Haziı·aıı 
1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ile eklerinin 
tasdikı hakkında Kanun. -

6884 I-Iakiınler Kanununun bazı ma·ldeleriniıı deg·iı;ti'i_:ilmesi n~ iki ge~ici mad
de ·eklenmesi hakkınclalci. 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilrm:
sine dair olan 6004 sayılı Kanuu hükmünün iki yıl daha uzatılınası hak
Innda Kanun 

Tarih 

17 . XII . 1956 

17 . XII . 1956 
21 . XII . 1956 

21 . XII . 1956 
24 . XII . 1956 

26 XII . 1956 

28 XII . 1956 

28 . XII . 1956 

28 XII . 1956 

28 XII . 1956 

28 . XII . 1956 

28 . XII . 1956 

28 . XII . 1956 

28 XII . 1956 

ll I 1957 

16 ı 1957 

16 . I 1957 

16 . I . 1957 

tR . . 1957 
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6885 Türkiye Büyük Millet ::vfeclisi memurları teşkiliitı hakkında 5509 sayılı 
Kanuna ek Kanun 

6886 Basın - Yayın ve Turizm UmUJn Müdürlüğü Kanununun 6575 sayılı 

Kanunla muaddel 21 nci maddesinin değiştirilmesine ve mezkfi.ı· Umuııı 

Müdürlük kadrolanna ilave yapılmasına dair Kanun 
6887 Orta - Doğu Teknik Üniversiteı-inin kuruluş ve hazırlıkları hakkında Ka-

6888 

6889 

6890 

6891 

1)892 

nun 
Köy enstitüleriyle il k öğretmeu okullarının birleştirilmesi hakkındaki 

6234 sayılı Kanuna t'k Kanun 
Askeri Ceza Kanununun 65 nci maddesinin tadiline dair Kanun 

Devlet memurları aylıklannın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yıh Kanuna bağlı (1) sayılı cetvcliln l~ınni.vet LTnıum Müdürlüğü kı ~

mmda değişiklik yapılması hakkmda Kanun 
Devlet memurları a.vlıklar1nınıl tevhit ve teadülüne dair olan 365'6 sa
y:ı'lı Kanuna bağlı (1) sayılı eel-velin Emniyet Umımı Müdürlüğü hmı ,. 
na ilave yapılmasına dair Kanun 
Maarif Vekaleti teşkilat kadrelariyle ıııerkez Leşkilatı ve vazifeler~ hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına daiı· olan 4926 sa-

yılı Kanıma ek Kanun 
6893 [slahı Hayvanat Kanununun :n nci nıadrlesinin tarliline ve bu kanuna 

hazı niandeler eklennıesiııe dair Kanun 
ö894 Nınai nıülkiyetin himayesine mahsus 20 Y1art L883 tarihli Paı·is Ltti

hadJ lVIukavelenaınesiyle, '!'icaret eşyası üzerinde. sahte mahre<~ işaret 

lerinin men'i hakkındaki 14 ~isau 1891 tarihli Madrid İtila.fnanıesiııiıı . 
2 Haziı·an 1934 tat'ibli Londra tadilleriniıı tasdikı hakkında Kanun 

öR95 Hükümete teknik yardım teminine dair Türkiye Cumhmiyeti Hükü
meti ile Birleşıniş Milletlel' fhda ve Tarım Teşkilatı arasında imzala 
nan (10 C) numaralı EK. Anla~manın tasdikı hakkında Kanun 

6896 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilc Bideşıniş Milletler Gıda ve Tarını 
Teşkilatı arasında imzalanan, Hükümete teknik yardım temininC' ait 
(10 B) numaralı Ek Anlaşmanın tasdikı hakkında Kanun 

6R97 Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnit X o mankUltürüne mütedair 15 Ara
lık 1950 tarihli Brüksel Mukavelenamesine ait 1 'l'C'mmuz 1955 tarihin 
d<' Brüksel'de imza edilen tashib Protokolünün tasdikı hakkında Ka 
nun 

!1898 Türkiye Cunıhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş ~vlilletler Gıda ve Tarım 
Teşkilatı arasında imzalanan 15 numaralı Ek .Anlaşmanın tasdikı hak
kında Kanun 

6899 21 Nisan 1956 tarihli Türk -Alman Muhtelit Komisyonu Protokolü il<' 
aynı tarihte imzalanan 16 Şubat 1952 tarihli 'rürk Alman Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalan ile ilgili ProtokoJlerin ve ilişikierinin tasdikı hak
kında Kanun 

fi900 MalUliyet, İhtiyarlık V<' Ölüm Sigortaları Kanun~ 

6901 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bir 
ınuvakkat madde eklenmesine dair Kanun 

Tarih 

23 . 

23 

23 

25 
25 T 

:{O . 

;{O . 

:-:o 

:w. 

1957 

1957 

1957 

L957 
1957 

. 1957 

. 1957 

1957 

1957 

. .1957 

:w . 1957 

:~o . r 1957 

!30 . . 1957 

30 . . 1957 

30 . I 1957 
4 . II 1957 

· 4 . II . 1957 
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6902 Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı Büt<w Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılı:rı,ası hakkında Kanun 

6903 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya F'ederatif Halk Cumhuriyeti ara
ısında 15 Temmuz J 956 - 31 Ağustos i 957 devresindeki mal mübadele
lerine ınü.tedair Protokol ile eklerinin tasclikı hakkında Kanun 

6904 1956 mali yılı Muvazenei UnıumiyE' Kmıununa bağb cetvellerele deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 

6905 Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı Hütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanuıı 

6906 Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütı;c Kanununa bağlı (A/ 2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair K.anuıı 

6907 İnhisarlar Umum .\Iüclürlüğünün 1956 yıh 13üt<je Kanununa bağlı 
(A/ 1) ve (A/ 2) işaretli cetvell<'t·dc rll'ğişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

6908 Gelil· Vergisi Kanununun :32 ve 89 neu ınaddelel'inin taciili hakkında 
Kanun 

6909 6023 sayllı 'l'ü.Pk 'l'abipleri Biı>liği Kanununun bazı maddeleeinin d<>
ğiştirilnıesi ve bu kanuna iki madde rklennıesi hakkında Kanun 

6910 Ateşli silahlar ve bıc:ıaklar hakkmdaki 6136 sayılı Kanuna 6768 sayılı 

Kanunla eklenen muvakkat 5 nci maddenin taciiline claie Kanuıı 
G91 1 Orman Umum Müdi:i.rlüğü 19fl6 yılı Bütc:ıe Kanununa bağlı eetvrlleı·rl<· 

değişiklik yapılması hakkında. Kanun 
6912 İstanbul .Teknik Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunumı bağLı (A/ 21 

işaretli cetvelde değişiklik yapılınası hakkmda Kanun 
691:~ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum ~[üdürliiğiinün 1956 yılı 

BiitGc Kanununa hağh eetvell!'rdf' deği~iklik yapılması hakkıııdH Ka 
nun 

6914 İnhisarlal' Umuın Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı lA/ J) 
ve (A/ 2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkuıda Kanım 

6915 1956 mali yıh Muvazenei Unıunıiye Kanununa hağlı ( A/ 1 ı işaretli 

cet,elol' değişiklik yapılınası hakkında Kanun 
6916 5434 sayılı 'Kanunun 6311 sayı lı Kanunla cleğ·i~tirilen 17 n ei mad

desinin değiştirilmesine ve !'>434 sayıh Kamma muvakkııt bir maddE' 
eklennıesine dair Kanmı 

6917 tş kazalariyle meslek ha.c;;talıklan ve analık sigortalan hakkındaki Ka
nunun bazı maddelerinin değişti.rilmesine. bir maddenin kaldmlınasına 
ve aynı kanuna bir madde eklennıe ine ve !'>564 sayılı Kaınımın :i 

nci maddesinin değiştiı1Jınesine dair Kanun 
691 R 1956 mali yılı Muvazenei . Umunıiye Kanununa bağlı ( ,\ / 1) vr ( .A/2 ) 

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
6919 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü

kümeti. arasında iımalanaıı (Müdafaa. maksatlaı'1 için ihtira heratı hak
larınm ve telmik malumatm mübadelesinin kolaylaştırılmasma dair An
laşma ) mn tasdikı hakkında Kanun 

6920 Ankara Üniveristesi 1957 yılı Bütçe Kanmıu 
6921 tstanbul Üniversitesi 1!157 yılı Bütçe Kanunu 
6922 İstanbul Teknik üniversitesi 1957 yılı Bütçe Kanunu 
6923 Beden Teı~biyesi Umuın Müdürlüğü 1957 yılı Biitçe Kanunu 

T a rih 

6. n . 1957 

6 . rr 1957 

8 . 11 1957 

8 . ll 1957 

8 . U H.l57 

8 u 1957 

[J 1957 

11 u 1957 

IJ n 1957 

JJ IJ ı 957 

ı t u 1957 

n n 1957 

ıı n 1957 

.ll ll 1957 

18 rı . 1957 

18 II 1957 

18 IJ 1957 

18 II 1957 

26 li 1957 
26 li 1957 
26 . II 1957 
26 . II 1957 
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6924 Devlet Su İşleri Uroımı .M:üdür1üğü l!J57 yılı Bütçe Kanunu 
G92fi Devlet Karayolları Umum .M:üdürli.iğü 1957 yılı Bütçe Kanunu 
6926 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu 
6927 İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütı:e Kanunu 
6928 Devlet Hava Meydanları İşletme8i Unnun Müdürlüğü 1957 yılı Bil't-

çe Kanunu 
6929 Petrol Dairesi Reisliği 1!:167 ~· ılı Büt~o Kanunu 
6930 Devlet Üretme Çiftlikleri Umum ){üdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu 
6931 Orman Umuın Müdürlüğü Hl57 yılı Bütc~e Kanunu 
6932 Vakıflar Umuın Müdürlüğü J957 yıh Bütçe Kanunu 
6933 Bir kısım ithalata tahsis olunan döYiY.ler dolayısiyle alınacak Hazine 

hissesi hakkında Kanun 
6934 Damga Resmi Kanununa ek Kanunn 
6935 Vergi Usul Kanununun 279 ucu maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 
6936 Hususi Otomobil Vergisi Kanunu 
6937 1957 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 
6938 Fa tma Fikret Mayda (Berktin) in hükümlü olduğu cezasının affı 

hakkında Kanun 
6939 İnhisarlar Umum Müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 4036 

sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4896 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin tadili hakkında Kanun 

6940 Riyaseti Cumhur Sen:foni Orkestrasının kuruluşu hakkmda Kanun 
6941 Teknik yardım temini hususunda Birleşmiş Milletler ile Hükümeti

miz arasında imzalanan 18 numaralı Ek Anlaşmanın tasdikı hakkında 
Kanun 

6942 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti teşkilat ve memurları Kanunu
na bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanıma bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 6842 sayılı Kanuna bağlı cetvellerle 
3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin tadili hakkında Kanun 

6943 Tekel Genel Müdürlüğü 1 946 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
6944 Türkiye ile İspanya arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdikı 

hakkında Kanun 
6945 Tekel Umum Müdürlüğü 1947 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 

6946 Tekel Umum Müdürlüğü 1948 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
6947 Atatürk Orman Çiftliği arazisin den (1.148,576) dekarının satılması 'hak

kında Kanun 
6948 Sanayi Sicili Kanunu 
6949 Maarif VekaJeti kuruluş kadro lariyle merkez kuruluş görevleri hak

kındaki 2287 My ılı Kanımda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa

yılı Kanunla ek V(' r,eyilleri hu lunan kanunlsrda 
1 değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 
6950 Bazı silah, mühimmat ve malzemenin Lübnan Hükümetine satılmasına 

mezuniyet verilmesi hakkında K anun 
6951 Köy emrtitüleri ile ilk öğTetmeıı okullarının birlC§tirihnesine dair 6234 

sayılı Kanunun muvakkat hir1n ci maddesine iki fıkra ilavesi hakkında 
Kanun 

Tarih 

26. II 
26 . II 
27. II 
27 . II 

27. II 
28. II 
28 . II 
28. II 
28. II 

28. II 
28. II 

28 . II 
28. II 
28. II 

25 . III 

1957 
1957 
1957 
1957 

1957 
1957 
1957 
1957 
1957 

1957 
1957 

1957 
1957 
1957 

1957 

25 . III . 1957 
· 25 . III . 1957 

25 . III . 1957 

27. III 1957 
27. III 1957 

8 . IV 1957 
10. IV 1957 

10. IV 1957 

17 . IV 1957 
17 . IV 1957 

17 . IV 1957 

17 . IV 1957 

19 . TV . 1957 
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6952 Hariçten satınalınan buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan 
mürnasilleri için getirilecek eşya nın Gümrük Resminden istisnası hak
kındaki 3339 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra iH'ıvesi hakkın-
da Kanun .._ 

6953 Ege Üniversitesi adiyle İzmir'd o bir üniversite kurulması hakkındaki 
6595 sayılı Kanuna ek Kanun 

6954 Zira:i maddeler ticaretinin geliş tirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki 

muaddel Amerikan Kanununun birinci kısım hükümleri gereğince, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında münakit 12 Mart 1956 tarihli Zirai Emtia Anlaşması
na ek ll Mayıs 1956 tarihli Anlaşmanın ve imzası zımnında teati edi
len mektupların tasdikı hakkında Kanun 

6955 5887 sayılı HarclaT Kanununun 97 nci maddesinin tadili ve bu kanu
na mu vakkat bir madde ilavesi hak}tında Kanun 

6956 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriıı Tarife Cetvelinin 37 nci faslı
nın 37 .Ol ve 37 .02' pozisyonlan nda tali pozisyonlar ihdası hakkında 
Kanun 

6957 Gümrük Tarifaleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli liste
lerin ınerifet müddetinin uzatılmasına müteda:ir 10 Mart 1955 tarilıli 

Beyanııanfeni.n tasdikı hakkında Ka.nun 
6958 Gümrük Tarii:eleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli 

XXXVII say1lı Türkiye Taviz Listesinde ınünderiç sah'lz ve lwlofanla, 
XXV sayılı Yunanistan Taviz Listesinde müııderiç taze ve tuzlu ba
lJklara ait gümıük tavizlerinde yapılan tadil ve geri çekmeleı·e müteda
ir listenin tatbikı hakkında Ka nun 

6959 Gümri.ik Tarifaleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ekieriyle bu Anla§
maya bağlı listelerin metinlerin de yapılan d üzeitme ve değişikliklere 

mütaaUik Dördiincü Protokollin tasdikı hakkında Kanun 
6960 r,ümriik Tarifaleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin me

tinlerinde yapılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik Beşinci Pro
tokolün ta&dilnne dair Kanun 

6961 Birleşmiş Milletierin ayrıcalık ve muafiyetlerine dair Sözleşmeye Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hakkındaki 5598 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin (B) , (C) ve (Ç) fıkralarının kaldırılmasına 
dair Kanun ~ 

6962 Gi.imri:i.k Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli 
XXXVII sayılı Türkiye Taviz Listesinin 62~0 sayılı Kanuna bağb 
Gümı'Ük Giriş Ta~rife Cetveline intılıakma dair Kanun 

6963 Türkiye - Almanya Örnek ve T atbika.t Çiftlikleri İşletmesi kurulması
na dair Kanun 

6964 Ziraat Odaları ve Ziraıat Odaları Birliği Kanunu 
6965 IIariciye Veka1eti kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna. ek 5023 sa

yılı Kanunda geçen bazı tabirierin değiştirilmesine dair Kanun 
6966 Ordu mensuplannın nakil ve tayinleri hakkında Kanun 
6067 Ti:i.l'kiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Um um Müdürlüğünün 

Ziraat V ckaletine bağlanması h akkında Kanun 
6968 ~ira i mücadelf' Vf> zirai kiır{lnti nao Kanunu 

Tarih 

19 • IV . 1957 

26 . IV . 1957 

26 . IV . 1957 

26 . IV . 1957 

6 . V . 1957 

6. V . 1957 

6 . V . 1957 

6 . V . 1957 

6 . V . 1957 

6 . V . 1957 

6 . V . 1957 

6 . V . 1957 
15 . V . 1957 

15 . V . 1957 
15 . V . 1957 

15 V . 1957 
15 V . 1957 
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6969 5436 sayılı Kanuna müstcniden Türkiye Cumhuriy-eti Hükümeti ilc 
Amerika Birleşik Devl-etleri at"lsında akdedilen anlaşmalar gereğince 

ithal olunacak zıirai ve gıdai ıMddelerin muafiyeti hakkında Kanun 
6970 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Hüküm-eti arasında ham 

ulaştırmalarına dair Anlaşman ·n tasdikı hakkında Kanun 
6911 Türkiye ilc Çekoslovakya aras·~da 16 Ağustos 1956 tarih~nde imzala

nan Zabıtname ile Ek Protokol ve teati olunan mektupların tasdikı hak
londa Kanun 

6972 Korunmaya muhtaç çocuklar luıklnnda Kanun 
6973 Sanayi V ekaleti kuruluş ve vazif-2leri hakkında Kanun 
6974 Türkiye Kömür İşletmeleri Kummu Kanunu 

6975 Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 41 nci fıkrasının değiştiril

mesi hakkında Kanını 
6976 Ege, Karadeniz Teknik ve Orta - Doğu Teknik üniversiteleri iLı bundan 

sonra kurulacak üniversiteler ı~in yapılacak istimiliklerde 654;1 sayılı 

Kanunun 5 ve 8 nci ınaddelerinw tatbik edileceğ,i hakkında Kanun 
6977 Madenierin aranma ve işletilmeıi lıakk, ndaki 4268 sayılı Kanunun 2 n

ci maddesinin d-2ğiştirilmcsine d.ıir Kanun 
6978 Denizcili!.:: B~nkası Türk Anonim Ortaklığ · Kanununun 37 nci maddesı

nin tadili · hakkında Kanun 
6976 Bazı sllah, malzeme ve mühimınatm Libya Devletine hibe edilmesi hak

kında Kanun 
6980 Türküye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bazı değişiklik ya

pılmasına ve bu kanuna bazı h ti.kümler eldenınesine dair 5951 sayılı Ka
nuna bir muvakkat madde ekknıncsi hakkında Kanun 

6981 5434 sayıl' Türkiye CumhuriyetiEmekli Sandığı Kanununa bir ·ek ve bir 
muvakkat madde eklenmPsine d:tir Kanun 

6982 İstikla.l Harbi malüllerinden altı ere verilcook para mükafatı hakkında 
Kanun 

6983 İnhisarlar Uınum 1\Iüdürlüğü 104!> bütçe yj lı Hesabı Kati Kanunu 
6984 Tediye meseleleri hususunda Y1man Hükümeti ile Hükümetimiz ara

sında teati olunan ınektupl arııı tasdikme dair Kanun 
6985 Bir Avrupa T'ediye Birliği kurulma'lı hakkındaki Anlaşmayı tadil eden 

29 Ilaziran 1956 tarihli ve 8 numaralı Ek Protokblün tasdikme dair Kanun 
6986 31 Ağustos 1946 tarihli Tür1<ı ye - Fransa Ticaret Anlaşmasının bir 

yıl müddetle tcındidi:oe ınütn:ıllik mektupların tasdikı hakkında Kanun 
6987 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 sa

yılı Kanunun bazı maddelerinin tadili ve bazı maddelerine fıkralar ila
ve edilmesi hakkında Kanun 

• 
6988 Türk Ceza Kanununun bazı ınad:lelerinin tadili lıaklGnda Kanun 
6989 İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki Kanuna rk 

6033 sayılı Kanun~ bağlı (1) ııayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 

6990 Atatürk Üniwrsitesi Kanunu 

6991 .Maliye Vekftleti kuruluş ve gÖrl'ı- leri hakkındaki 2!)96 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin dcğiştirilmcsiı, e ve bu kanuna bazı maddeler eklenmc
sine dair 5655 say'lı Kanunla 6"347 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilat yapılmasına mütedair Kantın 

J 

Tarih 

15. V 

15. V 

15. V 
15. V 
22. V 
22. V 

1957 

1957 

1957 
1957 
1957 
1957 

24 . V . 1957 

24. V 

24. V 

24. V 

24. V 

29 V 

29 -V 

29 V 
29 V 

29 V 

29 V 

29 V 

29 V 

31 V 

31 V 
31 V 

1957 

1957 

1957 

1957 

1957 

1957 

1957 
1957 

1957 

1957 

1957 

1957 

1957 

1957 
1957 

31 • V . 1957 
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6992 İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1!150 bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 
699'3 Türkiye ile Bulgaristan arasmda imzalanan zabıtname ilc teati oedilen 

mektupların tasdiln hakkında Knnun 
6994 6973 sayıh Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde v-e aynı Kanunun 12 nci 

maddesinde değişiklik yapılmnsı hakkında Kanun 
6995 20 . III . 1950 tarih ve 565'5 ıo:ayılı Kanuna ek Kanun 
699'6 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu 
6997 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 

Birl-eşik Kırallığı Hükümeti arasında ıiınzalanan Kültür Anlaşmasının 
tasdikı hakkında Kanun 

6998 Avrupa Kültür Anlaşmasınm tasdikme dair Kanun 
6999 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kiiltiir 

Mukavelesinin tasdikı hakkında Kanun 
7000 At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek Kanun 

7001 Nevşehir vilayetine bağlı Kırşehir kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden 
bir vilayet kurulması hakkında Kanun 

7002 Abdülkadir Rayrettin Özgüvon'in mahkum olduğu cezanın affı hak
kında Kanun 

7003 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla 
ınuaddel 22 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi hakkında Ka
nun 

7004 Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik müesseselerinin idare 
ve işletmelerine dair olan 4325 sayılı Kanunun birinci maddesinin ta. 
dili hakkmda Kanun 

7005 Türkiye Cumhuriyeti Ilükü.ıııcti ilc Amerika Birleşik Devletleri namı
na hareket eden «Export . !m port Bank of Washington» arasında 20 
Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi Anlaşması ve 
ekinin tasdikı hakkında Kanun 

7006 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında ınünakit Zirai Emtia Anlaşmasının tasdikme dair Kanun 

7007 Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle ınüştemilatının tefriş ve 
tezyİn işlerinin yapılması, vazife ve salahiyetlerinin Nafıa Vek5Jetine 
devri hakkında Kanun 

7008 

• 

7009 

7010 

7011 

7012 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü memur 
ve hizmetiilerinin ücretlerine dair olan 284 7, 3173, 4620 ve 5000 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılınasına ve 284 7 sayılı Kanuna bazı madde
ler eldenmesine dair olan 5616 sayılı Kanuna bağlı (III) sayılı cetve-
lin tadili hakkıııda Kanun 
Demiryolları ve limanları inşaatı için gelecek yıllara sari taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki 6845 sayılı Kanuna ek Kanun 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilayetleri dahilinde vukua 
gelen yer sarsıntısında zarar görenlere yapılacak yardım hakkında 

Kanun 
Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak 
şartlarına miitaallik Protokolün ta'Sdilnne dair Kanun 
Gümrük TarHcleri ve Ticaret Genel Anlaşmasıııa ek 15 Temmuz 1955 
tarihli üçüncü, dördüncü ve beşinci munzam 'tavizler protokollerinin 
tasdikme dair Kanun 

Tarih 

31. V • 1957 

31 . V • 1957 

3 . VI . 1957 
5 VI . 1957 
5 . VI . 1957 

7 . VI . 1957 
7 . VI . 1957 

7. VI 1957 
10. VI 1957 

12. VI 1957 

12. VI 1957 

12 . VI . 1957 

12 . VI . 1957 

14 . VI 1957 

14 . VI 1957 

14 . VI . 1957 

14. VI 1957 

14 . VI . 1957 

14 VI . 1957 

14 . VI . 1957· 

14 . VT . 19!')7 
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7013 Gümrük TarHeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 
tarihli altıncı munzam tavizler Protokolünün tasdikme dair Kanun 

7014 «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Akıd Taraflarının Do
kuzuncu Devre Toplantısı Nihai senedi» ve buna merbut «Gümrük Ta
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının kısım I ve XXIX ve XXX n cu 
maddelerinin tadiline mütedair Protokol», «Giimrük TarHeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının önsözii ile I ve II nci kısımlannın tadiline 
mütedair Protokol», «Gümrük TarHeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
nın teşkilata mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol» ve 
«Ticari İş Birliği Teşkilatını tesis eden Anlaşma» nın tasdikı ve bu ve
sikaların imza ve kabulü ile ilgili bilcümle muamelelerin yapılması lıu
susunda Hükümete salil.hiyet verilmesi hakkmda Kanun 

7015 26 Ekim 1956 tarihinde New - York'ta imzalanan Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansı Statüsünün tasdiln hakkında Kanun 

7016 Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkmda Kanun 
7017 Üniversiteler Kanununun 38 nci maddesine bir fıkra ilavesi hakkında 

Kanun 
7018 Jandarma Kanununun 6459 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci madde

sine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
7019 Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik İş Birliğine dahil 

memleketlerle borçlanma, yardım ve ödeme anlaşmaları akdi iı:in Hü
kümete salahiyet verilmesine dair 5436 sayılı Kanunun meriyet müd
detinin uzatılınası hakkında Kanun 

7020 1\fuvazenei Umuıniyeye dahil bazı dairelerin yapı işleri için gelecek 
yıllara sari taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 

7021 İdarei Umumiyei Vilayat Kan u mn un 5048 sayılı Kanunla muf)ddel 
14{) ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

7022. Adıyaman vilayetine bağlı Gerger kaza merkezinin ayııı kazanın Ta
raksu nahiyesine bağlı Alduş byüne kaldırılması hakkında Kanun 

7023 Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine bir fıkra ile bir bent eldenmesine dair 6767 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin (D) bendinin tadili hakkında Kanun 

7024 Türkiye 'ye bir Teknik Yardım Daimi Temsilcisi izamı hususunda Tür
kiye Hükümeti ile BirlC§miş Milletler Teknik Yardım Bürosu arasın
da imzalanan Teknik Yardım Ek Anlaşmasını tadil eden 17 Ekim 1956 
tarihli mektubun tasdikı hakkında Kanun 

7025 Türkiye ile İran arasında imzalanan Ticaret Anlaşması, Ödeme Pro
tokolü, Zabıtname ve . eki protokollerinin tasdikı hakkında Kanun 

7026 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakliltelerinin bina ilı
tiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sari taahhüde girişilmesi 
hakkında Kanun 

7027 6165 sayılı İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti 
idaresi hakkmdaki Kanunun 2 rtci maddesinin tadiline dair Kanun 

7028 İstanbul Üniversitesi binalarmın yapımı hakkındaki 4999 sayılı Ka
nuna ek Kanun 

7029 Sınır, kıyı ve karasularının muhafaza ve emniyetiyle kaçakçılığm me
ni ve takibinde kullanılacak deniz vasıtalannm satınalınması için ge
lecek senelere sari taahhütlere girişilmcı-ıi hakkında Kanun 

•ra ri h 

14 . VI . 1957 

14 . VI 1957 

14 . VI 1957 
17 . VI 1957 

17 . VI 1957 

17 . VI 1957 

17 . VI 1957 

17 . VI 1957 

19 VI 1957 

19 VI 1957 

19 . VI . 1957 

19 VI 1957 

19 VI 1957 

19 VI 1957 

19 VI 1957 

19 VI 1957 

19. . VI . 1957 -
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7030 Yeniden yapılacak su işleri içi.n gelecek yıllara sari taahhütlere gi
rişilınesine mezuniyet veren 3132, 4100, 4649, 5259, G089, 6425 ve 6656 
sayılı kanunlara ek Kanun 

7031 6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sağlık Kizarnname-
i 

sinin çiçek aşısı vesikasına ve hacı hareketlerinin sıhhi kontroluna 
mütaallik bazı maddelerinin tadili hakkındald ek nizaınnaınelerin tas
dikme ınütedair Kanun 

7032 Üniversite müesseselerine giriş hakkını palışeden diplomaların muade
letine mütedair Avrupa Sözleşm )sinin tasdikı hakkında Kanun 

7033 Yeniden (78) kaza kurulması ve İzmir vilayetine bağlı Kuşadası 

kazasının Aydın vilayetine bağ1 anması hakkında Kanun 
7034 Türk Havayollan Anonim Ortaklığı hakkındaki 6623 sayılı Kanunun 

14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
7035 Telsiz Kanununun 6566 sayılı Kanunla muaddel 5 nci maddesinin ta

diline dair Kanun 
7036 İstimlak Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra ilavesine dair Ka

nun 
7037 Milletvekili Seçimi Kanununa muvakakt bir madde ilavesi hakkında 

Kanun 
7038 1957 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında Kaı: un 
7039 Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanuımna bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması h~kkında Kanun 
7040 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
7041 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
7042 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 

ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
7043 Ordu mensuplarİyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 

ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi 
hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 5605 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesinin tadiline dair Kanun 

7044 Aslında vakıf olan tarihi ve mimari kıymeti haiz eski eserlerin Va
kı.flar Umum Müdürlüğüne devrine dair Kanun 

7045 Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Kanun 

7046 Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve ka~akçılığın 
· n;ı.eni ve takibi işlerinin Dahiliye Vekaletine devrine dair 6815 sayılı 

· Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde de.ğişiklik yapılması hakkında Ka
nun 

7047 Limanlarm inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair olan 5775, 6192 ve 6596 
sayılı kanunlara ek Kanun 

7048 Gerze yangınından, Lüleburgaz ve İnece'de su baskınından zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkındaki 6683 sayılı Kanuna ek Kamnı 

ı~ 

Tarih 

19 . VI . 1957 

19 . VI . 19.57 

19 . VI 1957 

19 . VI 19.57 

21 . VI • 1957 

21 . VI 1957 

24 . VI . 1957 

9 . IX . 1957 

9 . IX . 1957 

9 IX . 1957 

9 IX . 1957 

9 IX 1957 

9 . IX . 1957 

10 . IX . 1957 

10 . IX . 1957 

10 . IX . 1957 

10 . IX . 1957 

10 . IX 1957 

\ 
10 . IX . 1957 
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7049 Lübnanlı eşhasın «option» müddetinin ikişer yıl daha temdidi hakkın
da 16 Aralık 1954 ve 28 Ocak 1957 tarihlerinde Bcyrut'ta tcati edilen 
mektupların tasdilu hakkında Kanun 

7050 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ara
sında akdedilen, Yugoslavya'da devletleştirilen Türk mal, hak ve men
faatıerinin tazminine mütaallik Anlaşmanın tasdikı hakkında Kanun 

7051 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
. yılı Kanuna bağlı ( 1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adiiye V eka

leti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kantın 
7052 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek Kanun 
7053 Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109 ncu maddelerinin tadiline 

ve bu kanuna muvakkat bir madde ilavesine dair Kanun 
7054 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 

sayılı .. Kanuna ek Kanun 

Umumi Heyetin kabul ettiği tefsirler (*) 

lÇTİMA: 3 

Tefsir 

No. B A Ş L I K 

257 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 32 nci madde
sinin «C» fıkrasının tefsiri 

Umumi Heyetin kabul ettiği kararlar 

tQTlMA: F. 

Kararlar 

~. B A Ş L I K 

1843 Celal Bayar'ın Reisicumhurluğa seçildiği hakkında 
1844 İcra Vekilieri Heyetine itimat beyan edileliğine dair 
1845 Açık bulunan mebusluklar için bu sene ara seçimi yapılmaması hak

kında 

1846 Bünyan kazasının Yeniköy nüfusunda kayıtlı Abbasoğlu Emirza Er
gün'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

1847 Türkiye Büyük Millet Meclisinin c:alışmalarına 1 Kasım 1954 gününe 
kadar ara verilmesi hakkında 

(•) lçtima F. 1 ve 2 de tefsir çıkmam"§tır. 

'ra ri h 

10. I~ . 1957 

10 . IX . 1957 

ll . IX 1957 
ll . IX 1957 

ll . IX 1957 

ll . IX 1957 

Tarih 

27. V . 1957 

Tarih 

14 . V . 1954 
26 . V 1954 

28. V 1954 

25 . VI . 1954 

5 . VII . 1954 
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Kararlar 

No. B A Ş L I K 

1 
1848 Emniyet teşkilatında polis müfettişi olarak vazife görmekte iken emek-

liyt! sevk edilen Halil Mutlu hakkındaki tekaüt muamelesinin iptaline 
dair olan Arzuhal Encümeni ka r":trınm kaldırılması hakkında 

1849 Ankara Üniversitesi Doçentterin den Aydın Sayılı'ya bir üst derece ma
aşı verilmesi hakkındaki II numaralı Muvakkat Arzuhal Encümeni ka-
ra:rının kaldırılmasına dair · 

1850 Gürün kazasında hakim iken te kaüde sevk edilmiş olan Abdülmecit 
Sabit Yöney hakkındaki emekli l.i.k muamelesinin kaldırılmasına dair 
olan . Arzuhal Encümeni kararın "'1. k:ı..Idırılması hakkında 

1851 Cemal Gür'ün tarlasına vakı te navüzün def'i için verilen kımırlardan 
birincisinin infazına ve dolayısİ vle Çarsrmba kayma:lmmı hakkında ta
kibat yapılması hususunun Dalı :ıi.ye Vekaletine bildirilmesine dair 
olan Arzuhal Encümeni kararın "'· lraldmlmMn hakkındaı 

1852 Büyükelçilik Müsteşarı iken tek ~iidfl RP-vk edilmis olan Zeki Hakkı Ka
rabuda hakkındaki emeklilik mu arnelesinin kaldırılmasına: dair olan Ar
zuhal Encümeni kararının kaldı,.ılpırs1 hakkında 

1853 Maslahatgüzar iken tekaüde sev'- ı>~ilmi~ olan Muhittin Erdoğıın hak
kındaki emeklilik muamelesinin k?ldınlmasına dair olan Arzuhal En
cümeni kararının kaldırılması h -ıkkında 

1854 İstanbul Belediyesi Sağlık İşleri Mi.i.fetti~i iken emekliy~ sevk edilmiş 
olan Doktor 'SükU.ti Keçeci hakk ·ndaki tekııiitlük muı=ımelesini.n iptaline 
ve mumaileyhin tekrar tavzifi lü ":Um una dair olan Arzuhal Encümeni 
kararının ka1dırılması hakkında 

1855 Ankara Üniversitesi Tıp Fakül +P.si. dorC'ntleri.nden l\Iuhittin Ülker ve 
Emin Burat hakkındaki Arzuh ~ı Encümeni kararlarının kaldırılması
na dair 

1856 Ağrı'nın Mengeser köyünden İb .,., ,himoğlu Babahan Taşdemir'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 

1857 Adana mücahitlerinden olup d ;işman ıtarafmdan kurşuna dizilmek su
retiyle şehit edilen Abdülfettah' m karısı ve kızla'lı.na maaş tahsisine 
dair olan Arzuhal Encümeni ka rarmm kaldırılm~sı hakkında 

1858 Bafra 'nın Köseli köyünde kayıt lı Abdürrahman(,ğ]u Rahim, diğer adı 

İbrahim Kırtoklu ile Vezirköprü 'niin Tamalı köyünde kayıtlı I·Iüse
yinoğlu Halil Eroğlu'nun ölüm ~>eza<ıma QDrptmlması hakkında 

1859 İstanbul Teknik Üniversitesi M "ldna: Fakülte.si talebesi iken kaydı si
linmiş olan Nihad Erim 'e bir im •ih<>n hakkı daha verilmesi hakkındaki 
Arzuhal Encümeni kararının ka ldn•ılmasma dair 

1860 Türkiye Cumhuriyeti Emekli S ~ ·"ldığı T3hsis İkinci Müdürü Sedat 
Güner'in ücret derecesine dair olan Arzuhal Encümeni kararıııın kal-
dırılınasına dair 

1861 Ankara Maarif Müdür Yardım +i Fahri Bozkurt hakkındaki Arzuhal 
Encümeni kararıııın kaldınlınası na dair 

Tari h 

29 . XI . 1954 

29 . XI . 1954 

1 . XII . 1954 

1 . XII . 1954 

3 . XII . 1954 

3 . XII . 1954 

8 . XII . 1954 

8 . XII . 1954 

10 . XII . 1954 

10 . XII . 1954 

1:1 . XII . 1954 

13 . XII . 1954 

13 . XII . 1954 

17 . XII . 1954 



• 
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1862 Adliye Vekaleti Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü eski Başmu
avini, Birinci Şube Mütlürü Ili kmet Muradoğlu 'na hakimlik ö~eneği 
verilmesine dair olan Arzuhal E ncümeni kaTarının kaldırılması hakkın
da 

1863 Divanı Muhasebat Birinci Rei:>liğine Muhiiin Gürün'ün seçildiği hak
kında 

1864 Hesap uzmanı Adnan Azov ve muavini Kadir Gün haklarındaki Ar
zuhal Encümeni kararının kaldırılmasına dair 

1865 İşçi Sigortalan Kurumu !stanbul Hastanesi Başhekimi iken emekliye 
sevk edilmiş olan Dr. Sırrı Alıç lı hakkındaki tekaütlük muamelesinin 
ref 'ine dair olan Arzuhal En cü meni kararının kaldırılması hakkında 

1866 Korgeneral Sami Topçu hakkıııd aki teka.iitlük muamelesinin ref'iııe dair 
olan Arzuhal Encümeni kararın ın kaldırılması hakkına 

1867 Emniyet müdürü iken emekliye sevk edilmiş ola:n Hulusi Şentürk hak
kında tekaütlük muamelesinin iptaline dair olan Arzuhal Encümeni ka-
rarının kaldırılması hakkında -

1868 Veteriner Tuğgeneral Enver Gürsel hakkındaki . tekaütlük muamelesinin 
ref 'ine ve adı geçenin tekrar ta vzi.fine dair olan Arzuhal Encümeni 
kararının kaldırılması hakkında · -

1869 Tabip Tuğgeneral Rüştü Bilge hakkındaki tckaütlük muamelesinin 
ref'ine ve adı ge~enin tekrar tavzifine dair olan Arzuhal Encümeni 
kararının kaldırılması hakkmda 

1870 Veteriner Tuğgeneral Taeettin Arıman hakkındaki tekaütlük muame
lesinin ref'ine ve adı geçenin tekrar tavzifine dair olan Arzuhal Eneli
meni kararının kaldırılması hakkında 

1871 Sıhhat ve !çtimai Muavenet Vekaleti Mahalli Sosyal Hizmetler Şubesi 
Mütehassısı iken emekliye sevk edilmiş olan Doktor Fahrettin Gökşin 
hakkındaki tekaütlük muamelesinin ref'ine dair olan Arzuhal Eneli
meni kararınlll kaldırılması hakkında 

1872 !stanbul avukatlarından V e edi Yarman hakkında Baro Haysiyet Diva
nınca ittihaz olunan kararın kaldırılmasına dair olan Arzuhal Encümeni 
kararının kaldırılması hakkında 

1873 Van vilayetinin Tepebaşı mahallesinden Baki Okay'ın arazisi hakkın
daki Arzuhal Eneümeni kararının kaldırılmasına dair 

1874 Sakıt ilalife Abdülmecid'in na'şının 'rürkiye'yc getirilerek defnedil
mesi hakkındaki Arzuhal Encümeni kararının kaldırılmasına dair 

1875 İstanbul'da oturan Hatice Giray'a bağlanmış ve bilalıara kesilmiş olan 
yetim aylığmı.n iadeten tahsisi hakkındaki' Arzuhal Encümeni kararı
nın kaldırılmasma dair 

1876 Karaİsalı Hakim Muavini Selim Leblebici hakkındaki Arzuhal Eneli

1877 
meni kararının kaldırılmasına dair 
Milli Mücadeleye er olarak iştirak edip terhislerinden sonra bidayeten 
memuriyete intisabedenlerin 1\femurin Kanununun müzeyyel madde
sinden faydalanıp faydalanamıyacaklan hususunun tefsirine mahal ol
madığına dair 

Tarih 

17 . XII . 1954 

22 . XII . 1954 

22 . XII . 1954 

22 . XII . 1954 

22 . XII . 1954 

22 . XII . 1954 

22 . XII . 1954 

22 . XII . 1954 

22 . XII . 1954 

22 . XII . 1954 

5 . I . 1955 

5 I 1955 

5 . I . 1955 

7. I . 1955 

7 . I . 1!);)5 

19 . I . 1955 
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1878 İstanbul'da mukim tüccardan Leon Taranto Türaslan'ın, Halil Bezmen 
ve :Mahdumları Şirketi aleyhine ikame eylediği gabin davasının muha
keme safalıatı hakkında vakı iddiası üzerine Arzuhal Encümenincc 
ittihaz olunan kararın kaldırılmasına dair 

1879 Kars viHiyetinin Arpaçay kazasına bağlı Tepe köyünden Ali Aydın ve 
arkadaşıanna aidolup idareten başkalarına dağıtıldığı anlaşılan arazi 
hakkındaki Arzuhal Encümeni kararının · kaldırılmasına dair 

1880 Ankara Mebusu :Mümtaz Faik Fenik'in teşrii masuniyeti hakkında 
1881 Ankara :Mebusu Seyfi Kurthele'in teşrii masuniyeti hakkında 
1882 Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı'nın teşrii masuniyeti hakkında 
1883 İsparta mebusları Said Bilgiç ve Tahsin Tola'nın teşri! masuniyetleri 

hakkında 

1884 Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teşrii masuniyeti hakkında 
1885 Kırklareli Mebusu Fikret Fili~'in teşri! masuniyeti ha'ı{kında 
1886 Kırklareli l\iebusu Mahmut Erbil'in teşrii masuniyeti hakkında 
1887 Kırşehir l\febusu Osman Bölükbaşı'nın teşrii masuniyeti hakkında 
1888 Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu ve Ahmet Bozdağ'ın teşrii ınasuııi-

yetleri hakkında 
1889 Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun teşri! masuniyeti hakkında 
1890 Zonguldak Mebusu Hiiseyin Balık'ın teşrii masuniyeti hakkında 
1891 Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif Nabel'in teşrii masuniyeti hakkında 
1892 Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşrii ınasuniyeti hakkında 
1893 Kırşehir :Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşri! ınasuniyeti hakkında 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'ın teşrii masuniyeti hakkında 
İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'un teşrii masuniyeti hakkında 
Kayseri Mebusu Osman Nuri Deniz'in teşrii masuniyeti hakkında 
Konya Mebusu l\Iekki Keskin'in teşrii masuniyeti hakkında 
Malatya Mebusu Mehmet Fahri Oral'ın teşrii masuniyeti hakkında 
Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın teşrii masuniyeti hakkında 
İzmir Mebusu Cihad Baban'ın teşrii masuniyeti hakkında 

' Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'in teşri! masuniyeti hakkında 
Kayseri Mebusu Hakkı Kurınci'in teşrii masuniyeti hakkmda 
Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşrii masuniyeti hakkmda 
Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teşrii masuniyeti hakkında 
Kırşehir l\Iebusu Ahmet Bilgin'in teşrii ınasuniyeti hakkında 
Bolu Mcbusu Reşat Akşemsettinoğlu'nun teşrii masuniyeti hakkında 
Bolu )'lebusu Reşat Akşemsettiııoğlu'nun teşrii masuniyeti hakkında 
Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'nun teşrii masuniyeti hakkında 
Bingöl Mebusu Sait Göker'in teşri! ınasuniyeti hakkında 
Bursa Mebusu İbrahim Öl\:tem~in teşrii ınasuııiyeti hakkında 
Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nın teşri.i masuniyeti hakimıda 
Edirne Mebusu Sabahattin Parsoy'un teşrii masuniyeti hakkında 
Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in teşrii masuniyeti hakkında 
Hatay Mebusu Şemsettin Mursaloğlu'nun teşrii masuniyeti hakkında 
Diyarbakır Mcbusu Mehmet IIüsrev Ünal'ın teşrii masuniyeti hakkında 
Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teşrii masuniyeti hakkında 
Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in teşrii masuniyeti hakkında 

Tarih 

21. I . 1955 

28. 
28. 
28. 
28. 

I , 1955 
I 1955 
I 1955 
I . 1955 

28. 
31. 
31 . 
31 . 
31. 

I . 1955 
I . 1955 
I . 1955 
I . 1955 
I 1955 

31 
31 
31 
31 
31 • 
31 • 

I 1955 
I 1955 
I 1955 
I 1955 
I 1955 
I . 1955 

31. I 
31 . I 
2. II 
2 . II 
2 . II 
2. II 
2 . II 
2. II 
2 . II 
2 . II 
2. II 
2. II 
2 . II 
2 . II 
2 . II 
2. II 

• 1955 
. 1955 
. 1955 

1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 

2 . II 1955 
4 . II 1955 
4 . II 1955 
4 . II 1955 
4 . II 1955 
4 . II . 1955 
4 . II . 1955 
4 . II . 1955 
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1918 Malatya 1\febusu Mehmet Zeki Tulunay'ın teşrii nıasuniyeti hakkında 
1919 :Niardin }Iebusu Halim Şatana'nın teşrii masuniyeti hakkında 
1920 Tunceli'nin Ovacık kazasının Havaçor nahiyesine bağlı Hanuşağı kö

yünden Velioğlu Dursun Levent'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında 

1921 İstiklal Madalyası Kanununun birinci maddesine müzeyyel 869 numa
ralı Kanunun 2 nci maddesinin tefsirine mahal olmadığına dair 

1922 Şurayı Devlet İkinci Daire Reisliğine Abdürrahman Şeref Hocaoğlu'-
nun sec;ildiği hakkında 

1923 Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün teşrii masuniyeti hakkında 
1924 Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin teşri! masuniyeti hakkında 
1925 Seyhan Mebusu İsmet Uslu'nun teşrii masuniyeti hakkında 
1926 Sinob Mebusu Haşim Tarı'nın teşrii masuniyeti hakkında 
1927 Tokad Mebusu Mehmet Şahin'in teşrii masuniyeti hakkında 
1928 Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in teşrii masuniyeti hakkında 
1929 Gümüşane Mebusu İsmail Hakkı Baykal'ın teşrii masuniyeti hakkında 

1930 Kocaeli Mebusu Sadettin Y alım'ın teşrii masuniyeti hakkında 
1931 Konya Mebusu Mustafa Bağrıaçık'ın teşrii masuniyeti hakkında 
1932 Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in teşrii m:ısuniyeti hakkında 
1933 Sümerbank Umum Müdürlüğü müfettişlerinden Hüseyin Kami Ezgü'

nün, işten çıkarılması hakkındaki kararın iptaline dair olan Arzuhal " 
Encümeni kararının kaldırılması hakkında 

1934 Şurayı Devlet Beşinci Daire Reisliğine Rifat Göksu'nun seçihliği hak
kında 

1935 Şirvan'ın Hırçın köyünden Yusufoğlu Feyat Çiftçi'ye aylık bağlanması 
hakkında 

1936 Casusluktan suçlu Todorovinçoğlu 1908 doğumlu İvane Adamidi ile 
Gavriyeloğlu 1924 doğumlu Nikolay Antonof'un ölüm cezasına c;arp
tırılmaları hakkında 

1937 Ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisinin selam ve muhabbetleri
nin tebliğine dair 

1938 Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'ın teşrii masuniyeti hakkında 
1939 Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş nahiyesine bağlı Alan köyünden 

Raşitoğlu Ahmet Sütçü'nün ölüm cezaslna çarptırılması hakkında 

1940 Mustafa Sabrioğlu Ahmet Hayati Karaşahin 'in ölüm cezasına çarptı

rılması hakionda 
1941 Gölpazarı kazasının karaağaç 1\,ivündcn İbrahimoğlu Abdullah İbiş 'in 

ölüm cezas'na ı;arptmlması hakkında 
1942 Atatürk Orman Çiftliğinin 1950 - 1953 yılları bilançaları ile kar Ye 

zarar hesaplarının tasvibcdildi.g:ne dair 
1943 Hakim Hasan Basri Erk hakkmdaki Arzuhal Encümeni kararının kal

dırılmasına dair 
194-1 Türlciye Büyük Mllet Meclisi l\Itıhascbesi eşbas borçları hakkında 
1945 Münhal bulunan mebusluklar ir;in bu sene ara seçimi yapılmaması hak

kında 

1946 Türkiye Büyük Millet l\1eclisi'1in çabşmalarına 1 'l'eşrinisani 1955 gü
nüne kadar ara verilmesi haRkında 

Tarih 

4. II 
4. II 

4. II 

7 . II 

7 . II 
7. II 
7. II 
7. II 
7 . II 
7. II 
9 . II 
9 . II 

1955 
1955 

1955 

1955 

1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 

9 . II 1955 
9 II 1955 
9 . II 1955 

9 II . 1955 

9 . II 1955 

16 . II . 1955 

16 . II 1955 

22 . II 1955 
28 . III 1955 

4 . IV . 1955 

6 . IV 1955 

ll . IV . 1955 

2 . V . 1955 

2 . V . 1955 
2 . V 1955 

18 . V 1955 

21 . V 1955 
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1948 Askeri l\iuhakeme Usulü Kanununun 273 ncü maddesinıiıı nurnarall 
bendinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 

1949 !cra Vekilleri Heyetine itimat beyan cdildiğine dair 

1950 Örfi İdarenin Ankara ve İzmi.l''den kaldırılmasına dair 

1951 Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yıı·cah, Maliye Vekili Hasan 
Polatkan ve Devlet Vekili, Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekaleti Ve
kili F'atin Rüştü Zorlu hakların'.la tahkikat icrasına dair 

1952 Divanı ::Jfuhascbatta açık bulunu~ 6 azalığa Nihad Başakar, Kemal 'l'ol
luoğlu, Raşit Örencik, Cafer Olcay, Celal Çitiçi ve İhsan Ogat'ın se
çildikleri hakkında 

1953 Divaııı Muhasebat Daire R~isliğine Abdullah .Ali Hemen 'in seçildiği 
hakkmda 

1954 Hakimler Kanununlin 62 nci maddesinin tefsirine mahal olmodığına 
dair 

1955 Hava sınıfları mensuplarma verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 
3485 sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanunla değişen 14 ncü maddesinin 
tefsirine mahal olmadığ•.na dair 

1956 Türk Tabiplm·i Birliği Kanum.mun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında
ki talebin reddine dair 

1957 Takip ve tahsliine mahal veya imkan göriilmiyen bazı alacaklarm ter
kini hakkında 

1958 Eski Devlet V ekili 1\Iükerreı:n S Lrol hakkıiida- tahkikat i crasına dair 

1959 Şanh Ordumuza Türkiye Biiyiik Millet Meclisinin selam ve sevgileri
nin bildirilmesine dair 

1960 E~ki İktisat ve Ticaret Vekili ~ıtln Yırcalı; Maliye Vekili Hasan Polat
kan ve Devlet Vekili, Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekaletıi vekili 
Fatin Rüştü Zorlu haklarında t.ahkikat yapmak üzere kurtılan Mtılı

telit Encümenin vazife müddotinin uzatılınasına dair 
1961 İstanbul 'da :i)an edilmiş olan Ör:fi İdare müddetinin uzatılma.<n hak

kında 
1'962 Eski Devlet Vekili Miikerrem Sarol akkında tahkikat yapmak üzere 

kurtılan Muhtelit Encümeııin vnzife müddetinin uzatılmasına dair 
1963 Kahire 'de Ezher Üniversitesinde tahsil görmekte olan Türk talebeııin 

askerlikten tecilleri mevzuunda Dilek0e Komisyonunca ittihaz olunan 
kararın kaldırılması hakkında 

1964 Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ucu maddesinin tefsirine mahal ol
madığına dair 

1965 Eski tktisat ve Ticaret Vekili ~ıtkı Y1rcalı, Maliye Vekili Hasan Polat
kan ve Devlet Vekili, Başv~kil Yardımcısı veHariciye Vekalcti Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu haklarında tahkikat yapmak üzere kurulan Mulıtelit 
Enci.imenin vazife müddetinin uzatılınasına dair 

1966 İş Kanununun 5518 sayılı K<>.ııuııla muaddel 1 nci maddesinin tefsı
riııe mahal bulunmadığına dair 

Tarih 

5 . XII . 1955 
16 . XII . 1955 

19 . XII . 1955 

ll . I . 1956 

16 . I 1956 

18 . I 1956 

23 . I 1956 

23 . ı 1956 

27 . I 1956 

30 . I 1956 
8 . II 1956 

24 . II 1956 

29 II 1956 

29 II 1956 

16 IV 1956 

25 . IV 1956 

4 . V 1956 

7 . V 1956 

7 • V 1956 



No. 

-188-
BAŞLIK 

1967 Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, 1\ialiye Vekili Hasan Po
latkan ve Devlet Vekili, Başvekil Yardımcısı ve Hariciye V e ldleti V e
kili Fatin Rüştü Zorlu haldaı·ırıda tahkikat yapmak üzere kurulan 
Muhtelit Encümenin vazife müddetinin uzatılınasına dair 

1968 Kıbrıs'taki hadiseler dolayısiyle hakikatıere tamamen aykırı olarak 
Yunan Parlamento Reisi tarafından dünya parlamentolarına gönderi
len telgraflara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından da 
dünya parlamentolarına birer telgraf çekilmesine dair 

1969 Kelkit kazasının Bandola köyünden Ömeroğlu Şahin Doğan 'm ölüm 
cezası hakkında 

1970 Eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol 'un cezai veya mali mesuliyeti hu
lunmadığına dair 

1971 Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Po
latkan ve Devlet V ekili, Başvekil Yardımcısı ve Hariciye V ckaleti 
V~kili Fatin Rüştü Zorlu'nun gerek cezai ve gerekse mali her hangi 
bir mesuliyetleri buluıımadığına dair 

1972 Vakıflar Kanımunun 44 ncü maddesinin tefsirine lüzum ve mahal 
olmadığına dair 

1973 Devlet Şıirası Kanununun ikinci maddesinin (F) fıkrasının tefsirine 
mahal olmadığına dair 

1974 Malatya Mebusıı Ahmet Fırat'ın teşrii masuniyeti hakkında 
1·97'5 Tekirdağ Mebusıı Fethi Mahramlı 'nın teşrii masuniv.eti hakkında 
1976 İzmir Mebusu Rauf Onursal 'm teşril masuniyeti hakkında 
1977 Kocaeli Mebusu Sadettin Yalıın '•u teşrii masuıiiyeti hakkında 

1978 Erzuruın Mebusu Esat Tuncel'in teşrii masuniyeti hakkında 
1979 İstanbul Mebusıı Ziya Göktürk ve Siird Mebusu Suat Bedük'nn teşrii 

musuniyeıleri hakkında 

1980 Urfa Mebusu Aziz Özbay'm teşrii masuniyeti hakkında 
1981 Eskişehir Mebusu Hicri Sezen 'in teşrii masuniyeti hakkmda 
1982 Malatya Mebusıı Kamil Kırıkoğlu 'nun teşrii masuniyeti hakkında 
1983 Zonguldak Mebusu Hakkı Hilalcı 'nın teşrii masuniyeti hakkında 

1984 Eskişehir Mebusu Ilieri Sezen 'in teşrii masuniyeti hakkında, 
1985 Kars Mebusu İbrahim Us 'un teşrii masuniyetinin kaldırılmasına dair 
1986 Hatay Mebusu Şekip İnal 'ın teşrii masuniyeti hakkında 
1987 Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel 'in teşrii masuniyeti hakkında 
1988 Hatay Mebnsu Şemsettin Mursaloğlu 'nun teşrii masuniyeti hakkında 

1989 Konya Mebusu M. Rüştü Özal 'ın teşrii ınasuniyeti hakkmda 
1990 Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin 'in teşrii masuniyeti haıkkında 
1991 Eskişehir Mebusu Hicri Sezen 'in teşrii masuniyeti hakkında 
1992 Siird Mebusu Suat Bed ük 'ün teşrii masuniyeti hakkında 
1993 Konya Mebusu Mustafa Bağıı.açık'ın teşrii masuniyeti hakkında 
1994 Zonguldak Mebusu Hakkı Hilal cı 'nın teşrii masuniyeti hakkında 
1995 Siird Mebusu Veysi Oran 'ın teşri! masuniyeti hakkında 
1996 Ankara Mebusu Dağistan Bir~ erbay'ın teşrii masuniyeti hakkında 
1997 Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın teşrii masuniyeti hakkında 
1998 Kars · Mebusu Sırrı Atalay'ın teşrii masuniyetinin kaldırılması hak

kında 

Tarih 

ll . VI . 1956 

13 . VI . 1956 

18 . VI 1956 

18 . VI 1956 

20 . VI . 1956 

2 . VII . 1956 

2 . VII . 19G6 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 

2 . vrr . 1956 
2 . VII . 1956 

2 . VII . 1956 
2. vn. 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 

2 . vn . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 

2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 

2 • VII • 1956 
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1999 Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu 'nun teşrii masuniyelinin k aldml
ması hakkında 

2000 Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı 'nın teşri! masuniyeti hakkıııda 

· 2001 'Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teşrii- masuniyeti hakkında 
2002 Kars Mebusu Sırrı Atalay 'ın teşri! masuniyeti hakkında 
2003 Kars Mebusu Sırrı Atalay 'ın t~rii masuniyetinin kaldırılması hak

kında 

2004 Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teşrii masaniyetinin kaldırılması hak
kında 

2005 K~rs Mebusu Sırrı Atalay 'ın teşrii masuniyeti hakkında 
2006 Malatya Mebusu Kamil Kırıkoğlu 'nun teşrii masuniyetinin kaldırıl

ması hakkında 

2007 Malatya Mebusu Kamil Kırıkoğlu 'n mı teşrii masuniyeti hakkmda 

2008 Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşehiı• Mebusu Osman Alişiroğlu 'nun 
teşrii masuniyetleri hakkında 

2009 Gazian te b Mebusu Salahattİn ünlü 'n ün teşrii masuniyeti hakkında 
2010 Kastamonu Mebusu Ziya Terme n 'in teşrii masuniyeti hakkında 
2011 Kırşehir Mebusu Osman Bölük başı 'mn teşrii masuniyeti hakkında 

2012 Kırşehir Mebusu Osman Böliik ba·şı 'nın teşrii masuniyeti hakkında 
1 

2013 Kocaeli Mebusu Sefer Göksel 'in teşrii masuniyeti hakkında 
2014 Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in teşrii masuniyeti hakkında 
2015 Urfa Mebusu Aziz Özbay'ın te şrii masuniyeti hakkında 

2016 4992 sayılı Kanuna ek 5107 sa yılı Kanunun 2 nci maddesinin tefsiri
ne liizuın ve zaruret olmadığına dair 

201 7 Kars'ın Sarıkamış kazasının Ka ı·akurt nahiyesinin 54 sayılı lımesine 
kayıtlı Nazımoğlu 1srafil Karadağ diğer adı İsınail Karadağ'ın ölüm 
cezasına çarptırılınası hakkmda -

2018 Alanya'nın Sapadere köyünden Musta.faoğlu Hasan Yılmaz'ın ölüm 
cezasına çarptıı·ılınası hakkında 

2019 Kars 'ın Posof kazasının Cilvan a nahiyesine bağlı Cilvana köyünün 27 
ı;ayılı hanesinde kayıtlı Aydınoğlu Osman Tekin 'in ölüm cezasına çarp-
tırılınası hakkıııda · 

2020 İzmir'in Karşıyaka nuhiyesinin Sıralı mahallesinden İsmailoğlu lzzet 
Çamhdere'nin ölüm cezasına çar ptırılması hakkında 

2021 Bigadiç'in Kargın köyünden İsınailoğlu Adem Güler'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 

2022 Bartın'ın Akgöz köyünden Ahmet Nazlı'nın ölüm cezasına çarptırılmaı::ı 
hakkında 

2023 M.ünhal buhmaıı mebusluklar iç in bu sene de ara seçimi yapılınam381 
hakkında 

2024 Arazi Kanununun 101 nci maddesinin tefsirine ma:hal olmadığına dair 
2025 Türkiye Büyii.k Millet Meclisi ç alışınalarnıa 15 Ağustos 1956 tarihine 

kadar ara verilmesi hakkında. 
2026 6290 sayılı Kanunun 4 ncü ma. ddesindeki «Teminatın verildiği tarilı

ten başlamak üzere» kaydının, b u kanunun meriyete girmesinden evvel 
5383 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine tcvfikan tekrar iliracı kaydiy
le ruuvakkaten yurda ithal edile n e.~:vamn vergileri için alman teminat 

Tarih 

2 . VII . JHf>fi 
2 . VII . 1 !l!lfl 

2 . VII . .1 !H>6 
2 • VII . 1!:lfıô 

2 . VII . 1956 

2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 

2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 

2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 195'6 
2 . VII . 1956 

2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 
2 . VII . 1956 

6 . VII . 1956 

6 . VII . 1956 

6 . VII . 1956 

6 . VII . 1956 

6 . VII . 1956 

6 . VII . 1956 

6 . VII . 1956 

ll . VII . 1956 
13 . VII . 1956 

16 . VII . 1956 
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mektuplaTındaki faiz şartına tc şmil edilip edilmiyeceği hususunun 
tefsirine mahal olmadığına dair 

2027 Van vilayetinin Özalp kazasından 32 vatandaşın bilamuhakeme öldü
rülmesi hadisesinde dalıli olanl a-r hakkında tahkikat İcrasına dair 

2028 Bursa Ziraat Mektebi Tabiiye Öğretmeni iken re'sen tekaüdc sevk edi
len Osman Özeke'nin ödenmesi mümkün görülemiyen maaşları hak
kında 

2029 Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışınalarına 1 Kasım 1956 tarihine 
kadar ara verilmesi hakkında 

İÇT1MA : 3 

Kararlar 

2030 Van vilayetiııin Özalp kazasından 32 vatandaşın bilamuhakcme öldü
rülmesi hadisesinde dalıli olanlar hakkında tahkikat yapmak üzere teş
kil olunan Muhtelit Encümenin vazife müddetinin uzatılınasına dair 

2031 Dahili Nizamnamenin 174 nci maddesinin tefsirine mahal görülmedi
ğine dair 

2032 Hafik kazasının Pirhüseyin köyünden Alioğlu Mehmet Karataş hak
kındaki idam hükmünün infazına dair 

2033 Bartın kazasının Amasra nahiyesi Çanakçılar köyünden Hüseyinoğlu 
!smail Akkaya hakkındaki idam hükmünün infazına dair 

2034 Vize kazasının Bulaca mahallesinden Reşitoğlu Hüseyin Tıkız hakkın
daki idam hükmünün infazına dair 

2035 Bolvadin kazasının Çay nahitesi Aşağı mahallesinden Velioğlu Him
mct Sarıkan hakkındaki idam hükmünün infazına dai-r 

2036 Diyarbakır'ın Matranİ köyünün 21 numaralı hanesinde kayıtlı Hasan
oğlu, 1341 doğumlu Kasım Atlan hakkındaki idam hükmünün infazına 
dair ' 

2037 Suriye'nin Kamışlı kazasının Kürkend köyünün 61/ 15 numaralı ha
nesinde kayıtlı Mehmetoğlu 1908 doğumlu Bişar !ı.akkmdaki idam hük
münün infazına dair 

2038 Ştirayı Devlet azalıklarına Ö. Avni Pınar ilc Yeredeğ Kişioğlu'nun se
çildikleri hakkında 

2039 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 72 ve 74 ncü maddeleri mu
vacehesinde, Trafik suc;larmdan dolayı mahkemelerce verilen malıku
rniyet hükümlerinin 4664 sayılı Adli Sicil Kanununun 2 nd maddesi
nin (A) beneline tevfikan adil sicile geçirilip geçirilmiyeceği hususu
nun tefsirine mahal olmadığına dair 

2040 Ştirayı Devlet azalıklarına Nezahat Martı, Adil Kürşat, Hikmet Küm
betlioğlu, Yaşar Şükran Esmerer ve İhsan Eecmiş'in sec;il<liklcri hak
kında 

Tarih 

15 , . VIII . 1956 

151 • VIII . 1956 

17 . VIII. 1956 

1 . IX . 1956 

16 . XI . 1956 

10 . XII . 1956 

12 . XII . 1956 

12 . XII . 1956 

14 . XII . 1956 

14 . XII . 1956 

9 . I . 1957 

9 . I . 1957 

23 . J . 1957 

28 . I . 1957 

28 . I . 1957 
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2041 Siird Mebusu Suat Bedük'ün teşrii masuniyeti hakkında 
2042 Konya Mebusu Ahmet Koyuncu'nun teşrii masuniyeti hakkında 
2043 Konya Mebusu Mekki Keskin, Siird Mebusu Suad Bedük ve !stanbul 

Mebusu Seyfi Gögen'in teşrii masuniyetleri hakkında 
2044 Zonguldak 1\febusu Hakkı Hilalcı'nın teşrii masuniyeti hakkında 
2045 Burdur Mebusu Hüseyin Çimen'in teşrii masuniyeti hakkıııda 
2046 Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in teşrii masuniyeti hakkında 
204 7 Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teşrii masuniyeti hakkında 

2048 Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teşrii masuniyeti hakkında 
2049 Muş Mcbusu Gıyasettin Emre'nin teşrii masuniyeti hakkında 
2050 Urfa Mebusu Aziz Özbay'm tcşrii masuniycti hakkında 
2051 Kastamonu :Mcbusu Ziya Termen'in, teşrii masuniyeti hakkmda 
2052 Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın tcşrii ınasnniyeti hakkında 
2053 Malatya Mcbusu Kamil Kırıkoğlu'nun teşrii ınasuniyeti hakkında 
2054 Tokad Mebusu Mehmet Şahin'in teşrii ınastuıiyeti hakkında 
2055 Urfa Mebusu Aziz Özbay'ın teşrii masuniyeti hakkında 
2056 Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in teşrii masuniycti hakkında 
2057 İstanbul mebusları Ziya Köktürk ve Seyfi Gög<'n'in teşrii masuniyct-

leri hakkında 
2058 Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin teşrii ınasuniyeti hakkında 
2059 Balıkesir Mebusu Enver Güreli'nin teşrii masuniyeti hakkında 
2060 Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Tokad 

Mebusu Hasan Kangal'ın teşrii masuniyetleri hakkında 
2061 Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın teşrii masuniyeti hakkında 
2062 Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'ın teşrii masuniyeti hakkınrla 
2063 Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in teşrii masuniyeti hakkında 
2064 Bursa Mebusu İbrahim Öktem ve Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın 

teşrii masuniyetleri hakkında 
2065 İnegöl'ün Elmaçayır köyünün 24 numaralı hanesinde kayıtlı Ali ve 

Rabibeoğlu 1935 doğumlu, Bayram Ali Yeşil hakkındaki idam hük
münün infazma dair 

2066 Şanlı ve kahraman ordumuza Türkiye Büyük ~rtllet Meclisinin .selam 
ve sevgilerinin bildirilmesine dair 

2067 Diyadin kazasının Aşağ1batu köyünden Mustafaoğlu Ali Kınalı hak-
kındaki idam hükmünün infazma dair 

2068 Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşrii masuniyeti hakkında 
2069 Elazığ Mebusu Selahattin Tokc:>r'in teşrii nıasuniyeti hakkında 
2070 Niğde'nin Aksaray kazasının l\landama köyünün 44 numaralı hanesin

ele kayıtlı İbrahimoğlu Hasan Koyuncu ( diğer soyadı Kuyumcu) hak
kındaki idam hükmünün infaznıa dair 

2071 Van vilayetinin Özalp kazasında n 32 vatandaşm bilamuhakem e öldürül
mesi hadisesinde dahli olanlar h akkında: tahkikat yapmak üzere ·teşkil 
olunan Muhtelit Encümenin vazife müddetinin uzat1lmasına dair 

2072 İstanbul Sarıyer kazası B. Dere mahallesi Dildar sokak 306 sayılı ha'
nede kayıtlı Muharremoğlu 1 . VIII . 1934 doğumlu Hayri Uymaz 
hakkındaki idam hükmünün inf azına dair 

Tarih 

4 . II 1957 
4 . II 1957 

4 . II . 1957 
4 . II 1957 
4 . II 1957 
6 . II 1957 
6 . II 1957 

6 . II 1957 
6 . II 1957 
6 . II 1957 
6 . II 1957 
8 . II . 1957 
8 . II 1957 
8 . II 1957 
8 . II 1957 
8 . II 1957 

a II 1957 
ll II 1957 
ll . II 1957 

13 II 1957 
13 II 1957 
13 II . 1957 
13 II 1957 

13 II 1957 

15 II 1957 

25 II 1957 

25 III 1957 
17 IV 1957 
17 . IV . 1957 

8 . V . 1957 

15 . V . 1957 

29 . V . 1957 
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2073 Şarkışlaı'nın Sizir köyü nüfusu nda mukayyet Bekiroğlu 1333 doğum
lu İsmail Güngör hakkındaki id am hükmünün infazına dair 

2074 Kocaeli Mebusu Ekrem Alican ve Bursa mebuslan Raif Aybar ile İbra
him Öktem'in teşrii masuniyetle ri hakkında 

2075 Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in teşrii masuniyeti hakkında 
2076 Diyarbakır Mebusu Mehmet Hüsrev Ünal'ın teşrii masuniyerti hakkın

da 
2077 Bursa mebuslan İbrahim Öktem ile Raif Aybar ve Kocaeli Mebusu 

Ekrem Alican 'ın teşrii masuniy etleri hakkında 
2078 Burdur Mebusu Pethi Çelikbaş ve Manisa Mebusu Yunus Muarnnıcr 

Alakant'ın teşrii masuniyetleri hakkında 
2079 Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Mcbusu Turan Güneş ve Ça

nakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nm teşrii masuniyctleri hak
kında 

20 O Kıl'§ehir :Mebusu Ahmet Bilgin'in teşrii masuniyeti hakkında 

2081 Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşrii masuniyeti hakkında 
2082 l\fünhal bulunan mebusluklar için bu sene ara seçimi yapılmaması hak

kında 

2083 K1rşehir Uebusu Osman Bölükbaşı'nın teşrii masuniyetinin kaldırıl

ması ·hakkında 

2084 Türkiye Büyük Millet Meclisi scç:iminin yenilenmesine dair Kanun 
2085 Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1957 Cuma günü saat 15 te 

iı;timaı hakkında 

Tarih 

31 . V . 1957 

12 . VI . 1957 
12 . VI . 1957 

12 . VI . 1957 

12. VI 1957 

12 . VI 1957 

12. VI . 1957 
12 . VI . 1957 

12. VI 1957 

21 . VI 1957 

24. VI . 1957 
ll. IX . 1957 

ll. IX " l!lfi7 



5. 1 ntihaplar 

İÇTİMA : F 

' 
Fe\·kaHL<lc i<;tiına senesi it;iııdc say.ııı aza ı pılmamı~tır. 

ruuamclfıiına ait irıtihaplardan başka seç:ım ya-

1ÇTİMA : 1 

• 

• 1. - 22. XII. 1954 tarihinde açık bulunan ınış ve neticede l kinci Daire Reisliğine Devlet 
DiYanı }lulıascbat Birinci Reisliği için ser.im ya- Şfıı ası ftzasından Abdurrahman Şeref Hocaoğlu 
pılmış Ye neticede Divaııı lVIuhasebat Üç:üncLi Da- ilc Beşinci Daire Ueisliğine de Devlet Şurası aza-
ire Reisi Muhittin Gürün, ·' sından Rifat Göksu, 

:!. - 7 . ll. 1955 tarihinde Devlet Şurasın<la 1 se~ilınişlerdir . 
. aç:ık bulunan iki daire reisliği iç:in seçim yapı!- i 

1ÇT1MA : 2 

1. - 16 . I . 1956 tarihinde Divanı Muhase-ı Çalışına Vekaleti Muhasebe Müdürü İhsan 
batta açık bulunan 6 azalık için yapılan seçim Öğet, 
sonunda Divanı Muhascbat Daire Raportörü Ke- Divanı Muhasebat Başmurakıbı Celal Çiftçi 
mal Tolluoğlu, seçilmişlerdir. 

Maarif Vekalcti Muhasebe Müdürü Cafer Ol- ~. - 18. I. 1956 tarihinde DiYanı Muhasebat-
cay, 

Divanı 

C' ik, 
Divanı 

akar, 

• 

ta a<;ık bulunan daire reisliği için yapılan seç:im 
Muhasebat · Başmurakıbı Reşit Ören- · sonunda : 

1 DiYanı }luhasebat .Azası Abdullah Ali Hemen 
Muhasebat Ba§muvakıbı Nihat Ba§- ser.ilmiştir. 

· ı 

lÇTlMA : S 

Devlet Şurasında açık bulunan 7 fizalık için 1 Dahiliye Veka1eti Tetkik Kurulu emrinde 
23 . I . 1957 tarihinde yapılan seçimde; Devlet ' Hikmet Küınbetlioğlu, 
Şurası Başyardımcısı Avni Pınar, Maliye Vekaleti Başhukuk Müşavirliği ve 

Dahiliye Vekaleti Merkez Valisi Yeredoğ Ki- .Muhakenıat U. l\Iüdürlüğif müşavir aYukat Şük-
şioğlu, ran Esmercr, 

Devlet Şftrası Başyardımcısı Nezalıat Martı, Dahiliye Vekaleti Müsteşar Muavini İhsan 
Ve 38. I. 1957 tarihinde yapılan scçimde ele: Ecemiş, 

~ Vakıflar Umum Müdürlüğü Hukuk Müşaviri 1 kazanmışlardır . 
.1\<lil Kürşat, 



6 . · Heyeti Umumiyenin kapanması 

• !ÇTİMA : F 

Onuncu devrenin fevkalade içtimaı Umumi ı ları, tetkikat yapınalaı·ı ve murakabe vazifeleri
Heyetin 5 . VII . 1954 tarihli İnikadının ikinci ne hazırlanınalan ve dinlenmeleri için 1 Kasını 
eelsesinde Bursa Mebusu Hulusi Köymen, Eski-~' 1~54 ~~artesi gününe kadar çalışmalara ara ve
şehir Mebusu Abidin Potuoğlu ve Manisa Mebu- rilmesım arz ve rica ederiz.» 
su Muza,ffer Kurbanoğlu 'nun; şeklindeki takrirlerinin kabulünü mütaakıp 

cRuznamede müzakere edilecek bir iş kalma-ı İkinci Teşrinin ilk günü toplanılmak üzere sa
dığından, mebusların memleket içinde dolaı,ma- sat 19,40 da kapannu~tır. 

lÇTlMA : 1 

Onuncu Devrenin 1 nci İçtimaı ünnııui He
yetin 21. V. Hl55 ta:ribJi İnikadının birinci eel
sesinde Bursa .Mebusu Hullısi Kö~·men ve jki at'

kadaşının: 

cRuznamede görüşillecek mühim bir İ!! kal
madığından, mebusların memleket içinde dolaı:ı

maları, vatanda~larla temas eden•k murakah<ı 

,·azifel(•ı·iııc lıazıl'lnnmalan ir;in 1 Kasım HIM) 
tarihine kı:ıdur (:ulııjmalara ara Yerilmesini nı·z n' 
1 eklif ederiz.» 

~eklip.deki t.akridel'inin kabulünü ıniiiaakıp 
İkinciteşrinin ilk g-i.inü toplamlmak üzere saat 
15,10 da kapamm~tıı·. 

İQTİMA : 2 

On uncu Devrenin ikinci içtimaı Umumi He- · maksadiyle J J asım ] 956 Peı·şeın be giin ü :mat 
;retin 1 . IX - 1~56 tarihli inikadının birinci cel-ıl:j tc toplanılmak iizere Meclis ~uh!jnıalarmcı ar.1 
sesinde Aydın Mebtum X Gedik ve iki arkadıı· vel'ilmesi hususunun Büyük :\lillct :VJec.>lrisinia 
şmı,n : 1 y üksek tasvipleı·inc urz: edilnH"sini tr.klif edcı:ü:.» 

«Ruzııamede göriişül{}cek ınühiın bir madde f;eklindeki takı-ideı·inin ka bul ün li nıiita~ı !.ıp 
kalmadığından ve mebus arkadaşlarm da sel)im İkinciteşrinin ·ilk giinü toplan ı lnuık (i:-:PJ'(' ~ut 

· bölgelerinde vatanda~jlarınnzla temaslarını temin 18 de kapanmıljtıl'. 

lÇTlMA : 3 

Onuucu drncniıı li(;üncü i<:tinıaı l; nıuıni He· 
yetin 11 . 1X . 1957 tarihli inikadın nı Ü(:i.iııcü 
eelsesinde 0il'esun ~[ebnsu IIa.rl'cttin ~~rkmcn , 
}fuııisa Mcbwm :Muzaffeı· Kurbanoğlu \'C Eski
şehir ::\Icbusu .Abidin Pot.uoğJu 'nuıı: 

{lTürkiye Büyiik :Millet }leclisi mznamesindc 
görüşülecek ınühinı bir ri1acldc kal rnadığmdan 

toplant.ıya son Yel'ilnıcsinc ve ~-eni }lecliı:ı iıı l Ka
sını J957 Cuına güııii saat lfi te iı_:tirnıııııa lun·~n· 

yerllnıes.iııi aı·11 Ye teklif edcrill.» 

~eklindeki 1akl'idel'inin lm.bnliiııü ınütuakip 

.likincite~t·irıin ilk günü toplaıııJ.ııwk özc l'c suat 
22,00 de kapamnı§tıı·. 



C. Riyaset Divanniin gördüGü işler 

tÇTİMA : J'. 

l:Veis t·~el · The:ffilk IKwa!Dtan ' -
ReiısveJrili Balıı~sir Es'aJt BudaJkoğılu 

» Kayseri Flilkri 'A.paydın 
» Samsun 'Devfik Iİl'e.rli 

Kıltip Bo'hı ı:tıhsan Giilez 
» Çoruırn Sedalt lSaran 
)) tst·anbul ]füruıJan ~1 
)) » Nıaıil.1 Tlalbar 
» Kays~ •:lib ·ııalhian ~azoğlu 
» » Öm.'m' :Maıı:'i 

t d.aı·e Aımi!r<i Baılıık-esirr .Aihmıet Kocailnıyıik'oğl\t . 
lmıri'l' Mıelh:m~ .A1dem'ir ;~ ' » ~ "·' ·. 

» » Kıüta;hya. İhsan ·Şeı<i.f Özgen 

14 · V . 1954 tarihinde seçilmiş olan Riyaset Divanı Fevkalade İçtima içinde (6) defa topla.nmı;i 
ve (28) kara.r Vermi§tir. 

( K~rcır· ltıılasalan içti·ma sırcısıncı göre bıı böliimı!itı sonuna konııl.ın·u§tuı:.) 

1QT1MA :1 

l{eis •· r:ı, lc~al Refik Kovailıtıan 
RciSVIe'ldli Ualr~esJ.r · E:sat 'Budaıkoğlu 

» Kayser'i' · · , 'F'ilkri' Ap aydın .. 
» Samsun Tev:fiilk: İleri 

[{ofiJtip AnltJalya Altı1Ji:la K om1k: 
» · Boln ı!hsan Gü'loez 
)) Çorum Sedıbt ıBaran 
)) lstanbull N a11h Tl:rubar 
» T\!ayseri tbrSJb.iım. lKiTazoğ'lu • » » ömer [Mıart 

td·at•e .Amiti Dalıleesir .Alh;met· KoeıaJbıy:ıJl(oğ}u: 1 ~· 

» » tmntiJr Melh'm.et .&lldoeımir 
... 

» :. KilJt:.a,hya İhsan Şerif Özgen 

. 
1. XI . 1954 tarihinde seçilmi§ olan Riyaset tDivanı 1 nci İçtima yılı içinde (19) defa topla.nmı§ 

ve (90) karar vermiştir, ~ 

.. 
... 

·' . 
.· ... \ 
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İÇTlMA : 2 

Re is İçel Rle:ffilk Ko~all.lta.n 

ReiıS'vek!m Balı!kesıiır E·saıt Budıak.<>ğlu (•) 
~> Kıayıseıril Fliıkıri Apıı.ydı:n 

:. Manıisa. Şem.i Eıt~glin '( •) 

Ka tip A.nital)'!a AıtJtiıla. Kbnulk 

li> Boiltıı ~hsa;n Gül~ez 

» Haıltk:S.,ri Übey:dulllıah Seven 

» Ka~ tbrahmn ~wzoğlu 
)) » Öınıer Mart 
» ZolllgUJdaık Ediibe Sayar 

t dıaı-e Am.'iıri 13 alıllresi!r A'hınl'eıt K!ocwbcyııkoğlu 

)) )) lzmiır Meıhm·elt .Mdemi't' 
» » K·ocwel'i Nü2ftı.eıt Allnın 

1 . XI . 1955 tarihinde s~ olan lLtyaset DiYanı 2 nıci lçtima yılı içinde i25) defa topla.nml§ 
ve (103) ka.ra.r vermi§tir. 

İÇTİMA : 3 

R.ıeifı tçei Rıeıffilk Kiorwlıta:n 

Reisvekiili BUI"Sa Agah Erozam. 
» .Kiaysed Filkıiil Arpaydın 

» Toıkad İhsan IBaç 
Ratirp Aıibail.ıya Atıtnıla lKonulk 

» Bolu lhsrun Gülez 
» Hialkfkiri 'Olbeydu.J.Ilalh Se'Ven 

, » Kia~ Ilaikkı Kuırmel 

» )) ömer l){~rt 
» Van MUlSilih Hörıenıtaş 

t dıa1:'e !mm Rablkesir .Aıhımıet IKooaJbıyılkoğ1u , 
)) , 'Kocael'i Nü:zfu:m Alkıın 

» '» Uşalk 01•h an Dcnıgiız 

ı . XI . 1956 ıtaıihind.e seçilmi§ ·otaıı .Jtiyaset Divanı S ncü lçtima yılı içinde p 9) defa topla.nmıt 
ve (71) kara.r vermi§tir. 

(*) Balıkesir Mebıısu Esat Bııdakoğl!u'nun Ziraat Vekdletine, Manisa Mebıısu Şemi Ergin'i-ıt dt 
Devlet Vekôletine tayinleri miinasebetiyle açılan yer·lerine 21 . Xll . 1955 tarikinde yapıkın seçim 
netius~ıde BttrsG Mebusu, Agah Erozinı ue Trıkad Melnurn lksan Baç seçilmi.Jlerdir, 



KaT" ar Topıla.ntı 

N<>. ta.riıh.i 

ı 17 . 6 . 1954 
2 17. 6 19>54 

3 17 6 . 1954 

4 17 6 . 1954 

5 17 . 6 . 1954 

6 17 . 6 . 19514 

7 17 . 6 . 1954 

8 17 . 6 . 19514 

9 17 6 1954 

10 17 6 1954 

ll 17 . 6 . 1954 

12 17 . 6 . 1954 

13 17 . 6 1954 

14 29 . 6 . 1954 

15 29 6 . 1954 

16 29 6 . 1954 

17 29 .. 6 . 1954 

Riyaset Divanı kararları 

tQTtttt.A P. • 

Sayı:n m<ehusıa:rıd:an bazüaTınıa i2Jiın vıer.i;lımıeai haltikında 
'r. Büy:üık Miıl~~ .Mee.LiSi. Kütüph~ne Enıcüım.ıe~· ballığ.ma. Balık~ Mıebusu 
Ahlmıet Kocalbıyıkıoğlu 'nun ıseçildi~~e ~aıi'r. .. ··· ' . .. ... . 

T. Büıyük ·Mıill±et Meclisi Memurları ~lin .Kom:isyü'Onunuın druıru:ldutuns. 
' . . .. .. ' 

da,iır 

T. lBüyü•k Miıl'l!et M·eclisi namııııı: milffiet'lıena~rası ~nıgre, kmı.ferallB ve~
yon.l13!ra iŞtiralk •eıdleOOk ollıan ze:vaıtın göz~e~ri ieaıhed'en hU1SUSaıt -lııaıklkmda. 

rtanziım ·olunıım ta,Jiiim.aıtll!aıme projesim inee1emelt ü.oore biT !komisyon lkı1Tuil· 
duğuna daıi:r 

Mii!l[i .Sarayl:ar Mü.ıdÜlt"lıüğü ayn.iyalt talliını•aıtnaan-e projesilni inC'e\OOmeık üzeı'e 
ıl:ıfur ikQimtisy:on lktH''Il'1duğuna dalı .. ·- . . .. 

SıtetıQigıvafi .Ku.rısu ta!.liiımaıtıınıme projesirr_ıi incele!mıek ü~oo birr 'lromisyon ~u
ru.lduğu.llla daıir 

Di'vaını Muhaıs:ebatta mıe'k~nıiJk mulııuı.eıbe ıtatıbilk:a!t vıe lwn.rtoohwa g~il~ni 
ıtıemht iiç:i.n ıg.erekll .nmlkfuna ve mail!zemen:iın p~ziıırbk:la saıtıoolımnası. halkikılldıa 
Doğan çoct~kliarı 'i<:'in yaıı'<iı:nı is/beği'llıdıe ·hu·luna:n,' T. Büyüik. Mml:J:e't M~liS.i 
hli!zınıetl~~erinden 7 hizım~liye yaTdııın yaıprlmaısı ha.1dkı'll'da 
T. Biiıyiiık Mi11~ Mecliıs11 tM·aıtbıaası 1ıfatk!i·n:a Balkım Ustaısı Osman Evinsay'ın 

ttıed:a'Vri ımasl'aiımn ver:i:lıme-ı:.'<i halk:kmda 
Avrup.a Mü!J.itıeci Miefte1elet,ini AraŞtııma Oamli.yetiniın konıgres.min Y:ıh::lız Sa~ 
rayı Şalle Köşkündle yaıpılımasına. müsa.adıe OOi'lld:iğli haıkıkın<}a 

kt·an:buİ ~a,yıetJ.i ıBeş'iikrt:aş kazası Genç Demo.kraıUar ~W~"utımn terıtilbede
eeği gau~denrparltıi. i<;ıi·n Beyterbıeyi Sarayı bıl'h~esimn t.a!h.cri:ünıe mü.S~ ıe<li!l-
diği haiklkınida . . 

Milll~llera,ra~ı Zirai ~K,~ d~ Konfe.deraisyonu (l . C . A . ) azaılıa.TI!ll.lll yıapacaık. 
lıarı ;toplıa:nitı i•ç!i!n Yı·Jichz ·&ırayı Şaıle KÖŞk'Ünün tahSi'Si!ne miisaıaıde edildiği 
halklkrnda 

T. Büyük M!Iılıet MiecliSi yen.i IOOnasının druhlli tezyin'aıt vıe mefru§astı :işl'eri 
ile meşguıl olıacak biır ıkomisyon lie§lci.'li :haikkında 
B. Mli'lileıt 'Me<clıis'i: 1954 yılı bütçesıi.nln E eıetv~llindıe. yeni Mecllis biııaıs:ı ,~ci 
hıi'zımeıtlilıerine dair kadınohmn ık'aıbnlli.i ilıe N'tvelde hizalıarmda gıöStieri'l~ 
ücretierin vıer.itJınıeSii hıakıkm<la 
Dolmıaibahçe Saıı·ı.vyı Mu:aJ-"ede saılonunun haMkeıt.i arroaat vtıikı çatlacklilldar 
ıflolayıiiıylıe il:t.ııınir ~iııli.n yapı1maısı h!jjkikmda 
Do'hrnalha:lıç-e, Bey~ıe1~be~ ve Yıldız &'lraıy;~aırında truınliır jş}eriınde ça.lıştı:rı1a,
cruk bilr 'boyRJcı, ilıİ·r sıvacı ve bı~onetı ve Mr ıaımellelırin l20 gün müdıd~Jtolıe ça..
lıştmiJ.ımrun Y•e ıtahalklk.u'k ıeıdlecıek yevmiyel~citrln ver:ilınıOOi hıı!kfiunıd.a. 
Riyıasıeıt ıkonutunda beı'k:Çıiıl1Jkılf' çal:ıştu·l'lma.k ü·.ıier-.e IJJir himı.etlinin abnım'ası 
ha1kkında 

-------~ 



Ka:ı-ar . 'l'oplımtı 
No. ıta.r.iıh'i 

18 29. 6 o 1954 

19 29 o 6 o 19'54 

20 29 o 6 o 1954 

'" 
2l 29 o 6 1954 

22 29. 6 1954 o 

.23 29 6 o 1954 
o 24 . 2 7 o 1954 

125 o 'i .. 7 o .1954. 

26 7· o 7 1954 

. '27 18 7 . o 1954 

28 5 10 o 1954 

29 19 ll .. 1954 
30 J'9 o ll ]954 

.31" 19 o lJ 1954 

32 19 • ll o 1954 

.33 19 ll o 1954 

3{. 19 ll o 1954 

198 -

~edlen ıkararın özeti 

Q\fi:lılıettl'era'l'a'Sı tHavaıcııhk Feder~y.onunun İstanibul ''da yapaC'ağı .]oonf'ffi"8.11S 
anülıaselbıertti.yl~ [)dl!ma;balhı:-ıı . Sarayında ıl~i~' zjyafet ~ri1mes!inin ıtıemini lıaik
kındiı• 
FJ.Ioo-yıa <Deniz k~kü ımüştermıilatmdan o}an gaır.aj bn1'a.sımn, yll)z .a.y'larında 

.Eaıa!liyclıbe il:mlunial). :Eimniyıot Kara\kohı yn:taıkhaJ11es) oil•aıraik ıınuvaJkJkaJtıen ikul-
i!.amilnı:ası ha&Jkınd'a · 
'r. Büyü!k Mfulılıelt !M!ecllisi nrumına •miHeıtleı·arası kongre, kon:Mra~ns ve ikoınis
yoni'ara lişıtiıraJk ,edec-ek zewı:tın gözıetımE'leri ıiea;bed~n lhu~usa,t haık.kındalki 

ıta'lih:n.ıwtnam~C>ye dah· 
T. ll3üyüık ·Mli!l.1eıt Meclisi Sıt~ıiografi kur.'m ic;in ·hi ı· öğıı<eıtıuen ile •ha1•iç.ten 

. aJhın.ac·aJk öğrencli.ıl'eıııe ücret veıril:rm~.si halkıkında 
Stıeno'grafi ıkursı..ı hiılkıkın{la itamAm ~l.iıJen tıı:liımıı .tııameyıe dair 
Mijii Saraylar ayınıyıaıt taliımaıtnarrn~i haıkknı<la 
AVTUpıa K.onseyi islt'işar:i Mecli~i:ne ~mt:ııla0a ık oJ-an temsilcilbeı·~miz, Reô.Sliği
ne .Aiııkara Mebusu Muhlis Ete ve MuhasebeCJiliğin~ de Mani~a M~bıısu 
Adnan Karaoornanoğlu'nun sl'~ildillde~·i haıkkın<'LfL 
B. Mil!l-et ·Mıecllisi 1954 yıh hüıtçeısi•nin E cetvelindeıı, yeni Meclıil) binası 

~ci hizımıertinde c:alı~tırlll.mak 1.iz<'re h~r makinim kadıı·o,<mnun ve•ri'Ilmesi 
h®k!kında . 
Divanı Muhasıe'baıt Azasmdan İhsaıı Erenli j]e Kemalettıin Arıvay'm yaş 
haddine IJ.lhışmalnn (liolayliSÜylc 1],yiıı· yıl da:h·a isilh{hımlarına dair 
V. Mli:l~:eltler'arıası Sanat 'J'enıkicle,::iılıeı·i V<' Y ıı zm·1arı KoTIJgt•eısinin ı:ı çı.Jışımıı 

~lıe 'K.ünde ya.pıiJ!ınası halkikında 
'r. !Rüyüık Miilileıt Meclisli. 'tiE'mivlilk iş'Jeıinde ~ahşıtı·ı·ılmalk üzıeı'C jıkfi. kadronun 

't!{Hiıllfi'fill•lf ·~ı:ı:ırr!-lJA 

tÇTtMA : 1 

S31yın tnı-ebU8lardan bazılıaTina izin ve.rHrmesi haıkkmdı~ 
H~ta!lığı dolıayısilyıle ilki ay'dan fazla l'zin :a-l>aıı !:mnh· Mebusu Elkreuu Hayri 
ÜS.tündağ 'ın lt~hl<ris'atının w cil'nıesi haıkk:ında 
T. Büyüık Mli'llıeıt ·.Meclhıi: iKüıtüplhane Encü:rneni azahğına Bahlt'esir tMoousu 
Munıeıt K ocalbıyiJk'oğlu 'nun se~ildiğine drui r 
'f. Büyük 'M'Hı~t !MecllSi 1Ml'mu'I1}arı Diı>ipiilı K'Om~syonunnn lmrulıduğuna 
daar 
FI!orya kö~kh::nw.e aiıt eskiırnliş, fersu.del-eşımiş, ln:l'llanıhnaz ·bir haJle gc1miş 
ve rmıiıaıdı da ıdolınnış bu'lunan eşyıanın ıkayııtl ·arHıın t!elilillni halkkında 
T. Büyülk M'i!l~e't ·Mıeclfu:ır iMu!hasebe Şe:filiği!nde 0al~maıkıta ol:an Enver öz
~dp'a, ·a:liı.nıaik,'ta olduğu aylııkla ıkadro ayıbğı arasmdıwki ra11kın tazminrut ola-
rak vıeriiJımesi h•rukikında 

: 35 . 19 .<:ll . . 1954 : · n{).ğan Ç'Oculklıarı için yar'dım isteğinde bulunan, 'l'. Büyüık M±llet Mıeclıitıi 
'hi1IrMtltillıe:Mirıklen ·9 ·hi:ameH~yıe yE~rdım yıapıiJıması haikJkmda 

a6 · 19 . ,. n · .. 1954 T. Büyıülk iM!iNıet ı:Mlecl!i& . Maıtlbll)~ı CI1tçi Y ardrrn.crsı Nuı,etıt:Mı. Çaitıaı~baş 'a., 
hastalığı dolayısiyl~ yaTdım yıı1nlınuısı h•aılclmıda 



Ka.raı· 'İ'oplantı 
,o_ rtaıihi 

:n . ·ıg 11 1954 

:)8 19 11 ]9'54 

:J9 i 12 1954 
40 7 12 1'9!}4 

-!1 7 12 ]'9-54 

42 7 12 1954 

43 7 12 ' 1954 

44 7 12 1~54 

46 7 12 1954 

46 2s . m . 1954 

47 28 12 . 1954 

48 13 1 1955 
4-9 13 1 1955 

GO 1ı3 1_ . .L9fi5 

•;)1 18 1 . 1956 

5-2 H3 1 1955 

53 13 1 1955 

'5-:b 13 ı . ' 195'5 

55 13 ı 1955 

56 1_:3 1 1955 

57 . 13 1 195'5 

199-

Verilen Orararın özeti 

----------------~--------

'1' . nÜ(yilik Mint"t ı:Moeel1~ Steıwgıı-aıi'i ktn'l:ln talimaıtııamwh1in ·3 ncü ve 4 neti 
mak'klel-eıinin taıdi~ti: ·ye -1: ncii ınadd&ıine de bıir fJik:ra i>H'wesi h-alliılnnda 
'T. Büyıii.k ıMli:H(')t, iM~liı:ıi he kçil:iğinde ~<thştmbna.k üz~ re tilki kadronun w
l'Üm~j ibaürlkın~la 

Bayın mıebuslaı"dan .buztl'arın.ıı izin ve-r•i1ınesi ·halclonda 
rrı . 11üyüJk Mi-Nt'i Me-c'lrisi! 1955 yılı .bütc;esin~:n Jtt'1:Jh.'ilk Nl_~leı k ıkajbnl adilldi
ğiıı:e daıi•r 

Yeıı:i iMıecliıs 'binası llnzrn'etıliJf.'l' kırdı ·O'Smıda hu'ltunın Th:ı:sya :Mif)lmuı•luğu lkad
ı ı_•o '"e ücretinin t·esbirti ·Jıaık!kıru-la 

M'i-111 1Saıraylıa'l'a afut zıy:aa uğramış, k-rrıl~nnş ve kul1'amJlınaz ~)lT hak> ge1ınıi:8 

eşyamn kaydının 'tıeıık:inli ha.kkında 

l10'lmalb-a'hç-e Sarayındanci V-e-lh-dıt DaS.rminnı Edehiıyart: Paıkült€-Si ta.rafından 
ıtafir'J>iJye -edi'l'€'1~< Mi111 :Saı•ayhır müştemd,l'fitı dalıliiline ·alınması hrukkında 

T. Bi.i.yii.illc MliJ:lıet M'eeliS!i !luı:pır;ı önünde ot'omoll:Yil1ıerin parık yapmaTarının 

uygım oJıma:dığına doo-r 
M-hllli SaTayJ:aıtXl:alkii .taı'ilhi lk.ıyımeıti Jıa1z '<lit:nuyan 're tamirleı1i imlkarunz bu~u-
1118-~ı oeşy.a:mn ·t!e-.sb'iıt:i i<:iu Jkjsv<eilrul~iııden Ba'hıkesfur M-ebu;<>u F.ısaıt Bu<d-ak
oğ1U:'mrn Rıyasetıind(> 1-fh:· ıkomisyon t-eşlcili :h'a~kında 

İNŞilk liistıed,e va2iiıfe ve a.d:ları ya:z-ılı O'lan Büyük Mihlet ~1liisi ımüıstahıd-em· 
frerin-e 'Üstün başa-n}arrndan do'raıyı ~7-5 Hramn rlüşün[11ımiy-e-n gid:eırl'er ter
ti:bi.ınden veı-iQ'rn~ ~vaJkkında 

'MliıHi Saraylıar 'Müdüırlüğüııde !bulunan bir ·aclıed İsparta ,haa~mm Reisi
·cUlJnlhur KlöŞkü ~Ji:n 'V'6l'~1m:esii halklkındıı 
Sruyın ııne1msla-ı.ıdan bazmarına izin •verilm-esi iJ:mlkıkmdıa 
Haıstabğı· ·a·oııayıısiy'Jıo ilm toplaiııtı yilında :ilki ayd'an :f.azlıa izbı a\J:an SivaB 

'Mıeıbusu Nuı~ [)eu:nira.ğ'm tah:si.-satınm VNilmıesi lha'klkınd•a. 
Ha!Stahğı dolıayı'!liıylc nm to-pl&nt'l yılı i-çind-e i:ki ·aydan -fazla mn 'al-an ll\9tı:ı.n~ 
1l:ınl1\foousu Ncmn.i: .&teş'hı. tahsisatımn wrHmesi halk:kında 
'Tüııkiye Büyük Mriıllat Miee'1isi ıhi?ımeıtlii'lıeı-lnd-en Öıu:cr Gıöıkba~, Yusuf Yaıı
haikıan v~ M~'kinist N'fc::ıH 'raşk::ın'-a, doğtın ~ocuadarı 'i<:~m yaıı'dım yaıpıhna..<ıı 
lh aikllnnda -
Di.vanı Muhascbat Reiısi ·Muıhiithı Güriin 'e- a:lnıak1:a olduğu a:yhı'k{}ıa ikadl'o 
ayhğı ıara~ınd'alk!i faırfknı ltamn.~naıt o-uara!k 'V'erilınıE"Si. lhaık!kn~da 
Boy']1eıfue-yıiı Sarayı Aılur K-öŞkıii müştıeımiilatı iıl•e m·aZJiıs'ill!in Deniz Kuvvotl:e
rine ta•lısis ıedıHip ıeii.Hme-m'e~--ine •dait· t('jkli:ili iı1ceJr'mtek iireı't' •teı}'ki1 ed.ilen 
1oom'ii<ıymı ba!l~kmda 

Y.em ~e-c1ils ıoonasımn mefruşa-1 v(' tezyinıı.tı işlerini ıteı1tıip ve ıtıanzinı etmek 
üzeı•e Hcwru:lan Mo:misyoıı ılzasmdan hıeş taıta iicret wı-Hm:egr hıaıl.ikın:da 
1\IiHi: Sal"ruy1aırın elleıktı--ik tı{'Sisl<>rini ince-lıiyf'n 1wmi!>yon nza.smd-an dört zruta 
Vl"l'i:l{'ceik ücııe-:t haiklkındn 

Dü:nya Sağlvk Kong·ı<esirı<hı yapacağı ıoplnn1ı i~.in Y~ldız Sarayı Şale K~§· 
künüıı t.a:hs'isi11'e tmii'swad•e oorldjğii hakıkında 
18 noi As-keri Twbal)et ve l<~czııcıl~k D&kiimıaıntıısyo_n !Kn~fera.nsı tilıe IBeynel
miil-el Agkeri rrıp Kooriıt~mnin yapa<}aklıarı toplantı iqliın Yı1dız Sarayı Şalıe 
lCöşkiini.in ~ahmsiıııe müsaa<tr ('dıilcl~ği hrnk'kn1llia 



Karar '!'oplantı 

No. ıtıa.riıbl 

58 13 . ı . . 1955 

59 1.!3 • ı . ı955 

60 29 . ı . ı955 
61 129 .· ı .1955 

~ 29 ı . 1956 

63 5 2 .· 195'5 

64 ı2 . 2 . 1955 
so· 12. 2 •' 1955 

66 ı2. 2 . ı955 

67 ı2 2 1955 

68 2.1) 2 1955 
69 25 2 . 1955 

70 25. 2 1955 

71 25. 2 ı955 

72 25 . 2 . ı955 

73 25 2 ı955 

74 25 2 1955 

200 -

\~erilen kıı.rarın özetJi 

Dünrya Öğre.tmcn MesleilclJeır:i. KonrederaiSy.onunun Geınıel Kurruılunun yapa
oo.ğı toplantı için Yıldız Sara.yı Ş ale Köş!künün talhsiısirnıe müsaade edıiıl.diğli 
h•aikfkınıda 

MlitlHi Saraykur ltesisl'el+m ineeliryen zevaıtın tanzim • eı1Jttilldıeıii prdto.'kolün 'lıa.s
vii'bed±J.:diğindıen bu işlede va:~irelendir.iılm1ş be§ zata ·ücret vıeriliınıesi haik
kmida 
Sivas Mebusu ıM. Nurattrin Turgay 'a izin · veci~mıesi haıkflo:rıda 

Türikiiye IBıüyük Mliılillet :Mıec'Ilisi encü.men odalarlylıe gıamno V'e lokanta los
mın-a .rn.isafiır kaJbu~l edilmemesıi haıkkında 

X. Beynıelmi:l-ell. Yıoi Kongresinin YıldJZ Saraıy'ı Şalıe Köşıkünde t'oplarııma~n
na ımiiisa:ade edildiği halkıkmda 
Türnkiye !Büyülk !Millet ·:ıvrıecl~isi R':iıyaıSe·ti tJar.afında:n, !ıtalya ParMımıento REri
~n Rli.yasıetinde ı'5 :m~buısıt·a111 ımütıeşekfkil b:iır hey€1ti:iın Türkiye Büyıü'k Mii-
1ıeıt Mıecmnin misafirl ·olıaı·alk mıem'l~~eltjımlizıj ziyarete davet edr1ım'&'3ine daik 
Sayın mebusı}aroan ıbazıJ arına izıin ·veril ınıeSi hailillanda 
Hastalığı dolıayısiyle bu toplantı yılı içind~ ilki ayıdan fazla izin alıan An
taılya -Melbusu :Fırutiıı DaJamaıı'm ta:1ısisatı haiklkmda 
Tür:k>)ıye Büyiilk MiUert M·ecllisi Ma'tlbaasında MüceHıit Emin Eııkımen'ıe, doğan 
~ocuğu .ri~in yardım yapılıması lha'k!kmda 
M:i.Net1erar·ası Ül1'irvıe-rsiıtder Derneği·n'iıı llcinci. Genel K;onferanısının Yıldız 
Sara'Jl Şal~e K~üııde ;topla:nıtı yapması haıkıkında · 

Sayın mebu.slaırdan ıbazı l arma i·mn ver.iJımesi. haıkıkmdıa 

Y·e.ni Me>cliıs ibinıası tesiwı tıınn işlıeitırne v,e baıkım işl•erinıdıe çalışacaık .eLeman
lar'l'a MeC'llis v~ MıiıHi Sa l'ayılaır g0çi1ci hi~matliıJe·riınc a!İt 'i.ti.şık 1mdr:dLarmdaıkıi 
ücretlecin kıendi~mn~ Vf'ıilım~i ıhalkikında 

'l'ür1ciıye Büyillk 1Mi11et )liec'l~ Stenografi ;kur-su öğr.etm~en5.nıe 300 ·lıi:ra üc
·r·et ve harıiQtleıı ahnacalk on >Stajyere de iıkişer yüz liTa V'eriıl.tm•esi hıaklkında 

Tür:kiye ıBüyü'k IMi'Het ·~1 eelisi ımemuT ve hizımetılJ:i.lerine, lkıanunu gereğince, 

:fazla ça·bşma karşı'lı ğı o laraJk fiHen ai]maJkta oldukl-arı ay'l:ııklarınıa göl"C 
ibli:re·r aylılk niilspetinıde ü .. ı ·ctt vedlmesi ha·k&ın<ia 

Büıtç'e mü•Z'aıkıerelıeıı.'i sonunda ger.ek 1. D. Teşeık:küUeri vıe gerrıe!kıse Maıli'ye 
Veikalet1nden tovzli. ·C'dilın~k ÜZ'ere verilen ikraıniyıenin İıclıare .Aımirlrerli ve 
Umuımıi: KrutiJp ta;rllJfınıd a n yapı'lacaık 'bir ceıtıvıeJ muciiıbince t•e:vZili: IJııaık!kında 

Doğan çoc'll'Mawı için yaı'dı:m 'isteğinde ·bulunan '1'. 13. M. Mıecl!i:si Mzmıetii-

l'er!hıden li.iki h:i.zmıetliye .v ::rdımı yapı·rmaısı •haı~kmıda . 
Difv'anı Mulhıagebrutın 19.3:J yılı bütçesine bağılı «E» işaıı-etıli: ce't<vel mumlbince 
ücretl~ri Ditvanı Mulhas,•')atça ödener~k -o·1an m~slıelk fkursu öğl'eltlm.en ve 
idaı'() nnemum lkaıdı'0'1arı :ıa~\Jkındıı 

76 25 . 2 . 1965 Tül'lkfily~ Büıyüik Millet i\leC'l'i.si Riıyasoti •tarafındn.ıı, lrak Ayan ve Mıebusaıı 
Mıecllis1ıeri ReisleTii dabH olmaık üzer-e ll zatilan mürt:;eşe,kikJİil ·h1r hıeyet·iu Tül'
kıiye Büyülk Mıhllet M•ed !:·ri.nin miısa;riri olıı ·ı·aık on • b<"ş gün 'kaılrrnaık üzıerıe da
wt'i. 'haıkilnnda 

7•6 '27 . 2 . 1955 'fiürıkiy·e ıBüyiiılc Mlillot :\lecli~i n~mına dış meıml~~etlerX!ıet'kıi crwngt•e, konfle
l'ans, lkamisyon v~ mıi'H l'1lt-ı·aı·ası birN:J\'let•e. tören ve davıet~et·l' 1955 yılı 

i<: inde katı'la.ealk Tür<kıiyt' B. '\IT. J\lf•N•lisi ~ za~n i'! e trl(>'l11Urilıarma vıe·r'illecıeik 

revm~yr 'h:tkıkmda 



Ka:ı'a.r 't'oplanıLı 
N(l. tarihi 

77 ) 27 
78 J . 2 . 1955 

79 28 . 3 1955 
80 28 3 1955 

81 28 3 1955 

82 28. 3 1955 

83 28. 3 1955 

84 28. 3 1955 

85 28 3 1955 

86 13 4 1955 
87 13 4 19·55 

88 13. 4 1955 

89 1r3 . 4 . 1955 

90 13 ·. 4 .· 1955 

001 -

V eril en lnmu·ın özeti 

Moeırhuım Aıtatıü'rik 'üm zı.i:kıymet eşyasını tesbiıt ede·cek 'Jııeyeıte kaıtrllm:aık üızere 

Tüı~kıiye Büyü•k MiH'elt ·Meclisi mümessiUıerinin dıe aşıtiraık. etımeleriı haıklk:ın

dalki Malirye Veıkaleıti tıail'e•bıi 'l'. B. M. MıeciiSiın<i. 'i.lga1ıenıdi'rlnl!iyıec.eğıi ciiihetlıe, 

uyıgun görülıııı<ilyıeı,ek ıbn hel)'et·e işıtıiralk eili.i.lııneım:esi hıı&:lkııııda 
Saıyın mebuslardıan !bazılarına izin vıer1i'l:meJıi halkıkında 

Doğan ·çocuğu i•ÇIİılı ·ya•rdrm i~ğıind•e bulunan T. B. M. M.ec1isi Mzımıe!tı±l.ıe

rinıdıen Dul"'UUŞ Kö'Se 'ye yrurdım yapl'Lması ha·kıkmda 

Maıtbaa M·aık'iına Balkım Ustası Osman Evinsay'ın, c·en.UJze masrafına. ıkiaTŞılık 
oJanak üzıere yfllrıdıım yıapılmaısı haiklkmda 
Fl:·oryaıdaıki: Denliz köşkü müştoemilaıtındaın gamj bin~ımn !bir losmımn, be
ledıiyıeye alit ıınotor'lu vasıtal•arın ırnu'lıafazasına tahsisii'nıim uygun olamıya
cağına dıaıi.ır 

1!955 yıh :i'Ç'indıe Md~'li Saray vıe 'köşiklerdıe yaptmlaıooık ç~§']tli ıtaım:iır işlierin

de 'kuUanıılacalk. rişçil ·er ıha•klkıııda 

Beyılie"lırnliJel Krimin•el Poris Ko~yonunun yapacağı topla:ntı içlin Yıidız 

Sa·ı,aıyı Şa:le Köşikünün rtalhsiıSiı haıldnnda 

T. B . M. "1\f.ecllisi Maıt•ba.ası mensupla:rma, günde adaım bıUjına he§ier yü•z g;rıam 
süıt vıe·r:iılıme i haıkıkmda. 

Sayın meıbııslardan bazı'larına 5.zdn vıe•r.Umesa hakkında 

Hastıaıhğı dıolaıyısilyıle bu j'oplantı yılı iç~n:de illm aydan fa~:a i'~in alaın İ's
rtaınıbul Mebusu Nuri Y aımult 'un 't·alhısdl<>atı haık:kmda 

Hastah ğı cliolayısiyıle bu toptanltı yıh ic;inde iki aıydan faz}a imn wlan Y oz
gıwd Mıebusu Öımer Lfııt:fi Erzurıımrluoğlu 'nun ta'hısl~satı ha:kıkmda 
.Doğlan .çocuıktaırı için yardım isteğinde bulunan T. B. M. M·ecllisıi: Ma!tlbaası 

MaJkin'isti MJı:ıhmet Ünaıl ıile hizmetlıll•eıo~den Saıdıık AJkdemir, EiliV'er Kaya ve 
Sadılk Tırpancı 'ya yarrlıım yarpılmıası haıklkmda 

''I'. ıB. M. Mec'HS.i 1955 yılı büıtGesinin 453 ncü fa:slınm 40 ncı ımaldde>SindeJki 
1 700 lllıra ödeııeğ'in miisaıvıi S1.tTıe'tite Pral"ra.menıto·lanrası Birıliği Tül'k Grupu, 
Avıııpa Parlamenıtol'ar Dir.J.iğıi Tül'lk Gı·upu ve Paı,lfi.mıentolıara:rası Birlıiği 

Tuı;iıım Grupu ad'larıııa t·a 'k.s~ımıi ha•l\lkında 

91 1>3 4 1955 B. Mre Ribanıd'nun, Fotoğrafla. Türkiye 'kitabı ıiçin, Mi1l'li SaırıayJarda fo
t'oğı·afla·r <:ekoeıbi1me.<fl l1'e nıü . ·aat! e edildiği halkıkmda 

92 · 13 ·4 195'5 YıerıJi Me·c'liıs lblinası JıSıtma millhendiısi Ah'ın€1t Koba!k'ın &ybk ücre'tiimn yük

S€'l1Ji ı1me~i h aıkik.mda 

93 13 4 1955 · Do·lmabahçe Sanayı ,Muarye·d>e sal ıonunun tamir işlerı:·i halkıkroda evvıel<ffi ku
nümuş oJ.an 'I1aH1i Komi:sy:onu rap'Orunun müıtaUhıısıııdan sonra, Kontrol He
yıestiııin vıa·zifeffine deıvaımına, bir Emanert Heyıeıtıi teşlcilinıe, işlin ıbu Emanet 
Hleyerti il:al'afmdan ·emaıneıte n .vaptmlımıa!l'ma ve pıxrfıeısör<lıel:"e v·erüıleca.k: ücre
t•in tedli•yesine d.air 

94 13 , . 4 J 955 .. T. '13. M. M~Ccl1ıs>r yeni b/inasının druhili tezy.inat ve teicişat i~leırini tertip ve 
t"Bmıiım e'tıme[c iQ'in teşki~ olunan komisyon v•e ·bu komisyonun te.~ki'l oeıtıt.Lği 

ilhtısaıs komisyonunun rapıor.lannın mii'talaasından sonra , 'İ·hltıısaıs Koonis}"o
ımnun vıa~iresinin d~v.a nııııa, ·bi'Tlanın tezyin ve tefııi§.i i<:in 5 milyon lilral'ıik 
bıir tahsiısı&t ta'h~ınne ve 1htısaış Komisyonunda vazrife almış o]an müteG1'as
sısla1'a üeı•ert v•erHmesine rln.i · ı · 
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Veı-ilen karaTın özeti 

Saıpıı ınebu};;lanlan haul aJ·ııuı iz1.ıı \"t>l'itm-esi luı.l\ kmda 
Doğa n (:ocuk! an i~n .v"nl"'tlun is:1 eğıinde buluna n 1'. D. ~J. .Ah~cJıi.sİ hi;crn.otli
J-eı·.indıen ü~ lılizlınetfli'j"e yar<cl ı m yapıhna'Sı ha!l\)kmda 
Ya.J oTa •köşik.fllet<in!i!n Kiormına M(l~J ı mn il c <Clö ıfl beik<:i.sine -<:iıy olaı•aık rveri:t
m~ktc olan yiyN:'€1k 'istii'hJkail<'lannın naıkıt-en •v•etilmesi ll:ı.a!kıl{m(la 
l~iyast><ti Cumhur J)ah•rsi 1953 yılı büıtf;'ffli·ıı~n E celri,elindc, 87·5 et· lira 

aylvk Ü<'r-eHe i ' c 11 ay ınüdde<tlc hi.r ah~ıhaşı 1 c biı· rle ındı·ix1ofleün i'Sijh

Ja~n lan hackfkıud.a 
Saym ııı~lmı,;,lardıııı •bazı'hıtına izlıı v·eı,ihııefı"İ luı,kıkwda 

Doğan t;oeulklan i<:] ıı yaı·dım isteğıLnd€ hnluna ll '1'. B. M. 1\1eclilsi iliwmetii
.J.eııi!tııdeıı Hüsnü Kıı§1kç:ı üe M<f.'lımei .Acar'a yaT<hrm yapthnn.sı ·hakkında 

Doğan <:ocuğu i<:.in yardım iı4e~in<l\' huhmnn '1'. B. ~'L l\11edis;i daik1ıiJıo.laruı
rla n :\nı·cittin Ö7..rlcnuı·'p ym·dmı ~·apılm~sı .hıı lkfkında 

'1'. H. M. ~fecli"''i Maıtbaarsı i<:inı 195:-i rıııali yıh hü't:ç-e}iine m~vzu taıhsisa.Ua 
bll' zımba ına!kinasınm f>aıtına.hmnası haıkıkm.dn 

Avı'l.lJJ<~ı Tuı•iznı Ko'Icisyonu tımıfınctmı tertıipl'('n<'Ceık fıilme Dolmaioo.hçe 
Raı·.a.yının Mnayrde f!alonu üe JıariN•n i1lte.rHild\>ri lnsunı ·abnauc Üz.<>ı-e geı•ekli 
müsıı:ı.d~ıı.in V{'J']lilıiğ1 ha~{)kıncla 

Beyl<-rheyi Ranıyı Ah rr lGişkü müı;t1.>('nülıl1.ı İ:]{' aı•azhü ·hın'iıcolııı:ak üzere, 
<ili<rilk li.stf'deıki. kmmın mCiktep i~;i1ı 'lüzuıııln ı·esmi mü~~nJiılil~ ~apıf.ırı1'rı:w.k 
~m1ti_ le Deniz Astst~ha.y Okn1luııa iahsi<ı'i hanı:ıkınd.a 

JO:) 26 . <J • 19!)5 T ... Turizm Kunıımı 1ara.fından hazırlamın ıwogram gereği?.ıce M·n:yıs ayı 

i~inde ])o1'nıa~1ah(:l' l' t' Heyı]et~ht>ryıi 1'!arayhıı·iylr. Ay;ıuılı Kavnik Ü<aısı·ı~ılılı ge
zHmesinr ınüsaa(Lc ('(liılm·esinc dair 

106 26 5 1955 21 'l'e<.mmuz 19fY0 'taüh'inde top!Jaııacaık o-lan 'fi.iıık Hava 'Kurumu 14 ncü Bü

yüUc Kongresine 10 mdmsun katılana;sı h&l<!kında 

· 107 26 3 1955 ..:\~ıım'ilkan fi1Hm şli.rketi. DucUıc.,v nictures Coı·p opera.törlıc1i tı't'l'ı:rfm:dan Dol
ınruhııiiH:C' Sara,yının haeic·en filmini~ı C:1?fttilınk'si 1haklmıda 

108 2fi .) . 19-53 A vnwa KIQmı.eyi lM:işın"i J\-fe<> lisıinin top 1 antL<ımd a meınl'e'lrotimizii. -temffiJ 
c-d€'eek ın€'bu~laTm Umumi lf.ey<'i.l{' ynpılan iki s(>c:imde ·<lıe nısap •temin <!diL 
l€'ınodiğ':ill1d-en ı,;ec:Hwnemesi cloJa.yısiiy)l(l Kasllrn ayında ye-ni ı>~imı ~ııpı 11ıncnya 

ıka'Cla. ı· lrtl<"Zkfn· mN'li'i'lr i~tira1< ed+lmemesi ılıakkında 
J09 ·26 . 5 1955 Mil'lietl'f't'at·mı;;ı Resmi 'rnı-izm 'reş't"klkiB~·eı·i. Birliği 1cra. Kollııi1-erı>'ini1ı yarınr-ağı 

topJantmın Yıldız Sarayı Şalr Köş.künde yapılması haıkJlmıcla 

110 26 . ·5 . 1955 Dolmruha.h<)e Sarruyımla. yeni ıhrin:ı He Kızl111rağ•Mn Da'i.resinde tarlhi kıym~'tıi 
halı hulunmıyıan 506 n<aJemcle 9 4R9 par{~a eşyanın secyi~oen heyet 'taı•afmdan 
t-etkiik:ı:ne ·ka-dal' bir onuaınwl 1' a.ypılmnun asma 1(la ir 

lll 26 . 5 1955 Yıldız Sarayı Şale Köş1<üni.bı trc-frişi ic:in sarnylımdan nalkıl~liJien eş~ının 

t'esm'i ziya·re1 ·<lo'hıyısiyJe yıine nıe~kftr ·köşil<:rt'(' hıralkılması 1ıaıkikm<la 

112 4 . 6 . 1955 T. n. NJ. Me<:li<:;i Kürtüphaııe Mü<liirlüğıünr t~ ·.vin f"dilen 'Mf{'qrilh. Eg'e'ye. al
ıııalkta olıduğu a.ylilicla ~m<C1ro nıylığı ıırmmııln 1kıi fm-fkm 1 nzım1nalt dlarnGc ·v'f'
riirı:nC'Si ha~mun.a a 

iı:~ 4 . G . 1955 ·Doğan (}Octılldarı ie,in yat'dını isü~ğlinde bulunnn 'J'. B. ·M. Meclisi M1a,t.baası 
Opera'tÖt'Ü Ha.ıntlu:11aJı Düşiiııc~li Hı> 'rcııtipr~ J<'~v:r.i Ulupınaı·'a v~ O~m't.ör 
('nhit Engin'e yaNlım ya,pılımısı hn.kkınC!n 

114 -± . 6 . 19:55 1 'mll!nıi Kati!bdın iha'Stalığı rloJayısi~rle ·kı"llrlisine vrdk~let rdoen Kammdn.r 
1Iüdürü F ;ehmi GüDi'en '1c yardım yapı1ma.sı hakkında 



I aı'ar Toplantı 

No. tarilhi 

1 L) !j 6 1955 

116 4 6 1955 

J 17 4 6 1955 

118 -:1: (i 195'5 

] ] 9 1'5 !) 1955 

1'20 4 . 10 . 195'0 

121 16 . ]J . 1955 
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Yerilen kararnı öu,Li 

1'. n. M . .Meclüsİ yeni bina.siıyle m'ÜŞ1{'U11ri'lliıtının i<_: '"e dış tezyin Y(' t<'fı<iş i'f;
lıeıi için -knrulıa n h~yci haıkkınıdH 

H:İilıton olte'lli · ıl'in a<~ılışı mün.asel)r:tiyle ::iıı .ym Baışvekil iarafmd.mı verilecek 
ba:lo ıi<:in Yıldız Snrwyı ŞaJe K'öşikünün ,ıa:h.~i<>~ halkıkmda 
.. Aynıalıikaıv.aık. Kasnmn halk taı'll:ıfın{hın gezüe-b:ilmes.i i~n h:d'tanın hh· gii
nihıde a~ıı'k :buaunô.nnrlmasına. diğeı· günlerd<> ele rlıa~h<:es'inde de g<ezilip din
kııı'illmffiine dair 
'1'. n. M. Meel~ı>i l ;nborani.Jığın(la <:ah~1ll'l1Rn .Ali Ünal'ın, ::ıllmaQ"ta o1duğu 
aylrkıla ıka.(ho aylığı aı·aı;ıncla!ki f::ırkııı tazın~nııt ol, rruJ· Yeı"ilm<"Si h.a;lcl<uıda 
X. Bey.ne'l ını~ılel YoJ. Kongresini'n açılı~ mNasimine, E>l~rik eerey.aııı ' "eril
meme•k \kaıy'diy'le sant ];) t€ıı 17 ~-r kadar Dol~mı:balıı:c Sarayı Mr('ra<Siın sa
']{)Jıuııun tah(<;risii ha!kilnnda 
W55 yıh ic;Tnd~ MHli Sara,\- \'<' :J.;{i.şk!Pl'<l~, nıiitE.'fcı'l'ik taııni1· işl~rinde <;.allş

tınvacalk i~i:l<"r hıılkikmrlıı 

İÇTİMA : 2 

ı:hıs eski ına.tbaası ile 1l'eclis bim:ısı ara · ındaıki sahada muvaıldkaıi.en .Maliye 
Okuluna üıiJısiı'> eclihıı~~ .ıhın ıwmbr ~iD~ynlı lYi nam n teneffü. • ma.haUi hak
kındı.L 

ı22 16 1 ı 1955 '1'. B. M. Mrclrisi lnııh<:emnıde ~ahı:ıtmJ.an .altı ımwıııkıka1 amele.ni~tı ia;;i D.)' tla
ha çalışma müdıdeıt]ıeıiınijıı uz·aıtılnıası ha1clunda . 

128 J 6 11 1955 '1'. B. M. M. Kürtürphane Encümeni azahğına. İclmıe -~mirrel"in.den Ko('.a€1i 
Mebusu Nü~hE"t Alkın'ın st>~ildiğine clMr 

124 li) ll 1955 T. B. M . .Meclii~'i .N.Jlemul'lını DjsiıpEn K<nniıs.yonuna, Ba1ıkesıir 1f~ıbusu Esa:t 

125 ..16 . ll 

126 16 : 1 ı 

127 16 l•l 

128 ı6 ll 

129 16 ll 

1955 

J955 

1955 

1955 

1955 

13udrultoğhı'ınm Rjtyıaseti aJtında Ka.yseri 1\i['ebu-su Önı€r Maı1, ve Focaeli 
Mıelbusu Nü~het Alkın Ye Umumi l{i\tip Rerot Sezen'uı se<)il.d<iğin~ cl.air 
A'"ru-pa. l<'onseyi !m~i~ar'i 1\fıcclisi Reisi rHe Gen€1 ::ielkre'ter'iıı.:ıii:n nıeınlıelk:e-~~ıuize 

clav<e;t'lleri halklkınc1ıı 
'r. B. M. M. Muıhafız Bölüğü r~ya deliteı•indellci 'kayı1üın, yazıhane C()Jlnba
lat·nıın kmlumısı d'ola~rısiyl" s1 ,liıımı("Si haıkkmda 

YıoJlli 'Meclis binası BaşıniihendisJi~h bwlrcwmnda.lci .Jdiımı san't.ralcısmın 

kail.roou haıklkındıı 
MiıJıl·eıtl•emTası H.al\iııı lı)n.stitüsii () ıırı Kongı·csine Yall(lız Sarayı Ş8le Kö~kii

nün taıh$isi hrukikında 

DolınUJba'hçe Sara,yı ıitle müşt·eı:nilaıtınümlci ıhunln ve eski eşya ve m-efruşattan 
sanat ve tarihi .loıyımet'leri IJ:mlunanlarmın tll'ltlki'k \ne lt.efrik edllmesi 5~in 

.Askeri Mütc ile Etn'oğraJya Müzesinden boir heyetTıı ce1bi· halldmıO.a 
130 16 11 1955 DDğan <}<>cukla ı·ı için yardım istıeğ.inıdıP lmhman 'l'ü:ıikiye B. l\[ M-ecl~sıi müs

ıla!lıdeiıJJ'I·eı+ndoen 9 .J\JişiJ'(l yaı·dmn ya,rnlma:sı hakıkında 

131 16 ll 1955 · '1'. B. M. M()c]ıi:.ı;j- Daiı"f' Müıc1:ih'lüğü Amhar ve Le•nazını l\'Lem uru l<'ahrettin 
Kıhç'ıı, a'llnıak'tn o~üuğn ıwJık·l<ı ·kadı·o ·nylığı ;n·a.gındand fank.ın hızmiırıa:ı. 

ol ara!k 1\"eı•Hm"'si haıl\ıkmda 

132 lG . ll . 1955 1
]'. B. .M. M. Muihas<"b(' Müdüı·ii Tace-tt,in .. A.lparman 'a, a1ıınall{tta <>Lduğu ay
ltld:a kndl'o ay1ığı arasındakıi fmılan tazım~n:.ıit oluraik wrilme İ' hafldanda 



Karar 'l\opllantı 

No. <fıarlıbi 

---
ı33 ı6 ll 1955 

ı34 ı6 ll ı955 

ı35 26 1'2 1955 
136 26 12 1955 

137 '26 112 1955 
138 26 12 1955 

139 26 12 1955 

140 26 . 12 . 19515 

141 12 ı 1956 
142 1'2 1 1956 

143 12 ı 1956 

144 12 ı 1956 

ı45 ı2 ı 1956 

146 12 1 1956 

147 1!2 . ı 1956 

ı48 12 ı 1956 

149 ı2 1 1956 

]50 12. ı 1956 
ıı5ı ı2 ı 1956 

152 20 ı . 1956 

153 20 . ı . 1956 

204 -

V erıirhen .ınu·a.rın özetıi 

T. B. M. M. dem:irlbaış e~ya ıkayııtılarma sehvıen kaJj"dedilen P T T İdare
sine ait dwvar rte1efonunun kaıydımn sıiıJ:iınmesi h<aıkikmda 

Tü:ıılciyıe B. M. M. i!lıe Mili! Sa:vaY'tar iıçin yap:dacaJk ipek1i dıöşemeilıilkl.~e 
,ku'l:lanı1a:cıaık olan Mi•]]i ıSar~ylarda mevcUJt bulunıwn maıloomenirn, SüımeTiba.nık 

Meri.rn:oıs '"e Herelke ve Halı Doikuma Saınayii~ Mi.i:C~SSesem Heroke Falbması-' . na vıeri1mesi hafklkınıdıa 

SaJymı meibuslar;da;n bazılla·rıııa izin ver!llm~sıi h·aıkkrnıdıa 

Bu ,t'opi'antı yı'lı i'çİ!nde ilki ay<km faZ'la iziın a.laJn Ankıara M~busu MÜ!nl.ta:z 
Faıilk Feniık 'iın tahJS'iısaıtı lhJa,kkında 

M.i!~li Sarayl'arrl'a •kaısıdaı•daık.i ıkaınape ta:k.ıml,arının tJam:irrıi haıkıkında 

Zaıbıt Müdürlüğü stenorgrlafları'Illdiıın Meihıııı~ Tun'ay'a, alımıaıkta olduğu aıy
lıiklıa 'kadro aıylığı aras~ndaıki ::i)a,rlbn ta:Zimi:na.t olaralk vıerHmıeSi lhakkmda 
T. B. M. M. müsta'hdemh,rinden ıSatı'~nnş Şiımş:ir'•e, dıoğaın ç.ocuğu için yardınn 
yıapı!J.'mrusı haıklkındıa 

Miıhli Saraylıada köşMerdeki lkJrrııhnış ve zayi o'.Lmuş bulunan eşy,runın ka

·yı't'laırının ıtıer1kiıni vıe de'vri kalbıi1 ~olan e~amn da İs'l!arıbul De:fltel'ldarlhğlltla 
devri V•e ona gıöı'e mezlkfı.r eşyanın aymyaıt rkJayıt,1aırı!l1!da.n çıJkarı}maısı h'aık

ilonda 
Sayın mebusiar.dran blazl!lm·ııra izim ven~lımesıi hakıkında 

Bu toplaTitı yılı 'iç'İ'Dide ilki ayıdan fazla izin a'lan lsta.nibU!l rMJeibusu Nuri. 
Yiaımut 'a tıa'hısi'saıtının vıeı·1Dmesi halkıkıında 

Mil'li Sa,rarylJadla 11\iaısır ve lk·öşkledn içinde bulunan eaıırvıali men!ku1ernıin Baş. 
v,ekale'tıe ıba.ğlı bir urmuın müdüriliilk tıeşkiii sur:e:ti~le bu uımuım müıdüıriluğe 
devrl. hUJSU!Sll'l1ıda !bl<r ,kanun rtek:liilini'n hazırlanmasına da~r 
ıBir .Aımeriıka.n t<enez?.iüıh g.enrilsi ,iJe İst'an bul 'a g~llerc'eik o1aın turı:ıiSrtl{ırin Dol

malbaıhçe Saraıyı nı ·gıezme 1 erine ımüslaade redil'diığine draıir 

ALnıaın uryrnklu ıiı'kl şalhısın nolmaıha:hçe Saraıyında fi!lliıın çeıkıme'lerine müsaa
tlle erdiı]d':iği haıklkınıda 

T. B. M. M. müs'tıahrdieımlrerinden ·ifkii hiz,meıt'lirye çocuik yar-dıımı yapılliU'aısı 
hrul~ı.ndıa 

Do']mabahçıe Sarayı Muary,edıe sa!lonnnun taihikriım ve t,aımiri işi için teşkhl 
'Olunan K0ımı~syon Reıi'S11iğ i'lı 'e, Re:h.~vıekil·l-efli nden 'J'oıkad Mebusn !hısrun Baıç 'ın 
seçıiılldıi'ğ~ ha.'klkında 

T. B. M. ıM. ~'D'i •binasmı n daıhi~i tezyıirnaJt v,e t•efrişrut iışlieri .içim rtıeşık:ill olunan 
Kbm:i:syon Rei.Jslriğıi:ne, •r{)'kad Mıeıbıı:~ lihısan Ba.ç 'ın seçlilıdı~ği haıkıkınd'a 
'r. B. M. M. i r~i'n Hm ı~aıdyo maıkinıw:n Hıe bil' şer:i!t% dilkrtafonun satmaimması 
haıkkınıda 

'r. B. M. M. 1:9'56 yılı 'bü1<:eH'in~n t'etikiık edıillrd~ğine dair 
D.ol'm!aibıaJhçE> Sarayı Murııye<'l·e sakımt tahckjmı vıe ta.mü+ne a:itt işlerin işçiliik 

1kısımımn ilha:~esi ;ı.wnillnndıı 

A:mer'i!ka.n Büyülk!e'lc;·isıi ile ~efal'e'l eı~kiınımn Y,a.Jova 'da Rı.iyaooti Cuınııb.ur 

Köşkünde ımi·safriı- 'lmlaca lda.rı mıüdde,t ~ar·fınıchı Md,llli Saraylıardan getirtil~
cek. fhiH\•haı>~e iade edrirJrece'k eşya haıh:ıl<ındra 
T. B. M. M. ımüıstaıhdemleıı'iınıden Mu~tafa 'l'amer· jıJ:e Abdu'llla!h .Aık:ta§ 'a ço-
cll!k yaıxlımı yaprlrınaısı ha,klonda 



Karar 
No. 

Toplantı 

:tıa.riıh!i 

154 20 1 1956 

155 20 1956 

156 20 1 1956 

157 2 2 1956 
1956 ti5R 2 2 

L59 2 2 195{) 

160 2 2 195~ 

161 2 2 1956 

1ı62 2 2 1956 

163 21 2 1956 

164 24 . 2 1956 
1956 165 ] 3 

1 3 19'~ 

167 3 1956 

168 ] 3 1956 

169 1 3 1956 

170 3 1956 

171 ı 3 1956 

172 ı 3 1956 

173 27 3 1956 

174 27 3 1956 

17'5 27 3 1956 

176 27 3 1956 

205 

Vel'ilen 'kararın O.zetJi 

'1'. D. M. M. mü&taıhdemlerrnden Yusuf Yanbalkan'ın tedavıiıSi için yaırdını 
yaıpıl maısı ih'81kikındla 

Sa.va.rona geınıi.s:'itıl(len MiJii :-;ar<ııylar Müdür'lüğüne tesli •nı edilen koılıtı1k ve 
sanda.lyaiann T. B. M. M. hi•ıJ«ısmd.a kul:lamlımatk üızert> getiı-tillmesi 'haıklkında 

Do1Inıııa'bah~·e Sarayı hah~e aıyclırrl:atıma ve doillan.ma tesisaltına ait iıhıal~ 

ha l<ikmda 

Sayııı .ıııeıbuslaıt:laıı ıbfızıla n na i mn ve-ril m esi halkıkmda 
Ru toplaıı:tı yıb i~iıılıki ayda ·ıı fiazla izin alan Erzunını Mebusu İıShaık Avni 

·Aıkdağ'a talhsi(SiaJtımn Yeııiıl>mesii. haıkkında. 

M'iıl1Jıei1eraı•ası Kömür· Ko~ıııisyoııunun yapacağı toplıantJ i~in Şaıle Kiöşkünii.ıı 

taıh'sisi haık!kı:ııda 

T. B. M. M. ımrüıs:t8lhdıemleı·ind·eıı ~ait Atınnet Yıldız'ın cena~ nıasrafm•a ya;r
clmı yapılması •l:mlkfkıında 

Div;aııı Mulı!a.OOba·i ilıasımlaıı K{'ıııal 'J'olluoğln illf' İ·hsaıı Ogat'ın ·kadro 
<~yb/lcllan ha!klkıııda 

Zall:nlt Mlüıdürdüğü st'e ııogra fkı.rımlaJı 1-lraıli.t Çwaıkoğlu 'na, a'l:mafk!ta o'Iıduğu 
ayılıık;Jıa kadYo ayhğ-ı a.nısındalk1 faı,kın tazınin•ııt olaraık Yerii'llmesi 'haklnnda 
OdDmalbaılıq·e Sanayı ic.:in y-anıgfıı söııdürınıe teııtibaıtınd'an olan oor moto
poınpun satmahnnııası haıkknıdıı 

Saıyın •ıneıbu~la1Xlan hazılal'lna iziıı n ı<i.J.ınt>si hakkında 

'1'. n. M. MecJi8i Jll('llllUI' V<' h~znwtlil ıeı•ine 5309 sayıılı Kanun nıuciJbince bireı· 

ına·aş nıilill)'el1:1ııdıe ]Juııa:miıyıı.' Vleriijqm"Sfi h<ıiklkrnda. 

M~lli Samyla:r Miildüı'lrüği.i Lt>\"azıııı l\i[emuı·u 11ıyaıs :fıı.gen'e •haffiialığı doLa
yıSilyle yardJim ya-pılm:a .sı halkkında 

Doğan (:ocuğ·n h:'in '!'. n. 11:. M. nıüstahdennlcı,indeıı Eşref Ü tihı'·e yardım 
yapılnnıa.sı lhalkkmda 
T. n. M. M. 11arrııınBJ dış mem1lt> 'k r:tlt>ı·deık•i 1uplanıtılııwı lı:ı.ııtıı}acalkkııt~a. v-erilıe

cıek yıeıwn[ye h:rukikm da 
Do~malhaıh(le Sar·aıyı iQ'e müşt t> milfıtındaıki hinahı·rcla •mi?'YCtü lıuıxla ve eski 
e.şy:a ilıe me Enışat h alklkmr1a. 
Yenli iJ.\fıecl~s biı111ası tt>sisa•tınııı i" letııw ,.t> bakını i~lerinde çııthşacruk ·eleman
ı a.T'lıa Mieell'is V{' Mrlli ~·ara y-J.aı· g· pı:i<·i lüzmct l~kı-i ni n :kadroiJiarmın kaJbwl 
eld.iılrn:ğıiıne dai~· 

M'itlıli Saraty;l1a.el:a. •l{iö~klerd~ 'ka.yıtJarı ter·kiıı ("('H~ 'ecek ve İstanbul} Defterdalt'
lığnıa dıevı,eıdiiJıecelk eşya lıa1<lkın.da 

'l'ü!'ik Tırı f'cmi'yetinıin yapacağı Loplnııtı iı.:i·n Yı,lıdız ~ıraıyı Şaıııe Köşı1runün 
t.ah~·~Jlle müısa:ad e cdiij 'di'ği :h aıkkııtüa 
Doğan Ç'oculdarı için yardmı isteğind-e bulunan T. B. M. M. ınüsta!h'dıemle
rinden ü~ hıizmetıily"<' ym"<lım yapılınaı-n hwldkmüa 
Riıy;aıse'tli. Cuınıhur Daiı·e'si 1956 yı1ı rhıiit<:esinin E cetvel[ kadroJ'arımld'a geçici 
MmnıeıtJıi. olaırıaJk biT a1h<~ıbaşı il·e biı· ıııetl'i·dotelin i·slt1hdamlaırı haıl{ilonida 
l)Qlma:baıhı:c Saıraıyı.n .dcı bulunall biı· tahloüıı habasmm resminin c:dk:i'lm<esi 
Ö."<:in oğlu Ekı'lE'nı Al<·önıer'in ıtalr·biniıı kıılml edıildiği haıklkıooa. 
Mi'tli Saraylaı-la a<öşldeı•dc ı;a:Jıştll'llacak usta n amdel•eı-in yevııniıyeleri. <:a
lışaca1klwn mü<Mct ve hurı'ların a-rledl eı1 ha'kilonrla 



.ı: arar 
No. 

Toplantı 

tariıhi 

177 27 3 1956 

178 27 3 1956 

179 4 4 1956 

180 2 ,) 19{)6 
18J 2 ~ 1956 

1.83 2 5 1956 

184 2 5 1956 

183 2 3 1956 

186 2 3 1956 
187 2 5 1956 

188 5 :) 1956 
189 5 G 1956 
l90 18 5 1956 
191 18 5 1956 

192 18 5 1956 

193 a1 5 
194 ;H 5 

1.9:> 

19~ 

197 

l9 

199 

200 
201 

31 3 

31 5 

3l 5 

:Jl 5 

ı u 
J8 6 

1956 
1956 

J956 

1956 

1956 

19.56 

1936 

1956 
195{} 

, 
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Verilen kararın özeti 

• .\vn~pa. Konseyi İstişari Alsam:Jylesrne Demdlu·at, C.t.IT.P. •1re Hüniye't pal."tilıeri 
Mıecılis Gruprarı.ndaıı sef(il;ece!k ze\·at haJt'kmda 
1taJ1yan Mellmsat Mee1'iısi Reisi111i'!l davetıi üızeı-iııc İtalya'yı zilyaı,eit edecek 
olan 'l'. D. M . . 1\f. fızıı.sınıdan zi.ya 11eic 1iştiraık edeceldeıi:n seçiiımi h:a!kllorrdia 
I.Whnabafur:(' ve Hoy:~Rı:h€'yi s;ıı · n,y'l ıı ı-i<y'l\' Şa le Köş:müııde yaıpılac:alk taımıirat 

ve tadi'lfııt lıaklklndcı 

Sayın ıneıbushu·dan hfızılanııa izin wl'ilınesıi hal<Jlqn'tla 
nu topü'aı~tı yıh i<:imlı> ilki ayıdan fazla izin aıJan 1znür Meıbusu Eılu·cm Uruyri 
Üı.1.üncl ağ · a ı a h~isahnrn Y'e ı "Nırnffl i haikıkınlla 

Arvı·uptı ~eyı:ılhat Dcnı{'ğüıin İ€t"iiplediğıi 'J'üı'kiye g"ezısıne iştiralk ediecek 
g· ı·up ·ha.~kanı ıım Mini Saray] aı·da !'ilim H fotoğraıE çekmesi haikılmrcla 
Arn-e Rrusmtıss('n fiı-nı.ı:~sının M~l 'ii Rar·;ıylcırm filti:ın ve fotoğra:ffi.S~nlirn çek
m:esiııe 111ıÜ~aaA:l e i?'cliıldıiğoi haıklnnıüı 

Do'liJ'ıuıl)ahı:e SaTayı Mnayı('{le saJonu 'l'ahk·illllatı Eını;anei Hey'~thıe seçilen 
tdare Aıınil'iniıt yeı"İM l\fi·l!Jl Raı·aıyhıı· Müdüırünün tftyinıi halldkıncla 

.Yia;a· ı 1if Vi('(kaletıi ~füzeleı· i stişat'(' Kunılunca ~Lilli Saraıy'lar ıınüştemiH'ittı 
iı:iıı tavz.irt' ed~leu konıis.volt<l M.:i!lli Saı·aylal' .i\lüdürünün işti1•aki ' ' e bu }{IQ

mrisyonurı .Mlilıll ~aı·aylaı•da teıt.Jdkli>n.lc hn1urnna.sı haJdnnda. 
T . B. M. M. ::vLatbaası it:in iiı: aded matbaa. malkinası satmalıJıuıa,st halh...ıJ.uııda 

Do1ma1nı.hı:ı• Ye ı ı<'yleı·be_yi saı·ay'hıı·ınııı cJek'tl'ik muh'avviı]e rnıerumzleri 

haıkıkında 

Dolfmabahı:e f{anıyında hu 1unan :i 1/ -l: ta.ln1r numaralı ı:wi~ ha!l<lkında 
Antalya Mı•lmsu .Ahnıet Tokuş'a. iki ny izin vc ı ·iluıesi ha.k lnııcla 

&yın ınC'btu~l ·aı·-drun bftzı'huına i7-iıı I' E't'ilıne·sci • hıııkkında 

Bu t'oplaııiı yıılı ·i·<:·infle iki ıLyclan fa7!ln ir.in ~l'lan Seyhan M:e!busn Saılim Ser
Ge\ve tahsisa•tınııı verilıın>e:m hall<1kıncla 

'1'. B. 1\I. M. ınüst.ıah.demler.indı>·n lsnıııil Tuııg· cı5 · 'a anne&inrbı ölümü müna
srhetiıylr .v<tı'uıııı yapılması h::ıl<n<ıııdcı 

Sa.ynı nı elmslar•daıı hazılaı·ııw izin vc• ı·il . ıııes.i hakıkında 

'J'. B. ;\f. ;\]. 1!1&6 mali yılı 'hüt{:eı.1llllı • ılı!) miinaseıbetl~ı·in g·ı>ı•ell\lbiı1d'iği mas
ra-f'lara Jn('YZU taıhsisat lııaıkrkm:da 

J<lncüınen ve pa1'1i g·ı·upılıl'n <)'(l.alcıl'i •ylc• iı:aziııo \'(' •lı~kanta lusı nı 1la.ı·ınıa wıisafie 

kırubul e.dilınıE>nıffii ha'l~kındıı 

Yeni Meclis hinaı;iy]{! müştenı1Jfutının iı: n clı~ ·kı:sınılawımıı tl"friş ve teey'ini 

işkriıyle iştip:ııl Nlen heyetin hnzı nwhmntııı·rlcı1ı Iiıkiı· ' "e nıütak\a1arını 'be
yan etmeleı•i ric:asma tlair 
Kendisiyle annrsinin ha•stalığının t <'dıll'isi i<: in '1'. B. M. M. şoförilerinden 
Bş1·ef Tanıroğlu 'na yanlım yapılınası ha,J~kın.<lıı 

Kızıılaıy Cemiyet i t ... .ıtan h ni Bı>şi!ld.a~ Şu bemnin 'J'emımuz ayı h:iırde iertilıe
ıleceği gal'(lenpa.ı'ti iı:iıı Bt~ylc>ıJJıı>yi ~anıyı 1 bah(:l'ı&~nin t-ı:ı:hs1Si hal~kında 

Küçii'ksu Ka~ı·ındalki .hir· hal ı nm Antl<aı·a'ıla Riyaseti Cumhm Köşlküne ge
ti"ı'i:Jllimesinr ve huradatki hahnııı (ln F\ü•ı;üksu Kası·ına göndeıilmes'iın~cı daiır 
~aıyııı mehusla.r<ian hazılanıın. izin vrıilnıesi h!aıklnnda 

I>olnıııhahçr Sanıyı .Huayedr salomı vı• Bı>ykrbeyi Sarayı ilc Şalc Köşkü 

elelml"ilk tesi<Jatı pı·oj•e v·e 'kontı'ol iı_~~rı·iın~ clet'ı.l!h<'le ('dı>n ilkl proflesörle üç 
doı:ente ücwııt verİilmesi halkkmda 



JCa.raı· 

No. 
T6plantı 

taı'iJJıi 

202 1 6 

~03 27 G 

204- 27 G 

-Z05 3 7 
206 3 7 
207 ;) 7 

1956 

1956 

1956 

1%6 
1'956 
1956 

-207 -

V cr:ileıı kara rm özeti 

T-eŞl'ri:latı Esaliiıye Ye .Adliye encümenleıiıi{:leıı mürdklkep Muhteli\t Tahikikat 
Encünueıı~n("te 0al:ı.şan memur Ye mii'stwh.demleı··e ücı•et. ver:ü!nteısi ıh&kılruıda 

İu~Lterı:•e A""am Kruma.ı~ası azasınd~m ınemleketilmiııe g•elecek olan mehusla
mı T. B. M'. :M. m'i!srufiri olarak :izaz v;e ikraıın ed±lmeiJ.ıeni haJkkııılcla 

rr. B. ·~1. 'M. •de 'Popıllantılar y~ gösü~ı·i yürüyiişleri Uuıık·kmda1ci •kaımn iayiha-
-ıııııın müzaıkeı•e\Si sıraısında Kırşe.h'iı· :Mehusu Osman Bö'lüıkil}~ı'nm Hüqcl'ıne
te haa-.a'l'eti taza:nııı.mm eden söz]('lriııi:n ·zrubıtlarda11ı çıkarılrması. hallcl.un'da 
s~ıiyın menm~lal'ld·aıı bazı'liaTma İzl11 veriLmesi lıaikikmcta 
rı•. B. ~'l. )f. odacılm'ıııdan .Aiıdu1lnlt .\kta~'a y;ıı·dım ,vaı)llıııası hııklonda 

St;euoğı·ar iJ\1uanınıeı· 'reılli'y~, alınaikta olduğu ııyhlcla kaıdı·o <t)~hğı arasnı

daıla fadnıı tazmiıud nlaı•aik nı·ilınesi ha.kılmıcla 
208 3 7 J 956 Kızı1~ Oenııiyet.i.ıriu yapacağı h :ı] o ir: i n J}o_ı•J I'IJ-t•.'"İ Saı•aymııı tı.ılısHııin 

Ul)Tgun görülm•e.cliğ·ine dair 
:?09 3 7 J 956 Aımesinin öli.mıü müııa~elwtiylr rl'. B. :i\1. :\1. mii. ':taılıdeınl<'L'in-ch.m lındeme 

Xnl'i Kn~Jtış'a yaı·Llun yapıl'lnıL'iı JıııO{kuıda 
210 3 7 1956 Gazete ıımlıani.ı'lıeı-inden M·ee1is emunıi Heyet müzaıl\)('relıt•ı·ini taılcipt€'1.1 

meı]ı('\.HlNıl eri'll. d ik ı ınüı·a<-ıı ıı.fleıti clohı .. nsiı.rl r bi ı· mmıııu.e:J-e y.apı1armıyaca-
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21Q 
zw 

' 2J4 

2 15 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

3 
lO 

13 

13 

13 

l ., 
. 0 

20 

27 

7 

7 
7 

7 

7 

7 

7 

27 8 

31 8 

16 . . 10 

1956 
1956 

1956 

]956 

J 936 

195G 

1956 

195G 

1956 

1956 

1'956 

ğ·ına dııiı· 

AlıııhtP'!·it ·rahldıka1 I<:ıwünıenıi t>nırin<le <:a)ı~tıl'llmı ııı-emur ,.e nıüstahdeml~re 
üc·ı·et Yerilnnıes:i hakkmd.a 
1'. B. i\I. M. ek istihdam edHece~k g·eçi~i hiz;me'tlil<eı· ·hakıkuı<k.ı 

'.l'anzhıı.at ~ıru.zesi ıirt:tiihaz ~idı~1ıecrc ıümıTe lsta.n!bul HeJ'edi:yesi'lH' vmühm ·IJılıı
ınuı· ıicö~.l~·ilyle nıii':;ıtenı1~.'i\.1ı ıı ııı t Hıln'iı:inilı hi.a,n1ml l'kl-eotliyeı-;İ'ıi.ec yapıTnuı:o;ı 
h a1~knl;(l a 
Yeni Meclis büJaın i\:ıin teşlıit· edilen tablolm'<1a:n :1:3 a<leüiııin satma.lmma
sına, dıiğel' t.aıbl'oilarnı da illci.'jer nüsha fotoğra'flarmın c:ektlı"İ'lm€Siıne dair 
Dtıyled~J'".İ Saı'li.ı,yı ı:J~kıt.T'ik 't:r..."i<ııı h n nı y<'nil~ımı'{';Si 1ut1tikmdaüci mnilm vdf'llİ ıı 
te!!nıdıi.<line üaiı' 

Yeni. rıvr~d~s l}hıa.sıııda eJımi.v<'t ıt0<llıi l'i a lı.nnı a~ı n• ınuJuı fauı.sı icjn h:İr d.ıö
lük milkerin Ütıj~ 'W ·iıbates.iniıı ·M. ::\L v~~kiUetüıee teınüıi ve /binanın lnth(:e
Sı:inde bu lbölüğiiıı iıknıneti i(:iıı ıncY;kCır n~k~ı}et.ı,:e baı·akalar iHŞ8iSJ ha!lillmı{la 

Y•t>ni M ed'is bil'l!a:sının tezyiıı w 1 fl'i.şi i<: in teşeMciil •e-d-en he.Y'et vıe ıkoın~
yoıı l a.ı·ın ,·a:dfelet<lıri.n uiha~"(>ri lıu l<luğn na. ,\"eııi'<:leıı h h· ht>yet teşki'lirne daıiı· 

Dh·aııı ::VIuhasebat Zati 'lo(' ri w }~na k 1VIii(1ür·ü Uıınıi't Tu lg·a 'ıya, al~naJJct a 
olduğu ayhkla kn<'lı·o nylığ·ı n ı·nl'ılHlırki fnrkın t.ııuninart olarwk ' "eri<lmcsi 
hallclnuc1.-ı 

Dolınıalbruh~e Y'C n yl!E'ı1])('1,\1i sar:ı(\-luı·ınııı nh! llll, yollat. hıvh1;e, deniz ve cünı
}e Uuıpıhuaıyle cephel'Cı~ ııilı donatılımısı ha kknıda 
Dolmaı'ba.h~-c YC ıBeyh~ı,beyi ·anıy'laı·i~"k Yıldız ~nlr Kö~küııiin eJekiı'iık 
teı~is.ıı.tı işleri ihale bede-Jri. lıakkmda 
Dall:lm - Yayın ,-~ '1\ıri.-ıın nımm ~Ii.h:liiı'lüğü üı rafında.n «'fU.ı~kıi<ye» ad1ı IJii ı · 
1\~taha (lercoclilmek ürwte l>ol ımaiba.h(~t' \"e Yıl<lı;.ı ~a1'a,rlıı.rının fo1üğra.fl;, w 
sulu:boya. ilr ı'€-siımlel''inin tesbiti hak1mıda 
Yı:J.dız Saı-ayı {leıui.r,ha~ ~~ynsı nı.·a-sında ka.yıtlı buluna-n iiliş-iık listedeki ruef
ruşatııı T. B. ni. M. gall'inosuııclıı kullanılmak ÜZf'l'C Ankara'ya nakli hak
kmda 



Karar 
No. 

'fopılantı 

tarihi 

208 

\. rıilell lkaranu özetli. 

223 25 10 . 1956 · Bütçe Encümeni Müdür MlllaMi:ni HayreHin Boıikurt'a, a:LmaJkıta olduğu aıy
l~kla kaıdrıo ayhğı ·arasmdaıki .barıkm tawıinat o]ıa'l·alk ve•rrillımesi !haıklkında 

224 16 . ll 1966 
225 16 . ll 1956 

226 16 . ll . 1956 

227 16 . ll . 1956 

228 16 . ll . 1956 

229 16 . ll . 19'56 

230 16 . ll . 1956 

231 16 . ll . 1956 

232 16 11 . 1956 
233 16 ll . 1900 

234: 16 . ll . 1956 

235 16 . , ıı . 1956 

236 30. ll 1956 

237ı 30 . 11 1956 
238 5 12 . 195ii 
239 •5 . 12 . 1956 

240 26 12 . 1956 
241 26 12 . 1956 

242 26 1•2 . 1956 

24.3 21 . ] . 1957 

1ÇTİMA : 3 

Sayın mebuslar·da:n lbazı,hmna iziın vıerilmesi haik:ıkmda 

Bu topLanltı yılh ici,nde iki ~ydan faz'la izin a:1an İstanıbuliM·ebUıSU Nu.ııi Ya
ımut 'a, tah!Sisatının veci1lnııesi haJkıkmda 

'1'. B. M. M. 1Meınnu·la·rı 1ll!1lrbat ıKomisyonunun, Rcisıv-eltiıli' Filkri Apaıydın'ın 
R.zyaset'i a:L'tında Krutip [K aıysel'i Ömer M!art ve İdrurıe A-mhi I~oooEM: NiiZheıt 
Alkıın IHıe UımU!Ini Krutip Refeıt ıSezen'den kurnlduğuna dalir 
T. B. M. M. fKütü:phanıe EncÜJmeni fıza:hğma İd-al'e Amirlerıintden Uşaık Me
lbu.su Or'ha:n Deng-tz 'ıhı se<~iHdiğır ha!klkın.Ja 

T. B. M. 'M. ·yıeni ·binasuıın daıh'iıli 'tezy'i:n ve tefciş iŞI'eri i'ç:in !txış'lcil .olrman 
K:omiilsyon Rıeiisliğin~ Reisveki'J.'Jocr!inden Tiursa :Melbusu Aıgaıh E·rıozıaaı'ıın IS'e· 

qıiili<:J.iıği ıhıalklkmda 

Dolrnafbaılıçe Savayı Muaryıe:de salonunun tailiı'lcinı ve tamiri iışi li~lın ıteşk:ii 

olunan Kooni~-yıon Rıciıs'liğine. lwisvekHh•ı'irnde·ıı Bur·sa M'Efuusu Aıg8.!1ı 'Er
oza;n 'ın Se<.,'liılidiği! n 'aldkıntia 

Divanı M'lllha..seıbat Dail'e Raporttörlüğüne tfı.yin olunarn Kıron ıal UTlkum '•a, 
almalkta o]'duğu aıy'l~kla ıkaJdro wyhğı arasınıdaıki fRrlkm ttazııninaıt dl!al'ak ve
r"ılnıes] haıklkınd a 
Dilvanı M'lllhaıs.eıbat Everuk IM'ah.oonıi :Mü:düı,lüğünıe rtay:i:n ıolnnan Celıal Ara;z ''a, 
al:ınaJk.ta ·o'liduğu a.ylı•lda lkadıro aıylığı aJ"asınclaiki ~~~T~kın ta0m!naıt ol'aralk: 
ıveorıilnu~si h>aıklkmda 

Şoför Eş:rıe!f "l~a:nıroğlu'mı yardınn yapıtması haiklkında 

Avrupa tkıtisıa(li İŞbh-1'iği Teşkiıllatı 't;arafındam, İıtaı1ya 'dıa. 'tetk:ilkler yıapmaık 
üzıeoo davet ·ed:ilJe;n heıycte Muğla fM·e;busu Tuı•han Aıkıarca vıe Uşa,k Melbusu 
Halklkı (1.eıcliJk"in iştiraıklerinc .kanıı· vm'İiıdiği halh...lkında 

li'ı'1ansa'y.ıı gidccak heyetin zi~·ar·ef 1.ari·hintin fbaııka bir ıo;.amıaınıa ttalilkı .haık
kındıa. 

MiQii tSaı•aıyhwlıı ıkQşkh•ı,uelkti ıkö-hllr ('şyı:ıyı tı€111\li!k ·ct.m-eık üoooo ı&eçiılıen üç 
·kıiŞtl'ilk /hıeyet .halltkmda 
İıdaııe Amirlle !'i: 1ta l'afın<lan hazrd'ana·n '1'. n. M. M. J 957 yı lt bü.tqes'inin ıt~t· 
11dk ·ed~lıe-ı•ek fkaıbu~ edildiğille oa<il' 
İzıınir Mebu~u Arif OüııgÖTen >ıe lbir ay <izin verHım:eısi 'halklkın:da 
Erzurum iMJebusu ıHfuı:ruid Şevlkıeıt j:nce 'ye üç :ay ~ziin vım11mCISi !lıalkkmda 
Bu :toplantı ıyılı ]~İ'n(lc iki: ay·clan fazla iz1n a'laU1 Erzurum Mebuw Hwm'id 
Şev.kıet 'tnce'yıe tıruh'sisatının V'e'l'~l'ın'esi halkkınıda 
Saynı me'bı.ı.<t]ardaın bazıların-a iZ'iın ıveı·ilmes-i hakiinnıda 

Tiürıiyıet Paı~si Mecl.is Grupu mıüıaıker('llerıiııiın ıaı:ııij{ ola7·ıı'k cereyaın ediecek 
ıtoplanıtı'larrına ıgıazetcciJie l'in ~mbul ecli~1miyeceğ;i ·ha:wkında 
Birinci T. ıB. ·M. M. den intilmi ·ettııniş muhtelif ·eşyıa @c ikır<t·asi:ıyıe :ı:na'lııeınesi 
ve arşi'v he·lg-e11erinden '.hiı·er niiınnrne"nin Maoaıoıif V•e/ldHe:tiırre t~d'ili 'haıl~ında 
flaym me'lmsl·ardan hfızrlnrma imn veYHnH•sıi hnlkikın(hı 



246 

248 

250 

254 

~55 

256 

257, 

2&8 

259 

260 

261\ 

262 
263 
264 

265 

'.r:ı>plantı 

ttıar±h'i 

~ıı . ı . 1957 
'211 • ı . 1957 

C:ll' . J. 19'57 

'::!1 t957 

2l 1957 

21 1957 

21 1 1957 

21 ı 1957 

8 . 2 1957 
8 . 2 1957 

8 ~ 1957 

1& . ~ 1957 

:115 2 19'57 

00 . 2 1957 

27 . z 1957 

2 l957 

1 1957 

1 1957 

8 4 . 19'57 
8 4 . 1957 
8 4 1957 

8 4 1957 

• 
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Verö:Jen kararın özeti 
--------~----------------

Yıeni IMec'lis ıbinaısı iiıçin alımnası uıygu-n gövülen ı33 4rublo ihalkıkm:da 
y,enıi Mec'I'is O'lti ınıasiıyJıe mü'ştem.Haıtının tefı,iş vıe :t·eıeyini ıiıç.in Rıi.ıy'aset :Diıvıanına 

'~rıi'.len sıalahiıy;eün Nafıaı V>ekalıetine devri 'halkklilıd·a 
T. ıB. ·M. M. Mu'haıf11z B'ö'lüğü i~le lbu iböl'ülkıten müfrlez kıtaıya ıkahv.altılJik 'gıda 

maıdde1erini'n 'Vlenilımesi'ne dervam olunınıası ıbaJkjkıındıa 
tstanbuQ '•da ıaçüau r'e:silm. sıeı•gisiınıd'en münwsitp ıgöru1ıec-elk 'taJb'1oların yeni 
Meclis biiınatsı 'iı:Ji•n .saıtmffimması ıhususu11ıda ıb1r ıheye.t tteş:kıili-ne dak 
MieeLiıs Hesıaıplanmn 'l'etld!k:ı 'Eneümeııi ·t-a:ııaıfmdaın jıntiıkal ıettıi'rilen mevzu
· tarın, Riy:asıelt Di'vanrnda:n lbiır iheyeıt 1aııafındıan ıtf'Jtik~kı 'ile nıetıi'e'enin ibiT ra
porla Ri'Y'aseıt Div,a:mna ıa;ı1zına. ıdaıir 

Bıeyilıe-ribe;yıiı ISaı•ayı 'elelkıtr!!k tesi·satı ıhalk.kınıda·k'i ·pro:tolkıoılun 'taısvibine ve 
niu,kavıeıJıe müddetinin t·eınıd'iclıine d~a· 
''l'. \13. M. M. :ha;deıne, şoföı· ·v·e ımotosilldetf{il•erıiıne ·birer ıtaıklım ·daıhiıli ellb'isıenin 
yaptıırılıması ihaık!kmda 

Mil1l 'Saraıy:l 'arla köşklerde uuevcı.Lt -eşyıadan ·bazılarının ayh,iyat kıaıyııtlıa.rm
da.n çııka.rlllıması v•e bazı'larının ·da lst-anbu:l Defiber-darlığıına ıdeıvri h·alklkınıdıa 
Saıyın meibusl:arıdan !bazıhrına .izin veriilmesi h'a!klkmda 
'l'. B. 'M . .M:ıed•İ'si. memurVaeıına, MHli Saı~aıylar Mıü:düı•lıüğıü ımeınıurlaıriıy1ıe Em
n'iyıeıt ımeımur<Janna IM·ec'Hs Dotktorluğu harico[fnıalk ıüzerıe ta'zrrııinaıt v,eri1mesi 
halk!lmıd'a 

D-oıhnahahçe Saraıyı Muaıy;etl.e satonu tahldını vıe .tamir işleri hıa'kkmdafkıi ta
ıımaıtnaımenİ'n ıkaıbul edi·ldiğine da~r 
'1'-ah!lciil~at Ta'Li ' E-nei.hnenıhıld!e ~alıştırılaıı ıneınur V>e 1hi'zımetl±l'ı>re ıücır~ ve
r:Hmıe~ llııarklkında 
Miılll.i 'Sar;ayl'ar ıbeık~ilıeı·i-nd'en Baıyraım J(aı·kat•ı'·ya amıehyıaıt iiocreıtıiyiJ 'e ila~ 
maısrafı ·için yaı~dım yaplll'lllası ihaklkmda 
Uıınuımi Heıyelt ımüzaiker,e1erini taıki'pten menedü.1en .gaıııertec.i~ıer]n t·~raır OCQÜ

zakerel•eri !taO<.'iiJ:ııetın'el'erine da~r 
'l'ünk,iy·e Biiyük Mi:U'et Meclisi 1957 yılı fbüotçıesiırin E cetvelinde yeni Meclis 

ıbi'llJasında ·Çahşan ıe1emıMılada 'M-eelis ve Mi:lQ1 Saraıy:laır geç.i·ci hizm1et•lil1el'liıııe 
aıi.ıt lkaıdrolarnı !kabulü haıklk.ıın.da 
Diıvanı Muıhaıi>eibaıtın 1'9'57 yıılı ılıütçesinin E işareıtli ·cetv·e'li ınuciıhiııe-e mes
lıeık okUirsu ıöğııetme'n 'kadro lannın taısdli!k e:dildiğine dair 
'r. B. M. M. omıe,nım· ve ;ıı 'izmetl'U-eri'ne, faııfl.ra. çalış.ma ,kJa.rşılığı 'oiJ.arak lbıiı·er 
maaş ınispetinıde ikra miıy0 v·e rilmesi ıhaıklkın:da 
'r. B. M. M. • ıtaımına dış ıneındıe\l{'e·t'lerdelki !kongre, ıl«ınıferarıs ve sai'reıye 'k•a· 
tı'laca!k T. iJ3. M. iM. Re.hıiylıe ımıebu.s'lara üç misl'i ve ımemurlaM 'da dört mıis1u 
gü'IlldeJiık rveri•l-meısi hakıkında 

'Saıyın mıelbus111arıdan ıbruzı:larınıa. izin ıverilm'es'İ !haJl<ıkıııda 
Riy;a.se'ti Cumhur DaJ.rıesi 1f)57 yıh büt~esinin E ce'tv·eli 1kadroları 1hıaJkkında 
Avrupıa Ko:n eıyıi İıst[şar:i •Mıeclisi:ne kaıtılacak olan Demoıkrat Pa:rıti: ve C. H. 
P. ~hı HürTiyte't Partisi 'Meclis 'gruplaırından s~çileceık zevaıt hmkkmıda 
TahıkiOmt Tıll'i Enoomen'i emrinde çalıştırı)ıan memur vıe 1hizme11Hıere vıeri
}(!Cek ıücret lha~dkmda 

266 8 . 4 1957 Kıız~laıy Oem:ryeıti'rün 1stanbu1 4jU:be~leriııi'n yıapacağı ga,rıdenpa.rtıi için Be~lıeT
Ibeyi Saı•ayı \hahçesi~ı'İn'ta·hsi:siniıı uıygun ıolmıyacağı ıhaıktlunrla 



Karar 
No. 

Toplantı 

baribi 

- 210 

Yeı'i 1 en ıkar~LJ·ııı özel i 

---------
267 4 1957 J3ütı;e müzalk!erel'eıı;inin ıg'('0eleri ·de deıv·amı dolayısiyle mebusla1'a tahs:iB 

edilen otomobil v•e otohüıs ücı·eileı-ıi l.lıaıl~kuıda 
26 4 1957 Mdı11i :::>:ıraylıar ·vıe ~aısırJa;ı·ın ımüte:Derı'li.k i§lerinde ~a'h§l.ırıla•caık usta ve aıu:ıe

lteieı·e veı'.i•J.ecclk Ü!cı·etlere dair 
269 8 . 4 1'957 Dai'l•e Mtü:dürlüğü mcmurı·larmdan Falhliettrn KclH;'ın ıeşiniın ameliıyaıtı dıo

ıJ ıaıymiyl e yanc..lıını y.apıl m as ı haıkkmda 
270 4 19'57 'l'. 'D. M. M. 1957 ıyılı lbiHGesjrniıı ı;J ('etveli ık·arlrosrmda!k.i MIOOLe]eniın ü:cret

J ıeı'i~ıin ~t~tı l'l'lm •ası lhıalklkı~ıda 

:nı 25 4 1957 J~1LoryaclaJki Riıyru~etti. <Junııhur Deniz Köşıkünd yH,pl'lacalk ıtwmiı'3Jt ihaıklkında 
27ı2 22 5 1957 'L'. lB. 'M. M. 1957 yıh i1Jü1t::e&inin ·dış müna.seıbeHeri'n g·ere!ktiıı•.diği ·hür:o ma~

ı·ai'hlll'ı fa.slıına mevzu .!Jalhsi satı.n tıak~mi Ş'e ldhı·e n alı· 
273 
274 

275 

276 

277 

278 
279 

1 
ı 

ı 

1 

l 

l 
J 

6 1957 
6 1957 

6 1957 

6 . 1957 

6 1957 

1 

6 1957 
6 1957 

Sayın mebuslaı•Jıaıu ibazılaı·ma .izin vdiiJne:i hatkıkmda 

M~c'l!Lıoı :nolkttoru .A1ıi I ·Hlil~biiıg·eıt 'i n ıta~ıninat i.o.;'tıegi 'Jı.,aıl\lkınıdaki ıtaf.t€jbiıııiın. mu
Yafılk göl"ü.lım ediği '.h:aikıkı ndı.ı 

.• \HHi 'Sarıuy1aı· •vP l<>asırhıı·daılci •buı'<i.a e~yanııı iıstan!buJ vıiHlyıeti De.l.it•eedar
hğııııldan :biı· 'lıoyat·e gösL~ıiıLmei'k ·surı.vtiyUe 1Jefrıiık eıtti1'.i'lmooi 'haQ{)'lnnida 
\~eni Meclis ı b~nalsı lfl cetvıeli lkaalı·mıuncla'k:i am~l•elrl' &~in 1JeSbiıt o1una.n iii<:
ı·eitflleıti:n m·tLl'Üdığı haık'kııH}a 

S1ıenoğraf ı001ıteıklin ı\Jhıı e ı 'ıya, almakrta olduğu a._y'Jılk.lıa •ltııidro aylı ğı a'l·ar 
ısındaJim fankın ıta:wıinaıt ıılaı~ruk veı·iJmesi' 'h.a!klkmcla 
Mlec1i-ı iiDınn~yoet ..&niriııe eUhise, pa·rcle.sü, şaıplka V<> fot'iııı veri!llınıe!S:i ıhalkJkınıclıa 
Kruyı:ıeı1i eslki .Me'lnısu ıneı·hnın İsmail] Reıı!{ldk'llln .!·nbıhi mazıere.t'inin krubu.IJ.üne 

•iımlkıa'n <>1mauığımı. dair 
280 ı 6 1957 '1'. 'B. 'M. M. fl) cetvel'i·ıırl{'lıı .üerrt ·alan ilıizmel'l~len~ ·veri•leıı eı·zaık:m 'Iııalldıt 

olarruk v€ı·J.lını:esi b alk k ı 'TI'd a 
281 20 6 1957 'l'alhildıkaıt 'I'a'li Eııcüırı'eııi ı•nnindP (:ah~tll'lla.n nıemur- ,~~ nıüıstaıhclıe:ınl{lre 

ü•erel v€tiıJJmesi ihan<Jkııı(la 

2 2 20 6 HJ57 AeZUJha;l 'Bıncüme.nirıHeki ınü1eı·atkiın i~h'ı-i ı·apoı11<' ı~tm~k ii~;ı··c Arlıl~y-e Ve-

283 20 1957 

284 21 6 1957 

285 10 . 8 . 1957 

286 :1:2 9 1957 

287 12 9 1957 

1288 :1:2 • 9 1957 

289 12, . 9 1957 

ılri\Ilet'iınd~ıı g-önıd.'eı'i:J'en iki zata ii·ı·ı·pt ve61nı 'esi ıhalk'kı~ııda 

tfft'anbnl Kızı~ıwy ~uhel<'t'i tarafmda n Beylll(>7•heyi ' f-4ar.a;yı ıbaıhı~esiaııde ibiT 
g·ardenpı.wti yapllnıasııııı 'ıııüsaaıde ('d'il<liğıi hrılkıknırla 
Yiffi'Jj 1Me<·lis •hinıaı.<nnda <;alıştmall<ta huhıııcııı ıhiı· ' hnır('ltnr il'e ii(: nımeılenıiın ıaıy

Nk ihwetl•eııinin yü'],ı;-,elıLi ılıııe~i ılıakkında 

fstıamfln.ll'ıda :top'lıanıırak olan 'Dün.va ' l 'ı~) Hil'iiği I Knıw:ı~esi i(: ıin Şaıte Kö'Şkün
de'lti m ırt"Xllke n lk aınapele r'i n Pr.ıı ' Wı~ki.iOıteısiı tlı(' ııalkl i 1rı• h ta ıııbnl V a']ıj 'V'C IBeJıe·
Mye Reisi !tarafından ılwnp;ı·e i'ızasınrı \•eı·i •lrı•r(';k ı•e~eıps~yoıı j(:iıı Rryıeı.iheyi 

Pıamayının 'twlıısi.cı.ine \"lHiı· 
Yılıdız •Sarruymdıa ·my:uı uğnyrııı lıir ıNlrd g•ilnırii~ ısİiıı;amıı . •hıMa'sınıııı ıkmyıdımırı 

ıieııikini 'haO!ı1mıda 

Miı!llliSaraıYIJar !.Mü'clıiiı'lüğü Kontrol iM.ıeınum ve l~yuiyaıt Mu'haısilbıi ·AH ı:n.ıvi 
Batu'y;a, re.fliıkm~ımn 1ıru~ta1ığı ·doüıyı.siıyle ıyruNlım yapılması baıJ<lkmda 
Hasm - ~ai'm Ulmrıını Miidüt'lüğü aılınaı <1'ört 'kiişiliık bir Aijmımı rlk~lhin'irıı 
M'i;]IJI ~a.r·wy]a1··d<ı ~oıtoğı·a.f r:('i!mıe~tedııiıı tt>miııi 4ıaıklkı'IJdcı 
'.Kıznıııı v·efa!tı ınünaı:->e~h'llftiy]l{' po:ıl:-, 'fbtlrl (1ağıı'_A'an 'rı .Y'<Hxlmı ;wııpı'lnırun 
ha.'k1kmcla 



Karar T>o:P]:antı 

No. tarih!i 

290 12. 9 . 1957 

291 12 . 9 . 1957 

292 12 . 9 . 1957 

293 12. 9 .1957 

294 12. 9 . 1957 

295 23 . 9 . 1957 
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Verilen ka.raı-ın özeti 

MaJtbaa ıSeıınüooıttirp Muaıviniı Haswıı Olguın'un ve:l3atı m~ytle Naz.. 
miıye OFgu:n'a yardım yaıpıhnası halklk.ında 
Yıenıi IMeıetis billl&'ll .A'tıe~ıye Şdi O man Sad ı<: 'm a;Y'J:ık ü:c:reltinıin amı.rılım.ıa.sı 
lhaıkik:ındJa, 

TaJhilriıkıaıt Tali .Encümıeni emriınıde çaılıştırt1an mem.uı· vıe müstailiıdeınl.' 

ÜCl'e't veri'hnesi haıklkıında 
T. B. 'M. M. içtilmıa aJoomnrm gend§letiılm~i, lkıoltulk ve gıaroropıllir adediııüın 
arıtıırılması ·l!raıklk.m.da 

tki çocuğunun vefaltı münaseıbe'tiytle 'f. B. M. :M. ıhiı2ım(rtlliJ1.1eııindıen ıM.tmta.iia 
Kaıhvooiı'ye y-ardım yapılınaısı hıaıkıkında 

Ha.:şvıe'kıll taıraıfındaıı wrıi1ıeceik resepsiyoın i~in D0'1maJbahQe Sarwy1!II.lll tıaaı
sisine dair 

• 



Amasya 
Ankara 
Antalya • 
Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Bingöl 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çan k}. rı 

Çoruh 

Denizli 
Diyarbakıı· 

Erzincan 

Erzurum 

Erzurum 

~r'Zuruıı:n 

Ç. Encümenlerin gördüğü işler (1) 

1. Ddimi encümenler 

Rffis 
M. M. 
Kattı> 

İsmet Olgaç 
Zafer Gö'kçer 
Enver Karan 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 
Vacid Asena 
~ecati Aras 
Behçet Kayaalp 

lQTlMA : F. 

ADLİYE ENOtrMENl 

Konya 
~\fanisa 

Zonguldak 

Halil Özyörük 
Şemi Ergin 
~usret Kirişcioğlu 

Eskişe'h'ir ilieri Sezen 
Gümüşane Halis Tokdemir 
İsparta Said Bilgiç 
İzmir Arif Güngören 
Kars İbrahim Us 
Kayseri Osman Nuri Deniz 
Kırşehir Mehmet Mahmuduğlu 
Koca'eli ~elami Dinçer 

Müfit Erkuyumcu Konya Hidaye Aydıner 
Servet Sezgin Konya Tevfik Fikret Baran 
Celal Boynuk Koııya Reyhan Gökmenoğlu 

Asım Emrem Konya. Muamnıer Obuz 

Muzaffer Önal Küt::ı:hya Süleyman Süruri Nasuhoğlu 

!smail Hadımlıoğlu Malatya Mehmet Zeki Tulunay 

,\fehmed Hüsı·ev Ünal Maraş .Mazhar Özsoy 

Sallik Perinçek Niğde Hasan Hayati Ülkün 

Zeki Çavuşoğlu Sivas Şev ki Ecevit • 
Abdülkadir Eryuet Yozgad TaH\.t Alpay 

Ham'id Şevket İnce Yozgad .Ma:hmut Ataman 

Encümen, 7 (2 layiha, 3 teklif, 2 tezkere) işin 5 ni sonuçla.ndırmış ve 2 (1 1Ayiha., 1 teklif) iş de 
encümende kalmıştır. 

(1} Encümenle1-in çalışmalarını gösteren bu biJlümde, encümenlere havale edilen evrakın hul&a
ları ile tabi oldukları muamelelere dair lüzumlu malumat evvelce içtima seneleri içerisinde basılıp da
ğıtılan Umumi Katiplik raporlarında yayınlanmış bulunduğundan faaUyetler burada yalnız rakam 
ile gösterilmi§tir. 



Bal~ke~il' 

BOl. u 
Çanı1nrrı 

ÇanlkJ.n 
Eıdiırne 

El8:zığ 

Er.zi'ncaın. 

Kiasltamonu 
1\ia.Staunonu 
Mrulaty-a 
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ARZUHAL ENC'UMENl 

l~e~ Kon.ıya A. J<'ahri Ağaoğlu 
M. M. .Çorum. Hüseyin Ortakcıoğlu 
Krutiıp Zo·n!guildaik l~tlibe Saya ı· 

Ahmet Katagür >M.alaıtyıa. ::\uri Ocakcıoğlu 
Ahmet Hatı Mrurdin Babaettin Erdem 
Tahir A1rman Maır!din Reşit Kemal Timuroğlu 
İbralhim Aydın Saunsuın Salim Çonoğlu 
Hasan Maksudoğlu Sıeylhaın Salim Serçe 

~elalıattin To·ker ıS1vas Abdurrahman Doğruyol 
Tevfik Şenocak Siıvas 1\lemduh 'furhaıı 
Muzaffer Kuşakçıoğlu To'kaıd Ahmet Gürkan 
Muzaffer Ali Mühto Tr.albzon ~clfulıatt'in Karayayuz 
Abdullah Köroğlu Zongu'ldaJk Necati Diken 

Encümene gelen 66 (65 ta.krir, 1 muhtelif evrak) işin 66 sı da encümendedir. (1) 

• 

( 1) Geçen devrele1·den kalan ve bu devre içinde havaıe edilen arzulıaUerin miktarı ile haklarında 
yapılan mıtarneleler Büyük 1J.iillet lll eclisine gelen kağıtlar bölümündeki arzııhalle1· kısmında gösteril
mis old1ığundan tekrar yazılmamıstır. 

> ~ 



Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara. 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

BahkeSir 
Çan'kırı 

()ornh 
to mm 
Diyarhalkır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Elazığ 

Esk~şehlir 

gsk~ehiı· 

Gazianteb 
· Gir-eRun 

Cliresun 
Iç ri 
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BUTÇE ENCUMENt 

Re:is n ursa K<'nan Yılma.r. 

Beis V. Balıkesir lialil lnıre 
M. M. İstanbul 1-Iiidi Hüsman 
KM]ıp :ıi'i l'd Bı-ıki Eeden 

Arif Demirer 1zmiı' 

Murad Ali Ülgen Kastamonu 
Muhlis Bayramıoğlu Kırklareli 

Muhlis Ete Kocaeli 
Şeref Kamil Mengü Konya 
Mümtaz Tarhan Manisa 
Kenan Akmanlar Mardin 
Ahmet Tokuş Muğla 

Zü'hıtü Uray Muğla 

M. Haluk Timurtaş ı\llnğla 

Sırn Yırcalı Niğde 

Taihsin Uygur Ordu 
Yaşar Gümiiş<'l Rize 
Ya!kup Oii.,.seJ ~Pyıhaıı 

Yusuf Azizoğlu Neyihan 
Mustafa Ekinci ~in o b 
İhsan Hamid Tiğrel Sin o b 
Ömer Faruk Sana<; 

Tdcirdağ 
Muhtar Başkuı·t 
Abidin Potouğhı Tok ad 

f<jJ{I'rnı Ce na n i 'l'ı·abzon 

' :Vfazlhar Şeıırt· Urfa 

.Aclnaıı 'l'üfckcioğlu V :ın 

fhl'ahiın <iiirgPıı Zong-uldalk 

Behzat Bilgin 
Ziya Termen 
Şefik Bakay 
gkrem Alican 
Remzi Birand 
Muzaff.er Kurbanoğlu 
Abdürrahman Bayar 
Nuri Özsan 
Natık Poyrazoğlu 

Akif Sarıoğlu 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hefet AQaıoy 
Hiisf'yin Aguıı 
:-\edat Baı-ı 

Numllah İ'hsım 'I' olon 
7\Tu ri Sertoğlu 

~erver Soınuncuoğlu 

İsmail Ha'kkı A kyüz 

thsan .Bar: 

~. Fehmi K a]ay('ıoğlu 

ı~'rridun l;]rgiıı 

I rmal Yörükoğln 

ll iis<·yin Halı k 

Encümen, 20 (19 l&yiha, 1 tekUf) itin 20 sini de sonuçlandııın.ı§tır. 

ÇALIŞMA ENC'UMENt 

Rıeis Manisa ~afiz Förez 
M. M. Zongu:1d8.1k Cemal füpr:ak 
Kaıtip GiTesu.n Doğan Köymen 

Ankara Fuad Seyhtm Kütaıhya. Ahmet Kavuncu 
Aydın \'c<:ati <)elim .Mahıtya ;\(<~hmet Ka r · UıJ (1) 
Binıgöl .Ekrem Yıldız Malatya Kfıınil-Kırıkoğlu 
'BuTSa Sabahattin Çıracıoğlu :Maııdlin Cevdet Öztürk 
lıstanlbu'l Ahmet Topcu SeryıhaJJl .Mehmet Ünalılı 
tımlir . tlhan Sipalıiıoğlu Urfa J<'el'idun Ayalp 
•hmftr Ahi <lin rl'f"l<iiıı Urla. ( '(-.]ili ()ll(•('] 

Encümene gelen (2 l&yiha.) :i.§in 2 si de encümendedir. 

(1) Meclis Hesaplarının 'l'etkikı Encüme1~ine die ô.z(J .~eçilmi§tiı·. 
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DAHİLİYE ENC'UMEN1 

1~is 

Re:is V. 
M. M. 
Krutip 

l~dit·ııe 

Aııkar·a 

hnıir· 
J\O('CII 'Ji 

1Wkneddin ~asulüoğlu 
Atı.r Bendedioğlu 
Prl'trv Arat 

ı\ ma sya 
Aımı.syH 

Bolu 
Bursıı 

ÇanakkaJ1' 
Çornh 
Denizli 
(: i'tnıi.işııne 
isparta 
lzmi'r 

1\ ıı l"X 

K rıı·s 

1\astaıuonıt 

1\ıı·şt>hiı· 

1\yınal Eı·eu 

.\1 ustarn. Zereıı 
[;1\.tfi Oğultürk 

1 
• \.g-fuh ffiı·ozaıı 

Safaettin Kar·anak(;ı 

Zihni Ural 
ı\. Hmudi ~anNn' 

i snıai l llnkkı Hcıy'kııl 
•raıhsin 'l'ola 
HauJ Onur~al 

Tmgut C ii ll' ( 1) 
.\l <•hııwt ll a;wı· (2) 

.' üleyman ('a.ğlaı· 

'1\ılı i ı· ' L'ıı ~<' ı· 

~adettin YaJıııı 

1\ unyn 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

Niğde 
()ı1c}u 

:-;amsun 

~eyhan 

Sivas 

'l' rn.bzon 

rşak 

Van 

Zınıg-n]d;ı k 

.\l rkki Keskin 
} l. Rüştü Özal 
Nihat H a luk Pepryi 
Yavuz Başer 
l'avıit Kavurınac~ıoğlu 

l•'rvzi Boztepe 

Muhittin Özkefeli 

1\ hıııet Kımk 

l~ ı ·c·üııırnt l>aııııtlı 

Peı·tev Nannr: 

Y nsuf Aysal 

1rn..,lih Oörrııta~ 

~l'lıati .\. taıııaıı 

Encümen, 14 (7 layiha, 7 teklif) işin 12 sini sonıuçlandırmış ve 2 (1 )j.yiha, 1 teklü) i§ de encü~ 
mende kalın.ıştır. 

(!) Haı'ici11e Encii. nıeniıı r de n;w. saı'ltnisti9·. 
( 2) lif rıliyr /i]nciünPninr d.r. ô.za seçitrni.~tir. 

DİV ANI MUHASEBAT ENO'UMENt 

Biillecik 
Bolu 
Çoı~um 

J)e'Il'i.zlli 
Kars 
Ku1lda:reH 
Ma!laıtJya 

.\l ar.din 
~nmısuın 

Hı e hı 

M1• M. 
Kilitiıp 

~t>vki l [ıı.sıı · <·t 

Niğde 

'L'o!kad 
~aımsım 

l{pşıı1 . \ kşcıııseHiııoğlu 
.\l ustafa 1 cıııal Biberoğlu 
.\lustafa (liilt•ügil 
~ ı nı .\bı l ay ( ! ) 

.\ı . . Ali <\,ylaıı 

:\1 e h nı pt l ·'nhı-i O ı ·ıı 1 

ll al i. ııı ~attına 
H ııhıııi Ozmı <:üıııiişnğ'lıı 

:-;atldtiıı l ~ı · tuı · 

Oııı <' r· .~u nar 
~~k 1'(' lll ,\ lll 1 

Silvas 
rl'ı('Qciırdağ 

Tıekıiırıda.ğ 

'Ioik!aıd 

'l'UiU.Ce'li 

U dıa 

lTl·:Va 

Ynzgad 

Jı ıılıaftiıı Öı·nt>kol 
l•\•11hi i\1ahraınlı 

:-jıı nı i nı Yüeedeı1e 

NPlfthatt i ıı Gl~lüt 

Bab ı•i 'l'uı·gut O kayg-ün 

Ahiz Özlıııy 

.\lu;~,affeı· 'l'iınu ı· 

OnH'l' 1 ılı1 fi L~ı·ı:m·nmhıoğ'ln 

Encümene g·elen 28 (25 )j.yiha, 3 tezker.e) işin 28 i de encümendedir. 

( 1) 'teşkilatı Esasiye .Encii.meniııı d(.; aza ~;e~i/.mi§tir. 
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GU'MRUK VE lNHlSARLAR ENC'OMENt 

Ağrı 

Holuı 

Eirızurum 

Gaziantıeb 

Gazian1ıeb 

Haltay 
Ha 'tay 
Kars 
Muş 

Reid 
M. M. 
K aıt~ 

. : 'l.'raıbwn 

• ı ·samsun 
' 
Muş 

Halis Öztürk 
Sabri Çonkar 
Rıza 'ropcuoğlu 

Abdülkadir Ati'k 
Sami'lı !nal 

Abdullah CilH 
Şemsettin Mursaloğlu 

Kemal Güven (1) 
Gıyasettin Emre 

Encümene iş ba.vale edilme~. 

(1) Münakalat Encürnenine de aza seçilrniştü·. 
(2) Ticaret Encürnenine de aza seçitrnişti1·. 

Yfahmut Goloğlu 
Ha<li Uzer 
Şt>fik ÇağJayRıı 

Saıımıun 

Saımsun 

~in o b 
Sivaıs 

Siıvas 

'nolka~d 

Urfa 
Y01zgad 
Yozgad 

Öınel' llüriş 
A-bdullah Keleşoğlu 
Haşim 'l'arı (2) 
Füseyin Çitil 
l;jtem Erdin<} 
Hasan Kangal 
Mehmet Hatiboğlu 

~uman Kurban 
Hil.şim Tathoğlu 

HARlClYE ENCUMEN1 

Afyon K. 
Ankara 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Erzurum 
İstanbul 
!stanbul 
ls tanbul 
İstanbul 

İzmir 
İzmir 
tzm'ir 

Reia 
M. M, 
Krutip 

~aip Özer 

!zmir 
~Jrzurum 

Df'nizli 

~\1ümtaz Faik ]<ıenik 
Hulusi Köymen 
Nureddin Fuad Alpkartal 
Bedi Enüstün 
Rıfkı Salim Burı;ak 
Lu'tfi Kırda.ı· 
Nadir Nadi 
Hamdullah Supbi Tannövt'r 
~uri Yamu1 
~ebil Sadi' Altuğ 
Sadı'k Giz 
Nuriye Pına ı· 

( 'iha'd IBwbaıı 

Babadır Dülgel' 
.\li Çobanoğlu 

tzmiı· 
Kar• s 
Kastanıonu 

Kocael'i 
Konya 

Maniscı 

Manisa 

Maniı;a 

Muğla 

~f'yhan 

::4iiı~d 

Sin oh 

li}kı·em Hayri Üstünda~ 
Turgut Göte ( ı ) 
Basri Aktaş 
Hamza Osman Eı•kan 
Ziyad Ebüzziya 

Samet Ağaoğlu 

Hikmet Dayur 

Adnan Karaosmanoğlu 

Zeyyat Mandalinci 

Ahmet Top<~loğlu 

~uat Bedük 

.\luhit Tii:nıerkaıı 

Encümen, 10 (10 Iayiha) işin 6 sını sonuçla.ndırm.ı§ ve 4 (4 18.yiha) iş de encümende kalDll§tır. 

(1) Dahiliye Endimenine de aza seçilmi~ti1 · . 



Anıkrura 

Ç()l"'l'h. 
Gaız'iıanteh 

ıGil"eSUUD! 

<Giresuın 

ifi·aıtay 

Haıta;yı 

. t staın!bull 
!stanbul 
lsta'Ilıbuıı . 
İstaınbu~ 
h mu· 
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İKTİSAT ENOU'M.ENt 

Re is 1~anbuıl ~izanıeitin 

M. M. (Jaziantelb lhsau Dal 
KM]p Zon!gu1dalk :-;uııi Ha~ol 

.-\.'bdullah Gedikoğlu Kars 
Hilmi Çeltikcioğhı ·Kır§ebirr 

Ali Ocaık Kü.tahyıa 

Harndi Bozbağ Kü.tahyıa. 

TalhSJiıı lnan(! MaJ.aıty~ 

A. ~'eyzi Atalhan Ordu 
Şev ket SarlCalı S ey harıli 
N azi m Bezmen 

'Praıbwn 
Seyfi Gögen 
~aC'i Kur1 Trabı~on 

llanı·i Soriann TNıbzon 

~'-h'dul l ııh Ak~er Zı)Jllgulda.lk. 

Ali 

Encümıııne gelen 2 (1 18.yi.ha, 1 teklif) işin 2 si de encümendedir. 

( 1) Te:jkilôtl ftJsasiyc E ne ii,mcninc ıl f' (izrr scçiTmiJfit. 

MAARiF ENO'OMENİ 

S~ıv 

Ali Yeniaras ( 1 ) 
Osman Bölükbaşı 
Osman Özbilen 

isınail Hakkı V e ral 
\Tüvit Yetkin 

Sabri lşbakan 

İsmet Uslu 

.Muzaffer Harunoğlu 

Emrullah Nutku 

isınail Şener 

Avııi' Yuı,rlahay ı·ak 

Re i~ 
uW. l\11• 

Ki\ıti'p 

"l'rabzıon 

Riz 
Uşaı'k: 

~1. Reşit 'l'an~k(:ıoğhı 

). hmet ~forgil 

Ağrı: 

Ankiara 
BaQ~keısh· 

Ba1ııkeısir 

Huırdul' 

Çaınalklkıale 

De.niziLiı 

l)iıyM'b:aJlnı~ · 

ID.ditrne 
Fkz'inean 

Kas ı ın K üfrevi 
Aliye "l'emu çin 
Mekki Said Est>ıı 
Yahya Pelvan 
... Vlehmet Öz!bey 

N Ul'i 'l'o ga.,v 
Mehmet K arasan 
Halil 'furgu t 
Cemal Köp rülü 
VC'yı..;rl Va ı·ol 

Oı•h:ııı Deng1;~; 

GüımJÜ§aıı~ 

!çe1 
tsıta11ıbU'JJ 
Kars 
Kayseri. 
Konyaı 

'f'ralb:zo11 
'fr albız O !ll 

'1\uıce:ıiJ 

Yozıgald 

Encümene gelen 5 (1 18.yiha., 4: teklif) i.§in 5 i de encümendedir. 

Sabri Özcan San 
Rüştü Çetin 
Aleksandros H acopulos 
Remzi Çakır 
Servet Hacıpaşaoğ·lu 

Harndi Ragıp Atademir 

Halit Ağanoğlu 
Osman 'l'uran 
i<,E'thi Ülkü 
Danyal .Akbel · 



Afyon K. 
Bolu 
Çorum. 
Çorum 
.Erzunını 

Hakkari 
İstanbul 
Kars 
Kaysrı ·i 
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M.AL1YE ENCUMENİ 

Rei8 
.M!. M. 
KWtip 

i\ıııasya 

;:)'iird 
Kocneli 

Osmmı '!'alu 
Selahattin Baysal 
Şrvki Gürses 
Baba Koldaş 
~ahri Brdumaıı 

Übeydullah Seven 
Fahrettin Ulaş 
MEfuınrt Hazer ( 1 ) 
llakkı Kurm('l 

Hil.ınit. Koray 
Mehmet Daim Süalp 
Niizlır1 Akın 

.\1 ala tye~ 

.Mara::ı 

.\Inı·a~ 

.vlardin 
Xiğdıı 

H ize 
Samsun 
~amsun 

~t>y1Hltı 

l·:sa t Ooğa n 
Abdullah Aytemü~ 
Alhnıet Bozdağ 

A bclülkadiı· Ka laY 
Ahmet Nrıti Kadıoğlu 

1zzet Akı,:al 
Hameli Tekay 
Şühii. Pluc;ay 
~hı s1nfa i\kc:ıılı 

Encümen, 5 (1 ıayiha 4 teklif) i§in 1 ni sonuçlandırmış ve 4 (4 teklif) iş de encümende kal
DU§tır. 

(1) DakiUye Encümenine de aza seçiımi.~tit'. 

MEOLlS HESAPLARININ TETK1Kt ENCUMENt 

Ediıme 

hrtıa.IIIbuJ. 
Kıııklıa:ool5. 

Re is 
.M. M. 
Kaıtip 

.Vf u l'aJkııp 

.E.sikıişeıbir 

<iüımüşane 

İ~parta 

Namsuın 

.\ l ehınet Enıı;inüıı 

J,'anrk 1atiz ~·nmlılıcl 

J Iüsnii Yamaıı 

:-ialih Puaıl Kec;ec·i 
lfa li 1 ın ı· h n ıı 
Keıııal D<•ııtinılııy 

l·'ı' ı · i fl 'l'iizc 1 

~lalıı.tyıı 

Rioo 
~iv as 

.\1 ('h n w 1 h: a ı·t n J ( 1 ) 
(ls ımı n Ka vı·akoğlu 
~ lll'f'ttiıı ı~ ı·tii.rk 

Encümsn, 14 . V . 1954 tarihinden 5 . VII.1964 tarihine kadar 2 defa toplanarak Büyiik Millet 
Meclili 1953 Aralık, 1954 Ocak - Şubat (5/ 1) : Mart - Mayıs (5/ 2) ayları hesabı hakkında (2) 
mubatayı Yüksek Riya.sete sunmuş ve bu :ına.zbatalar Umumi Heyetin 2 . vn . 1954 tarihli 16 ncı 
Inikadında okunmuştur. 

( 1) Çalı§ma E ncümenine de aza seçilnı.i§tir. 



Alll!k~:Nı 

Aydın 

Çoıruım 

Hat·ay 
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MECLİS KUTUPHANES1 ENOU'MENt 

Re is 
M.. M. 

ÖmC't' Bilen 
iha:t lyl'ibo:-; 

C'evat Köstekçi 

Uuı'Sa 

Kütt~a 

Celfıl Ramaımnoğlu 

~C'liııı Hngıp Bıne<: 

Ali Galib Buhik 

'J'o~kı.ııcl .\r ehmet ~a hi n 

'Poıkad l'uısnf Ulusoy 

Ki1ıt:aıhyıa İhsan Şeıiİf Özgen 

Kütüphane Encümeni, 14. V . 1954 tarihinden 5 . VII . 1954 tarihine ka.dar 2 toplantı yaparak 
mebuslann kütüphanede bulunmasını arzu e~tikleıi es.srlerin alınmasma, ecnebi ve Türkçe guete
lerle mecm.ualann abonelerinin yapılmasma ve kütüphanedeki işlerin tamimine dair miilakerelerde 
bulunarak ka.ra.rla.r vermi§tir. 

Ankara 
Ankara 
J~d lr'll(> 

l~ l i\z ı ğ· 

l~rzurum 

İstanbul 

lstanhuJ 

l sUınh u l 

Ista nbul 
1( n~t amon n 
K ocıı P li 

MİLÜ MU'DAFAA ENOUMEN1 

Reiis 
M. M. 
Kaıti'P 

Bolu 
Elnzığ 

'l'nknd 

) 1 u za Hel' I<Jrgü d C' ı· 

~eyfi Kurt he k 
Kemal Yaşınkı1H: 

lliisııü Gi)ktuğ 

tshak Avni Akdağ 
Ali Ji'u ad Cebesoy 
7;iya K öktürk 

,%;eki Rıza, Sporel 
1'ahıüıı Yazu·ı 

.\l i i\1u:<~afl'er 'l'a~ıÖn'ı ' 

Ki\zını ~ fpı · i<: 

F'ahri Belen 
l\ft>hnwt ŞC'vki Yazman 
(han n n ll ;H•hhn loğlu 

.\lu~ 

i\iğde 

. ·ı ~d(' 
l{izr 
. 'eyhan 
~in oh 
'4iy;ıN 

'l'ol ııd 
'l'ı·alızon 

'l'UlH'\'Ii 
lı fa 

:)eınsi .A.ğaoğht 

Ali Ulvi Ar:ıkan 
Zihııi Ünel' 
Kt>ınaı' Balta 
~inan 'rekelioğlu 

Şerafettin Ayıhan 

:\1 . Xm<ettin Turgay 

1 T ulıl.si Bozheyoğlu 
~mni Orlwrk 
.... \ n; lan Bm·ıı 

Nai.ııı Önlıon 

Encümene gelen, 2 (1 layiha, 1 teklif) işin 2 si de encümendedir. 



Ankara. 
Ankara 
Antalya 
Balıkesi ı· 

Balıkesir 

Bitlis 
Bitlis 
Çanakkale 
Edirne 

Erzinr,an 

Re is 
.ı.\f. M. 
K §!tip 

X cemi İnan~,; 

Bilecik 
Afyon K. 
.Vlımisıı 

J•'ua:d Zincirkıran 
Asım Okur 
.\fücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
.\fusrettin Barut 
8eHthattin !nan 
lihsan Karasioğlu 
Sabahattin Parsoy 

Mustafa Rahmi! Sanalan 

Encümene iş ha.vale qdi]m~. 

Yümnü Üresin 
Itıza Çeı·çel 

)felih Ko(:rr· 

Kars 
Koca.el~ 

Konya 

Malatya 

Mardin 

Sivas 

To kirdağ 

Yozgad 

Zonguloda!k 

Kemal Güven (1) 
Sefer Göksel 

Sabahattin Sönmez 

Hilmi Özbay 

Etem .Aybar 

Kfizım Oskay 

Necm'i Arınan 

Ali Ünlüsoy 

H akkı Hilt.leı 

(1) Giiınriik tre lnhisarlat· Nncii.meninc de, u.zcı scçilıniştir. 

Antalya 
Bursa 
Çoruh 
Denizli 

Diyarbakır 

Erzurum 

grzurum 

Gazianteb 

Giresun 

İstanbul 

ls tımbul 

NAFIA ENO'O'M:Eltt 

&elıı 

M. M. 
Kattip 

Attila Konuk 

(iaziante·b 
Konya 
D<•nizli 

Ali F'erruh Yücel 
~fecit Bumin 
Osman Ongan 

Ragıp Kaı·aosınanoğlu 

Şev,ki Erkeı· 

~sat Tuncel 

Ce:vdet San 

Abdullah lzmen 

Xecml Ateş 

Emin Onat 

Süleyman Kuı·anel 
H'immert; Ölçmen 
B aha, Akşi t 

Kastamonu -:\azım Batur 
Kastamonu Hilmi Dura 
Konya Mustafa Bağrı açık 

Malatya Ahmet Fırat 

Manisa Hayı'i IBiike 

f-tize Mehmet li'ahri M:~te 

~eyhan Zahit Akdağ 

ı-lin o b M. Veıhbi Dayı:baş 

~ivaı-ı ~uri Demi1·ağ 

Grfa Husan Orııl 

Zongulda'k ~ahth l>urah 

Encümen, 4 (2 JAyiha, 2 teklif) işin 2 sini sonuçla.ndınnı.Ş ve 2 (2 teklif) iş de enetimende 
k~tır. 
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SlHH.A.T W lÇTlMAt MUAVENT ENCUMENt 

Re 'is Ankara Talat Vasfi Öz 
·M. M. Bursa !braıhim Ö'kteın 
K §!tip Konya Ahmet Koyuncu 

Ağrı Nimet Sümer İçe) Mehmet Ünal 
Antalya Fatin Dalaman İsparta İrfan Aksu 
Antalya Buı•hanettin Ona.t !stanbul Zakar Tarver 
Aydın A. Ba'ki Ökdem İzmir Necdet İncekara 
Balıkesi e :Mu'harrem Tunc.ay Kars Hasan Erdoğan 
Bilecik Talat Oran Kırş (>'hir Ahmet Bilgin 
Çankıı·ı Kenan Çığmaıı Kocaeli Ziya Atığ 
Çorum Ali Rıza Kılıç'kale Konya Sıtkı Sa1im Bur~a'k 
Denizli Ali Rıza Karaca Kütahya Ahmet İhsan Gürsoy 
Diyarbakır Pikrr Arığ .:\falatya 'revfik Ünsalan 
Erzurum Hasan Nurnanoğlu 

~iğde Hüseyin Ülkü 
Eskişehir !smail Sayın 
Oümüşanc Zeki Başağa Ordu .F'azıl Erim 

Hatay Şekip !nal Ordu Helahattİn Orhon 

Hatay A. Mithat Kuseyrioğlu Siird Veysi Oran 
!çel Aziz Köksal Tek'irdağ Zeki Erataman 

Encüm:ene gelen, 3 (3 teklif) işin 3 ü de encümend.edir. 

Afyon K. 
Ankara 
Arnllta.INlı 

Bursa 
İçeiJ. 
İıspall'tıa. 
!staınlbul 
11Jınli'I.• 
İzımıir 
Kars 
Kars 
K~ erli: 

TEŞKILAT! ESASİYE ENC'OMENt 

Reis 
M. M. 
Kiaıtip 

Kemal Ozçoban 
Raıni'z Eren 
Hazırn Türegün 
Raif Ayıbae 
Hüseyin Fırat 

M~aniısa 

Manisa 
~onıya. 

Zühtü Hilmi V elibe,şe 
Celal Türkgeldi 
Haluk Ö'l<'eren 
}!ehmet Ali Se!bük 
Sırrı Atalay (1) 
Ali Yeniaras (.2) 
Kamil G-iindeş 

F. Lütfi Karaosmanoğlu 
~fuhlis Tümay 
Tarık Kozıbek 

K!ocaeli 

Mıa'lllisa 

Ordu 
Or:du 

O!"du 
Selyılıanı 

Seyha.n 
Siıvas 

TeJicir,dağ 

Tr.albzoaı 

Yıo7~ad 

Turan Güneş 

Yunus Muammer Alakant 

J[elhmet Ceınil Bengü 
Fazlı Ertekin 

Memiş Yazıcı 

Enver Batumlu 

Cavid Oral 
Rifat Öçten 

Ferid Alpiskendf'r 
Rnbri dilek 

İhsan Aktürel 

Encümen, 2 cı li.yiha, ı tezk:ere) ~ ı Di sonuçlandırmış ve 1 (1 teskere) i§ de enetimende 
ka.lllUjtır. 

(1)- Divanı Muhasebat Enciimenine de aza St((ilmiştir. 
(.2) 1ktişcıt Endimenine ele aza seçilmiştir. 



Afyon K. 
Ankara 
Bursa 
Bursa 
Çorum 

Diyarbakır 

Erzurum 
Kars 
Kastamonu 
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TİCARET ENCU'MENİ 

Reis l~alıkesit· Enver· Güı·eli 
M. M. lluı·sa Hallık Şarrıan 

K8.tip 1-\oeacli Haındi Başak 

ctazi Yiğitbaşı Km ı ya 
· Haındi Bulgurlu · \Iaraş 

MU:hlis Erdener Maraş 

Baha Cemal Zağra ;-o;aııısuıı 

Kemal 'l\erzioğlu ~in oh 

Eyüp Şahin Si\' a.S 
f'eınil Önder Uşak 

B'evzi Akia · Vaıı 

. 'azifi Şı>rif Nahel Van 

Muhittin GüzeNnlın~ 
1\'faJhmut Karaküçük 
Remzi Öksüz 
Abdüllah Eker 
Haşim 'l'arı (1) 
Hüseyin Yüksel 
Hakkı Gedi'k 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kar1:al 

Encümen, 4 (3 layiha, ı teklif) işin ı ni sonuçlandiıını§ ve 3 (2 18.yiha., 1 teklif) i§ de encü
mende kaJDUftır. 

(1) Gümrük ııe lnhisarlaı· Encümenine de aza .~eçilmiştir. 

ZİRAAT ENC'OMEN1 

Re is 11anisa Sudi Mıhçıoğlu 
M. M. Bursa Sfld<>ttiu Karacabey 
K aıt ip l:wriı· ~Tuz :ı ff<·ı· Balahan 

Afyon K. 8ıtkı Koraltaıı 1 r:rl Yakup Çukuroğlu 
.. Afyon K. H}iseyin Tiryakioğlu l<:d Hidayet Sinanoğlu •. 

Amasya Faruk Çöl Kın·s Rıza Yalçın 

Ankara Dağı!:ı'tan Bineı-bay Kastamonu ~alim Esen 
Antalya Ahmet Tekelioğlu Kayseri Emin Develioğlu 

Bilecik I smail Rehıuk Çakıı·oğltı Kırklareli :vrahmut Erbil 

Bingöl :-\ait fi-öker Kırklat"eli Fiktet li'üiz 
Rol u Mithat Dayıoğlu r m~ehil' Osman Alişiroğlu 
Durdur HüseYin Çimen Kocaeli CemalTüzün 

Denizli Refl•t Tavaslıoğlu KoL•aeli Nüzhet Unat 

~Jlazığ Rnplıi Ergene Konya Abdi Çil'ingir 

Erzincan Hüsnü Çanakçı Y:araş .Ahmm; Kadoğlu 
Oazianteb SaHl:hattin Ünlü }tuğla Turan A'karca 
nil'eımn Ali Naci Duyduk ·-oı~du Belkir Baykal 
lHiıııiişane Hlo·em OcaJdı ~('yhaıı Lfttfr Sezgin 
Hıüay .\li :\lnhsin Bı-r·ı!kPtogln l ~ak lHıı·inı Yılın az 

Enciimlene gelen, 2 (2 layiba) işin 2 si de encümendedir. 



Amasya 
AJ1/k:111"a 
Aınıta.1ıya 

Aydın 

Aydın. 

ı~aJhlkıoo':iır 

Burdur 
Çanaıklkal~ 

Çaınıkırı 

QoıruU:ı 

Çorum 
Deırlzlliı 

D.iıyarbaıkıır 
Er~i!ll:eMl 

Eı~~Ul'1Wl 

Eı·zurum. 

l'}sıkişebh· 
(iümüşane 
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tÇT.tMA. 1 

ADLİYE ENOUMENt 

Halil ÖzyÖı·ük 
::;\emi grgin 

Re is 
M. iM. 
Ka'tip 

K<mya 
Marusa 
Zonguldak );usı·t>t Kirişcioğlu 

İsınet Olga(: İsparta Said Bilgi<: 
Za fl' t· Oök<;er tııımi 'l" Arif Güngöı·eıı 
Eııver Kar an Kars Kemal Güven 
Sail Ucveci Kayı.se:ri Osman Nuri Deniz 
C'evat Ülkü Kırşehıir 1Iebmet Mahmudoğlu 
Y H c~·d As en n Kocaı>J.IIiı ~dfimj Din~eı· 

BelH~ct Kayaalp Kooıyıa ffidayet Aydmer 
~l'rvet S('zgiıı l ooyıa Tevfik Fi'kret Baran 
( ' rlUJ Boym1lk K001yaı \luaınmer Obuz 
.\1 uzaffer Önal K·ü1ıahyıa Sii.le~·maıı Süruri Nasnhoğlu 
~lustafa Kenıal Biberoğlu ~falatya .\f ehmet Zeki 'l'ulunay 
Isınail Hadımlıoğlu MaNıŞ .\lazhar Özsoy 
Mf:'hmet Hüsrev Oııal Mu~la • Ul'i Özsan 
~achk Pı;l'İn<:e k Niğd~ Hasan Hayati Ülkün 
Zeki ('avuşoğlu Samsun Ram i Ozan Gümüşoğlu 
Hami ıl Şevkr1 lni'P Sirv•a, Şevki Ect>vit 
Tlieri ~ez~;>ıı 'l'o'kad Os m aıı llat]baloğlu 

IlaliN ' l'okdeıııiı· YoııJgaJd ~1ahınut Ataman 

Encuman, 63 (ı6 :tayiha, 28 teklif, 11 tak.iıre, 3 takrir, 5 muhtelü evrak) işin, 42 sini sonuçlandır
mış ve 21 (8 layiha, 12 teklif, ı t akrir) iş de encümende kalmıştır. 

.AıflyO!n K. 
Çdırı 

Çol'1Wl 
Eı<lir:rı.e 

Erurıll>e 

Erziırııeen 

""IDıızurum 

Kastamonu 

ARZUHAL ENO'OMENt 

&em 
M. M. 
Kiitip 

~ıtkı Koı·altaıı 

'ra hi ı· AJcnıaıı 

Konyl3. 
B]nıgöJ 

Riıazığ 

Hüseyiıı Orta:kcJOğlu 

('<'mal Köprülü 
Hasan. Maksudoğlu 
't'evnk Şenoca.k 
A!bdülkailir Eryı.u't 
.Muxaffeı· AJi .Mülhtu 

A. Fahl'i Ağaoğlu 
ır ccati Aras 
Relalıattiıı 'T'oker 

Malatya 
Mıa.M!iın. 

M!ar:din 
SMWru.Il 
Seyfhıan 

Siiı·d 

Sivas 
Zongı:uldalk: 

Abdullah Köroğlu 
' Hahaettin Erdem 

Reş1't Kemal 'l'ıı1nmvğht 

~alim Çonoğlu 

• alim Serı:c 
:4uat Bedük 
Abdurrahmmı Doğr·uyol 

Necati JJi·keıı 

Encümen, 78 (1 teklif, ı teskere, 73 takrir, 3 muhtelif evrak) işin, 72 sini sonuçla.ııdıl'DllJ! ve 6 
(6 takrir) i~ de encüiMnde kalmı§tu'. 



Myon K. 
Myon K. 
Ağ n 
Anikara 
Antalya 
Antalya 

Aydın 

Dalılkesir 

Ba'lılkesir 

Çanlkırı 

Qo ruh 
(}oru nı 

Denizli 
Di:y;arl>aikır 

Diyarl>aıkır 

Diyıaribaıkır 

mazığ 

Eskişetb.iT 

Eskişahir 

Gazian't'e'b 

Gi,resu:n 
TT aıt ay; 

lç-el 
tıınılr 
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BttTÇE ENCOMENl 

Ri e~ 
Re'is V. 
M. M. 
Ka tip 

.Rli.Z'e 
~aJııke~İ'l" 

'tstanbtvl 
Siıiırıd 

Arif Deınireı· 
11ura:d Ali Ülgen 
Kasım Küfrevi 
Şeref Kamil .Mengü 
Kenan Akmanlar 
Ahmet Tokuş 

Zühtü Lray 
~1. Halılk Tinıurta~ 

Sırrı Yırcalı 

Tahsin Uygur 
Ya§ar Gümüşel 
Yakup Gürsel 

l[ehmı:;t Karasan 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa E'kinci 
lhsan Hamid 'Diğrel 
Ömer F'aruk Sana<; 

Muhtaı· Başkurt 

Abidin Potuoğlu 
gkl'em Cenani 

11lazhar Şener 
Şekip İnal 

İbrahim Gürgen 
Behzat Bilgin 

iz zet Aıkc.a l 
Halil 1mre 
Hadi Hüsmaıı 
Haki l~rdeıı 

Kım;ltıamonu 

Kırıkıl'M'e'l r 
Kony,a 
Konya 

Mla~~aıtya 

Maillsa 
Muğla 

Muğla, 

N'i:ğıd:e 

Orıduı 

Riz"Pı 

Seyihan 
Seyll:ı.aıı 

Sinob 
Sin o b 

'Sivas 
Tıokaid 

Traı'bzon 

Tralbzon 

Urla 
Van 
YI02lgıad 

Zonıgu1dalk 

Zongu1da.'k 

Ziya Terıneıı 
Şefik Bakay 
~1ustafa ıBağrıaçık 

ltemzi Birand 

~ ü vit Yetkin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
. 'atık Poyrazoğlu 
Ak'if Sarıoğlu 

Hüseyin A vni Hö ktü rl:c 
Refet Aksoy 
Hüseyin Agun 

~edat Barı 

~urullah İhsan ''l'olon 
.'-Juri !::leı·toğlu 

Rerver RomÜn('uoğlu 

Ahmed Özrl 
İhsan Ba<: 
~. F'ehmıjl Kalaycıoğl u 

Selaıhattin Karaya.vuz 

l<'erudun Brgiıı 

Kemal Yörükoğlu 
1 )anyal Alkbel 
Sebati Atarnan 
Hüseyin Balık 

Encümen, 188 (116 Iayiha; 62 Wldif, 5 tezkere, 4 ta.krir, 1 muhtelif evrak) işin, 137 sini sonuç
landırm1Ş ve 51 (18 Iayiha., 26 teklif, 4 tezkere, 3 takrir) iş de encümende ka.l:m.ıştır. 

' 

ÇALIŞMA ENCttMENl 

Eıeis .M.ıanisa ~azıf Körez 
M. ~I. ZonıgulJıdalk Cemal Kınçak 
Kifutip (l-İ'J"eSUn Doğan Köymen 

A.nıkıara ~'uad Seyhun 'Kiütaib.ya ~~hmet Kavuncu 
Aydın :\T ecati Çelim Mall!!tya Esat Doğan 
Bingöl Ekrem Yıldız Mardin Cevdet Öztürk 
Bursıa Sabahaıttİn Çıracıoğlu 

Sıeyh·an Lütfi ~ezgin 
İstanbul ~aci Kurt 
ı taınbırl Ahmet Topcu Seyhan )fe'hmet Ünaldı 

İzmir !lhan Sipa'hioğlu Urfa Feridun Ayalp 

İzmir Abidin Tckön Urfa; Celal Öncel 

Encümen, 6 (3 layiha, 2 teklif, 1 talair) işin, 4 nü sonuçlandırm.ış ve 2 (1 Iayiha., 1 takrir) iş de 
encümende kaltnl§tır. 



"'"\ ll1<1H,V<1 
.\. Jll11S,\'H 
~·ıı Illi k k;ıl (' 

<.'ol'nlı 

<:o nun 
1 )eııizli 
( J liıni.i~mıe 

ispı11'!a 

ı ;1, nt i 1' 

[\'<ll'S 

, l\:ı-1 strııııuım 

l\ı1sfınııoııu 

1\ 1 i'~(: h i ı· 

1\nııyıı 
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DAHİLİYE ENCUMEN! 

lkis 
11t•is \ ·. 
\ı. .\ı. 

1\ i'ı1 ip 

l\: ('ıı1al ı •;n•ıı 

l•;d i l'll e . 
. \ nkanı 

l z ıııiı · 

1\ m·acli 

..\lustafıı Z('l'l'll 

~ııl'ate•thliıı 1\;u ·aıınk(:ı 

Zihni l ' nıl 

llalıa 1\ol<lııfi 

.. \. Haıııdi :-;ııııt·ııl' 

lsıııııil lln kkı naykııl 
'l' ı ı lısiıı '!'ola 
Hııuf Oıınnwl 

:\1 Plıı1ıet llazpı· · 
:-;iilpyıı1 a ıı ~'ıığlııı· 

\ l u zaUt• ı· Kuşı1kc:ıoğ· ln 

' l ' ıılıi ı· ' l \1~eı · 

.\1 <'ldü 1 \t>skiıı 

lWkneddiıı \'asuh ·iuğ'lu 

.\.tıl' l: eııdeı·lioğlu 
l'pı·te,· .\.l'at 
:-;ııddtiıı Yıılıııı 

1\:oııyH 

Kütahya 
\la l:ıtya 
.\ ! uğla 

.\iğd e 

:-;;ı ı ıı'.Ull 

~IIIIISUil 

:-;<'yhan 

~h· as ·· 

'l'l'alı;-:on 

l '~a k 
, . H ll 

\1. Lıti~t\i Özal 
Si•lıııt Haluk Pepc:ri 
.\ll• hııı c t Kal'1 al 
Yanız Baıjrı· 

( 'ııd1 KaYuı · ıııa cıoğlu 

I •Jlnrnı ~\ ıııt 

..\! ulıittüı Üzkl'i'l'li 

Alııııet J\.ıııık 

E 'n· i.iıııent J)anu:ılı 

Pl'l'İP\' ~<111<1<: t 
y LlS U j' A,YS<I ı 

..\lusJi-lı Uörcıı U1ş 

Öıner lılıtrr Brzurnmluoğlu 

Encüm~n. 49 (28 layiha, 19 teklif, 1 tezkere, 1 takrir) işin 39 nu sonuçlandırmı~ ve 10 (3 layiha, 
7 teklif) iş de encümende kalmıştır. 

Dilecik 
nu ı n 
1 ~o lı ı 
ı >enir.li 
1;-: mir 
f\: ı1'ldareli 
,\! ahı.tya 

.\Iardin 

DİVANI MUHASEBAT ENOUMENI 

l{ r is 

:\l . ~" · 
Ki'ttip 

Şrvk'i lJnsıJ'(•J · 

.\7iğcl e 

Cr fa 
Ycızgad 

Hc• ı;;cı1 ı\ kşrııısr1 tiııoğlu 

Ahınet Hat ı 

Uustafıı Gülcügil 
.\'(•hil Nııdi AJtuğ 

~ı. Ali Ceylan 
.\lclınıE>1 Fahri Orııl 

. \ bdi.irrahınan Bayal' 

~adettin Ertur 
.\1 uzaffer Timur 
'I'&lat Alpay 

..\Tardin 

Tekirdağ 

Trkh·dağ 

Tul<ad 

To ka d 

'runeeli 

Yozgad 

Halim Şatana 

İsmail Ha'kkı Akyüz 

l•'ethi Mahraınlı 

Selahattin Gülüt 

Ahmet Gürkan 

Bahri Turgut Okaygün 

~uman Kurban 

Encümen, 110 (44 layiha, ı teklif~ 65 tezkere) işin, 35 ni sonuçlandırmış ve 75 (31 Iayiha, « · 
tezkere) iş de encümende kalmıştır. 



Ağrı 

Bolu 
Erztll'um 
Gazianteb 
Gazianıteh 

Hatay 
Muş 

Hamsun 
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GV'MRVK VE İlfHlS.A.RLAR EN01tMBNt 

ltei · 
:\i. -:\1.. 
Kfıtip 

Giresun 
Tokn<l 
.\fuıı 

Halis Öztül'k 
Sa:l:ni Çonkur 
Rıza Topcuoğlu 

AbdülkacH'l' A ti k 
Ham.i'h İnal 

Abd.ulln h Cil li 
Gıyasetiıı gmı·e 

Ömer Güıit, 

Atlııaıt Tüfekcioğlu 

1 fa~:ı n Kmıgııl 
:-:kfik (':ığln~·mı 

~lllllHUll 

:-iıııwmn 

H'iııolı 

~ivr~s 

'!'.-kinlnğ 

Tı·ulnon 

LTı·fa 

Yozgat! 

Abdullah Keleşoğlu 
Jlii<Li Uıwt' 

J 1 ııııiın Ta ı·ı 
J lliseyiıı ÇW 1 
;:.ıarııiıu Yüee!deı·e 

~Hahnıut Uoloğ·lu 

.\I(']ııııet lJatilıoğhı 

Jla~im rruthoğhı 

Bııcümen, 19 (19 layiha) i§in 18 ni sonuçla.ndırlll.llş ve 1 (liayiha) i§ d~ enoümende kalmıştır. 

HARtCtYE ENCUMENt 

Re is Lmıil' UHıcul Ha•ban 
..\I. :.\1. tstan~)ul l<'iiı •uzan. 'l'ekil 
Kat ip Denizli .\Ji ('obanoğln 

Afyon. K. Sait> Özer !zmir Suriye Pınar 
Ankara. Mümtaz Fai'k- _Fenik 1znıiı· !~kı·~m Ha.yri Üstündağ 
Bursa IIulusi Köymen Kaı-:s Turgut Gölr 
Çanakkale Sureddıi'n Fuad Alpkarlal Kastamonu Basri .Aktaş 
Çanakkale Bcdi Bnüstiin Kocaeli ll mnza O sm a ıı Erkan 
Erzurum Rıfkı Salim Burçak .Konya Ziynd E'büzziya 
Erzurum Babadır Dülger 

.\Ianiı-ıa Samet Ağaoğlu 
Hatay Ali :Muhsin iBere1ietoğln 

Manisa Tli kmet Baynr 
!stanbul Lütfi Kırdar 

!stanbul N a'<lir N ad'i JianjR;ı Adnan Kurao~manoğln 

İstanbul Hamdullah Suphi Tanr1övcr .H uğla. Zeyyat 'Marıd.aliııci 

!stanbu l Nuri Yarout Seyhan .A1hmet •ropaloğln 

İzmir· Radık {~iz Rinob i\fu·hit 'l'i.imPı·knıı 

:&ııctimen, 60 (57 Iayiha., 2 teklif, 1 teskere) i~in, 64: ni\ sonuçlandırmı~ ~ 6 (3 laY.iha, .2 ·teklif, 
1 teakert) i§ de -en~ümende kalm..ıŞ,tır, 



~\ ııkıını. 

Aııbıı·a 

(lazia ıı telı 

(lazİBtlİt'h 

U i i'!:'SUII 

Uii'P:<llll 

I I~tia)· 

J s t anlınl 

ls t a ıı IJnl 
ls i a n l nıl 
1 zıııi r 
Kııı·s 

-- ~7 -
İKTİSAT ENCttMENİ 

Heis 
..\ 1. ..\ l. 
1\.üt·tp 

ls taHbul 
Zmıg·u ldak 

K oc·ıwli 

.\ lıdullalı . Ge( likoğlu 
:\ l~ ('nt i lnaıu: 
Uı ~aıı Dni 
Ali ()('ak 
Il aıı ı di l ~o:dıağ 

'l'nlısiıı l naıı(: 
. \ . l·'e,,·zi .\ialıaıı 

.\ nziıı ı Bt•zııH' tı 

:-;<·.di (ı ii gen 

lfnııri ~oı·i ıı ıı o 

.\ IHl n lla'h .. \ kcl' 

:\iza m ett~ıı Ali ~AT 
:-;uaıt Başol 

~l'l'er Ciö'ks0l 

Kıı'ii<'hiı· 

1\. ütahya 
1\. ütalı,va 

1\ üt.a'hyıı 

..\ 1 a In t,,·a 

Oı·d n 

' l 'nılnoıı 

•rı·ahzoıı 

Trabzon 

l'ı;ak 

Z (>ııg·nl<lak 

Osman Bölükh~ı 
Ali Oalib Bubiık 

Osman Özıhil eıı 
1smail Hakkı Y eı·al 

Kamil Kll'lkoğln 

~a lwi tşbakan 

:\ J nr.affe ı · Haı·tmoğlu 

Enıı·u llah \"utku 

İsına i l ~enel' 

1 fakkı Gedik 

AYni Yuı•<'lıı hayı·ak 

Encümen, 19 (16 layiha, ! teklif, 1 takrir) işin, 13 nü sonuçlandırmış ve 5 (4 la.yiha, 1 teklif) iş 
lle encülllı9nde kalmıştır. 

.Aıı k;ını 

l }ıı lıkeiiir 

l hın lttl' 

(_'n na.kkalc 
(_ ' a.ı ı kı n 

· ı >i yal'bakıi· 
ı ·;l'ıi nı:an 

( li i ıı t ii!1ıl!l(' 

İ r; ı •J 

ls t ıııılın l 

MAA.RİF ENCttMENt 

RC'is 
:\1. :\ 1. 
1\ n tip 

Ali,vt• Temu<:iıı 
'ı' ııhya Pclvını 

.\l ('hıııet ÖZ'lıey 
:\nı · i 'l'og· ııy 

l iıı ·alhiııı Aydın 
ll al il ' l 'u ı•g·ut 

\~ey!'ie l \' a ml 

T t'abzoıı 

Hi zt• 
l' ~" k 

;-;, ı h ı · i Ö;,ea ıı :-;u ıı 
H i iştü ( :etin 

. \ l<'ksııııd ı ·os H ıt<· opulm; 

.\l. Reşi t Ta l'ak<:ıoğlu 

.\ lı nıı>t i\I o ı ·g·il 

( l ı · han f kııgi z 

J\ ayst•ri 
K·o ııy;ı 

1\ o ıı yıı 

;-;inoıb 

:-;jvııs 

' l'nı.bzou 

'l ' r·ahzoıı 

'l' uıwt•li 

l ' ı·üı 

Zong;nl cl:ık 

:-;<'l'Yet Hampaşaoğlu 
H'aıu'<li R:ıgıp Atademir 
~abnhat:tin !-;önmez 
t\eı·afett i n Ayhan 
Ba:hattin Ömelml 
H aNt Ağanoğlu 
Osman 'J'tu·aıı 

}\~}ııj\ Ü l'kü 

~ \ ziz Özba ~ · 

ı•;dibr ~ayar 

Encümen, 23 (9 layiha, 14 teklif) işin 12 sini sonuçlandırm.ış ve 11 (2 layiha, 9' teklif) iş de en
i!Ümende kalınıştır. 



Aılkara 

Aırkara 

Antalya 
Balıkesil' 

Balıkesir 

Bitlis 
Bitlis 
Çanakkale 
Edirne 

Erzinr,an 

Reia 
M. M. 
KMip 

Xccmi İnunı,; 

Bilecik 
Afyon K. 
.\ifanisıı 

F'uad Zincirloran 
Asım Okur 
Mücteba lştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
~usrettin Barut 
~eHi'hattin İnan 
!ıhsan Karasioğlu 
Sabahattin Parsoy 

Mustafa Ra.hm:il Ranalan 

Encümene iş ha.vale ~e:mi§tir. 

Yiimnü Üreı;in 
&ıza Çerçel 
.Melih Koı:<'r 

Kars 
Kocael~ 

Konya 

Malatya 

Mardin 

Sivas 

Tekirdağ 

Yozgad 

ZonguMa~t 

Kemal Güven (1) 
Sefer Göksel 

Sabahattin Sönmez 

Hilmi Ozbay 

Etem Aybar 

Kazım Oskay 

Necm'i Arınan 

Ali Ünlüsoy 

Hakk1 HilAlcı 

( 1) Gümriik 11C lnhisarUit' f.:ncihncrti1lC de Q$(& seçilmiştir. 

Antalya. 
Bursa 
Çoruh 
Denizli 

Diyarbakır 

Erzumm 

Erzurum 

Gazianteb 

Oiresun 

1stmıbul 

lstanbuJ 

Re .U 
M. M. 
Killtitp 

Attila Konuk 

(i aziantt-b 
Konya 
J)(•nizli 

Ali Perruh Yücel 
~fecit 'Bumin 
Osman Ongan 

Hagıp Kaı·aosmanoğlu 

Şevki Erker 

Esat Tuncel 

Cevdet San 

Abdullah İzmen 

Xccmi Ateli 

Emin Onat 

Süleyman Kuranel 
.Himmeıt Ölçmen 
Ba'ha. Akşit 

Kastamonu Xiizınt Batur 
Kastamonu ffilmi Dura 
Konya Mustafa Bağrıaçık 

Maıcıtyıı Ahmet Fırat 

Manisa. Hayı'i 1Büke 

.Rize .\1ehmetJ Fahri M,ete 

::-\eyhan Zahit Akdağ 
~in o b .\1. V eıh bi Dayı:baş 

~ivaı-ı Xuri Demirağ 
lJrfa Hnstuı Oral 

Zonguldak ~abilh Dur-alı 

Encümen, 4 (2 lAyiha., 2 teklif) i§in 2 sini sonuçla.ndırmı.Ş ve 2 (2 teklif) i§ de encümende 
ka.lm.ı.ştır. 



- 211 -
SIHHA.T W lÇTlMAl MUA VENT ENOUMENt 

Rel.s Ankara Talat V asfi Öz 
·M. M. Bursa İbrahim Ö'ktem 
K8ıtip Konya Ahmet Koyun<'u 

Ağrı Niıııet Sümet· tçel Mehmet Ünal 
Antalya Fatin Dalaman tsparta İrfan Aksu 
Antalya Burhanettin Onat İstanıbul Zakar Tarver 
Aydın A. Ba'ki Okdem lznıir ~ecdet İncekara 
B ah kesit' Mu'harrem Tunçay Kars Hasan Eı'doğan 
Bilecik Talat Oran Kırşehir Ahmet Bilgin 
Çankırı Kenan Çığmaıı Kocaeli Ziya Atığ 
Çorum Ali Rıza Kılıç'kale Konya Sıtkı Sa1iın Burça'k 
Denizli Ali R.ıza Karaca Kütahya Ahmet İhsan Gürsoy 
Diyarbakır Pikd Arığ :Malatya Tevfik Ünsalan 
Erzurum Hasan Nurnanoğlu 

~iğdf' Hüseyin Ülkü 
Eskişehir !smail Sayın 
Gümüşane Zeki Başağa Ordu F'azıl Erim 

Hatay Şekip İnal Ordu ~elahattin Orhon 

Ilatay A. Mithat Kuseyrioğlu ~iird Veysi Oran 
İçel Aziz Köksal Tek'irdağ Zeki Erntaman 

Encümene gelen, 3 (3 teklif) işin 3 ü de encümend.sdir. 

TEŞK1LATI ESASİYE ENCUMENt 

Relis Mıaniısa F. LU.tfi Karaosmanoğlu 
M. M. Manisa ~'luhlis Tümay 
Kiatip I<Jonıy.a. Tarı-k Ko2lbe·k 

Afyon K. Kemal Özc:;oban K!ocaeli Turan Güneş 
Ankara. Ramrz Eren Ma ınıisa Yunus Muammer Alakant. 
A!nik;aır:a, Hazıın Türegün Ordu J.Ielhmet Cemil Bengü 
Bursa. Raif Ayıbar 
!çeiJ. Ordu .Fazlı Ertekin 

Hüseyin Fırat 
Ordu İısp aır!ta. Ziil:ııtü Hilmi V elibeşe 

Memiş Yazıcı 

:Lsrtaınlbul Celal '1'ürkgeld1 
Seıyıhaın. Enver Batumlu 

!'zınıli'ı· Haluk Ö'l<'eren Seyhan Cavid Oral 
İzmıir :Mehmet Ali Se!bük Silvas Rifat Öçten 
Kars Sırrı Atalay ( 1) Telkhxlağ Ferid Alpiskendt>r 
Kars Ali Yeniaras (2) Tr.albzoın Sabri dilek 
Kaıyserfi Ka:ınH Gündeş Yl()z;gıad İhsan Aktürel 

Encümeıı. 2 (1 I&yiha, 1 tezkere) ifin 1 Di sonuçla.ndırmış ve 1 (1 teskere) i§ de encümende 
ka.lmıttır. 

(1)- Divanı Muhasebat Encümenine de aza, stf,~ilmiştir. 
(2) 1ktiş(Jt Enetimenine ele a.~a seçilmiştir. 



Afyon K. 
Ankara 
Bursa 
Bursa 
Qo nı m 

Diyarbakır 

Erzurum 
Kars 
Kastamonu 
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TICARET ENCU'MEN! 

Re is ı ~al ık e siL· En ve ı· Gül'eli 
M. M. Duı·sa Haluk Şaınan 
Katip 1\oeacli Hamili Başak 

Hazi Yiğitbaşı Koııya 

· Hamdi Bulgur]n "\far-aş 

Mu'hlis Erdener Haraş 

Baha Cemal Zağra ~amsun 

Kemal Tıerzioğlu ~iııob 

Eyüp Şahin Sivas 
f'(>mH Önder Uşak 

Jj'evzi Aktaş aıı 

. 'azifi ~et·if N'ahel Yan 

:M nhittin Güzelkılınç 
M'alhmut Karaküçük 
Remzi Öksüz 
Abdüllah Eker 
Haşim 'T'arı (1) 
Hüseyin Yüksel 
Hakkı Gedi'k: 
Hilmi Durmaz 
Haınut Kartal 

Encümen, 4 (3 18.yiha, ı teklif) işin 1 ni sonuçland.irmış ve 3 (2 18.yiha., 1 teklif) i§ de encü
mende kaJ~tır. 

(1) Gümrük ı·e lnhisrıruw Encümenine de aza seçilmiştir. 

Afyon K. 
.Afyon K. 
Amasya 

Ankara 
Antalya 
llilecik 
Bingöl 
Bolu 
Burdur 

Denizli 
Elazığ 

Brır.incaıı 

f:azianteb 
nireımh ' 
Uünıiişane 

Jl atay 

ZIRAAT ENC'UMENl 

Re is 
M. M. 
! 81t:İp 

:vı:anisa 

Bursa 
hıııiı· 

• 'ıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryaltioğlu 
Faruk ('öl 

Dağıstan Binerbay 
Ahmet Tekelioğlu 
İsmail Relquk Çakıroğln 
~ait Göker 
~Vlithat Dayıoğlu 

Hüsey1n Çimen 

Ref't•t Tavaslıoğlu 
~nphi J<jrgene 
Hüsnü Çanakçı 
Salil:hattin Ünlü 
Ali Naci Duyduk 
1Dk1·em Oeaklı 
,\li :\luhsin Bt·ı·ı~k('1oğlu 

Sudi Mıhçıoğlu 
Ra<lettiıı Karac~~bey 

.\hızrıff:<·ı· Balahan 

j (:el 
L:cl 
Kaı·s 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırklal"eli 

Kıı·ıiehir 

Kocaeli 
Kol•acıli 

Konyıı 

.J:Jaraş 

}!uğla 

'·Dr~dn 

SE'yhmı 

ı ·~ak 

Yakup Çukuroğlu 
Uidayet Sinanoğlu 
Rıza Yalc,:m 
~alim Esen 
Em'in Develioğlu 
:Vf ahmut Erbil 

Fikret Filiz 
Osman Alişiroğlu 
Cemal Tüzüıı 
Nüzhet Unat 
Abdi Çil'ingir 

Ahm~ Kadoğlu 
Turan A'karca 
Bdkir Baykal 
IJfıHr l'iel!igin 
HA dm Yıl m az 

Encümene gelen, 2 (2 layiha) işin 2 si de encumendedir. 



Amasya 
Anikara 
Aınıta:lya 

Aydın 

Aydın 

ı ~ allılk!eısiır 

Burdur 
Çanaiklkale 
Çanıkın 

Çorulh 
Çorum 
Den:W.Jıiı 

D.iıyıar'baJk:JJr 

Eı·?lirn:ean 

E•r.zurum 
ı;;rzurum 

]';s.kişe'lı.h• 

W.rmüşane 

223 

İQTİMA 1 

ADLİYE ENOUMENl 

Halil Özyörük 
~emi grgin 

Re is 
M.IM. 
Kaıti.p 

Konya 

Manisa 
Zonguldak . 'nsrrt Kirişeioğlu 

İsınet Olga(: !spar'lıa. Naill Bilgi<: 
Zar0ı· Oökc:er tımıir Arif Güng-öt·rıı 

E u ver Kal'an :K:ars Kemal Güven 
~ail Ueveci Kay. eri Osman Nuri Deniz 
Cevat Ülkü Kırşehıi.r :\fel1met Mahmudoğlu 
Yadd Aspıı;ı KocaeiJiiı N0lami Din c; e ı· 
Behc:ct Kayaıılp Konyıa llidayet Aydıner 
NL'l'V<'t 80zgiıı Koınyıa Tevfik Fi'kret Baran 
<'elal Boyııulk Koo1ıy:aı .\[uammer Obuz 
.\luzaffeı· Önal Kütıı.hyıa Süle~·man Sürı.u·i Nasuhoğlu 

Mustafa. Kenıal Biberoğlu Malatya ;\<f ehmet Zeki 'l'u1uııay 
Isınail Hadımlıoğlu Maııaş .\[azhar Özsoy 
~fE>hınet Hüsrev Ünal Muğıla Nıu·i Öz san 
~aci ı-k P/ı·iuc:ek Niğd:e Hasarı Hayati Ülkün 
Zeki <,'nvuşoğlu Samsun Ram i Ozaıı Gümüşoğlu 

1 ffinıid ŞE>vkrt hw(· Si ıva ~ev ki Ecrvit 
T l icı·i Sez<.'ıı 'l'o'kad Osıııaıt llael'baloğlu 

Ila lis 'l'o]{dcınir YoL7gaıd ~1ahınut Ataman 

Enciimeın, 63 (16 18.yiha, 28 teklif, 11 te.Bbre, 3 takrir, 6 muhtelü evrak) işin, 42 sini sonuçlandır
mış ve 21 (8 18.yiha, 12 teklif, 1 takrir) iş de encümende kalmıştır. 

Acfıyon K. 
Ça.nlk.ırı 

Çorum. 
Bdirne 
Ediırnıe 

Erzjrooeu 
&zurum 
Kastamonu 

ARZUHAL ENOttMENİ 

Re is 
M. M. 
Kati-p 

Nıtkı Koraltan 
'ra hi ı· Aleman 

Konyıa 

Biınıgöl 

Fıtıazığ 

H üscyiıı Orta:kCJoğlu 
( 'pıııal Köpı·ülü 
Hasan Ma:ksudoğlu 

' l'evfiik Şenocaık 
A!bdülkaclir Eryurt 
.\1 m:a ffH AI i )Hiihto 

A . Fahı·i. Ağaoğlu 

ı ccati Al'a.s 
• elalıattiıı 1'oker 

Mıill.atya 

Mıal'd.iln 

M!aııdiıı 

Saımsun 

Sey1hıan 

Siird 
Siv.as 
Zon guılda ik 

Alıdullah Köroğlu 

' Babaettin ErdE'ın 

!{eş:iı't Kemal 'l'ımuroğhı 
~alim Çonoğlu 

alim Serc:E> 
~uat Bedük 
.Abdurrahımmı Doğıtıyol 

N e e a.tj Diken 

Encüm.en, 78 (1 teklif, 1 tezkere, 73 takrir, 3 muhtelif evrak) i§in., 72 sini sonuçla.ndırm.JJ1 ve 6 
(6 takrir) i~ de encülllt'Jnde kalmı§tır. 



Afyon K. 
Ankara 
Bursa 
Bursa 
Çorum 

Diyarbakır 

Erzurum 
Kars 
Kastamonu 
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TİCARET ENCU'MENİ 

Re is Balıkesir En ve ı· Güreli 
M. M. nuı·sa r fıı lük Ş aman 
K8.tip l'oeacli Hamili Başak 

(i-azi Yiğitbaşı Konya 
Haıııdi Bulguı·Ju "\ lara.ş 
Mu'hlis Erdener Maraş 

Baha Cemal Zağra ~aımıun 

Kemal 'l'erzioğlu Sin o b 

Eyüp Şahin Siva.s 
C'eınil Önder Uşak 

J1'evzi Aktaş Van 
, Tazifi ~el'İf Nahel \ "an 

..M:nh'ittin Güzel'kılmı: 
1\faJhmut Karaküçuk 
Remzi Öksüz 
Abdüllah Eker 
Haşim 'l'arı ( l) 

Hüseyin Yüksel 
Hakkı Gedi'k 
Hilmi Durmaz 
H a:mit Karta! 

Encüm.en, 4 (3 layiha, 1 teklif) i§in ı ni sonuçlandirmış ve 3 (2 18.yiha, ı teklif) i§ de encü
mende kalmıştır. 

(1) Gümı·iik ı·e lnhisarlm· Encümenine de aza seçilmiştir. 

Afyon K. 
.Afyon K. 
Amasya 

Aııkara 

Antalya 
Bı.i'lecik 

Bingöl 
Bolu 
Burdur 

DenizH 
Blazığ 

8r:ı:incan 

flıızianteb 

CHı·esun 

<Tüıııiişane 

H ::ı tay 

ZlRAAT ENC'UMENl 

Reis 
.M. M. 
ı ] atip 

• 'ıtkı Koraltan 

Manisa 
H ursa 
i ~lll i ı· 

Hüseyin Tiryakioğlu 
Faruk Çöl 

Dağıstan Bineribay 
Ahmet Tekelioğlu 
İsmail f:lelı:ınk Çakıroğln 

:4ait Göker 
.Mithat Dayıoğlu 
Hüseyin Çimen 

Ref't>t Tavaslıoğlu 
~uphi l<Jrgene 
IIiisnü Çanakçı 
Sala1ıattin Ünli:i 
Ali N aci: Duydu k 
Hln·em Ü<>aldı 

.\ li :\lnhsin Bl·ı·l'kP1ogln 

Sudi Mıhçıoğlu 
Sadettin Karaca:bey 
.\fuzn ff'<'r Balaban 

1 (;el 
l<;el 
Kaı·s 

Kastamonu 
Kayseri 
K n' k] a:reli 

Kıı·klareli 

Kıı·~ehir 

Kocaeli 
Ko('aeli 
Konya 

:.Vi ara ş 
11uğhı 

. ·Oı~dlı 

Seyhaıı 

l'ııak 

Yak up Çukuroğlu 
IIidayet Sinanoğlu 
Rıza Yalc;ın 

~alim Esen 
Emlin Develioğlu 

Yfahınut Erbil 

Fi krl"t li'Hiz 
Osman Alişiroğlu 
Cemal Tüzün 
Ni.izhet Unat 
Abdi Çil'ingir 

.Ahmot Kadoğlu 
Turan A'karca 
Belkir Baykal 
Lıfıtfr Se~gin 

HAt·inı Yılmaz 

Encümene gelen, 2 (2 layiha) işin 2 si de encumendedir. 



Amasya 
A.nlk:ara. 
Amıtal!ya 

Ay dm 
Aydın 

Ball:ıJkıesiıt' 

Burdur 
Çanaikikalt> 
()amıkırı 

Qorulh 
Çorum 
Deniızliiı 

Hiıy;arbwkıır 

Eı·mean 

E·r.zurum 
Erzurum 
l~s.kişe'h.iT 

nümüşane 
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tÇTlMA 1 

ADLlYE ENO'UMENt 

liıılil Özyijı·ük 
~emi grgin 

Reiıs 

M. !M. 
Ki\:tip 

KouyfL 
Man.isa 
Zonguldak :\ nsret Kirişeioğlu 

tsınet Olgaf: İsparta ~aid Bilgir, 
Zafeı· Gi5kı:er l ızlmiır Al'if Güng-öı·en 
Eıı\'er Kaı·aıı Kars Kemal Güveıı 
Xail Geveci Kayıseri Osman Nuri Deıüz 
('evat Ülkü Kırşehli.r 1fehmet Mahmudoğlu 
\':ıdd ASE'IIll KocaeiJii NC'lfuni DiıH:er 

lkh<:ct Kayaalp KO'Ilyıa llidayet .Aydıner 
!-iervet Nezgiıı l .onyıa Tevfik Fi'kret Baran 
( 'eliU Boyııuik 1\ootraı \luamıner Obuz 
.\luzaffı•ı· Önal Kütahy:a Süle:·man Süruri Nasuhoğlu 
;\lustafa Kemal Bibeı·oğhı Malatya ;\f ehmet Zeki 'l'ulunay 
1 sına'il Hadımlıoğlu Marıaş }fazhar Özsoy 
~fE>hınet Hüsrev Oııal Muğıla ~u d Özsan 
!-iııchk Pe.l"inr,e k N1ğd:e Hasıın Hayati Ülküıı 
Zeki <,'avuşoğlu Salll8un Rumi Ozan Gümüşoğlu 
l-rfinıid Şevlu•1 ine <' thra~ Şevki EcPvit 
Tli('l'i St' Zl'll 'ro'kad 0flnıan ll acııbaloğlu 

Tlalis 'l'okd.eıni" YoL'gaıd ~1ahıuut Ataman 

Encümen, 63 (16 layiha, 28 teklif, 11 teü.tıre, S takrir, 5 muhtelü evra.k) işin, 42 sini sonuçlandır
m~ ve 21 (8 layiha, 12 teklif, 1 takrir) iş de encümende kalmıştır. 

Aillyon K. 
Ça.nlk.ırı 

Çorum 
Edlrıre 

.Edirn.ıe 

Erzjıncen 

Erızurum 

Ka&tamonu 

ARZUHAL ENCtı'MENt 

Re is 
M. M. 
Kfi.tip 

Sıtkı Koı·altaıı 

'Pahiı· Akınan 

Konya 
mnıgöl 

Blazığ 

H liseyiıı Orta:lwoğlu 
( 'ı• mal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
'revfiık Şenocıı.k 
Aıbdülkadir Eryurt 
.\1 uzaffer· Ali .:\<Iülht o 

A. Fahl'i. Ağaoğht 
ı ecati Aı·as 
ReHUıattiıı 'rokf'r 

M311atya 
Miaro!iın 

Miaııdiıı 

Sa.m:sun 
Seylh~n 

Siıird 

SivM 
Zongı:uldtılk 

Abdullah Köroğlu 
' Bahaettin Erdem 
Reşi't Kemal 'l'fınuroğlu 
8alim Çonoğlu 
Salim Sere;<' 
~uat Bedük 
Ahdurrahnıaıı Doğı'lıyol 

K eea.ti Diken 

Bncümen, 78 (1 teklif, 1 tezkere, 73 takrlr, 3 muhtelif evrak) i~n, 72 sini sonuçla.ndıl'DllJ! ve 6 
(6 takrir) i$. de encülllı9nde kalmı§tır. 



Afyon K. 
Myon K. 
Ağ n 
Anikara 
Antalya 
Antalya 

Aytdın 

Baiı'kesir 

Ba'lılkesir 

Çanllm·ı 

<)o ruh 
(}oruını 

Denizli 
Diy;aı'baikır 

Diiya~aıkır 

Diyıa~aıkır 

mazığ 

Es'ldşeılıiT 

Eskişehir 

Gazian't'e'b 
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BttTÇE ENCt1MENt 

Ht e-m 
Re'irs V. 
M. M. 
Kiltip 

Hlizoe 
HaJltkei)irr 
't-sta'l'1btvl 
Siıi•vd 

Arif Demit•eı· 
Mma:d .Ali Ülgen 
Kasım Küfrevi 
Şeref Kamil _j.1engü 
Kenan Akmanlar 
Ahmet 'l'okuş 

Zühtü "C'ray 
:\1. Haluk Tinıuı-taı-; 

Sını Yırcalı 

Tahsin Uygur 
Yaşar Gümüşel 

Yakup Gürsel 

~Iehmeıt Karasan 
Yusuf Azizoğlu 
~ustafa E'kinci 
lhsan Hamid 'I'iğreJ 
Ömer F'aruk Sanac: 

lzzet AlkC<H L 
Halil 1mı·e 
Hadi Hüsmaıı 
Ha ld ~~r.den 

K·a~tıamonu 

Kırıkilaıreli 

Kony·a 
'Kony:a 

Mlall•aıtya 

Manisfı 

Muğla 

Muğla 

Ni·ğıde 

Orduı 

Riz~ 

Seyihan 
Seylhaıı 

S'inob 
Siinob 

'Sivas 
'T'ıoka:d 

1' raı'bz·o·n 

1' r WZ'O'll 

Ziya Termen 
l;lefik Bakay 
:\1ustafa ıBağrıaçıl' 
l{emzi Birann 

~üvit Yet•kin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
. Tatık Poyrazoğlu 
Ak'iE Sarıoğlu 

Hüseyin Avni Göktürk 
Refet Aksoy 
ffüs€yiıı Agun 

!-\edat Barı 
\furullah İhsan Tolon 
~uri ~el"toğlu 

Server SoınÜncuoğ lu 

Ahmed Öz<>l 
İhsan Ba<; 
~. F'ehmır Kalaycıoğlu 

~elfulıattin Karayavuz 

Muhtaı · Başkurt 

Abidin Potuoğlu 
!!;kı·em Cenani Urla: Fer·u<luıı Mrgin 

Giresun )iazhar Şener Van Kemal Yörükoğlu 
Haıtay Şekip İnal Y'Ozıgad Danyal Alkbel 
İç€1 İbrahim Gürgt•n Zongu1dalk Sebati Ataınan 
İ11mir Belhzat Bilgin Zonıgu1daJk Hüseyin Balık 

Encüm.en, 188 (116 Ia.yiha; 62 telklif, 5 tezkere, 4 takrir, ı muhtelif evrak) işin, 137 sini sonuç
la.ndırmq ve 51 (18 Ia.yiha., 26 teklif, 4 tezkere, 3 ~) ÜJ de encümende k:ıılnuştır. 

ÇALIŞMA ENC'UMENt 

Reis Mıaniısa ~azıf Körez 
M. M. Zonıgu1dalk Cemal Kıı;ıçak 
Kiatip CHresun l )oğıı n Köymen 

Anıkıara .1<\ıad Seyhun 'Kiütaıhya A·hnıet Kavuncu 

Ay·dm ~ ecati Çelim M:alaıtya Esat Doğan 
Bingöl Ekrem Yıldız Mardin Cevdet Öztürk 
Bu:rı;;ıa ~abahaıttin Çıracıoğlu Seyh·an Lutfi !:;ezgin 
İstanbul ~aci Kul't 

Seyhan ~fe'hmet Unaldı 1ıstaınbU'l Ahmet Topcu 
1zmir flhan Sipa'hioğlu Urb Feridun .t\yalp 

!zmir Abidin Tekön trfa Celal Öncel 

EncümGD, 6 (3 Ia.yiha, 2 teklif, 1 talair) işin, 4 nü sonuçla.ndırmış ve 2 (1 layiha., 1 takrir) iş de 
encümende ka.lml§tır. 



~\ ıııaı-ıya 

.-\ IHClS,\' <1 

~'ıııınkkal(• 

~\wuh 

ı,\ l i'Lllll 

1 )eııi.zli 

( l ÜınÜ~iJllC 
l sp;ı l'ta 
L,:ı11iı· 

1\ aı·s 

, l \.<ıst<ıı11oııu 

lüısfıı ııı oııu 

1\. ll'i)t~hi ı· 

l {oıı,va 
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DAHİL!YE ENCUMENt 

Ht>is \ -. 
.\1 . .\ı. 

1\ i'ıti ı > 

1\ c•ıııal t•;reıı 

.\l us t afıı Zt· ı ·t•ıı 

ı ·;diı·ıl(• . 
, \ nk<~ra 

Iz nı i ı· 
1\ oeaPli 

~ıı l'aedd i ıı Ka ı ·;ınHk< : ı 
Zi lıııi l' ı ·rı 1 
l ~alııı J\ oldıı~ 

.A . H aıııdi ~nıH· ıtr 

isıııııil ll akkı ı :aykal 
Tıı h si ıı 'J'o] ;ı 
H ı ıni' O ıı ıu ·sa l 
.\ 1 elııııet Hııze l' 

~iileyımııı ~'nğlııı· 

.\l uzııi'[Pl' 1\u~ak<:ıoğ· lu 

• ı •aJıi ı· ' l'<t~Pl' 

.\l <•kki Jüsldn 

Hiikıwdtl i ıı :\ asulıioğlu 

. \ 1 ıl' l kııderlioğ·lu 
p l' ı·t (' \' • \ 1'11 ( 

:-; adt•1ti ı ı YaJıııı 

1\.0ll,)'il 

K litalı .nı 

.\ı aı:ıtya 

.\ ı uğln 

Xi ğde 

:-;;ıııı'•Ull 

:-;<1111SUtl 

:-;pylıan 

:-;l I'CIS 

'ı' ra lı;r,oıı 

l "~ıı k 

\ "an 

y l)i.g'ctd 

~1. lı ü~t\i Özal 
.\'ithat Haluk l' t>p(~yi 

.\l ehıııci Kada] 
Ycınız Batıeı· 

C 'ıl\·i1 Kanı ı·ıııaeıoğlu 
ı •Jln l:'nı ~ \ ııı 1 

.\1 uhittiıı Üzkt'l'rli 

~-\ lım et Kıııık 

Eh:üıı ı en t Damalı 

Perte\' ~aıwc; 1 

\' us ur .Ays<tı 

.\ı usJ i h Höreııtaş 

Öınrı· l ıiıtrr Bn;unnnluoğlu 

Encümen, 49 (28 layiha, 19 teklif, 1 tezkere, 1 takrir) işin 39 nu sonuçlandırllll§ Ye 10 (3 liyiha, 
7 teklif) iş de encümende kalmıştır. 

Bilecik 
l hıln 

ı \uiıı 

ı >enizli 
l ımtir 
r< ı ı·kl are li 
.\J alaJya 

.\Ia rcliıı 

DİVANI MUHASEBAT ENOUDN! 

Hris 

:\l. ~" · 
K h tip 

Ş<'vki Has]J'(·t 

Xiğilc 

( ·ı· l'a 

Y <>zgacl 

H<'!?H 1 ~\ kşcnısrtıtinoğlu 
Ahıııe t ll cı 1ı 

~~rustaffı Gülcii gil 
X(•hil ~adi. Al tuğ 

'ı. .A li Ceylan 
.\l t>hıı ı et Fahri Oral 

~-\ hllül'l'ahınan Bayal' 

~adettin Ertur 
.\f uzaffer Timur 
Talat Alpay 

'.\rarcl in 

Teki rdağ 

Telci'nlağ 

Tuka<.l 

To ka d 

Tun<'eli 

Yozgatl 

H alim Şataua 

1ı;mail Hakkı Akyüz 

Fethi Mahramlı 

Selahat tin Gülüt 

Alun et Gürkan 

Bahri 'l'urgut Okaygüıı 

)J'umaıı Kurban 

Encümen, 110 (44 13.yiha, 1 teklif~ 65 tezkere) işin, 35 ni sonuçlandırmış ve 75 . (31 li.yiha, 44 · 
tezkere) iş de eneümende kalmıştır. 



Ağ n 
Bolu 
Erıuı·um 

Gazianteb 
Gazianıteh 

Hatay 
Muş 

Hamsun 
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GU'MRVK VE İNHlS.ARLAR ENOUMBNl 

!{ei · 
\i. '.\1. 
1\.ii.tip 

Giresuıı 

Tokıtü 

1fuli 

Hali:; Öztüı-k 
Sa:bıi {)on kaı· 
Rıza Topcuoğlu 

A:bdiilkacH'ı: Atik 
:-lam)'h İnal 

Abdullah cnn 
Uıyaısetin Emre 
Ömer G-üri<; 

Allnan 'J üfekcioğltı 
lfu~nn KııııgHI 

~dik (':ığln~·mı 

~lllllt>Ull 

:-lıırmmn 

S'iııulı 

~i vas 

'rı>ldrdağ· 

Tr·u b zun 
rı·fa 

Yozgad 

Abdullah Keleşoğlu 

Jiiıtli Uzer 
l l a~?iın 'l'ılt'l 

J lüscyiıı ~'itil 

~arııiıu Yüeedet·e 

)fıı lrrnui O ohığlu 
JI<•Jııııet llaiiboğhı 

Haşim 'ratlıoğlu 

Bııcümen, 19 (19layiha ) işin 18 ni sonuçlandırnu§ ve 1 (1 layiha) iş d~ encümende kıılmıştır. 

HARtOtYE ENOU'MEN1 

Reis Lmıir Ciha.tl Ha1bıııı 

:\I. :.\L tMtaı~bul I•'üı·uzan 'l'ekil 
Ka tip Denizli ~\li Çobanoğlu 

Afyon. K. Saip Özel' Iz-uıir Xuriye Pınar 
Ankara :Mümtaz Faik' Fenik İzmü· ı.;;·kı'~m Hayri Üstündağ 
Bursa Huh1si Köymen Ka ı-ı;. Ttu·gut HöJe 
Çanakka!le Xnreddri'n Fuad Alpkartal Kastamon n Basri Aktaş 
Çanakkale Bcdi Bnüstiin Kocaeli Il amza Osmaıı El' kan 
Erzurum Rıf'kı Salim Burçak Konya Ziyad E'büzziya 
Erzurum Babadır Dülger .\Ianisa. Hanıet Ağaoğlu 
Hatay Ali Muhsin Bere1{etoğhı 

Manisa Tl i kınC:t Bay ur 
!stanbul Lutfi K llldar 
! stanbul Nadir Nad'i .Manisa. Adnan Kı.tl'aoı:ımanoğln 

İstanbul Hamdullah Suphi Taımöwr Jluğlı:ı, Zeyyat :J'larıdaliııci 

İstanbul Nuri Yamut 8eyhan A1hmet ·ropaloğlu 

İzmir· ~<'ldık fliz ~i no b M uhi. t 'l'i.i ıı w t>lum 

Bnciimen. 60 (57 Iayiha., 2 teklif, 1 teıkere) i§in, M.- nu sonuçlandırmış ~ 6 (3 laY,iha, .2 ·teklif, 
1 telkere) i§ de -enc:ümende kalını~ır, 



~\ ııkıını 

Ankaı·a 

Gaziaııtch 

nazüıııtt'lı 

Uil'esnıı 

(:i l'('~llll 
llııta~· 

j sbııılnıl 
lst a ıılnıl 
lstıııılml 
1 zuıi r-

Kııı·s 
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İKTİSAT ENCttMENİ 

Heis 
.\1. ~L 
Küti1) 

[stanbul 
Zonguldak 
lüH·aeli 

. \ lıdnllıılı . Oediknğln 

.'\eeıııi lııan<: 
l hsaıı l>ıı] 

,\ li (kıık 

ll ıııııdi l ~ozlıağ· 

'l'ıılısiıı lnaıı<: 
.\. !•'eyzi A1ıılııın 

.'\ııziııı i1PZJill'IJ 

~eyfi (liigrıı 

ı rnııri ~oi'İaııo 

.\ lıdulla 'h ~\kc ı· 

J<'cn1i Aldıı:j 

Xiza ını't tiıı ~~ ]j SaY 
~mııt Başol 

~t' l'cr Oö'ksd 

Kll':ıehiı· 

Kütahya 
1\ütalıyıı 

1\üt.a'hyıı 

.\1 nlııt- yıı 

Oı·dn 

' l 'nılnoıı 

'l'ı·ıı lızoıı 

Trabzon 

l "~ilk 

Z<•ııgnl<1ıık 

Osıııan Bölükh~ı 

Ali Oalib Bubik 
Osman Öz;hilen 
İsıııai.l Hakkı Yeral 

Ka ın il Kınkoğlu 
~ıılwi tşbakan 

}fmm He ı· Ha ı·unoğln 

J<jııınıllah Xutlm 

lsırııı il ~eııe ı· 

1 [akkı Gedik 

Anıi Yuı•clabflyı·nk 

Encümen, 19 (16 layiha, ! t eklif, 1 takrir) işin, 13 nü sonuçlandırmış ve 5 (4 la.yiha, 1 t eklif) iş 
ıie encümende kalmıştır. 

Aııkıı ı ·rı 

l ~nlıke:ür 

Hnrdul' 
~·anıı. kkıılc 

~·ankıı·ı 

1 >i ya.r·bakır 
l~l':dnean 

W i ıııiiiiııııc 
l ı;<·] 

lstıııılınl 

MA.A.RİF EN'C'f.tMENl 

Rris 
:.\ 1. ~r. 

1\nti.p 

Ali )'<' 'l'eıııw:iıı 

Y ııhyıı Prl-vmı 

:.\ l l'lılllC( ÖZ'llt'y 

:\ııri 'l 'ogıır 

l lıra'hinı Aydın 

Ilai ii ' l'u ı•gut 

\ '<·~ ' Sl'l \·,ıı·ol 

Trıılnon 

H ize 
l·~ıı k 

~.ıııı· i o;.<·<~ıı ~~~~~ 
l {iişti.'ı <_:vtin 

.\ lı•ksııııdros HıH·opnllll'i 

:.\1. Reşit Tarak<:wğlu 
.\lınıet i\Torgil 
Oı·lınn Dı•ııg-iz 

1\;ıy~vı·i 

Konya 
1\oııycı 

~ino1lı 

~iv11~ 

'l'r·a.bzon 
' l 'nılnoıı 

Tunt·eli 
l ' ı·fa 

Y.;ungnldıık 

~eı·yrt Hacıp11şaoğlu 

Ham'di Ragıp Atademir 
~nbnhat:tin :)önnırz 

~erafettiıı Ayhan 
Baihattin Örnelwl 
Halit Ağanoğlu 
Osına n Turaıı 
VMJı<j\ Ülkü 
~\ ziz Özbı:ıy 

I<Jdil)(' ~ayar 

Encümen, 23 (9 layiha, 14 teklif) işin 12 sini sonuçlandırmı§ ve 11 (2 layiha, 9' teklif) i§ de en-
8Ümende kahnıgtır, 



Afyon K. 
Amasya 
Bolu 
Çankırı 

('orum. 
Erzurum 
Ka ts 
Kocaelli 

Kocaeli 

Re is 
)f. :M. 
Ka tip 

Osman 'I' alu 
Hftmit Km·av 
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MALİYE ENCUMENil 

Anl<aı·a 

JTakkfwr 
1\ ayseıi 

..\l ümt<ız Tarlıaıı 

Üheydull wh :-; <'Yı·ıı 
ll ıık kı Kurııırl 

.\1 ~ılatyıı 

.\•1 ara ş 
Nelahattin Haysal ..\ l arcliıı 

Xuri Ocakc ı oğlu 

"\ hıııe1 Bozdağ 

.\ bclülluHliı· K alaY 
Asım Eını·enı 

!:\l'vki Gürsrs 
:-;abl'i ~rduınaıı 

Heuızi ('akır 

Xüzhet Akın 

J;jkreııı Alican 

~iğtJp 

:-;n nı sun 

:-;eyhan 
:-;jj 1'(] 

:-;has 

'l'oluıd 

. \ lııned Nuı·i Knd10ğ-lu 

~ii lnli Cl u<; ay 
.\1 mı tn fa A•kı:al ı 

.\l rhıııl'l D aiııı :-;iial ıı 

1\ fız ı ın OslGıy 

Öııwr :-;u ı ıtır 

Encümen, 92 (45 layiha, 44 teklif, 2 tezkere1 1 takrir) işin 72 sini sonuçlandırmış ve 20 (2 la
yiha, 16 teklif, 1 tezkere, 1 t akrir) iş de encümende kalmıştır . 

l{uı·sa 

ispar1ıı 
Istanbul 
Kal's 

• 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKI ENCUMEJ-Nİ 

ltri:; 

.\ I. ..\1. 
Kfıtip 

.\furakıp 

~\.gah .E nızaıı 

ı •:s•kiş<'lıi ı · 

(:Üı ı ıüşa ıw 

J·;l]j 1'11(' 

:-in ııısuıı 

Kemal Demiralay 
l•'aru'k ~afiı (_'amlıfwl 

1\ ı i Y l' tı İ<l !'llS 

:-;;ı]i l ı l•'uad 1\ ('<:<·<·i 
ll aJi1 Zarlıuıı 

) J ehmet l~ng-iıı üıı 

l ·'pı· i d Tiizrl 

Kı ı·klaı·<·li llüsııü 

1\ onyıı Reyhan 
J{ j;r,p Osıııa ıı 

Yaınaıı 

O.ö·knı l'lıoğ·lıı 

KaHalwğln 

;-;iv as .\ lll '('t.t i ll l ~ı·ti i l'k 

Encümen, 1 Teşrinisani 1954 tarihinden 21 Mayıs 1955 tarihine kadar 29 defa ıtoplanaııak, Bü
yük Millet Meclisi 1954 Haziran - Ağustos (5/ 4) : EylUl - Teşrinisani (5/ 8) hesabı hakkında (2), 
Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisiikieri 1953 yılı Hesabı Kati 
cetvelleri hakkında (1) (5/ 6), Büyük Millet Meclisi ·Muhasebesi eşhas borçları hakkında (1) (5/ 11) 
ve 1954 Aralık ve 1955 Ocak, Şubat aylan hesabı hakkında da (1) (5/ 14) ma.zbataları Yüksek Ri
yasete sunmuş ve bu ma.zbatalardan dördü Umumi Heyetin 3 . Xli . 1954, 14. I . 1955, 7. II . 1955, 
2 . V . 1955 tarihli (12, 27, 37, 70 nci inikatlarında okunmuş ve birisi de (5/ 11) 27 . II. 1955 tari
hinde Bütçe Encümenine havale edilmiştir. 



A ı ı:luını 

Ayd ın 

n ahkrsil' 

('oı·nnı 
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MECLİS KttTtiPHANESİ ·ENOttMENİ 

Heis 
,\ı. ~\1. 

Ömr ı · Bilrn 
ı'\ihnt ly ı·i bnz 

1 \ u ı·sn 

l~nbke9ir 

AhnH't 1\ ocabıy ı koğln 

Cevat Köı;;tek(:i 

:-;eJi ı ıı Ragıp l'}nıe(: 

~ I Pk ki Na id l,},;pıı 

TTntıı.v 

.i\La nı ş 

Tokad 

CPliH Ramazanoğlu 

Abdu llaJh Ayt·emiz 

Yusuf Ulusoy 

Kütüphane En()ümeni 1 Teşrinisani 1954 ten 21 Mayıs 1955 tarihine kadar 9 toplantı yaparak 
msbuslann kütüphanede bulunmasını arzu ettikleri eserlerin alınmasına, ecnebi ve Türkçe gazete
lerle mecmuaların abonelerinin yapılmasınla ve kütüphanedeki i~lerin tanzimine dair müzakerelerde 
bulunarak kararlar vermi~ir. 

.\ ı ı kııı·n. 

An'ka ı·ıı 
Ed'iı · ıır 

ı,; ı nz ı ğ· 

1·: l'z u n ı ııı 

i :stıınhu l 
l ~ianhul 
i:sta nlm l 

i stıııı l nıl 
Km, ta ın onu 

Koc·nrl i 

• 

MİLLİ MttDAF AA ENCttMENİ 

.\1. .\1. 

Kılt i p 

l ~u lu 
l ~ l ftz ı ğ 

l ~ ı ·z i ıı(•an 

.\luza flr 1' Ergüdt' ı· 

:-;pyfi Kuı-thek 

lüıııal Y a•ş ı ıık ı iH: 

ll üsnLi. Uöktuğ 

ls hak .ı\ v ıı i Ak'clağ· 

Ali Vuad ('f'lwsoy 

Zi.Y'n Köıkt ü ı ·k 

Zeki Hıza ~po ı ·rl 

T ah sin Ynzwı 

A H .\l uiaHrı· 'l' ılllÖ\' Pl' 

Kftzım )f(ll' i <: 

Fah ı ·i n elp ı ı 

.\1 eh ınC"t tlrYki Y azın mı 

.\1. Ralııııi ~annlaıı 

.\ l uş Şf'msi Ağaoğlu 

Siğclt• Ali Ulvi Arıkan 
Siğ(lr Zihni Üner 

H ize Krnuıl Balta 

:-;('yılın ıı ~inan 'l'ekPlioğlu 

:-;j" as } l. Xurettin Turgay 

'!'ok nd J1 n l fısi Bozheyoğl n 

' l 'ı·ııbzo ıı ~am i Or brrk 

'l'unerli ~\rslan Bora 

l ' ı · fa ~:üm: Önhon 

Encümen, 29 (15 layiha, 9 teklif, 2 tezkere, ~ takrir) işin 26 sını sonuçlandırmış ve 3 .(3 teklif) 
iş de encümende kalmıştır. 



J\nkara 
Antalya 
Balıkesir 

Balıkesir 

l3HH:; 

Bitlis 
~·anffkkale 

Edirne 
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MONAKALAT ENCOMENİ 

fıcis 

) f. ';\L 

1\iltjp 

13ilet•ik 
.Hyon K 
~lVfll:\ 

l•'uad Zin<:i ı•kınw 
.A~mıı Okur 
}1 ürtebıı l ştııı 

Arif K alıps ı zoğl n 
:"\ ıısı·pttin Barnt 

~(']fı. lıat.tıiıı l ıımı 

t hsıı ıı Ka ı·asioğlu 
Sabahattin Pııı·soy 

Yiinınii ÜreııiH 
H ı zn Çr ı'<:eı 

l ·~t ern E ı ·ditı<; 

.\ l nlcıtyrı 

.\J ıırıiscı 

.\lll !'( ı i ll 

'l'f'kiı ·tlnğ' 

Y oz~;Hl 

Y. oııgultlcı k 

lfi lıııi Özhıı~· 

.\1 e ı i lı K (){;N 

l ·;tt' ııı A ,\"lııı ı · 

.\1 Pnıduh 'l 'uı·hıııı 

\"t' t·nıi . \ l'lıımı 

• \ ı i Üııl ÜS'o,v 

l lııkkı 1lilfılr·ı 

EncüınQıı, 12 (10 layiha, 2 teklif) işin 9 nıu saınuçlandırmış ve 3 (2 la,yiha, 1 teklif) iş de encü
mende kalmıştır. 

BUL'Sil 

<,'oruh 
Denizli 

Diyaı"'bakır 

f~ !'ZUl1llU 

.]:<jrzunım 

C: aziantt'b 
C+iresnn 
İstanbul 
İstanlml 
Kastamonu 

NAP'lA ENCUMENİ 

Re is 
.\f. M. 
JUtip 

Gazianteb 
Konya 
Oenjzli 

Al i l<'err ulı Yü(•el 
}{ecit lnumiıı 

Osman Ongan 
Ptagı p Kal'aosıııaııoğhı 

~ı.wki f•~ ı,kf>ı· 

l~sa t 'l'unc<'l 

( 1eV{let Haıı 

.A hflullah hmrn 
Nec·m1 Atıeş 
Emin Onat 
~fız~m Batur 

Niil<'ynırın Kuı·aıır l 

H immet Öl<~ııırıı 
Hahıı Akşiıt 

Kastanıonu 

}Ja l atyrı 

.\1 ıınisa 

()ı· d ll 

Seyhıııı 

'l'oknd 

l T ı-fa 

Zonguldak 

IIi 1 nı i Dm u 
J\ lıııı et l •' ı rat 
1 Lııyı•i H iikr 

l•'eyz i Bozicpc 

.\ T rlh nı ei Wnhl'i Mrü• 

Z nlı i t .ı\kclıığ 

Xmi Dcmirağ 

.\Teh ııı r t Şahin 

Hmuııı Oeal 

Sa hi h Duralı 

Encümen, 17 (11 J.ayiha, 6 teklif) işin 14 nü sonuçlandımuş v~ 3 (1 layiha, 2 teklif) iş de eneü
mende kalmıştır. 



.Ağı.·ı 

.Ankara 
Antalya 
.\ntalya. 
.Ayli m 
Halı'kesh 

Balıkesir 

Bilecik 
Bolu 
Bursa 
t)anku·ı 

Çoı.·um 

Dcniıdi 

IJiyarlınkı ı· 

grau'Um 

''~ı;kişehi t' 

l lııüıy 
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SIHHAT VE İQTİ~Al MUAVENET ENCtİMENİ 

H<>is 
~'1. ~ı. 

JGitip 

Siıııct ::-lüııı<'f 

An kın·a 
Güm~ane 
Konya 

) 1 u hlis Bayrnmoğlu 
ı~'atin Dalarnı ıı 

Burhanettiıı Onat 
A. Ba1ü Ökdeın 
Ahnl'et Ka ragü ı· 
.Mu'harreırı. 'l'nn~ay 

Talat Oran 
Lutfi Oğu tt i.il'k 
İbrahim Öktem 
Jünan (1ığnıan 

. \li U.ıza, Kılıc;kalr 

Ali 'Rıza Kaı·ıH·n 

.b'.ikı-i Al'ığ 

Hasmı Nunıanoğ1n 

lsma.il Sayın 
X }fithn"t Kusp~rrioğln 

Talat Va.-fi Öz 
Z<>ki Ba~ağa 
A hııwt Koyuncu 

i(~el 
İçel 
İsparta 
1sta)llbul 
lım ir 
Kaı·s 

Kı rşe'lıit· 

Kocaelıi 

Konya 

Ki:itahyıı. 

}lalatyn 

Niğde 

Oı·clu 

Ordu 

Siiı·d 

'['('ki ı·cl ll ğ 

.Aziz Kö-ksal 
·~!ehmet Ünal 
İl'faıı Aksu 
Zakar 1'anrer 
. 'ecd et !n cekara 
Hasan grdoğau 
Ahmet Bilgin 
Ziya Atığ 
Sltikı Salim Burçak 

· Ahmet İhsan Gürsoy 

'l'cvfi.k Onsalan 

Hüseyin Ülkü 

Fnzıl Eı1.m 

~elfıhattin Oı•hon 

Veysi Or·an 

Zeki Bratı:ı.ınan 

En:cümen, 14 (9 layiha, 4 teklif, 1 tezkere) işin, 12 sini sonuçlandınnış ve 2 (1 l&yiha, 1 teklif) 
iş de encümende kalmıştır. 

TEŞKİLATI ESA.SİYE ENCttMENi 

n ei s .\fani~n V Lütfi Kaı·amnınııoğltı 
}[. ı)[. .\J ::ıni~a .:.\Iuhl•L· 'l'iiınay 

Kafip Knnyn 'l'arık Koızhek 

. ..\fyon K. 1\enıal Üz(:olıan K~ıı"~ 1bra1ı.iıu Us 
Aııkaı;a Ha.nıiz gı·rn Kııysrri lGimil Girndeş 
Ankara Hazını Türegün Kocneli 'fnran Güneş 
l1tıı'Sa Haif Ay:bar }}mıi<;n Yunus :Muamıncr· Alakant 
Hnı"ı-la ~\1üfit Brkuynmcu Oı-dn Mdhmet Ceınil Bengü 

·Hın·sn Kenan ''ülınnx ()rdu Fazlı Ertekin 
lr,<'l 1 Hiseyin Fn·nt. f.ieyhıın Bnver IBatunıln 
ls pa ı·ta. Zii<htii Urilmi V cHlwıı<' ~cyha11. Ca.vid Oral 
lstaı~bul ( ~elal Tiirkgeldi Sivas ltifat. Öçten 
İzmir· Halu'k Ökercıı 'T'ckirdağ Ferid Alpiskenıler 
hm.ir· )le'hınet Ali f.iE>-hük Trabzon Sabri Dilek 
Kari-i :-:>u·rr Ata1a:v Yozgad lhsan · Aıktürel 

Bncthnene gelen, 4 (1 l&yiha, 2 teklif, ı tezkere) i§in 4 ııii de soııuçlandırm.ı§tır. 



Afyon K. 
;\.n kara 
Ankara 
Bursa 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Eı·zurum 

İstanbul 

- 232 -
TİCARET ENCUMENl 

l~eis 

JL •.\f. 
Kittip 

Uazi Yiğitbaşı 
Hameli Bulgmlu 
}Iuhlis Ete 

Balıkc·siı

hursa 
Ko<· n eli 

.Muh1is Erdener 
Balha Cemal Zağra 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Kemal 'ferzioğlu 
C'emil Önder 
F'ahrettin Ulaş 

I•Jıın• ı- Ulin·l·i 
Il alük Şıınuııı 

Jfnın<li Başak 

Kaı·s 

Kastnmnııu 

Konya 
:.\ll aral? 
Ma nı ş 
Ord n 
~i Yas 

Yan 
\r ıın 

Hıza Ynl<:ııı 

Srııiri ŞE>ıil' .\'alıel 

J1uhittin. Oüzelılnlmt 
.\1 ah ınut K ıı nl'lı: ii~iik 

R(>nı:l!r Öksüz 
Mcmiş YazH·ı 

Hüseyin Yüksel 
IHlıni Duemaz 
Ilamit Kal't·a· ı 

Encümen, 48 (36 layiha, 12 teklif) . i§in, 43 nü sonuçlandımuş ve 5 (2 layiha, 3 teklif) iş de en
cümende k.ıılmıŞ,tır. 

Afyon K. 
Amasya 
.An kanı 
Antalya 
Hilrdk 
Bingöl 
nolu 
Bu ı·dn r· 
Dt>nizli 
ı~ıazığ 

Eı·ziıwaıı 

C:ıızianteh 

(4ir·esu ıı 
C+ümüşmıe 

Hatay 

Hatay 

İ<:el 

ZİRAAT ENCtl'MENİ 

H('is 
.\1. ~\L 

K aıt ip 

.\1 ıı ııisn 

l~uı·sa 

1zıni.r 

IT.üsE>yiıı 'l'i ı·ya ki oğlu 
l•'aı·uk ( 'öl 
Dağıstan Bin('ı·hHy 

. \hmrt 'l'f'krlioğıu 

hnıııil ~rlc:nk (' ııkıı'oğlu 
~ııit C:ö•krı· 

.\!ithat ı>cıyıoğlu 

lliisryiıı <.'inıPn 

l{d<:'t Tavaslıoğlu 

~uphi Eı·grnr 

lllisııli ~·aııa ' kc:ı 

Saınlıat1 in Ünlii 
,\ li :\a<·i Duyduk 
ı·~ k ı·<> m ()(•a l~lı 

f:lrııı s d l•i ıı }ltı rsa 1 o ği n 

~<· ,· kc•t ~an<· alı 

Yakup <.'ulnıı·oğht 

~uel i .\1 ı h<:ı oğJ n 
~ııd('ttiıı Katııeıılıt·y 

.\f n zn ffL• ı · Ha 1 ah mı 

I<:e~ 
Kastmnoıın 

1\ <I,VS<'I'İ 
Kıı·klııı·<'ıi 

Kıı·klııı· <' li 

Kırşrhiı· 

1\oc·ıı<•li 

K oc·n<>li 
K oıı y ıı 

\f ııı·aş 

.\luğlıı 

O ı·dn 

~a ııısnn 

Sııııısu ıı 

~<'ylı;ııı 

i'\iııolı 

{Tioj<l k 

J ı idayd Siıırıııoğ· ıu 

~alim l•:seıı 

! •;ı ni ll ı )pvrlioğ'l.u 

~ı <~lıııınt f •}ı·hil 

ı · 'ihrt ı ·'iıi~ 

Osllıaıı .\ liı:ıinığlu 

( \ •mn ı ' l 'i.i~ii n 
.\"üıhrt l Tmıt 

Alıdi ('iliııg·ir 

~\ hıııE>I Kııdoğlu 

' l'urha ll .i\ loıı' <·~ı 

1 \(•kiı· 11Hyknl 
A1h<lnllalı l~krı · 

ı l aııı<li ' l 't•loıv 
l snıet lTslu . 

\1. Yt>hlıi l) ııyılw~ 

1 l ~<·iın Yılııını 

Encümen, 25 (22 layiha, 3 teklif) işin, 19 nu sonuçlandırmış ve 6 (6 layiha) iş de encümende 
kalmıştır. 



,.1\<ınasya 

. \.nkara 

A,\'Clı n 
. \ ,,·dın 

BalıkeRir 

Bnrdm· 
(,'an){ ı ı·ı 

<.'oru lı 
( . 'onıuı 

1 >0niıd i 
ı >i~·aı·hıı k ı ı · 

I •Jı.·r.ilH'il ll 

I •Jı·r.uı·mn · 

I•J ı·zurnın 
1 ~ l'r.unım 

[ •;Rki~(']ı ir 
( lüıııü~aııe 
·ı [ata~· 
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İÇTİMA : 2 

ADLİYE ENC'U'MENİ 

Uris 
}[. ~r. 

Kiltip 

l smC't Olgar: 
%afer Gökçcr 

~ail ncvcci 
<'cYat. 'ül•kii 
Var i d .AsC'll a 
BehGet Kaya:alp 
< '<'li\1 Bo,,·ııuk 

:\ l n z at'l'rı· Öııal 

}[uğla 

~~anakkale 

Koracli 

~ l us!ı:ıfıı. K emal Bilwı ·oğlıı 

l sııııı.:il ll aılıııılıoğ·ln 
::\frlınw<l l lüsı ·py t'ıınl 

:-4cıdık PPl'll1(:(•k 
%Pk i ~,' Hı \'lli)Oğ] ll 

.\ lıdiilluıdiı· l<~ı·~· ııı·t 

ll ilııı irl tlc\'kel 1 ll<'\' 

ll i e l'i St'ZPU 
rı alis Tokdemir 
~\ . l•'r~·;~,i A!aluın 

K mi Öıı;sı:ın 
Srn·et Se-zgin 
SPlami Oin<;:er 

ı [atay 

Jspaı'ia 
İzmir 
Ka~rseri 

Kırşelıir 

Koıı~-a 

Koıı~ ·a 

Koıı ya 

1\iitalı.' ıı 
J [;ı] i.lt,\r /L 

~ rn ı nt.,· n 

.\1 <11'<1') 

.\"iğdo 

:-4nımmn 

8inı s 

Tokall 
Yozgad 
Zoııgul\lak 

Şr1<ip lnal 

Said Bilgi<: 
Arif Güng·örm 
Osman Km·i ])pniz 
}fc'bmet Mahınndoğ·ln 
IIida.~·et 1\ydıner 

Tt'Yi'i'k Pik ı ·rt Baran 
1 fal il Ür.~·iiriik 

~- ~iinıl'i :\nsulııığlıı 

:\ııı·i Oeak<· ı oğhı 

.\ f \ ' ]ı ll\ Pt 7-l•ki 'l'nJımay 

..J f ar.lınl' Özso.'· 
1 fasaıı I-Ia.nıt i 'ülkün 
l~ aıni Or.an Uiimii~oğln 
ŞP\"ki [~('pyj( 

Osman IIacıbaloğ·Jn 

.;\[ alıııınt .Ataman 
Xwwct Kiriw:ioğln 

Encümen, 93 (22 layiha, 46 teklif, 19 tezkere, 5 takrir, 1 muhtelif evrak) işin, 58 ni sonuçlan
dırmış ve 35 (8 layiha, 18 teklif, 8 tezkere, 1 muhtelif evrak) iş de encümende kalmıştır. 

· \ !'~·on K. 
A f~·o ıı K. 
Bolu 
('ın·nm 
I<Jüi ı·nc 

.l~diı·ıın 

ı •; rzinca 11 

ı·sı aııbnl 

ARZUHAL ENCÜMENİ • 

Ht> is 
:\1 . ~L 
Kilt ip 

Koıı~·a 

Biııgiil 

ımt:ığ 

S ı tkı Koı·altan 

!Tiisryin Tir.nıkioğ·lu 

~ fibhat. Da~·ıoğln 

ı ı ii Re~· in Orta'kc10ğlıı 

Crınal Köprülii 
ll a~an ..Jl aksudoğlu 
T<•d'ik Şenocak 

Xn ı ·i Yanıut 

..\. l<'cılı ı ·i ~ \ğaoğ·ln 

XPeati ~\nıs 

s\' ] illuı t (i n 'l'okC't' 

::\ fala.ty<ı 

::\ fardin 

) (:mlin 

ı4<'~ · haıı 

Siiı·d 

' l' rn ht: on 

.Ahtlnllah J\ iiroğ· ln 

Balıart tin l~ı·dem 

H l' ~it Krmal 'T'imnı·oğlu 

Sal i nı SrJ'P(: 

Srıat Brdiik 

Alıd nl'l'a lı n um noğnıyol 

SPlilhnttin Kara:vaynz 

.. Encüm~n, 20 (17 takrir, 3 muhtelif evrak) işin, 15 ni sonuçlandırmış ve 5 (5 takrir) iş de en
cuınende kalmıŞ,tır. 



Al',,·on K . 
,\ f~·on K. 
~\nkara 

~\ ntalya 

Antal.nı 

.\ ~·dın 

BaJık(•sir 

<.~anku·ı 

('orum 
l><'ııizJi 

1 ) İyarlıakıı· 
ı >iyarhakır 

ı > i.nırhakı ı· 

Elazığ 

1•} ['7.Ul'llnl 

Eskiı::<:>lıir 

nazianteb 
( lil'<'Stltl 

1(:<'1 
! stanbul 
Lst anhul 
ı v.ıniı· 
h m ir 

1\ır:-ıehil' 

Koıı.nı 

1 \oııya 

~ 

BÜTÇE ENCUMEN! 

Halil 1nnc 
~el'ik Ba1m~· 

l l.i\di Hii~nHuı 

Hr is 
Rris V. 
)L )1. 

K ili ip 

BaJıl~t·sir 

Kıl'ltlan•l i 
IHtanbuJ ( L) 

Bal ıkt'J)ll' }I. Lfalük 'J'im11rta:-ı 

~ \ l'if . Dr ın i ı·eı· (:! ) 
:\l nraa .Ali Clgrn 
.:\f ııhlis ı ~: t (. 

J\pmm Akman]aı · 

~\lıınC't 'I' oku'! 
Ziih1il l ' rar 
Sırı·ı Y ırca lı 
'J'ahsiu fT ,\"g'Lll' 

Yakup (+ür,;(• i 
)1 Piını r1 ıcıı·mıan 

Ynıomt' Azizoıl;ln 

l iısan n am id 'L'iğı· (' ı 

Tl alil '1' t n:•ı:nı l 
Üınt'l' Jı'al'tık Samıç: 

~('\ 'ki E ı·hr 

. \ hi(l in Pot uoğ'ln 
l•}kr<•rn ( \• ı.ıan i 

}J azlı ar ~('LJ('J' (l) 
İhtalıim o iil'g'('11 

.\I ükerrenı Sal'OI 
Xiza nı P1 tiıı ~\l i Sn\· 
~'\hdullalı Ahı· 

Brhzı:ıt Bilg·in 
. \ lınırL Bilgi n 

. ) l ııc;;taf<ı Bağı·ıaı:ık 

HP lll% i Biı · arıd 

)Jalatya 

) tanisa 
~' [ıığ·ıa 

}fuğla 

Xiğ<le 

.\fiğ-de 

O!'cln 
O edu 
Hi zn 
Hi%c 
Sc~' han 
St'.'' ! ı an 
Siinl 
S in o lı 
~i no b 
~l\' llS 
Teki ı ·ılağ 

' rokacl 
Tokacl 
'l'rahzon 
'l' l'abzon 
Yan 
Yo%.!.."a~ı. 

Z: oıı~nıl(l ak 

Z:ong-uld<lik 

Z:oııınılı l ak 

);'ü,·it Ydkin 
.}fmmffer Kuııbanoğln 

Xiltlk Poyrazoğltt 
~\:kil' Sanoğ•l tı 

H iiıwyin Ami Oöktliı•k (3) 
.'\ 1hnıe>d S ııı·i Kadıoğlu 

.Hrf'Pt .Akooy 

8&bri l~bukan 
1 rüsr:vin A g-nn 
J II%C'1 .AlH:al 
Sedat B a·n 
.\ lınwt TopaJoğlu 

B aki 1~ ı·dı·ıı 

Xuı·i Seı1oğln 

SenPı· Somunrnoğl n 
. .:\ lınıod Özcl (4) 
Z:rki Brat::ıınan 

l !ısan Baf: (.) ) 
Öm<'ı · Stuıa ı · 

S. Felı mi Ka la :n·ıoğ l n 

1 '{nı ai l t:ıeııer 
Krmal Yörükoğln 
Dan,,ra 1 Ak h d 
Sflhati Atııman 
H iiHr.dn Balık 

S cı lı i lı 1 h mı lı 

Encümen, 284 (152 layiha, 120 teklif, 5 tezlmre, 7 takrir) ışın, 170 ni sonuçlandırmış ve 114 
(50 layiha, 60 teklif, 2 tezkere, 2 t akrir) iş de eneümende kalmıştır. 

( 1) JTMi Jfiisman (İstanbul) Oiimrii1.- 1'C 1nhi8nrlm· I' ehill i,iji?U' tayin rdild~ğiııdPıı, l' ıı.ciimcnden 
('f'kilmi!f snyıl'lnı.~ ~· c ycı·in e Mazhar Şeneı· (Oires'nn) S('('ilmi~tir . 

(:J ) . l r if Drmir<'r (~l f'yon K. ) Jl iinalorıf{ıt V<'l.-i lliğin e iôyin <'dildiği1ulen, <'llciiml'ndl'?l r:ekilmi.~ 

s rı yıl nıı~tıı·. 
(3) lf1is1 yiu J nı-i Göldii1-lı (Niğde) ~l dl~lf('. V<'ki71iğinr tayin cüildi .ijinden, cnciimPnden çl'kilm iş 

sa .lfıl m ı,~lı r. 
(i) ~llwı d Özel (Sivas) JfaMij' V Pki17iğiw>. tayin c. di ldiği?tdC1t, enc ii ınend en çekilmi.'i srı-y lfım.~ / tl ' . 

( 5) !Jw nt TJaç (T okad) Jf eclis Rl'i:?Pekilliği?t<', srçilmi.5fir . 

.VO'J' : Po lin Rii.~l1i Zorlu ({ 1anakk(ıll'), Ya.)tır Aii?nii .~eJ (Çomh ), flayrelli'fl g, :Jwıen (aiı·c ~;wı), 
B chçef r z ( f : mir ), ,~cfilo Ça,ij frvyan (Jlw;) srn<' içi?1rlı' ya pı lan seı;imde enciiııı enr ginni.~ l pı·d1'r . 



.\nkara 
Aydın 

Bingöl 

Bm·sa 
Bm•s<1 

ls tanbul 
tstan1ml 

h ın ir 

Re is 
~V[. :.u. 
Ka tip 

f•'uad Sl'yhım 

Ne<'aii ('<'li nı 
·ı·;kreın Yıldız 

Haif .<\~rlmr 

- ~ 
ÇALIŞMA ENCÜMEN! 

:\fmıisa, ( J ,~ ) 

Zonguldak ( 1 ,2 ) f'l'mal Kıp<:ak 
t:irt>snn ( ~ ) Doğan Kö.nue1ı 

Kiitah)·a 

jlalat)·a 

:\fm·din 

SalbaQıa1 t in ('ıraeıoğlu 
~<':Vlıan 

::\f aei K mi l ~rfa 

Alı m et. 'l'oıwn rı-fa 

Abidin 'l\•kön. ?:ouguldn k 

.\.hm<'t Kanmen 

Esat l)oğan 

C'enlet Öztiiı 'k 

}[Plınıet tnaldı ( ı ) 

FNidun .\)·alp 

l!<>la·ı Ün<'el (2) 

Xl•<>ati Dikrn 

Encünıen, 15 (8 layiha, 5 teklif, 1 t$kere, 1 takrir) işin, 13 nü sonuçlandırml§ ve 2 (2 teklif) 
iş de .encümende kalmıştır. 

( !} Nafiz Hörcz (Jfrmisa ) Sdılwl ı·r iı:timai Jiııaı·c11d l'ckilliğiuc tayin edildiğinden cııciimcn
di'n çcki1mi.~ sayılml!j ı· e !JNilll' Cl' llırtl K17Jf."(!l; (Zoll{!Uidal.'), J[az7wta Jf~th((rrirliği'TIC Jlehml'i r·ualdt 
(Seyhan) seçilmişlerdir. 

(2} <'cmal J(ıp(_'a/;'ın Erıcüınr11 Rcisliğiıırlcu ish[rıs1 ii z cı·iııc yainc Hf'isliğc Jlchmci (naldl, Jfctz

b.atn .lluharrirliğinc Doğan 1\öymf'll (rNrcsıuı ), J(fifi]Jiir/l de ('f'llil Önr(l (Fıfa) scçil-;m:.~lrrdir. 

.:\:ınas~·a 

~ \1ına s.1' a 
~\ l1'kaı·a 

<.'an:ıkkalc 

('aıılnrı 

(;oı·ııh 

<.'onıın 

Drnizli 

(: ii m iü;aııe 
1srarta 
h ın ir 
Kars 
Kastamonu 

Kmıtamoııu 

DAHİL!YE ENOÜMEN! 

RrL 
Hris V. 
.:'IL ~1 . 

Kiltip 

ı •; ll i ı·nr 
;\ ııkaı·n 

hıııi ı· 

, -m~g·ncl 

1\pnıal l ~ı-cıı 

),[usta fa /';Cl'Pll 

~erer Kil nı il ~[pıııı:li ( 1 ) 

Safarddin 1\aran;J kc;1 
Taıhiı· .ciJcına ıı 

?;i•hni lJr:ııl (:! ) 

B aha Koldmı 
1\ . Hameli 8aııear 

lsnıa\1 Il akln Bay kal 
'I' alısin Tola 
Rauf Onuwml 
Meilmwt H aze ı· 
Sült>yman Çağlıır 

::\lnzafl'rr Ku!)ak<:ıoğln 

Hi.ilmrddiıı Nasnlıioğlu 

~\t d' Benderlioğlu 
PrrtPY Ar·at 

O. JAl.Ui P1rzmuınluoğlu 

Kır~dıiı· 

KocaPli 

Kon:·a 
KiiUI!Iıya 

_\lalat:·a 
jlnğJıa 

Xiğde 

!::\amsun 
8mnsnn 

Sc')"haıı 

Si ,·as 

Tı·a~non 

t T~ak 

Van 

'l'a hir Tai')Pl' 

' ~a<l0ttin Yalıın 

:.\1. l·WfiiÜ Özal 

~iılıat H al nk Peıw.1·i 

:.\[L•lımet Kartal 

Yıınız Pa~ıııehnı0toğlu 

CaYit .Kann·ma<·ıoğ'ln 
l~krem Amt 
:\hl'lıitt in Özke r<'li 
• .\!hmet Kınık 
Bı'Cümeııt Da1nah 
Peı·t <'! \' Sa ııa~ 
Ymmf Aysal 

.:\fu~lih Gör0ııtıı~ 

Encümen, 84 (24 J.ayiha., 54 teklif, 3 tezkere, 3 takrir) işin, 51 ni sonuçlandmn.ış ve 33 (7 layiha, 
25 teklif, 1 tezkere) iş de encümende kalmıştır. · 

(l) •'5erej' lGimil Jfrngii (.lnlwra) t:(j'ot dmiştir. 
(2J Zihni Urul (Çor1ılı) vefat etmistir. 
N07' : 'l'1qıj'ik Şenocak ( l':nincmı) .~en c içi?ıdc yap1lmı se('imdc uıciimcnc girnıi:jlir. 



. \ f5·on K. 
Bolu 
Denizli 
.Jialat ~·a 
.Jiardin 
.Jianlin 
Tekirdağ 
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HPis 
.Jf. }f. 
f\atip 

(iazi YiğithaY;ı 

~Hııwt. Il at ı 

\'iğ'd<· 

) 'o7.gad 

Bilc-e ik 

1Iustafa Oüleügil 
}[C'hnwt l!'a1hri Oral 
A bdül'rahman Bayar 
Halim Şa-tana 
fi!nıail 1-l<ıkkı Akyüz 

Sadettin l~ı·1uı· 

Ta•lfıt. Alpa.'· 
Şrl'lü Hasır<·ı 

Tekirdağ 

To ka d 

To ka d 

Ttııı('rli 

l Tl' fa 

l•'t>th i. .J lalu·amlı 

Selfılıattiıı Wilüt 

Ahmet Gürkan 

Balıı·i Turgut Okaygiiıı 

11uzaff<'r T.iımnr 

Nurnan Kurban 

Encümen, 136 (53 layiha, 1 teklif, 82 tezkere) işin, 49 nu sonuçlandırmış ve 87 (29 layiha, 58 
t~zkere ) iş de encümende kalmıştır. 

. \ğn 

Balık<•si ı· 

Bolu 
J•; l'Z lll'lllll 

<: aziant <'h 
(i i I'!'Sllll 

1 fa tay 
Kil.l'S 

GUMRUK VE İNHİSARLAR ENCUMENİ 

He is 
:u. .Jr. 
Kil! ip 

'rrahzon 
Tokad 
Saımnın 

n al is ö zii'ı t'k 

}fuharreın 'l'nncaj· 
8alıri ('on kar 

Rıza Toııc·uoğl n 
Saıııih 1nal 
.\dnan '1\i [ehioğl n 
1\ IHlll'll a,Jı ('illi 

}[alımu1 Goloğlu 

1 r asan Kangal 
Ahclnllah Krle~oğln 

) fu~ 

.Jiu~ 

Samsun 
Sanısun 

Sints 
'1\•kil'(lağ 

LT ı ·l'a 

Yo~:garl 

Şefi-k Gağlayan ( 1) 

(hyasettin 'J~mrc 

Öm~r (lüri§ 
Ilael i lTzcl' 
Hü~H'Yil\ ('itil 
Saınim Yü<·rclcı·c 

.Jfrhınd fiatihoğ·Ju 

ll fı~im 'l'atlıoğln 

Encümen, 25 (19 layiha, 6 teklif) işin, 21 ni sonuçlandırmış ve 4 (3 layiha, 1 teklif) iş de 
encümende kalmıştır. 

( 1) ,~rj'i/; Ça,ğlaywı (.llıış) Biiiçe lt'nciiıneııiııe sPçilcliğinden istifrı ~tmiştit'. 



Afyon K 
· Ankara 

Bursa 
(;all!aldmle 
ça,Il!akkale 
('orum 
Çorum 
f.: ı ·zLırum 

l~rzurum 

II atay 
lsta,nbu1 

!stanbul 
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' 
Reis 
::\f. }(. 
Kntip 

lznıir 

Saip Özeı· ( 1) 

İ stanıhnJ 
1 ) C'ııizli 

::\Hiınta:>: :b"'aik l•'0ııik 

ll ulusi K öymen 
~ureddin .J:<'uarl Alpkal' tal 
Belli J~nüstün 

Sedat. Baran 
l~ enıi'tl 'L' e rzioğ·lu 

RıPk ı Salim Bu]'(:ak 
Baltadır Di:ilg<.'l' 
.Ali .:\-I rılısin Bcrl'ketoğlu 

l jı"ıHi Kn·daı· 

:!\adil' Nacl-i 

Ci ltad Baban 
l<'iinızan T0kil 
Ali Çobanoğ-lu 

lslanhul 
1 s ta n bu 1 
lzıuil' 
lzrniı· 
lzıııir 
Kars 
Kaı:;tanıonn 

Koıı~-a 

}[ani~.;a 

::\[anisa 
}fuğ·la 

Si no b 

l fanHh.ıJ laJı Su ph i Tanrıöi-C'l' 

Xazlı Tlabaı-

Sadık Uix 
Oı:>nHın Kapani 
Bln·eın Il a~·ri Üstündağ 
Tuı ·gut. U ölC' 
Bası·i Akta~ 

}[naınıncr Olmx 
H ikmet. Ba~ı_ır 
A<lııan Karaosnwııoğlu 

7;ey~·ai .MaııckılinC'i (:2) 
.\ [ uilıi· t Tiiıncr1mn .. 

Encümen, 61 (57 layiha, 2 teklif, 2 tezkere) işin, 36 sını sonuçlandırmış ve 25 (23 layiha, ı tek
lif, ı tezkere) iş de encümende kalmıştır . 

(1) Saip Öz('r (~! fyoıı .ll. ) rcj'at ('tıııiiitir. 

(2) Zeyyot J l oııdulinci (Jlıığla) lktisat ı·r Ticaret Vckilliğinc tôyin celileliğinden istifa etmi§ 
sayıh ıH§tır. 

N O'l' : Htlkı Yırcalı (Balıkesir), Il asan P nlaikan (Eskişeh ir), J(rmal ZC'yfinoğl11 (Eski§elı ir), 

JTaınzrı Osman F:rlwn (Koca li) selle içi1trlc !JUJJI{(I11 SC'~·iıııdc cnciimeııc ginni!f7crclir. 

An'kaı-a 

Aydın 

Burduı· 

Uaziaırteb 

Oil'esnn 
fl iresuııı 

l st aJ1'bnl 
tstanıbu l 
hta;ı~b ul 
Kaı·s 

Kastanıonu 

İKTİSAT ENCÜMENİ 

He is 
.:\ L :JL 
Kfıti-p 

'l'nılnun 

'l'ı-a bzoı ı 

( laz i anh'lı 

~\!bdullah f{('dikoğ·lu 

Ni1ha;t l ,vr_ibox 
B'ethi Çelikh af} 

A1li Ocak 
H ameli Bo~bağ· 

Ta!hsin inan~: 
Nazim Bezmen 
Seyfi O ögen 
H anr i Soriano 

Rıza Y a-h::m 
X a-zi,.f.i Şerif Na,bel 

l ~nınılla ılı Xntkn (J ) 
.\lnxaffcr rJanınoğ·hı 

i !ısa n J )ai 

1\Dstaıııonn 

K ırkl aı-Pl i 
lüitaıh.va. 

Kütalı,v;:ı 

]\:ütaıh ~-a 

Siı1ob 

L~;;ak 

Van 

Zong-uldak 

Zoııg·ul dak 

Zi.,·a Ternıt'ıı 

J L A li C'rylfı.ıı 

A li Halib Bn!hih: 
Osman Özhilen 

tsmail Hakkı Vel'al 

1 [a~iın Tan 

JTa,k.ln Uedtk (1) 

Hilmi Durmaz 

Suat Ba))ol 

A mi Y urda'lJayrak 

Encüm~n, 13 (9 layiha, 3 teklif, ı tezkere) işin, 12 ni son';l~landırnuş ve 1 (1 layiha) iş de en
cümende kalmı.ştır . 

(1) Emn!.llalı Nutlw (1'rabzon), Enciinıen Reisliğinden istifa etmi§ ı-e yerine Hakkı Gedik (U§ak) 
seı;itıni~ tiı ·. 



Ağ n 
Anbıru 

_\ ırkara 

Balıkesir 

Bnrdtn· 
~'anakkale 

('ankırı 

~~n~inea:ıı 

( :ümüııan . 

l(:d 
l sta nlHıl 

' 
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MA.A.RİF ENCÜMENt 

He is 
..:ır. M. 
!Gıtiıı 

Kasım KiiJre \"İ 

Öıner Bilen 
Aliye Temw:in 
Yahya PPlnııı 
}fc'hnı rt Ö~hcy 
Nm·i Toga,v 

1 hı· alı im _\~·dı ıı 
\\·:nıt> l Varol 
~alH'i Ü;..:ean 8aıı 

IUL'!tü <,'et in 

Uize 
t·ı;a:k 

Ka)·scl'i 

• \ leksanctl'Os J.I aeopnlos 

.. \ lı n ı et }loı·gil 

Ol'lıan Dcnıg·iz 

8en-et H acıpa8aoğl11 

hıııiı · 

l \1ııı~·a 

1\ oıı,,·a 

Siııolı 

S j \'i lS 

1'nılızoıı 

Tl'ahzon 

'J'n~lı:r.on 

Tuııedi 

t•l'l• a. 

... ~uı1~·c Pmar 
lfaındi Ragıp Aüıdcıııir 

Swballıa.Ui n Sönrnıc;..: 

~eııa !'ettin A:dıaıı 

Ha ha tti n Önıckol 

J lal it Ağanoğln 

..:ır. H c~ii Tanı:kc:ıoğ·lu 

Osmnn 'l'nran 

1•\•t.hi v-.ı kü 

.\ :t.i;..: Özba,v 

Encümen, 51 (24 layiha, 27 t eklif) işin, 29 zun u sonuçlandırmış ve 22 (5 layiha, 17 ıteklif) iş de 
.~neümende kalmı~tır. 

;•-' 

MAL1YE 

Rris _\ nkara 
.JI. .J:L .U.voıı 1\. 
KRtip Kay.-mı·i 

.\ınas~ra H fHııit Kol'a~-

Bolu Sı,lahatt i ıı Ba:"-sal 
l.' ankıtı . \.sım ı;} lllteııı 

~'onıh Yaıjaı· ( :ünıiiıjt•l ( :! ) 

<.'onun < '<•vat K'östelH:i 

Eskit')dlıi ı· :\fuijıtaı· ı B a:ı-ıkui'L 

< :iresnn ... "bil. u ı hııJı h men 
Kars J~C\IDZl ('ıı.kıı· 

ENCUMEN! 

::\ T ünıta:r. Tarhan 
O 'iman Ta lu 
1 ! akkı Knı-ıud 

1\ ()(•adi 

Ma raf! 
:\Jm·din 
~anı~nın 

~l:',v:han 

Siie<l 
Sivas 
l ' ı ·t'a 

( 1) 

l•:kn•ın Alican 
.. \ lmwt. Boxdağ 
.\hdiilkacliı • Kalav 
~ÜkJ'ii. r-J tH;ay 
.:\ ıu ı-ıüı fa Ak(:alı 

.\fehnıt•t Daim Süal p 11 

Kilwn O~lca~' 

l•\• r· i d n n ı~ rgi ıı 

. " 

Encümen, 127 (38 Iayiha, 82 teklif, 6 tezkere, 1 takrir) işin, 82 sini sonuçlandırmış ve 45 (3 
la.yiha, 37 teklif, 4 tezk~, 1 takrir) i§ de encümende kalmıştır . 

(1) .lliiıntaz 'J.'al'luın (.ı.ln!.:am), Çolı~ma Vekili tfıy i·11 edildiğinden eıı cii.m e,nclcn 9ekilıniş sa·yılml§ 

ı • t yuint lliimıil Koray (Amcısyrt) scr;ilnıiijlir. 

(2) Ya~ur Oiinıii!jcl (Çorıılı), Biit~· e Eııcüownine w;ilcliğinden istifa etmiştir. 



Bnr~a 

l•:(lirne 
K::m; 
Kıl'lda rcl i 

289 
MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜMENİ 

Heis İi'\taııhul 

.J L. .JI. <: i.iınüsaıı t> 

Kiit ip İi'\part a 
.JJnrakıp Ramsun 

4\.gah l~rozan ( ı ) 

:\J<•Iı m et l~ n gin li u 
4\ li Yeniaras 
J l iisııü Yaman 

Parul· Xafiz ()amlılıcl 

H alit 
K(•ıııal 

l•'prid 

l\:onya 
Kon~~a 

Si \' 3S 

Zarb ım • 
Demiral ar 

'I' üzel 

l{e.dıan Uökmrnoğlu 

:\[('k.ki KeK.kiıı 

Xurettiıı Eı1ürk 

Encümen, 1 Teşrinisani 1955 tarihinden 1 Eylul 1956 tarihine kadar 31 defa toplanarak, 1955 
Mart - Teşrinisani ayları hesabı hakkında (3) mazbat a (5/ 22, 23, 27) ile Riyaseti Cumhur, Büyük 
Millet Meclisi ve Divam. Muhasebat Reisiikieri 19M yılı hesabı kati cetvelleri hakkında da (5/ 28), 
1955 Aralık, 1956 Ocak - Mayıs ayları hesabı hakkında (2) ma.zbatayı (5/ 31, 33) Riyasete sunmul} 
ve bu mazbatalar, Umumi Heyetin 5 . XII . 1955 t arihli 10 neu, 7.XII.1955 tarihli ll nci, 2S.Xfi.1956 
tarihli 18 nci, 25.IV.l956 tarihli 57 nci, 6.VII.1956 tarihli 86 ncı inikatlarında okunmU§tur. 

(1} 41{/(ih Erozan (B ursa) Reis vckilliğiıı c seçümi~ti1'. 

Antalya 
Hatay 
İzmir 
Kocaeli 

MECLİS KüTUPHANESt ENCUMENİ '· 

R ı ' is 

:u. } [. 

Enwr K al'an 

Bm, a 
Balıl;:<>.sir 

Ucla ı Ha ınazanoğl n 

lla]flik Ökereu 
~ ii:dıct ~\ kın 

Nı , liııı. l{ ag-ıp l~nı~:ı : 

:\ldd i Said g:-ı< ' ll 

l~ ım,,· a 

Kütcrh;va 
.Jfa ı·a~ 

%iyatı Ebüzziya 
t l ısaıı Şerif Öı.g-en 
~\ hrln ll ah Aytem:iz 

Kütüphane Encümeni, 21. XI . 1955 gününden 1 . X. 1956 gününe kadar 13 toplantı yapllll§tır. 
Bu toplantılarda; birçok mebuslarm kütüpha.nede bulunmasını lüzumlu gördükleri iktisadi, siyasi, 
hukuki ve idari eserlerin alınma.c;ına ve bu m eyanda muhtelü lisanlArd.aki mühim ecnebi · gaJıet.2 ve 
nıec:rnualara abone kaydedilmesine karar verilmiştir. 



'" ·.; .... 

~\n Imm 
Anka ta 
Bolu 
[!;dil'lw 
l~liızığ 

ı•;l'Zlll'lllll 

Lı-ıt anlıul 
tı-ıtmılınl 

btaııhııl 
1 st anıbul 
Kastanıonu 

./ .... 1 
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MİLLİ MtlnAF AA ENCUMENt 

I{PiS 

:.\f. :.\f. 
Kiltip 

'rnıhzon 

ElAzığ 

ı •; t·zincmı 

.\lnza ffer ı·; nıiiclel' 

~e;di Kurt lıck 
1-'c~ln·i ·BeJ en 
Kmmıl YaşınkıiH: 

ll iisııii. Oökttığ 
l;~Jıak Anıi ,\kdağ 

.\li 1<\ıarl ('<•heso,\· 
%i.vıı Köktiiı·k 

Zı·ki H-ıza S pon•l 
'l'ıılıı-ıin Yazı<·ı 

Al i ..\Juza Cl' c ı· 'l'aııön· ı· 

~a ııı i Oı•heı·k 
.:\[ehmet !)l'd<i Yazman 
:.\1. Halııııi Sanalan 

Koeaeli 
.\rnf! 
~iğ<l<' 

~iğılı· 

Hize 
St•.dıan 

Sil'as 
To ka([ 
'I' nıı <'('li 
ı ~ r ı·a 

Kfızıın }Leri<: 
~emsi .Ağ·aoğlu 

Ali. lJJ1·i Al'ı1mıı 
%ilıni Üner 
Kcnıal Balta 
Si nan 'r~kclioğl u 
.Jr. Xuı·pltin 'J'ul'g-rı,v 

ı [ni fıı:ıi Bo~lıe.n>ğlu 

.\l'sıaıı Bom 
Saiııt Üıtlıoıı 

Encümen, 54 (22 layiha, 32 teklif) işin, 41 ni sonuçlandırmış ve 13 (5 layiha, 8 teklif) iş de 
encümende kalmıştır. 

~\.ııkara 

.\.ııül'lyı.ı 

Bahkesir 
Balıke ·ir 
Bitlis 
Bitli::ı 

ranakkalc 

MÜNAKALAT ENCÜMEN1 

HP iS 

.\1. .JI. 
ı\ i'ı (i Jl 

13ih·ı·. ik 

<\ f.1·oıı K . 
Si Ya'! 

ı·\ıaıl /:İI)('İl'kı nı ıı 

, \sı ın O km· 
}fücteba lştııı 
Arif Kahpsızoğlu 
-~ usrt•ttin B anıt 
Sclftlıattin İnan 
lhsan Karasioğlu 

Y it lll ll ii. e l'l'Si ll 

L{ ıza ('pı·n · l 

ı·; ı <'lll ı•:ı·di ıır: 

ı •;<lirn(• 

l(()(·n<·l i 
.l[ala.t;va 
}fanisa 
..\!Iardin 
Sanı.ımn 

Si,·as 

Nalıı.ıhattiıı Par!-lo~· 

SdPt" fliiksd 
ı filmi Özha:v 
.l[el~h Koçcı· 

l•;t.em Aybar 
Ted'ik ll rri 
}f enıdulı Tm han 

Encümen, 15 (9 layiha, 3 teklif, 2 t5zkere, 1 takrir) işin, 15 ni de sonuçlandırmıştır. 



Bursa 
Çoru:h 
Çorum 
Denirdıi 

Denizli 
Erzurum 
Gazıianteb' 

İstanbul 
İstanbui 
Kastamonu 

Reis 
M. M. 
Kfutip 
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!;'AFlA ENOttMEN.l 

Gaziantelb 
Konya 
l!irzuruım 

Süleyman Kuran~l 
Himmet Ölçmen 
Esat Tuncel 

Ali Feıruh. Yücel Kastamonu 
Malıatyıa 

Manisa 
Ordu 

Hilmi Dura 
, Mecit Bumin 

Şevki O;ürses 
;BaJıa Akşit 
Osman Onıgan 
Sabri Erduırnan 
Cevdet San 
Necmi AtEfi 
Enıiın Oııat 

Nazıım BaıtuT 

Rize 
Seyhan 
Sivas 
Tokad 
Urfa 
Zonguldaık 

Ahmet Fırat 
Hayri Büke 
Feyzi Boztepe 
Mehmet Fahri Mete 
Zahit Akdağ 
Nuri Demir ağ 
Mehmet Şa:hin 
Hasan Oral 
Hakkı Hila.lcı 

Encümen, 14 (9 Iayiha, 5 te'klif) i§iıı, 10 nu sonuçlım~ ve 4 (1 Iayiha, S teklif) il de 
encümende kaJ.mıştır. 

smHAT VE lQTİMA! MUAVENET ENCttMENl 

.Reis Ankara Talat Vasfi Öz 
M. M. Çanıkırı Kenan Çığman 
Kat ip Tekirdağ Necmi Arınan 

Ağ n Nimet SümeJ' • Hatay A. ıMithat Kuseyrıioğlu 

Anlkal'ıl. Muhlis Bayramoğlu İçel Azi·z Köksal 
Anta:lya l!'atin Dalaman İçel Mehmet Mutlugil 
Anta:lya Burhanettin Onat İsparta İrfan Aksu 
Aydın A. Baki Ötk:dem İstanbul Zakar Tarver 
Balıkesir Alhmet Kara;giir İzmir Necdet İncekara 
Bilecik Talat Oran Kars Hasan Erdoğan 
Bolu Lutfi Oğultürk Kocaeli Ziya Atığ 
Bursa. libra:him Ölrtem Konya Sıtkı Salim Burçak 
Çorum Ali Rıza. Kılıçkale Konya Ahmet Koyuncu 
Denizli Ali Rıza Karaca Kütahya Ahmet İhsan Gürsoy 
Diyarlıakır Fikri Arığ Malatya Tevfik Ünsalan 
Erzurum Haısıanı Nu:maınoğlu Niğde Hüseyin 'Orkü 
Eskişehir İsmail Sayın Ordu Fazıl Eriım 

Gazianteb A:'l>dülk&dir Atik Ordu Selahattin Orhon 
Gümüşane Zeki Başağa Siird Veysi Oran 

1 Encümen, 19 (9 Iayiha, 9 teklif, ı tezkere) i§in 19 nu da. sonuçlandırnu§tır. 



Afyon K. 
.Ankara 
Ankara 
Ay dm 
Bu.rsa 
BtUsa 
lçel 
Isparta 
lsta.rı!hul 
lzmiı· 
lmnir 
f\::ars 
Karı; 
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TEŞKtLATI ESASIYE ENOUMBN1 

11eis 
.\1. .M. 
Kat ip 

.Manisa 
}Janisa 
KonyaJ 

Kemal. Öz<,ıoban 
Uaımi.Y. Eren 
Hazım Türegüıı 

Naın:ıık Gedik 
M.üfit Erıkuyumcn 
Kenan Yılmaz 
Hüı:ıeyin Fu·at 
%ülı1 ü HiiJni Velibe,ı;f' 

Celal Tüı·kgcldi 

}fehmet Ali Sehiik 
lJ!Iıan Sipahioğlu 

Sırn Ataıla..v 

llwahi!m Us 

,-. ıMua:mmer Alakant ( 1) 
:\flıhlis Tilmay (1) 
Ta.rık Kozbek 

Kayseri 
Kırşehiı· 

Kocaeli 
Ordu 
Or•dn 
Rize 

:-:lo yhan 

HeyJıan 

Hi vas 

Tekiı-dağ 

'I' r·aıbzon 

Yo1_gad 

1\ aınil UündeH. 
Osman Bölükbaşı 
Turaın Gün~ 

Mahlmet CemiJ Bengii (2) 
fı'a:'llı Ertekin 
Osman Kavrakoğlu 

J•~nrver Batum.lu ( 1) 

Cavid Oral 

Rifat. Ö(~tPn 

l•'erid Alpüıkend<'r 

Saıbri Dilok 

1 h san ~\kıt ii.rel 

Encümen, 14 (1 tayiha, 9 teklif, 4 takrir) işin, 5 ni sonuçla.ndııınış ve 9 (7 teklif, 2 takrir) İ§ 
de encümende kalmıştır. 

(1) Ylunus Muammer Alakant (Manisa) Enciinıen Reisliğinden istifa etmi§ ve yeı·i1ıe Jl>luhlis 
Tiimay (Manisa), Mazbata MuharrirUğine de Enver Baturıılu (Seyhatn) seçilmişlerdir. 

(2) Jlt. Cemil Bengü (01·du) Vekil old1ığwndan; ist'ifa etmi~ sayılrrı,ı§tır . 
.V OT : Osmrtıı .'jrvl.:i {'i<,·elafarj (.ltıJwrrı) sene igindı 1/(tpıf.ml 8Pçim le eMiimf'ne girmi.~tit·. 

Ankara 
Ankara 
Ba~lıkesir 

Bursa 
Bursa 
Çoru:h 
!Wizığ 

Erzurnm 
lzmir 
Kars 

TİCARET ENC'UMEN! 

M. M. 
Kfttip 

Hamoi Bulgu ri u 
~ecmi lna.nç ( 1) 
Enver Gürelli 

Buı-aa 

Ordu 
Konya 

M uhlis Erd.en~r 
Baha Cemal Zağra 
Hilmi Çeltik<;ioğl u 
Huphi f<Jrgeıw 

('enıil Önder 
~eb il Sadi Al tuğ 
1<\·nü Aktaş 

ı ı aluk Şamaıı 
1\fem.iş Yazıcı ( 1) 
MUhittin fHizelkılınç 

K<waeli 
Kocaeli 
Malatya. 

Mara.ş 

Maxa.ş 

:-:laırnsun 

:-:lt<yhaJl 

Sivas 

Van 

.llaımdi Ba.~ak 

Hamza Osnıaıı Erkan 
Kamil Kırıkoğlu 

Mahmut Karaküçük 
Rf'ınzi Öksüz 

Halim ('onoğhı 

1 urullah thsan Toloıı 

Ili.i~'f'yin Yiiıksf'l 

JJanıit K~ıı1ı.ıl 

Encüm.en, 48 (33 layiha, 15 teklif) işin, 42 sini sonuçlandırmış ve 6 (2 la.yiha, 4 teklif) i§ de 
enetimende k.almıştır. 

(1) .:ll emi.~ Yaııcı (OrrMı) istifa etm1'ş t·r yrri1ıe N"r'lm· fnmır; (Ankara) seçilrni ti·r. ~ 
1 



.\._nıaı;ya 

Anikara 
Anıtaılya 

Bingöl 
Bolu 
Bur-dur 
Bnır~a 

Den!iz!L 
Diyarbakır 

lJiJQLThakır 

m rzincan. 
<}azianwb 
Oit·esun 
Gümüşane 

Hatay 
Ilatay 
1\:el 
l~el 
lzmir 

-- 243 ·

ZİRAAT ENO'UMENt 

Turhan .Aka:rca. H ci:> 
Jf. ,.YI. 
Kiltip 

1\'Iuğlıa 

Bi]('('ik 

l 'ııalk 
Isınail Selçuk Çaku'Oğlu 
lfa<'iınt Yılm~ız 

l•'aı·nk ~~öl 

Dağıstan .Bin~ııba.y 

Ahmet •rekelioğlu 
Sait Gökeı· 
Reşat A'kıjt•nısettinoğln 

Hüseyin Çinıen 
, Sadettin K araca:bey 

J:Wfet Taıvashoğ·lu 

.Mustafa Ekinei 
Hagıp Karaosmanoğh1 

Hüsnü ~lanak~:ı 

Salfiihattin Ünli.i 
Ali, 1 aıei Duyduk 
Ekrem Ocaklı 
Şemsetti'lll ıMurısaloğhı 

~evket. Saı·u•al ı 

Yalmp rnku ro nı 
H idayot Sinanoğlu 
Muzaffer Balaıban 

Kastamonu 
Kayseri 
Kıdrlareli 

Kı~lıir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Maınisa 

Mruüsa 
Mara~ 

Ordu 
~amswı 

Sarnsilll 

Seyhan 

:-{('~"han 

!:;inob 

Tokad 

Yozgad 

Salim Esen 
Emin Develioğlu 
Fikret Filiz 
Osma:n Alıişiroğlu 
Cemal Tüzün 
Nürllıet ·u nat 
.Aıbdi Çilingiı· 

l<'evzi Lfı.tfi Karaosmanıoğlu 

Sudi Mıhcıoğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Bekir Baykal 
MxluJbh Eker 

Haınıdi Tekay 

Lfı.tfi Sezgin · 

Jmnet Uslu 

)1. Vehbi Da:vı.haı; 

Y w:mf Ulusoy 

Ali n nlüsoy 

Encümen, 41 (29 layiha, 12 teklif) işin, 31 ni sonuçlandırmiŞ ve 10 (6 Jayiha, 4 teklif) tş de 
encümende kalmıştır. 
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tÇ'l'tM.A. : 3 

ADLlYE ENCUMENt 

Re is Aydın Cevat Ülkü 

M. M. Çanakkale Servet Sezg:in 

Ka tip Kocaeli :-:\elami D'inc:ıeı· 

Afyon K. Sıtkı Koraltan İsparta :-;aid Bıilgi~ 

Aydın \'ail Geveci Kıars Hn·ahim "Gs 

Hahkesir Vacid Asena Kırşehit ~Ielhmet ::i.\Iahmudoğlu 

Bingöl ~ecati Aras Konya Hidayet Aydıner· 
Burdur Behçet Kayaalp Konyıa 1'ev:f'ik Fikret Bararı 
Bursa ::i.\Iüfit Erkuyurucu Küta.hyıa Süleyman Süruri Naımho~lu 

Çankın Celal Boynulk ~falatya :'liuri Oca!kcıoğlu 

Çoruh .\1.uza frer Önal Muğla . · u ri Özsan 
Çornm Mustafa Kemal H~beroğlu \'iğde Ciaı:~an HayHJti Ut küıı 

Denizli isınail Hadımlıoğlu Samsun Rami Ozan Gümüşoğln 
Erzincan Sadık Perinçek :-';iv-as Şeviki Ecevit 
Erzurum Zeki Çavuşoğlu Tok ad Oınnan Hacıbaloğltı 

Erzurum Abdülkadir· Eeyuı' t Yozgad :\fahmnt Atanuın 
Eskişehir Ilieri Sezen Zonguldak , ' us ret Kil'işcioğl u 

H" atay A. "B'eyyaz Atahan Zonguldak J<jdi lw '-;ıı.v nt" 

Hatay Şekip tn al 

Encümen, 90 (22 myiha, 41 teklif, 21 tezkere, 4 takrir, 2 muhtelif evrak) işin, 51 ni sonuçl&.ıı· 
dırılmış, 3 ü (3 tezkere) encümende kalmış v-e geri kalan 37 iş de (9 layiha, 23 *lif, 2 tezkere, 
2 takrir) Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalmıştır . 

Afyon K. 
Bolu 
Edirne 
Edirne 
Edirne J 
Gümüşane 

tstan:bul 

ARZUHAL ENCtrMENt 

Re is 
M. M. 
Ka tip 

Konya 
<;orum 
Sivas 

Hüseyin Tj ryakioğlu 
Mrtlhat Dayıoğlu 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksndoğh .. 
Ekrem Ocakh 
Nuri Yamut 

A. Fahri Ağaoğlu 
Hüsey.i_n Ortakcıoğlu 
Abdurrahman Doğruyol 

İzmir 
Kastıamonu 

.Mal1atya 
Mardin 
Mardin 
Seyhan 
'rrabzon 

Arif Güngören 
Ali Muzaffer Tanöver 
Esat Doğan 
Ba:haettl.n Erdem 
Reşit Kemal Timuroğlu 
Salim Serçe 
:::;elahattin Karayavuz 

Encüınen, 16 (2 teklif, 13 takrir, 1 muhtelif evrak) işin, 9 nu sonuçlandırm.ı§ 5 i (5 takrir) 
enoümende kalmış ve geri kalan 2 iş d.3 (2 teklif) J)alıili Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğin
ce hükümsüz kalmırltır. 



Afyon K. 
Ankara 
Antalya 
~!\ yJm 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bursa 
Çanakkıale 

Çankırı 

Çoruh 
Çorum 
l>enıi1zl·i 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Elazığ 

Erzurum 
l•:skişahi r 
~~&kiştfui ı· 

Gaziant e h 
Giresun 
Gümüşane 
Gümüşaııl' 
l<;el 
İstanbul 
tzmir 
Kastamonu 

Kayseri 

Kırklareli 

Kı rşeıhiı· 

Re is 

MS 
Btt'l'QE ENOttM:ENt 

Balıkesi ı · Halil lmre 
Rsv. !zmir Abdullah Aker (1) 
.M. M. Zonguldak !:4ebati Ataman 
Ka t ip 'l'okad Ömer ~unar 

Murad Ali Ülgen Kocae~i Cemal Tüzün 
Muhlis Ete Konya }lustafa Bağnaçık 
Kenan Akınan1a r· Konya Remzi Birand 
Zü'lıtü Uray )falatya Nüvıii Yetkin 
:\f. Haluk 'l'imurta~ Manisa Muzaffer Kurbanoğlu 
Sırrı Yırcalı Muğla Natı'k Poyrazoğlu 

Hu~usi Köymen Muğla Akif Sarıoğlu 
Ratin Rüştü Zorlu }fuş Şemsi Ağaoğlu 

Tahsin Uygur Muş Şefik Çağlayan 

Yaşar Gümüşel ~iğde Ahmed' Nuri Kadıoğlu 
Yakup Gürsel ~iğdc Cavit Kavurmacıoğl u 

Mehnwt Karasan Ordu Refet Aksoy 
Halil Turgut Ordu Habri İşbakan 
:Mehmet Hüsrev Ünal Rize Hüseyin Agun 
Öımer FarU'k Sanac;: Ri zP t zz(' t Akçal 
Şev·ki ED'ker Bey ha ı ı Bedat Barı 
:\luhta.r Başkurl :-(eyhan .t\'hmet Topaloğlu 
~:\'bildin Potuoğlıı :-(iirct Baki Erden 
~Jkrem Cena.ui :-(ill'd iohmet Daim 8üalp 
1'lazhar Şener Bin oh Nuri SPrtoğlu 
Zeki Başağa Sin o b Server SomuneuoğJ u 
Halis Tokdemil' 

Tekirdağ· Zeki Erataman 
lbrahiın Gürgen 
Nizarnettin Ali BaY 

'l'rab'zon B. ]iıehmi Kalaycıoğlu 

Beıhza t Bilgin 'l'unceH' Bahri Turgut Okaygün 

Hilmi Dma Urfa Peı,idun Ergin 

İbrahim Kirazoğlu Van Kemal Yörükoğln 

~efik Bakay ( 1) Yozgad Danyal Akbel 

J\lhmet Bilgin Yozgad Talat Alpay 

/ 

Encümen, 348 (167 l&.yiha., 169 ~klif, 8 tezkere, 4 takrir) i.§in, 144 nü sonuçlandırtn.ı§ ve geri 
kala.n 204 i§ de (49 layiha., 143 teklif, 8 tezkere, 4 takrir) Dahili Naa.mnaınenin 69 ncu m&ddesi ge
reğince hükümsiiz kalmıştır. 

(1) A bdullah Aker (lzmir) I ktisat ve Ticaret Vekilliğine · tayin edildiğinden, ı'stifa etmiş sayıl
tııış ııe yerine Şefik Baka;y (Kırklareli) seçilmiştir·. 

NOT :!smail Şener (Tmbzon) sene içinde yapılan .~eçimde encitmene girmi§tir. 



R.eis ~eyhan :\felhm('t Ünaldı 
.\f. M·. f.li J'('!Hlll l )oğ'a ıı KöymPıı 

Kfitip İstanbul :\Mi Kuı·1 
\ 

An'kar·a Zafer Gok~eı· 1\. i.itahyıı, Ahmet Kavuncu 
An'karı:ı Fuad Seyhun Malatyn Tevkif Ünsalan 
Aydın Necatır Çe1im Mardin Cevdet Öztürk 
Bingöl E krem Yıldız U ı>fa Feridun Ayalp 
Bursa Sabahattin Çıracıoğlu Urfa Celal Öncel 
Erzurum Hamiii Şevket İnce Zonguldak Necati Diken 
l s t anbul A'hmet Topcu Zongu•ldalk Sabih Dnı·alı 
İzmir · Abidin Tekön 

Encümen, ıs (S liyiha., 10 teklif) i§in, 4 nü sonuçlandırm.ı§ ve geri kalan 9 iş de (9 teklif) Da.. 
hi1t BilamnameDin 69 nou maddesi geniğinoe hükümsiil kaJ.IDJ.§tır. 

.\ ınasy·a 

J\nta~ya 

Bolu 
(''ankın 

('ornrn 
V enizli 
1 >iyarbakır 
gr·zincmı 

Oüınüşa.ne 

İ spnı·tıı 

!zmir 
lzıniı· 

Kaı·s 

DAHİLİYE ENCttMENİ 

Re is 
Rsv . 

.\ 1. :\1. 
I\ atip 

1\ E'! md 1~ rP n 
Mustafa Zer'('n 

Edil'IH' 
.\ n kanı 
Yozg·afl 
KcH'aeli 

Reşat Akşeınsettinoğlu 

Talhil' A 'kınaıı 
Ba ha Koldaş 
A. Ha.m(]i Hancar 
lhsa n H amid 1'jğ ı ·el 

'l' evf\i~k Şeııocak 

l sına'il Hakkı Bıı,vkul 
'l' ah si n 'J' n 1 a 
Pertev Arat 
Rauf Onursal 
~\l <.'lıınet' Haz<>r 

Rilimeddin N asu.hioğlu 
Aiıt' Bender-lioğlu 
Ö. J;(h fi Erzu.rnmluoğln 
~nd'<'ttiıı Y:ılmı 

l\as1aıııcı ıı ıı 

K ast rum onu 

Kı t'şeh"ir 

Konya 
Küıta'hya 

:\<l a.latya 
.\tuğla 

N·amımn 

Sııııısuıı 

~l')'thaıı 

Sivas 
Trabzon 
Uşak 

~ii 1 ı>yıııan l,'ağiH ı· 

:\luııaff<'r Kuş-akı; ı oğlu 

'I' a hir· 'I'aşe ı · 

M. Jtü~tü ÖzHJ 
Nihat H alul\ P epeyj 
~[ehıMt Z<> Id 'l'nlunay 
Yavuz Paşamehmt>toğln 
l~kı·pm Anıt 

.\l uhittin Özk<>t'eli 
Ahmrt Kın ı k 

Ercüment Damalı 

Pcı'iev Snnaıı 

Yusuf Aysal 

Encümen, 101 (29 layiha, 69 teklif, 3 tezkere) işin, 73 nü sonuçlandırmış ve geri kalan 28 iş de 
(5 layiha, 22 teklif, 1 tezkere) Dahili Nizamnamenin ·69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalmıştır. 



.\!'yon K. 
Bolu 
l ) ('niz) i 

Diyarıbakır 

İstanbul 
\ l alatya 

- 24:7 -
DİVANI MUH.A.SEBAT ENOttM:Elft 

Hf'is 
.\ J. }J. 

Kfit1p 

:'\iğd(' 

mı ceik 
\ o;;.:gı:HI 

Ua:r.i \' iğit:'lmııı 

Ahmet lia,tı 

'.\lustıı fıı Oülcügil 

Yusuf' Azizoğlu 
:\'adir· Nacli 
'.\1 f'hmei l•'a h ri < h·al 

:4adt>ttiıı l·~r1. ur 
~ı>,~lri H as ı reı 

.\lıımıuı K n ı·h,ııı 

'.\ l <mliıı 

'.\ lınrl i ıı 
'ff'kir'dağ 

'l'okad 
t'ı-fıı 

.\ ·lıdünalhnum l ~a .yııı· 

Ha lıim Şatana 

l;'('thi Mahraanh 

~la•hattiı\ Gülüt 
'.\f nzaff('r' Tiınnr 

Encüın~n, 123 (36 layiha, 2 t~f, 86 tezkere) i§in. SO nu sonuçla.nd.ırmı§ ve geri ka.la.n 93 iş de 
(25 layiha, 2 teklif, 66 teskere) Dalıili Ni.za.mna menin 69 ncu maddesi gereğince biikümsüz kal
ınqtır. 

.\jhı 

H olu 
! •}ı·;;.: u nun 

<:ıııianteh 

(tj l'('Slll l 

Ha.ta.v 
:\hı ş 

~~a ııı sm ı 

GÜMRttK VE İNHİSARLAR ENCU'MENİ 

H1·i::; 
.\1. '.\ 1. 
1\ i'itip 

1 lalis Öztiiı·l< 
:4ıı hı-i (,'on loıl' 
Rıza. Topruoğlıı 

:-\anıih 1Hııl 

Tı·aüznıı 

:4ıı lll S ll ll 

:-;i vas 

.\tlnı:ın 1'ü[<"kcioğlu 
Abdullah CH li 
(~ ı yaset1.iıı Emr·e 
Önwı· C+üı-i~ 

} 1 alı ın ut <+ol oğlu 
.\ hdulla'h Keleş1>ğl n 
l l ilsPyin l,'itil 

saımnııı 

Siııolı 

Tt'ıkiı'<t'ağ 

Tekit'<iağ 

'l'oktHl 
l ' rf:ı 
Znnguldak 

ll<l<li l ' zpr 
Il aşim 1'arı 

İsmail Hakkı ..Ak.vü.z 
:-;ııınim Yüeerler·\· 

IIasıuı I<angal 
:\1dhmet Hatihoğlu 

Hüsey-İ'n Ralık 

Encüınen, 22 (15 :ıayiha, 6 teklif, 1 tezkere) işin, 17 sini sonuçlandımuş ve ferl kalan 6 i§ de 
(1 Iayiha, 3 teklif, ı tezkere) Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğince büküm.siiz kal-

~Dlftır . 

. . . 



Amasya 
Ankara 
Antalya 
Antalya, 
Balıke<:İr 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çorum 
Çorum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 

Eskıişehir 

Giresun 
Hatay 
İstJanbul 
lstıınbui 

- 248 -

HA.RtotYE ENCttMENl 
Re is Giresun Hayrettin Erkmen 
M. M. ls tanbul Füruzan Tekil 
Ka tip Deni·zli • AH Ço·ban<>ğlu 

lsmet Olgaç 1stanbu1 ,B~ahrettin Ulaş 

Mümtaz Faik Fenik İzmir Muammer Çavu§oğ1u 
Burhanettin Onat lzmir Sadık Giz 
Ahmet Tokuş İzmir Osman Kapani 
Sıtkı Yırcalı Ka·rs 'furgut Göle 
Nureddin Fuad Alpkartal Kastamonu Basri Aktaş 
B edi En üstün Kocaeli Hamza Osman Erkan 
Sedat Baran Konya Harndi Ragıp At~demir 
KemaJ Terzioğlu Konya Ziya'd Ebüzziya. 
Rıfkı Salim Burçak Konya Muammer Obuz 
Bahadır Dülger Manisa Hikmet Bayur 
Hasan Pola'bkan (2) Manisa Adnan Karaosmanoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

Maraş Nedim Ökmen 
Hamdi Bozbağ 
Ali MuiJısin Bereketoğlu l:;inob Muhit Tümerkan 

Lı1tfi l{ırdar Trabzon Muzaffer Harunoğlu 

Nazlı Tlabar 'T'r'a·bzon tsma.iıl Şener (l) 

Encümen, 68 (65 18.yiha., 2 teklif, 1 tezkere) işin, 69 .ııu soııuÇiandırm.ı§ ve geri kala.n 9 iş de (8 
U.yi.ha, 1 teklif) Dahili Nizamnamenin 69 .ııcu maddesi gereğince hükümBüs ka.lmıştır. 

(1) 1smaı1 Şener (Trabzon) Bütçe Encümenine seçildiğinden istifa etmiştir. 
(2) Hasan Polatkan (Eskişehir) Maliye Vekilliğine tayin edildiğinden, istifa etmiş sayılmıştır. 
NOT : Zeyyat Mandalinci (Muğla) sene içinde yapılan seçimde encümene girmi§tir. 

lKTlSAT DCVMENl 

Reis Uşak Hakkı Gedik 
M. M. Zonguldak Suat Başol 
Katip Kütahya Ali Galib Bu'bik 

.\nkara. Abdullah Gedıi'koğlu Kars Hıza Yalçın 

Aydın Nihat İyriboz Kastam~mu N azifi Şerif N ab el 
Burdur Fet:hi Çelikbaş Kırklareli M. Ali Ceylan 
Gazianteb İlhsan Dai Küıtahya Osman Özbilen 
Gazianteb Ali Ocak Kütahya İsmail Hakkı V e ral 
Giresun Tahsin İnanç • Malatya Mehmet Kartal 
İsbunbul N azi:m Bezmen Seyhan Enver Baturnlu 
İst'anbul Seyfi Gögen Van Hi1mi Durmaz 

İstanbul Hami Soriano Zonguldak Avn.i' Yurdabayrak 

Encümen, 7 ( 4 layiha, S teklif) işin 5 ni sonuç lan~ ve geri kalan 2 iş de (2 teklif) Dabill 
lfila,mna.meııin 69 ncu maddesi gereğince hükümsiil kal.mı§tı.r. 



Rcis Rizr Ahmet !Morgil 
M.Y. ~i va:> 13a:hwttln Omekol 
Ka tip Ankın•a. .Aliye Temuçin 

Ağrı Kasım Küfrevi İzm'ir G':ihad Baban 
Ankara Ömer Bilen !zm'ir Nuriye Pınar 
Balıkesir Yruhya Piılvan Kars Remzi Çakır 
Burdu.r ~eliı.i:n~ Öz bey Kımtamonu Ziya Termen 
Çamı;kk~İe Safaeddin Karanakçı Kaysen ~ennet Hacıp8.§aoğlu 
Çanakkale Nuri Togay Konya Ha:ba'hat'tin Sönmez 
Çankırı İbrahim Aydın 

'l'rabzon Halit Ağanoğlu 
Erzincan V eysel V arol 
Gümüş an~ Sabri ÖzeJan San Trabzon Mustam Reşit 'l'arak~.;ıoğlu 

İçel Itüşt:ü Çetin 'I rabzon Osman Turan 

ıstanıbul Aleıksandros l!acopulos 'funcelii. 1<'et'hi Ülkü 

ls tanıbul Hamdullah Suphl Tanrıöveı· Urfa .Amz Ö2bay 

Encümen, 61 (18 18.yiha., SS teklif) işin, 36 sını sonuçla.ndırm.ış ve geli kalan 15 i§ de (2 :W.yi~ 
ba. 13 teklif) Dahili Niza.mnameDin 69 nou maddesi ger.9ğince hükümsüz lmlmı§tır. 

Reis Aınruıytı. J-Iamit Koray 
M. M. Afyon K. Osman Talu 
Ka tip ~i vas Kazım O~kay 

Bolu Helahattın Baysal Kocaeli }jkrem Alican 
Çankın Asım Emrem Mara§ Ahmet Bozdağ 
Çorum Cevat Kös'tekçi Ma rdJ n 'bdülkadir Kala.v 
Giresun Abdullah İzmen Samsun Şükrü Uluçay 
Kırşehir Osman Aliş\'roğlu Seyhan Mustafa. Akçalı 

o 



hta[llbul 
Kars 
Kıtklareli 

Konyıa · 

Kon.wı 
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Rı>iı-. 

~'ı. .\J. 
Kiltip 

. vlnrakıp 

lst :ı nbul 
(: üııı iiljfl lll' 
ispaı·tıı 
~j,raı-; 

Zeki Rıza i':ipm·f'l 

Ali Yeniaras 
Hüsnü Yaman 

Reyhan Gökmenoğlu 
~lr'kki Kt'Hkhı 

1•'<H·uk \ia.nz < .' amlı1H'l 

llıılit Zarbuıı 

KPıual l knıieala~· 

H.i l'at. Ö<:1 ·E>ıı . 

~cııwmıı l<'e ı·id 'l'ii:t:el 

~i"'·as ~nrcttin Iilrtül'k 

~i\' as :\l enıduh Turhan 

'~)ıluıd Ahrn(~{ Oüı•kaıı 

Encüınen, 1 Kıuııın 1956 tarihinden 24 Haziran 1957 tarihine kadar (34) defa toplanarak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Reisliği, Riyaseti Cumhur' ve Divanı Muhıuıebat Reisliğinin '1955 yılı he
sabı kati cetvelleri hakkında (3) (5/35), 1956 Haziranı · Kasım ayları hesabı hakkında (2) (5/36, 
37) ve 1956 Aralık ve 1957 Ocak. Şubat aylan hesabı hakkındada. (1) (5/41) ma.zbataşl Riyıuıete sun
muş ve ma.zbatalar Umumi Heyetin 12.Xn.1956, 14.X11.1956, 9.! .1967, 15.V.1957 tarihli 15, 16, 23, 
68 nci İnikaıtlarında okunmuştur . 

Ilatay 
İzmit· 

Kütalhya 
:\lanisa 

MECLİS KtrTO'PHANESİ ENCttMENİ 

H<•is 
.\1. .\f. 
Kfıtip 

lhu·sa 
Halıkr,.,il' 

1znıiı · 

Ce Hi.! Ita m aza n oğlu 
Bclh~et Uz 
lhsaıı Şerli' Özgeıı 
Yunus :\l uaınnırı· .\ la kaıı1 

~eliııı ](agıp l!}ıııc< : 

.\l~kki Saiil J<;seıı 

Hallık Ökrı·p n 

,,lı ı nil"<~ :-;u ri i .Vfıh<.;ıoğ l u 

:\ l ar»~ . \ hdLtllah Aytemiz 

l' ~ cı k Ol'lı n n Dengiz 

~ ; , . ) 

Kütüphane Encümeni 13.XI.1956 gününden 11 EylUl 1957 tarihine kadar (11) k~re toplanarak 
bi.zı mebusların kütüphanede bulunmMını arzu ettikleri çeşitli eserlerden uygun göıiilenlerin alın
maama ve kütü:phanede ilk cilt ve ~umarala.p bulunan mecmua .ve eserltırin ·takibedilip yeni (Fa-
sikül ve ciltlerin) tedarikine karar . veri~miftir. • 

. ' ' ~.· ~ 

' 
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MİLLI MUDAF AA ENOtt.MENİ 

.Aııkanı 

Ankara 
Rol u 
J~tli e:ne 

1Wizığ 

T<~l 5 zığ 

1~ ı·zunım 

istanbul 
lısüınbul 

i :'i tanbul 

Heis 
.\ ı. .\1. 
1\ fı.tip 

'l'ı·n ])7.on 
l ~ lfızığ' 

I~I'Zill!'<lll 

NlnzaHel' ı•;rgiiüt·ı· 

::;eyfi Kurt'bek 
f''ahri Gelen 
Kemal Y aşınkıiH: 
Hüsnü Göktuğ 
SeH\ha.ttiıı 'l'okeı· 

İ shak Avni Akda~ 
.\li l<'na<l C!'br~oy 

Ziya Köktüı·k 

'.l'a:hsin Yiazl'cı 

Sami Oı'hpı·k 

.\ T t>h m Pt ŞP'i11Ü Y azııı an 

.\ltıHÜI rıı Rahmi ~aııal;ııı 

1\o<"a<•l i 
~iğdt• 

. 'iğılı
RizP 
:4eyhan 
~in o lı 

~i' as 

To kıı d 

'l'nııeali 

Uriia 

1 \fızıuı ~leri~ 

_\Ji Ulvi Arıkan 
Zihni Üner 
Kenıa1 Balta 
Si'nan Tekelioğlu 
~('J'afettin Ayihan 
.\1. ~ureHin Ttwgay 
Dulftsi Bozbeyoğlu 
.\ nıhın Bora 

~aim Önhon 

E~cümen, 65 (22 layiha., 42 teklif, 1 tezkere) işin, 39 nu ııonuçla.ndırmı§ ve geri kalan 26 i§ de 
(5 layiha., 20 teklif, ı ·tezkere) Dahill Ni.Bamna.menin 69 nou maddesi gereğince hiikümsüz kaJ. 
mıştır. .. 

MUNAKALAT ENOOMENİ 

Hı-is Hik<·ik y ii lll ll ii l~ı·< • siıı 

.\1. .\ 1. .\ r.voıı K. Hı;~,ıı ('rn:t• 1 

Kfıtip ~i vas 1~1<'111 J•;ı·diıH: 

Ankara Fnad Zinei rk ı nuı J\11 l'N ~] 1'1'1 Atalay 
Antalya Asnn O km 1\.oeneli :4cl'rı· !i-ö'k~eJ 

Balıkesiı · :\11üc1 f:'ba l ~?tııı Koeaf:'li 'J'nran Güneş ( 1 ) 

Ralık<>ısİl' Al'if Kahpsı zoğlu .\.[alatya Hilmi Ö.zibay 

1 \lt Iris :'\ nsre1t1n Ba nı1 .\1 aııiN<ı _\[pJih Ko<:C'r 
n11lis ~\·lfılıat1iıı ! ıwıı ~1 ;ırdiıı 1':1 t'lıt _\~·haı · 

' .'anakkal<.' i lıNan Kanısioğl u ~aııı:sun 'l '<·,· l'ik ll(' ı · i ( ~ ) 

Edil'lle ~<tbalha•ttin Pa ı·soy Zoııg-ulda k ('em al K1pc:a k 

Encümen, 13 (7 layiha, 6 teklif) işin, 8 ni sonuçlandırmış ve geri kala.n 5 iş de (1 l&yiha., 4 
teklif) Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğince hiikümsüz kalmı.~tır. 

- -----
( l ) · lJ . X 1 . 1.951i lul'ihin<h istifa. ı 1 mişti1:. 
(.2) Tcı•fik l7cri (.'~nmsmı) V aal'i.( VrldllığiıH tayin erh'ldiği11drn, istila rimi.~ ·ayılını.~tır. 



.il ursa. 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Erzurum 
Gazianteb 
İstanıbul 
İstanıbul 
K astıarnonu 
.\1a1atya 
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.VI . ·.K 
Kiit'ip 

Haz i an1 e h 
Koııya 

1,] rzn ru. rı ı. 

.~.\.li l.<'erı:ufrl Yü<:c.>l 
Mecit Bumin 
Şevki Gürses 
Baha Akşit 
Osman Ongan 
, aıbri Erduırnaıı 
Cevdet San 
_ ecmi Ateş 
8ınin OnaJt 
. Tazım Batur 

Abdullah Köroğlu 

:-!üleyman Kmanel 
H'i,mınet Ö'l<;men 
~: . a.t ''l'un<·(•l 

:\lalatyıa 

:Manisa 
Ordu 
Rize 
SeY'hıan 

Siird 
Hiv as 
'Dokaıd 

'l'ı·abzon 

l ' rfa 

Zon~u.ldak 

Abmeıt J;J.t·at 
Hayı·i Büke 
Peyzi Boztepc· 
.\f (1hmet Pallım M·etc.> 
Z'aJhit A'kd ağ 
Suat Bedük 
~uci Demirağ 

.\iehmet Şahiıı 
Emıııllah Nut1ku 
Hasan Oral 

llakk1 HiHUrı 

Encümen, 39 (17 J.iyiha, 21 teklif, 1 tezkere) işın, 81 ni sonuçla.nd.ırm.ış ve geri kalan 8 .i§ d~ 
(2 liyib.a., 6 teklif) Dahili Nizamna.menin 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalınıştır. 

,Ağr1 

Ankara 
AntalY'a 
.Aydm 
Bal:ı'kesiı · 

Balıkesi ı· 

mıe<>ik 

.Bolu 
Burs·a 
()orum 
Deniz'li 
Viy·arbaık1ı· 
J;Jı•zurum 

Eskişe'hlr 

f+azianteh 

Hatay 

SIHHAT VE !ÇTt:MAl MUAVENET ENC'UMEN1 

Hcih 
.\ol. '\L 
n tıp 

,\ n1mra 
(.'ıuıkm 

'1'ekiw1ağ 

'imet Hüıııeı· 
.\l uhlis ıBayraımoğlu 
l~'atm Dalaman 
...\.. Baki Ökdem 
Ahmet Karagür 
:\luharrem 'runı:ay 
'l'alat Oran 
Lutfi Oğu1t:ürk 
lıbrahim Öktem 
Ali Rıza Kılıçk'Ble 
~ili Rıza Kal'aç:a 
Fikri Arığ 
Hasıan Numaııoğln 

lı:ımail ayııı 
.\Jbdülkadir Atik 

~ \. :Mi.tJhat Kuseyrioğlu 

'l'aHl:t V'avfi Üz 
Kenan ()ığman 
Xemni Arrnaıı 

l(:l'l 
lçel 
İspavta 
!stanbul 
İstanbul 

İzmir 
Karı-; 

Kocaelıi 

Konya 

Konya 

1\i.itahya 

Xiğde 

Oı'<lu 

Ordu 

~ii nl 

Aziz Kö'luıal 

.vlelımet ){utlu~i;l 

İrfan Aksu 
,\ofükerrenı Harol 
Zakar 'rarveı· 

Xe<•det İncekara 
Hasan l~rdoğan 
Ziya Atığ 
Sıtkı Salim Burça'k 
Ahmet Koyuncu 

.AJhmet İhsan Gürsoy 
Hüst-yin thkü 

l''azı·J El'im 

Sel8Jhattin Orhon 

Veysi Oran 

Encümen, ı• (7 layiha, 7 teklif) i§in, 7 Bini sonuçlaııüınıu§ ve geri ~an 7 if de (3 , ~yilaa., 4 
teklif) Dalıili NiJMDuamenin 69 .DD\1 ıuddesi gereiiaoe ,Jıilktb.uliz ka~tır. 



~\fyan K. 
Ankaı•a 
Ankara 
Aydıtı 

Huı-sıı. 

Huı-sıı . 

t~~ 
İstanbul 
! zmir 
Kars 

Kayseri 
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He is 
.\l. Jr. 
1\fıtip 

lüımıl Üzçohmı 
Hanıi7. f<Jn>n 
J-Hizım 'l'iiregüıı 

X a mı·], (i-eıHk 

Raif Ayhııı· 

~\[ıı.nis ıı 

lspaeta 
lzmir 

Kenan Yıhnar. 
Hüseyin l•'u·at 
C'elill Türkgeldi 
Mehıınet Aili ~ebük 
Kemal Ciüveıı 

Ki'ınıil OiindP~ 

J.l uhli-.; Tüm ay 
Zühtii Hilnıi r <'l i bt·'" 
tl'han ~ipa]ıioğ·ln 

Kıı'!jehiı· 

Konya 

Koıı.''a 

.\f 111'/l.Ş 

Orrhı 

Rbw 
Seyhıııı 

'le kirdağ 

'L' ra b zon 

Yo?.gflcl 

< Jsm•ını Höli.ikba ı 

'l'ank Kozbek 
Hfl1il Özyörük 

.\1 ıızlh ar Özsoy 

Fazh f<~rt eküı 

Osmııın Kavıia:koğlu 

navıi'd O ra ı 
Feıi'd Alpiskem1N 

!4abri Dilek , 

lhı.an Ak1tün•l 

Enoümen, 18 (2 li.yiha., 14 teklif, 2 tEZkere) işin, 7 sini sonuçlandımuş ve geri kalan 11 i§ de 
(1 layiha, 9 teklif, 1 ta.krir) Dahili Niza.mnamen:iıı 69 nou maddesi gereğince hükümaüz kal.mı§tır. 

Aııkıara 

Aıtkıara. 
.Balıkesir 
Bu ı-sa 
Bursa 
.Bursa. 
Qt>ı'Uh 
Elazığ 
Erzul'Unı 
Kıa.rs 

TİCARET ENO'UM.ENi 

Re is 
Jl. l\1. 
Katip 

Onlu 
fzmjı · 

Konya 

Hameli Bulgu rlu 
~ecmi l nan<: 
l~nver G-üı·eH 

Muhli~ mrdeucı· 

Halu'k Şaman 
Baha Cemal Zağı•a 

l li/lmi Qe1tikçioğlu 
Suphl Ergenc 
Cemll Önder 

J~evzıiı Akt'aş 

,\( ı•nıi • Y <l-Zll'l 

Sehü ~atli ....\.ltn ğ 

.\l uhi!t:tin H üz('] 'kı lııH: 

Kocaeli 
.\'[alatya 

:\r ıırııı:: 
:\1a ı · a;; 

Namsun 

~eYhan 

Sivas 

Van 
Yozgad 

Hanıdi Başak 

Kamil Kırıkoğlu 

Mahmut Karakü~iik 

Hemzi Öksüz 

~alim Ç'oııoğltı . 

: 
1 urullalh İhsan Toloıı 

Hüseyin Yüksel 

Haıniıt Kartal 

H fi§im Tatilıoğlu 

1 
Bn_cümen, 48 (26 layiha., 12 teklif) işin, 38 ni sonuçlandınnış ve geri kalan 10 iş de (3 layiha, 

teklif) Da.hill Niza.mna.menin 69 ncu maddqsi gereğinçe hükümsüz kalmıştu-. 



Anıasya 

Ankara. 
Antalya 
Bilecik 
Bingöl 
Burrlm· 
Üun;a 
Denizli 
Diyarbakır 

Divaı·h·akıı· 

1 ~ı·ziııc-aıı 
f:a:dtant<'lı 

(Hresuıı 

Hatay 

Hata.'· 

İı;<'l 
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f{pjı-; 

~~. ~1. 

1\ ııti p 

Faruk <_'iii 

~~ nğla 

1\w·;H•Ii 
t · ~;ı k • 

1 );ı~ısttııı !;inPrlı;ıy 

.\hııı<'t 1'ckelioğ1u 

b:ıııail :-:ı•lr:uk ('ııkıroğlıı 

~:ı it <l ii k ('1' 

II iist'yin (.'i men 
:-;;ıclcttin Ka rııeallı<'y 

lt<'fd 'l'a\'aslıuğlu 

~lmıtafa l~kiııei 

ltug-ıp Kcıraosınanoğln 

lliisnii ('aııakı:ı 

Nal;}hatt'lıı Üıılii 
.\lıi ::\;.ıei Duyıhtk 

~<'nısettin :\husaıoıı:ıu 

~~·\·ht ~ıu·H•alı 

Ynkııp <.'ııkHı·oy;ı 

Tnı•h:ııı , \k:ıt·c·a 

. ' iizlwt l'ııal 

1 Tiwiııı Yılııı;ız 

ic:ı·i 
1zıııh 
İzıııir 
h asa nı mn ı 
1\:aysPı1 

Kırk1nı·cli 

Konya 
)la mı-ı 

Ordu 
:-4anısnıı 

:-4mmmıı 

:-4f'yhaıı 

:-4t.>ylnııı 

:-4iııoh 

Tokaci 

Yor.g·ııd 

llidayt'l ~iııaııoğlu 

~ 1 ehmet Alclcmir· 
.\Juuıf'frı· Ba labaıı 
~~~ı i lll I~S('ll 

l•;nıiıı DevPJioğlu 

l•'ik l'(~t I<'iliz 
J\ •bdi ~'iliııgir 

.Ahmet Kadoğlu 
Bekir Baykal 
Ahclull•a.h Eke ı · 

Jlanıdi 'l'ek•a:v 
Lfıt ri ~ezp:iıı 

fsıııt·t Uı;lu 
.\I. Vehbi D ayı b a.ş 
\'nsul' Ulusoy 

.\ 1 i (' ıı 1 i iso,\· 

Encümen, 32 (19 layiha., 13 teklif) i§in, 18 ni sonuçla.ndırmı§ ve geri kalan 14 i§ de (6 l&yiha., 
9 teklif) Dahili Nizamnamenin 69 neu maddesi gereğince hükümsüz kalmıştır. 



2. Encümenlere ·aza olmıyan mebuslar 

İÇTİMA : F. 

Reisicumhuı· Celii,J Ba.yal' hı tanbul 

T. B. M. M. Reisi : 

Hefik Koraltan l~el 

T. B. M. M. Reisvekilleri : 

1-lsad Budakoğlu 
f•'iJcı·i Apaydın 

'1\,vf:i'k İleri 

Balıkesir 

Kayseti 
~a.ınsmı 

T. B. M. M. Divan Katipleri : 

\ 

Başvclül 

i h san Hülez 
~Pclat Baran 
t ~'üruzan 'l'ekil 
• \ıl)Jı Tlabar 
lbrahim Kirazoğlu 
Ömrr Mart 

İdare Amirleri : 

.\hıııl'l Knc·ahıyıkoğlu 

\lduıtPl ;\ ldı>rrıiı· 
İlı,.,;ııı ~\'rir Özın'ıı 

Devlet V<'kili ,.r Başvekil Yar•dımcısı 

TkvlPt Vekili 
Del'let Vekili 
Adliy<' V eki l·i 
:vmıı lVIi.i da faa V f'ki ı i 
Dahili.vr VekiJ.i 
Haririy<' Vı•kili 

:.\f ali yP Y<'kilıi 

}fam·if Y<'kili 
Nal'ıu VPkil•i 
lkti~at \'(' Tieıın•t \Tekili 

Sıhlıat n• l(:1iınıt'i Mua\'Pııet Vekili 

<liiml'iik ,.e l nhiflaı-Jar Vekili 

Ziraat Vekili 
Münakala.t V okili 
Çal ı ırnıa V rkil i 
fı-ılrtnıPlt' l' YPkili 

.. , 

ıto hı 

('ornm 
İstanbul 
h-tanbul 
Kayseri 
Kayseri 

Bahkrsir 
hıni.r 
K iitalı.nı 

.\dnan :.VlcndN'e8 
Pat in Rii<;tü Zor} u 
.\fükel·ı·rm Sa ı 'Ol 
<>sman Kapani 
O~ınan Şevki ('İ<!ckdağ 

Btem Mender<?s 
. amık Gedik 
l<'uad Köprüiii 
H asan Pola.t kaıı 
<'Pli'd Yaı·<lıııwı 

Kt>mat ZP~i:iıı'oğlu 

:-lıt·kı Y n'<'a ı ı 

Beılır:ı•t tTz 
l~nııin Kaılaf a 1 
'\c·dinı Ökıne ıı 
.1luammcr ('avuşoğlu 
IIa:vı·ett in Erkmen 
f•'ııllıi ( _' c>liklııı'i 

\ 

lstanbttl 
Çi anakkale 
tı.'tanbul 
fzmiı· 

Aıııkara 

Aydın 

Aydın 

fstanbnl 
l~skişe'h i r· 
Ağı·ı 

mski~e'hi.r 

Balıkt>ı-'iı· 

fzınir 

(.'<JJnakkal r 
J.r ara~ 
lzınir 
Giı·csun 

Hıu·dııı· 
1 



Kemal AtaJa.y 
İsmet İnönü 
Ahmeıt Özel 
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İstanıbul 
:Malatya. 
Sivas 

İÇTİMA: 1 

Reisicum'lıuı· Uelal Bayar f.sta.nbul 

T. B. M. M. Reisi: 

Refik Koralitan !çel 

T B. M. M. Reisvek:i.Ueri : 

1<1sat Budakoğlu Balıkesir 
' Pikri Apaydın Kayseri 

'l'evfik İleri :;&msun 

T. B. M. M. Diva.n Katipleri: 

Ba~ekil 

Attila Konuık 
thsan Gülez 
~edat Baran 
N azlı Tla.bar 
tbrahiım. Kiraz.oğılu 
Ön:ı.er Mart 

İdare Amirleri : 

Ahmet Koca;bıyıkoğlu 
Mehmet Aldemir 
İhsan Şerif Özgen 

Devlet V ekili v Başvekil Y a'I'dımcllil 
Devlet Vekiıli 
Devlet V ekili 
Adiiye V ekili 
Milıli iMüdafaa Vekili 
Dahiliye V ekilıi 
Hariciyo Vekili 
Maliye V eki.lıi 
Maarif V ekiıli 
N afıaı V ekiıli 
İktisat ve Ticaret Vekili 
Sılıhat ve İçt.iımaıi Muavenet Vekili 
Gümr-ük ve İnhisaTlar V ekili 
Ziraat Vekili 
Münakalat V ~kili 
Çaılı'Jllla V ekili 
i:-;1•1nH•IPr YPkili 

" '~ . .·,.. •.;,1' 

~'\ntalya 

Bolu 
Çorurro 
ts tanbul 
Kayseri 
Kayseri 

Balıkesir 

İzmir 
Kiitahya 

Adnan Menderes 
,Fatin Rüştü Zorlu 
-;Müıkerrem Sarol 
Osman Kap'anıi 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Btem Menderes 
N aım:rk Gedik 
~.,uad Köprülü 
Hasan Polaıtkan 
·ceıın Yardımcı 
Kemal Zeytinoğlu 
Sıtkı Yıroaiı 

Behçet Uz 
Emin Kalafat 
;Nediım Ökmen 
Muammer ÇaVU§oğlu 
.J{ayrettin Erkmen 
~1Pthi Ç~likbatı 

tstanbul 
Çan:a:kkale 
!stanbul 
İzmir 
Anikara 
Aydın 

Aydın 

İstaıtbul 
Eskişehiı• 

Ağrı 

Eskişehir 

Balıkesir 

İzmir 
Çaınıakkale 

Maraş 

İzmir 
Giresw1 
BtırdUl' 
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tÇTtMA: 2 

Reisicumhur !stanbul 

T. B. M. M. Reisi : 

Refik Koraltan 

T. B. M. M. Rei.svekilleri : 

Esat Budakoğlu 
Fikıi Apaydm 
Şemi Ergin 

Balıkesir 
Kayseri 
Manisa. 

T. B. M. M. Divan Katipleri :· 

Attila, Konuk Antalya 
Bolu 
Hakkari 
Kayseri 
Kayseri 
Zonguldak 

BıuJvakil 

İhsan Gü1ez 
'Obeydullah Seven 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 
Edibe Sayar 

İda.re Amirleri : 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Mehmet Aldemir 
Ntizhet Akın 

Devlet V ekili ve B~vekil Yardımcısı 
Devlet V ekili 
Devlet V ekili 
Adl~ye V ekiıli 

Milli Müdafa:a Vekaleti Vekill 
Dahiliye V ekilıi 
Hariciye V ekili 
Maliye V ekil!i 
Maarn V€ikili 
N afıaı V ekili 
İktisat ve Ticaret Vekili 
Sıhhat ve f.çtimaıi Mu-avenet Vekili 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Ziraat Yelrili 
Münakala.t. Vekili 
Çalışma Vekili 
t~etmeler Vekili 

Balr~esir 

İzmir 
Kocaeli 

Adnan Menderes 
Fatin Rüştü Zorlu 
P'ahretti:n Ulaış 
F'uad Köprülü 
Ü9ll1an Şevki Çiçekdağ 
Fuad Köprülü • 
Etenı Menderes 
Adnan Menderes 
Hasan Polatkan 
Cela.l' Yardımcı 
,Kemal Zeytinoğlu 
Sıtkı Yıreah 

Behçet Uz 
Em~n Kaılafat 

Nedirm: Ökmen 
Muammer Çavuşoğlu 
Hayrettİn Erkmen 
Sarnet Ağaoğlu 

Istanbul 
Ça:nakkale 
İstanbul 
İstanbul 
Ankara 
Istanbul 
Aydın 

İstanbul 
Egkişehir 

Ağrı . 
Eskişehir 

Balıkesir 

İzmir 
Çam.akkale 
M arat 
İzmir 
Giresun 
ManiR 
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DEVRE : X - İÇTİMA : 3 

Reisicuırı'huı· Celal JJnynı· lstanbnl 

T. B. M. M. Reisi: 

Reınik Koraltan 1~el · 

T. B. M. M. Reisvekilleri: 

Başvekil 

Devlet Vekili 
Devlet Vekili 
Devlet Vekili 
Devlet V ekili 
Adiiye V ekili 

(i}gah Erozan 
Fikri Apaydın 
İhsan Baç 

T. B. M. M. Katipleri : 

Attila Konuk 
İhsan Gülez 
Üheydullah Seven 
Hal~kı Kmmel 
Ömer Mart 
:ı\fuslih Göı,entçış 

İdare Aniirieri : 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Nii:dl.ıet Akın 

Orhan Deng'iz 

;}filli 1\Iüdafaa Veldlc:ti Vekili 
Da1ıili;vr V ekftleti V ekili 
Hariciyc Vc'kftlcii Vekili 
Maliye VckaJeti Vekili 
Maarif Vekili. 
Nafıa Vekili 
İktisat ve .Ticarot V ekili 
Sıhhat re lc;tiınaıi Muan:net Vekili 
Gümrük ve tnhisarlar Y<>kili 
Ziraat Vekili 
:\Ii.inalwlaL Vokili 
Çalı~ımı V clcili 
tşlri ıııp]Pı' Yrkili 

t snıct İnönü 
Fuad Köprüiii 

Bursa 
Kayseri 
'l'okad 

Antalya 
Bolu 
Hakkih·i 
Kayseri 
Kayseri 
Van 

Balıkesir 

Kocaeli 
Uşak 

Adnan Menderrs 
Cemil Benıgü 
Şemi Ergin 
Emin Kalaıfa:t 
Celnl Y aı,dımcı 
Hüseyin Avni Göktürk 
Şeıni Ergirn 
Hüseyin Avni Gölrtiiı·k 

Etem Menderes 
Adnan MenclereR 
Ahmet Özel 
I'Jtenı 'Menderes 
Zeyyat Mıandal i nri 
Xatiz Körez 
fTadi Hi.i.&man 
rJsat Buda:koğlu 
Arif Demirer 
:\füıntaz Tal'lıan 

~amrt Ağaoğlu 

Ma:laı1ya. 

lstanll:ml 
Manisa . -o 

1 

~taıııbul 
Ordu 
Manisa 
Ça.naıkka le 
Ağrı 

Niğdr 

Manisa 
Niğde 

Aydın 

İstaııbul 
S·ivas 
Aydın 

Muğla 

Manisa 
tstıanlbul 
Bah'kes·~r 

Afyon K. 
Ankara 
Manisa 



3. Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

İÇTİMA : F 

[Bütçe ve Ziraat encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen] 

1-<Jncü.mene gelen 3 (:J te~ke ı•e ) 1~ cneüıııcııue kalmıştır. (3/32, ;~ :1 :3-1-) L ,. 

[Teşkilatı Esasiye ve Adiiye Encümenlerinden kurulan Muhtelit Encüme:r.] 

Bııcüıııeıır p;elPu 19 (19 tcıkeı-c ) i · l'Jl<"iimrıl<l(• kalııııştıı'. (:lj2, :ı, +. lı. 7, 8, 9, 10, l 1,. 12. 1:1 . 
ı -ı , ıü . 18, 26, 27, 2R, :W, :;5) 

MUVAKKAT ENOUMEN 

(Adliye, Bütçe, Dfrhiliye, Dlvanı )Iuhaseh<ı1. ::llaın-if , ::llali~·r w Trşki!Atı Esasjye eııri.iınenlı:>
rindı:>n sı:>r,i.len iki şe r f\zadf\n knrnlnıuştur. ) 

Re is 
r-ıeisvekili 

)1. ::vr. 
Ktitip 

Halil Öz.rörük 
At1f Bendedioğhı 
Nehati Atıı.mart 
:)e,ryki Hasrrcı 

.A l'yoıı K. Naclettin Eı1ur 
Balrkesir Hefet Aksoy 
El'znruıın İzzpt Akçal 

Konya 
Ankara 
Zonguldak 
Bilecik 

Kemal Özçoban 

.\Iekki Raid Esen 
Abdülkadir Erymt 
Hileli Büsman 
'l'nnın Oönı>ş 

tstaııhul }[ehmet Daim Süalp 
Kocııeli Hnlit Ağanoğlu 

~Jııd.iınrnr p;<'ıen ı (1 teklif ) iş somH;lancbrıiıtııştn . (2/:.!5 ) 

No. HuHisası 

'I'FJKL1F' 

~/:3:1 lzıııiı· ( Pl• ı·h•v Arat ve üı; arkadaşı ) - Ve'kiHet, 1dal'e, 
}[üessese veya Kurum emrine alınmak suretiyle Yazi-

Xiğdr 

Ordu 
"Rize 
Siird 
1'r·;:ı hzoıı 

l\Iuamelesi 

i'Pdı•ıı u;~,aklaştn·ılacııklçıt• ha'kkm<la 5. YU. 1954- tarihinde G435 sa
yılı Kaııun olara k ka bul e dil ıııi~, 
tir. 



/ 
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(Adliye, Bütçe, Dahiliye, Maarif ve Maliye eııcümenl.erinden seçilen üçer azadan kurulmuş· 
tur.) 

Re is Halil tmre Balıkesir 

M. M. Yaşar Gümüş el Qoruıh 

Ka tip Aliye Temuçin Ankara 

Enver Karan Antalya Arif Güngören İzmir 
Yahya Pelvan Balıkesir Hakkı Kurınel Kayseri 
Mehmet Özbey Burdur Selami Dinçer Kocaeli 
Agah Erozan Bursa Ahmet Nuri Kadıoğlu Niğd~ 

Sabri Erduman Erzurum Feyzi Boztepe Ordu 
Tahsin Tola İsparta Kemal Yörükoğlu Van 

Encümene gelen l (1 layiha) iş sonuçlandırılmıştır. (1/17) 

No. Hu1asası Muamelesi ----. -----------------------------------------
LAYİRA 

1/17 Türikiye Cumhuriyeti Emeikli Sandığı Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirirlm~sine dair 21. VI. 1954 tarihinde 6422 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT ENOUMEN. \ 

(Adliye, Bütçe, İktisat ve Maliye Enc'Ümenlerinden seçilen üçer azadan kurulmuştur.) 

Re is 
M. M. 
Ka tip 

Servet Sezgin 
Nizarnettin Ali Sav 
Abdullah Aker 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

~1a1lhar Şener 

Ekrem Alican · 
Übeydullah Seven 

Girt<SUll 

Kocaeli 
Hakkal'i 

Çanakkale 
1stanbu1 
İzmir 
Niğde 

Niğde 

Sabri lşbakaıı 
Mustafa Akçab 
Baki Erden 
Nusret Kirişcioğlu 

Encümene gelen 1 (1 layiha) iş sonuçlandırılmıştır. (1/30) 

No. Hu18.sası 

1/30 

Ordu 
Se)•han 
Siiru 
Zonguldak 

Muamelesi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa iki 
madde ile bu kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra ek
Ienmesin-e dair 2 . VII . 1954 tarihinde 6433 sa

yılı Kanun olara:k ka.bul ·edilmi§· 
tir, 
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(Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, Hariciye ve Maliye enci.imenlerinden seç'ilen üçer azadan ku
rulmuştur.) 

Re is Hulusi Köyme~ı Bursa 
M. M. Cihad. Balbıan İzmir 
Ka tip Hadi Hüsman İstanbul 

Sırrı Yırcalı Balıkesir Hakln Kurmel Kayseri 
'l'ahsin Uygur Çankın Zeyyat Mandalinci Muğla 

Sabri Erduman BJrzurum Hadi Uzer Samsun 
Samih İnal Gaziantab Mahmut Goloğlu '!'rabzon 
ÜbeyduUah Seven Hakkari 

Encümene gelen 2 (2 Jayiha ) iş sonuçland1rılmıştır. (1/ 25,26) 

No. Hulasası 

LAYİRALAR 
• 

1/25 'rilrkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında «Kuzey Atlantik Andlaşmasına taraf devletler 
ar81sında, kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşme» nin 

M namelesi 

tatbikatma mütaallik anlaşmanın kabulü hakkında 30. VI .1954 tarihinde 6427 sa
yılr Kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

1/26 'rürkiye ile Amerika Birlıeşik Devletleri arasındaki 

vergi muafiyetleri Anla.şmasının tasdikme dair 

5 KİŞİLİK ENOUMEN (1) 

30 . VI . 1954 tarihinde 6426 sa
yılı Kanun olarak kabui edilmiş
tir. 

Encümene gehm 1 (1 te;ı,kere ) iş encümende kalmıştır. (3/37) 

No. Hulasru:ıı Muamelesi 

TEZKERE 

3j 37 1937 yılında öldürülen vatandaşlar dolayrsi~le yapılan 
ttıJı!kik·alt hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

(1) Enciimen te8_kiı edilmemi§tir·. 



3. Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

İÇTİMA : 1 

[Adliye ve Dahiliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen] 

~Jnr iimr ıı r g<'l<'n J ( l teZikf're ) iı:ı rncüınt'ııdr kalınıçtıı· . (:J j l-t9 ) 

"Xot : İlkinci ve Beşiııci Daire ı'eisl~ıkleı"i iı:in se<;im ya.pıhnış, döı'i azahk S<'<;imi ·i~e 1ıehir edil
miştie. (Ka1'ar 1922, 1934) 

[Bütçe ve Ziraat encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen) 

Em·ünıeıw A'Clrıı 4 (4 t<>zkeı·r ) iş sonu<:laudııılnıı~tn·. (:1/12, :}3, 34, :ıS) 

[Divanı Muhasebat, Bütçe ve Maliye enciimenle_rinden kurulan Muhtelit Encümen] 

[Teşkilatı Esasiye ve Adiiye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen] 

l~n<·ümcHP geleıı 55 (55 ~ezkeı·c ) işin 51 jııi soıın<:lamlll'llıııış , 4 ii pnf'iiınendr knlmıştı ı '. 

Enci:inıende kalanlaı·: (2/ 167, 177, 187, 200) 
:-;onu~laııdmlanlar: (3/ 2; 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, l l, 12. LJ, 14, 16, l8, 26, 27, 28, 29, 35, 4R, .ff) , 50, 

.)1, .)~, fi3 , :54, f>5 , 5-6. 57, 58, 59, 60, 61, 6~ , 6:l, 64, 65, 66, 67, 6H, 69, 70, 71 , 72, 73, 130, 131, 132, 
ı:ı:J. ı:n 144) 

MUVAKKAT ENCUMEN 

(Adliye, Bütçe, Dııhiliyr, }Jüııal.alfit YP Xafın t>ıH·üınenlel'iıı<lrn sr<:ilrıı üçer a. zad::ın kuı:nlnınş

tur.) 

RJeirs 
M. M. 
Katip 

Rıza ('erçel 
Zafer Gökçer 
l•'uad Zinc.ido r·a ıı 
'l'ahsin Uygur 
:\bııhar Şener 

~f. Rüştü Özel 

Süleyman Kmancl 
<'rlftl Boyıınk 
:)evki Erlrer , 

G.&zjatnteh 
Ça.nJlnrı 

Erzurı.lillı 

Af)y<ın K. 
Anlka.rra 
Aınkıara 

Çankırı 

Giresun 
Konyıa 

f~krem Anıt 

O!>nıan Hacıbaloğln 

PHvet Sanaç 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Ali Ünlüsoy 

ı · • ~~ ..... 

l~ııcüuıe ııe gelen 1 (1 layiha) iş sonuçlaıırlı~ılmı~tıl'. (1/201) 

Srumsuın 
'rokad 
'l'raJbzo.n 
Urfa 
Urıfa: 

Yozg,aıd 

~~· & f' ' L '' 

. ı 

--



No. 

1/ 201 

- 26S-
J L ulftı>aı,;ı 

LAYtHA 

6085 ı:;a.yı1ı Kara.yoUarı ' l 'ı·afik Kaııummuıı 77 nci mad
desinin cleğiştil'ilrmesi ha.kJkında 

MUVAKKAT ENCttMEN 

:Muamelesi 

'27. Il. J 955 tarihinde 6498 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

(.\dli.yt', Hiitc:e. Dahiliye V(' 'l'icaı·rt C'IH'Üil1('Jl]('ı·indeıı src:ilen hri;!<'l' azadan kurulmuştuı·. ) 

Rens 
Reilsı~eiJ.cil i 
M. M. 
lGitip 

:\fuead Ali Ülgen 
lla m <li Bulgurlu 
.'\ ıı il fteveci 

Halil lmre 
Hafaeddin Ka ı· ana kc:ı 
Per1:ev Arat • 
Ömer Lt'ıtfi EPzmumlnoğlu 

Afyon K. Sadık Perinçek 
ıhllkara J-H.J.is Tokdemir 
Aydı'll Ş ekip İnal 
Baıblk€sh' Fahrettin Ulaş 
Burduı· Yavuz Başer 

Balııkıes:irr 

ÇWll!alklkalıe 

İmni1· 
Yo2ıgad 

Erzincan 
ftiim 'iişa.nre 
rTavay 
!st-an/bul 
Muğ.1ıa. 

~ırrı Yırcalı 

Hch0et Kayaalp 
1f u h !is Erdence 
Uıılfı k Şnın::ııı 

~eı•vet Sezgin 

Bıwsıı Hüseyin Avni Gölü ii l'k Niğde 

Bursa :;\ r emiş yazı cı Ordu 
Qıınıa\l\lltıı:d e ::\ fuhittin Öılkefcli --Samsun 

BMüıneııf\ g· rlrıı 6 ( 1 layiha :ı trlüif) iş sonur,lııni<lmlmış'tır. (1/1 '53, 2/ 6, 26, 33, 35 , 62 ) 

No. Hnlil.sası 

LAY1HA 

1/ 153 Gayriınıe:nıkul -kirıaları hrukı'kında (2/6, 26, 33, 35 iıle 
• ıbiırlıeştiiıriılimişıtir) 

'l'EKf.ıİPLER 

2/ 6 Anıluwn ('l'aJlM Vasfi Öz) - 1\.fesıkenıclen g-ayri ıişl1erdc
ku:manı'1aıı gayr'iim€n!kulleri.n kira-l-arımaısı hallekında 

Muamelesi 

18 . V . 1955 tarihinde 6570 sa
yılı Kanun olnrak knbul edilmiş
tir. 

(1/ 153. 2/ 26, ;313 35 il.e 'hirl •eş'tiı·ilmiş'ti-1' ) 18. V. 1955 tlerihinde 6570 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş· 
tir. 

2/ 26 .tsta111bnl ( Fiiı·uıJa'll 'feikil ,ne Celıiil Tünkıg•eldi) - M'illi 
Korunıma Kıanuııunun ıt·acliıli haıkıkındıalkıi. ı6084 sa.yılı 'İ\.ıa
ımnun ıdıeğ'işıtiriıLme-siıne dair ( 1/153, 2/ tl, 33, 35 il.e biı·-

Jeştirilmiştir) 18. V. 1955 tarihinde 6570 sa
yılı Kamm ol::ırak kahul edilmiş. 

~ . .. tir. 
---~---·---
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2/33 Sitnıob (.Server Somuncuoğtlu) - ıBin:a ·Imrıa:liarı ıhaik'kmda 

(1/1'53, 2/6, 26 35 ile ıb~de§tiTillmiştir) 18. V .1955 tarihinde 6570 sa. 
·yılı Kanun olarak kabul edilmiş. 
tır. 

2/35 Trabzon (Emrullah Nuıku) • Milli Korunma. Kanunu
nun 6084 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin 
tadili. Jıa'ltkmda 1(J/153, 2/6, 26, 3'3 ile lbiTl'eştirilımiş-
tiır) 18 . V . 1955 tarihinde 6570 sa. 

yılı Kanun olarak kabul edil.miş· 
tir. 

2/62 Tra:bzon (Emru~1aıh Nut!ku) • Mıilti :K:orunma Kaınunu
.ımn ıtadili hıa.kkındıaıki 6084 sayılı Kanunun 1 ncı:i. mad-
de.<dınin değjştiril'DW6ine dai'r 24 . XII • 1954 tarihinde 6444 sa-

.yılı Kanun olarak kabul e.dilmiş· 
tir . 

. MUV AKKAT ENOU'MEN 

('Adl:iyıe, Dahiıişıe, Naıfıa, Sıhthaıt vıe İç'tiımadı MuıaV~ene't ~tmcümenlerinden iS'eç'İ[eıı heŞe'r aza.ıdan ku· 
rulmuştur.) 

Reis Cevat Ülkü ·Ay dm: 
M. M. M. Rüştü Özal Kony·a. 
Kati'p Sadettin Y alım -~~ ID>cıaJe:til 

Lıltfi. Oğultürk Boi'uı Zeki Başağa Gü:m'i.ifa.nıe 
Ali Ferruh Yücel Bunı·a. N ecd et İncekara lzmüır 
Kenan Çığman Çanlkırrı: _Sıtkı Salim Burçak Kionyıa. 
Mustafa Kemal Biberoğlu Çorum Mekki Keskin Konıyıru 

Baha Koldaş Çorum Nuri Özsan 'Mutla. 
Osman Ongan Denizi~ Hasan Hayati Ülkün Ni~ • 
Esat Tuncel Erzurum Ekrem Anıt Samsun 
Hicri Sezen E~kıişehir Sa.bih Duralı 2JO'llgu1ıdıalk 

Sill~yman Kuranel Ga.ziaınlteb 

Encümene gelen 1 (1 teklif) iş enciimelHle kalmıştır. (2/78) 

No. Huiasası Muamelesi 

TEKLİF~ 

2/78 ~iıantıeıb (SW·eyım•an Kuranıel) . Y8pı v·e lmaıı· ~anu-
nu ıt·eklifi Encümıendedir. 



- - 265-
MUVAKKAT ENOUMEN 

'(!Adliyıe, Çalışma, Dalhil1ilyıe, Güımrülk rvıe .linlhilsadar, HaTiciıyıe, 11ktıisa.t, IMaınri-f, M.aliye, Milli Mü
aa.faa., Müruı.ka:l:at, Naıfıa, 'Sılhıhıat vıe İçtiımıar Muıweın~, Tli1oare't vıe Zifl'la·at ıencümıenle'l'inden seçi'lıen 
bil"& ,azıadan lkuru8lm.U§ıtur.) 

Reis 
M. !M. 
Ki aıt i ip 

:VIuzaffeı· Kuşakçıoğlu 

BaJhattin Örnekol 
NiiMet Unat 

Kiasta'Illlonu 
Si 'Vas 

K!oeaeli 

lımıet Olgaç 
Mücteha Iştm 
Osman Ongan 

Amasya 
.Ba.l'Jlkiesfur 
D'en:i:zliı 

Kıastaım.ıonUJ 

Kon~·a. 
:roü't!ahy111 

Mahmut Karaküçük 
Must~fa. Akçalı 

Ahm~t Topaloğlu 

Maraş. 

Seyhan 
Seyhan 
Tok ad 
Tre!bzon 

Ali Muzaffer Tanöver 
Sıtkı Salim Burçak 
Ahmet Kavuncu. 

H asan Kangal 
İsmail Şener 1 

Bncümene gelen 4 (3 teııkere, .1 takrir) iş sonn<:landırılınıştır. (3/42. 88, 147, -l/78) 

No. HuHisası Mu81melesi 

--------------~------------------------- ------------------------
TEZ.KEREI,ER 

3/42 Posta, 'J.'ıel1ıgraıf v:e T.e}efon İd!llreiSiıni'Il Türfidye Cumlhu-
.riyeti: Emıeiklli Sıan<lığı Kanunrmun geçici 23 ,ncıü mad
d:esiiı ~illmulüıne giı~iı> ·girmıediğinin ıt'eilsiri lhaikfitmda Ba.§-
vıekaıl!et Jteilooı-esi 7 . II . 1955 tarihinde MaliyB 

3fı88 2624 S81J1'1ı Kanun 'hü'kiümller.iıne göre is'tilhdam. 'C'dill:eın ıor
.t<a t·aıhrsil yıardım.cı öğretmenlikLerinde gıeçen lhilztnııe'tlıe

rin 5~34 sayılı l\.ia;rıunun ıg~eçici ·65 ııci ımadd:eısiaı:de balh
sedilen «Aylılk Ü'cı-.etH, sü·~ıi: vıazife'Ler» meyıamnıda 
fbu:luın.up ibuhmın'adığınm tenriıl'i·ı~e d:a.\.r Başveık811e't tez-

Encümenine. 

lkteresi 22. XII. 1954 tarihindt' Biit~e 

3/147 

4/78 

Miılli fMücadJeileye eT oliarıa•k işti•raJk ıedip terhis~erindıen 

l'fonrıa bidayeten memuriyete inltisaıp ·edenlerin 1\fumul'iin 
Kaınununuıı miillg:a ımüze'yylell maddeısıi:ııden 'taydal1rump 
fuydaıtanıameynacaıklıarı hu'Smlunun tJ~iriıne ldailr Ba'§'V'e
kalet rtezlk!e-oosr 1( 4 j7A liilıe 'bh-1:eştiıtilımişti•r) 

'l'AKRffi, 

Çorum • (ıŞevlki Gürıseıs) • Mil'li Mücadıeh~y.e ıer· o·llar·alk. <i§
ltiralk 'C<lip ıtıerıhiıslerlin!dıen sonra 1bidıa.ye1:1en lmem.uriıyetoe 

iiınıtiSaıp ıedıe.nıl:e'l'in 'Memurin Kıanununuın mlii1~ga •müz.eyye] 
maddeısiındeın :Vaıydaıla:ınp fayda[anrmıyıaıcıalkılaırının 'tef
<Sir.iı haıklkıU.OO ı(G/147 ~le ıoodeştm1ımU}'tir) 

Encümenine. 

19 : I . 1955 tarihinde 1877 sayılı 
Karar olarak kabtti edilmiştir. 

19 . I . 1955 tarihinde. 1877 sayılı 

Karar ·olarak kabul edilmiştir. 



-266-
MUVAKKAT ENCÜMEN 

(Bliic:r, Dahiliyl', ~[aliye ve ~iraat rlH'iiıııf'nlrı·indpı~ ~Wf;ilen IH'Ş('l' ft~:adım kunllınnştuı'.) 

.\ [ ustafa Zeren 

Re is 
M. M. 
Ka tip 

Halil İmre - 1 };: .. 

Isınail Selc:ırk ('akıroğlu 
~\. Haınrli Sancar 
İhsan Hamid 1'iğrel 
Blneııı Cenani 
Ali N aci Duyduk 
Ahielin PotuoğJu 
Şcııısettin 1-fursaloğlu 

.\1 üıııtaz 'l'ııı·han 

Kemal Eren 
ı\'üzhet Akrn 

Amasyıa 

n ahileesir 
Bi!Jıecmc 

Denizili 
J)Q.ya1.ıbıaikı r 
Gazi'ani1ıeb 

Giıresun 

Eskişelhir 

Hatay 

J~lucııı Alican 

Anikara 
Amasy-a 
Kocifl•eli 

Xihat Haluk Pepeyi 
Sudi ).(ıhqıoğlu 

:Jfustafa Akçalı 
Ahmet Kınık 
:Jiehınet Daiım Süalp 
:JL Yrhhi Dayıbaş 
FPri(hın Ergin 

Eıı<'iiıııeıır g<'len :~ (:) li\yih;ı ) iş PJ]('ÜınPıııle kfılıııı~tıı·. ( 1/ 170, 171, 172) 

Koca:el1ı 

Kütahy.a. 
.M!anıisa 

Seyıhan 

Seyıhıanı 

Sii.ııxl 

Sinob 
1Tı-ıa. 

ı. ..... 0. Jlnlfısası. '.\ftııııııelcsi 

---------------·--------·---

i H\ Y tTlA IJA 1~ 

l j liO A•razi Yeı·g·isi kıyınetluiıı~ın ;ıı·tınlma:sı ve atazi ve 

'lıina v'eı·güeı,iyl'c ibinıı 'J ,~ır·üa. ıı ıl'lınııın Bırhraııı: Vergisinin 
.M:'tıYazenei UınıtmÜy€ye ıdeYt'•İ haıkıkında (Uınuım.i He
yıt>-tin 2i . H . l95G taı·ihli 51 nci _t.ıüloıdımla tıt>kı·}ıı' en-

cünıene ıhavale edilmiştk) 1-:ıwiiıııendedie. 

1/ LII Devlet ıııeınuı·ları aylı~lal'llıını ~edıit ve te·adüilünr 

dair o tan 3656 sayıılı Ka ııuna ihağlı ( 1) s·ayılı certv'e'lin 
Maliiye V~elk)ftıleti ıkı s ın ma eıldenecerk llmdro'l ar vıe ll:ıususi 

i'Üat€l~nl·en •nraikleıı alına;caık memudar hıafkıkmda 

(Umumi Ueyert·iın 27. Jl . J955 tm·iıhli 51 nıci t~ıiikatlındf! 
te~kııar eııcüımene hıınde edilmişth·) Enclinıendedir. 

1/172 V•eı1g.i Usu'l Kiaııununun hi\zı maddıelıeriıııin değiş'til'il

mesi ha rkıkmda (Umumi H eye't.iın 27 . II . J 95fı' tariihli 
tniıkaclında terkı·ar encÜ'nıene hııwaJıe ecl~ltınişth·) J<lııci.iınendedir. 

• 

. " 



- 2G7-
MUVAKKAT ENCÜMEN 

('HüU:r, .,\!aliye, '1'ical'(.'1 ve 7Jiı·ant enrünırııleriıı<l'en srı;il('ll ii(:rr i\zaüan kumlnnıştur.) 

l~eis 

M. M. 
rca.ıtiıp 

(iazi Yiğitbaşı 

Hüs€yin Çimen 
Kemal Terzio0ğlu 
Yakup Çukuroğlu 
Kiizhrt Akın 

Km1dıareli! 

Siird 
~cl'ik Bakay 
::\lehnıet Daim Süalp 
HMim Yılmaz "'" Uşak 

Aliiyon K. 
Burdur 
Çorum 
le: el 
K'OC"ae>li 

1 Tam di Başak 
. \ kil' 8nrJoğlu 
JGizını Oskay 
Siileym:ın Fehnıi Kal:ıyeıoğlu 

Ko cıaeli 
l\fuğ!la 

Sivas 
'l'ra,bz(}n 

Eııcüınene g·eleıı 1 (l HiyiJıa) iş somv;lcırııclırıl ııu~iıı· . (J j 2(iR) 

No. Unlasaı:ıı J\Iua.m.clesı 

LıAYtHA 

.. 

1/ 268 MnlıüH~ c:ift(:iıJ.ıeı·e rn:lünc: tohumlu~' vrı ·i·.lmesi 'ha.ldnnc1ruki 
.)2;).,J. '$ıyılı -1\anumın hfızı nıacldel 'rı·iııiıı cleğ"il;!iiı·i'lıwe:sine 

YE' ılın 'kmm.n:ı bazı hükümlf'r' •t"kll:'nııH•si~ı ·r fi'C' Clö(:·mrıı

lt> · ı·l 'e ınakleıcl:H:en'lıer·e ve mnhıtac: c:i.tt<;ilrı·:e t•ohumlnk Ye 
yır•melkJiijc cl!ağıtı:Jınnsı ha ,klluıl<l ı:ııki 3242 sayılı Kannnuıı 
3 ın· i ·ı:ıuH.lclesiııin d eğiştil'ihnesi m• cla il' :W . Y . J 9;);) ta ı·ihiııcle 6572 sayılr 

Kaııun olaı·a k ka bul edilıuiştir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN 

(Hüt<:(' , iktisat YC' }laliye rnC'ii.mrnleı·imh'n sr<:il cn lıeş r ı· ~za<lan kuru1muştur.) 

Arif Denıil'rı · 

Ha J il [ nne 
~<' Yi'i n ögr ı ı 
X Ali Sııv 
Abdullah ~\ke t· 

Şefilc Bnloıy 

Reiıs 

M. ·~1. 
Katip 

Re t~et Aksoy 

Ömer ~unar 
.\fmat Ali Ülgen 

Afyon K. Eh·eın .Aliean 
Brubtk!e>sir ::-\üzhet .A lo n 

Ordu 
T.ofltad 
AEyon K 

J,sit1.nJbul . .\. N'mi Kadıoğlu 

Lstan'bul J l . Daim 8ünlp 
İzmir -ı s~nail ŞeıH' ı· 

Kıı'klareli Rnat Başol 

EtH:Ümeıw gelen 2 (2 l~yiha ) iş sonuc:lan<lınlnııştır . ( 1/ 241, 244) 

Koca!~ 

Kiocıare.IJ.i 

Niğde 
~i h' d. 
'l'ı · rubzon 

Zonguldaık 



No. 

ljr243 

1,1244 

HulaSMJı 

LAYİliALAR 

1'ıiil"kityıe Sel'iHoz ve Kağıt ·l!'wbı>iıkaJarı İ§lıetmeşi k•anunn 
·Mıy;i!hası 

MUVAKKAT ENOUMEN 

Muamelesi 

13 . V . 1955 tarihinde 6559 sayılı 
Kanun olara:k ka;bul edilırniştir. 

13 . V . 1955 tarihinde 6560 sayılı 
Kanun ol·arak kabul edilmiştir. 

. (ıBütçe, Da;hfliyıe , Maliıye V'e Na.fı.a encüm:enl'erinden seçilen ikişer azadım kurtümuştur.) 

Esllit TunceL 

Re m 
M. M. · 
KMilp 

İsmail Hakkı Baykal 
Mustafa Bağrıaçık 

Feridun Ergin 
:Jiluhlis Görentaş 
Mustafa Akçalı 

ErzUI'Uim 
Güım~anıe 

ID>n~a 

Urfa 
Vıan 

Seyh•ll!Q< 

Mehmet Daim Süalp 
Hasan Oral 

~İıloüımene ·gelen 1 (1 11;1eiklitf) ~ş ısonuçlıan:dmlmış'tır. (2/141) 

No. Hulasası 

----- -------------------------·-----------

2/141 

Siiıı'<i 

Um 

Muamelesi 

TEKLİF 

Diyarha!kır · (Mıebuslıar:ı) - wce ikaısa;haBımn yıerlniın de, 
ği§tirillizn'esi haıkkında 20 . V . 1955 tarihinde 6610 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

MUV AKKAT ENOU'MEM 

( Adliye, Büt<ıe, Dab'iliye, Maliye ve X afıa encümenlerinden seçilen 3 er azadan kurulmuştur.) 

Relıı 

M. iM. 
Katlıp 

Osman Onga.n 
Halis Tokdemir 
Übeydullah Seven 
Said Bilgiç 
llL Rüştü Ozal 
Nihat Haluk Pepeyi 

'J'ahsin 'Lygur 
ŞeVIki Erker 
Asım Emr~ııı 

Denizl~ 

Güımü'şı&ne 

Halklkilri 
·~ , , .i~ 1 s par, ta. 

KQ:nıy'a 

Kürtıahya 

Ç)arılk.ırı 

Er.zuruını 

Çaınf.k!ı.Tı 

Hasan Hayati Ülküo. 
Must·afa Akçalı 
Sedat Barı 
Ahmet Kınılk 
Ahmet Ozel 
Sabih Durah 

Emümen gelen 1 (1 11\yiha) i , ~ oııtH;landırıln:ııştır. (1/ 227) 

Niığıde 

Seyha;n 
Sey<lı:am. 

Seyhaın 

Si'VM 
~onrgul(iaık 



---No. Hula.ıuısı }Iuamele i 

--------------------------------------·--- ~·------------------~----~----
TJAY1HA • 

1/227 Sleyftııan IJ3rar.a.jı inşa!atı doliayı&iy'l~ sular a.l tmda kalıaeaık 

[roy v-e ıara:zi' haX/kında 20 . IV. 1955 tarihinde 6541 sa· 
yılı Kanun olarll!k kabttl edilmiş

tir. 

1 MUV AKKAT ENO'ttMEM 

(Adliye v~ Dahiliye enci.imenlerinden seçilen beşer nzadan kmulmuştur.) 

Kemal !~ren 
İı:m'e't Olgaç 

Rleis 
M. :M. 
Kati:p 

Sadılk Perinçek 
!smail Halcin Bayk&! 

~uri Özsan 
Pertev Arat 

adeUin Yalım 

Amasya 
.Amas~a 

Erzincan 
Gümüşıaıı 

l\fu~a · 
!zmir 
Koca·eılfu 

Osman X u ri Deniz 
:\Iehınet Zeki Tultmay 
Ahmet Kınık 

Bncümene gelen 1 (1 teklif) iş sonuçlandırılmıştır. (2/129) 

No. Hulasası 

TEKLİF 

2/129 

Ke.yıseri: 

Xıa.~:a'cy'a 

Seyhıanı 

)l!uaınel esi 

tDeniızli (ıA. Hoamdi Sanear ve 139 arkadaşı) • ·Belediye 
iK.a.nuo:ı.unun 23 ıncü ve ek biriınci .maddeleriıyle '6437 a
yılı Kıanunun 2 nci ma:ddıeai•niın değ:i§tiri1me~Sinıe dair ll . V . 1955 tarihinde 6555 sa.yıh 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT EN'OUMEN 

(V:ekn1etlerl<' mü tenazır enciimenlerdcn serrilen bir<~r· azadan kurulgı.uştur. ) (1) 

Nimet Sümeı· 
Haluk Şaman 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Obeydullah Seven 
Yakup Çukuroğlu 
Abidin Tekön 
Hilmi Dura. 

Ağı·ı 

Bunıaı 

Çol"UUI1l 

Hıalklkarl 
lçd 
!zmir 
Kastam.onıı:ı: 

.Ali Muzaff-er 'l'anöver 
Hadi Uzer 
.Ahmet Topaloğlu 
BmruUah Nutku 
Orhan Dengiz 
Ümer Lutfi Erzurumluoğlu 
Ali Onlüsoy 

~;ncümene gelen 1 (1 tnln·ir) iş ·encüınende kalmıştn. ( 4/129) 

(1) Riyaset Di1J(mı sevimi yc,z>ılatnamıştır. 

.K:astam:oml 
Samsun 
Seyflım 

~a;bz·oıı 

U§aık 

Yıoogad 

Yozgad 
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No. Hulasası 

'L'AKRİR 

J / L2U Jüıyseı•i (lıbraJhim Kiıı·a ~ğlu) - .Memuı,in Kanununun 
84 ııcii nl'auclesiruın (D) fı ıha~r;iyle 85 nci maıdodesinıi de
ğiştir'en 3335 S3iyılı Kammun 2 nci maddesinirn son IıOc
rasındalki •(IM~lelki:i. memur1yet ohııı meb-uı>lıar) iM) i ri-

Muamelesi 

..... ... -
' 

nin t.eisiri hadilimıda J!Jnciimenc1edir. 

MUV AKKAT ENCUMEN 

(Ad liye. Büt~e , İktif.ıat ve ~Lıliy<' encüıncnl e l'indt'ıı S('<:ilcıı br · eı· azadan kumlıııuştur.) 

Re is ~\h nwi Özel Sirvıa.s 

M. lM. :-inat Başol Zongı:ddıaık 

Kfutip ~ait Bilgiç İsparta 

!smrt Olgıı.t; Amıısy;a A lıdullalı Aker İzmir 
Kenan Akmanlar An'tailıya Xiizhet Akm ~o·eıaıeli 

Su-rr Yırcah Babrr\leısi'r .\1. /';('ki 'l'ul.unay Mal:at.yıa 
Sel~hattin Hnysal Bo•lu .ı\. ~ Tul'i Kadıoğlu Niğde 
İhsan Hamit Tii!;r r l Diyal'ha;kır 

~f. Hüsrev Ün:ıl Diya11ba.ln e 
,\lustafa Ak~ah Seyhan 

Hameli Bozbağ (1) Giresun IOzmı Os kay Riıvas 

Halis Tokclrnıiı· f.:hlımuş•ane 1 •\' ı"idun Ergin Ut'fa 
::H. .Ali ~il.\' İ1<ıtanhnl \lnr.n Cf., r Ha nınoğ·ln (2) Trıaıbzon 

No. Hulasası Muamele~[ 

lıAYlJJA 

l / 236 Pe>trol Kanuıııııınıı lıazı madilele'l'i·niıı taılili . \ ' e bur.ı 

. 
1<;[ .( 

ıınad(lıelerine fı 'kı •ahıt· ilh'esi ha:kkıııda ı:-ı. V . Hl5fi tarihinde 6fi58 Rayılı 

Kanun olarak kabul Nliln.ıi.ştir. 

5 KİŞİLİK ENCUMEN (3) 

~o. • Hnlasası 2\ ( namele'li 

. , . 
3;:n 19:37 yılıııda öldüriilen Yatanclaşlar clolıayısiyJ e yapd•nn 

ta·hlki'kat batkkında Başvr'kalet tezk€resi ı•;nrilıııC'ıHl cdir. 

Eıwi.inıc• JH' grlen 1 (1 tezkere ) iş t: neüııı en<l c kalmıştır. (8/37) 

( 1} 25. IV. 1955 t e Jf. JJJ. d cu istifrı ctmi§tir. 

( 2) 25 . IV , 1955 t e Jf. M. elen isf?'f a etmiştit·. 

(3} En('iiınc n te.~ki7 e dilme ıni!flir. 



• 

3. Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

İÇTİMA (2) 

[Adliye ve Dahiliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen] 

T<Jncümene grlen 1 (1 lezkere ) i~ sonu<;lan<lırılını~lıl' . ( :3 j i -J.D) -, 

NO'!' : Ikinci re Beşinci Daire reisiikieri iı:i11 Birinci l <;tima i(ill(le seçim yaıJiiml§ (](arar 1.9:2:2, 
1.931) döl"t azan/H seçimine ait kısmı ise i. ı: r .1956 tarihinde H iiliiiınet ta ·raj"ından geri alnımı.~ 

tır. ( F : 7 f) 

[Bütçe ve Ziraat encümenlerinden kurulan Muhtelit Enoümen] 

I<Jnciiınenr gelen .1 ( 1 tr.ı:kcrc ) i~ endi ııwııd t' kal ını~tır. (:J/:2 -1-7) 

[Divanı Muhasebat, Bütçe ve Maliye enciimenlerinden kurulan Muhtelit Encümen] 

Eııeiime ı1<' g<•lrn :2 (:2 trr.krn•) i~ ::;oıın<:laııdmlnıı~tır . (:J,I IH3 , :2-1-l-\ ) 

[Teşkilatı Esasiye ve Adliye encümenleriııden kurulan Muhtelit Encümen] 

E nciimrnr gelen 5:2 ( -!9 tez-kere. :3 ta'kri ı · ) i~iıı + l i · ' OllU(;landmlmış, 11 iş de eııcümende l{aliJllı §
hr. (3; 1G7, 177, 187, :WO, 213, 217, :21!), :2:20, :2:21 , 2:!:2, 2:!6, :227, 231, :!49, 285, 2H0 , 296, :2!17, 20K 
300, 3 ıo, 311 , 325, 326, 327, 328, :320. 3-H>, 3-1-7, 3~ı:<. 3-±!ı , 3:ıo, :3:ı ı , ~3.ı2, 3;i3, 370, 37 1, :n:2, 379, 3~0. 
38 1, 882, 3R7, 3!ll, 40-J., +Ofi, 406, W7 . ..J.OS ) (-1/ l :'ifl. JGO, 179 ) 

• 
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MUVAKKAT ENOUMEN 

(Adli.ve, Büt~e, Dahiliye, }Iaarif n' Maliye eııci.imenlerinden seçilen b~er iiza<laın. 'kurulmu~tm.) 

Reis lzzet Akçal Rize 
M. M. Yaşar Gümüş el Çoruh 
Ka tip SaitBilgiç İsparta 

Lsmet Olga~ Amasy·a T. Fikret Baran Konya 
Aliye Temuçiıı Ankara Remzi Birand Konya 
Ahmet T·okuş Anıtalya N. Haluk Pepeyi Kütahya 
Behçet Kaya·alp Burdur M. Zeki Tolunay M~latya 
~uri Togay Çanakkale Cavit Kavurmacıoğlu Niğde 

Asım Emrem Çankın Ahmet Kım:k Seyhan 
Abdullah İıJmen Giresun Mehmet Daim Süalp Siird 
İ. H. Baykaıl Gümüşane Nuııi Sertoğlu Siın:ob 
Jfükenem Sarol İstanbul KazımOskay Sivas 
){uzaffer Kuşak~ıoğlu l{!aJStlllınon u Bahattin Örııekol Sivas 
H. Ragıp Atademir Konya M. Reşit Tarakçwğlu Trabzon 

!E111cümene .gel~n 112 1(1 ~ayi!hia., ll ıte!Jdıif) işiın 4 ü sonuç·landmhnış, ·8 iş 'de .eıl!cıülm.ıerı:dıe ıkıa~mı§trr. 

(1/374, 2/46, 61, 117, 142, 151, 170, 190, 192, 19fi , 236, 253 ) 

:So. Hulasası 

LAYtHA 

1/374 Türkiye Cuımhuriyeti Emekli Sandığı Kanunuınun, ,bi\zı 
maddelerinin değiştirilmesine daiı· (2/46, 151 , 190 ve 

Muwmelooi 
--- ------·~···--.. -

192 i.le hirlıeştitilıniştir.) Enciiınendedit>. 

TBKLtFLER 

2/46 Çorum ('M. Kemal Biberoğlu) - Türkiy<'> Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun muaddel 39 ncu ınadd~inin 
('B) fıkrasının tad·iline dair (l/374, 2/151, 1~0 ve 192 
ile birleştirHmiştir. ) Encümendedir. 

2/ 61 Sivas (Eteın Erdin~ ve 6 arbda§ı ) - Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa hiı· nıa.dde eklenmesi 
hakkında F:ncii.mendedir. 

2/117 Kocaeli (Cemal Tüzüıı:ı.) - Emekli sandıldan ıkanunlan ile 
İhtiyarlık sigortası Kanununa tabi •işlerde geçen ~ıizmet-
lerin birleştirilmesi hakkınıda Encümendedir. 

2/142 Yozgad (Talat A~pay) - Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 55 ve 66 ncı ıma:ddelerine birer fık-
ra eldenmesine dair Enci.imeııdediı·. 

2/151 Kars (Sırrı Atalay ve lbı~aıhim Us) - Türkiye CumJluıri
yeti Emelclıi Sanıdığı 'Kanıunrmun bazı ımaddalerinin de
ğiştirilmesine dair 6422 sayılı Kanunun meriyetten !kal
d.ınlma.sına dair (1/ 374, 2/46, 190 ve HJ2 ~ll' hirle~i·ril -

mi~ir. ) Enciimen<ledir. 
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No. Bulasası -

2/170 Yo~gad '(hsan .Akıtüt·el) ve Allikıara" (Hazım. Tıii'.rıegün) -
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 
nci maddesiyle 87 nci maddesinin (K) bendinin tadili 

Muamelesi 

hakkınd:a Rncüınendedir. 

2/190 Elazığ (Selahaıttin Toker) - Türkiye Cumhuriyeti Emek!~ 
Sandığı Kanununun 6422 sayılı Kanunla değiştirile11 

39 ı:ııcu maddesinin (B) :fıkrasının taıd'ili hakkında 

(1/374, 2/46, lı51 ve 192 i[e hirleştirilmiştir.) · \('Jneüınendedir. 
2/192 Kocaeli (Selfumi Dinçer ve 2 aırkadaşı) - Türlciye Cuım

'huıriyıeti Emelcli Sandığı Kanunıunrun bazı maddelerinin 
değişıtiriılımreısi. 'Vie lbu lk:anuil!a muv·afldka't ıınıaddıe le!k'l'enmıesi 
hakkında. (1/374, 2/46, 151 ve 190 ile birleştirilmiştiT.) · 13. VI. 1956 tarihinde sahlıbi tara

fından geri alınmıştır. (F : 77) 
2/196 Kasta:monu (ıMuza:f:fer Kuşa:kçıoğ}u) - Türkiiye dumhu

riyeti Emekli Sandığı Kanununa p;eçic1 ·bir madde illa-
vesine dair 13 . VII . 1956 tarihinde 6800 sa

yılı Kanun olaraık kabul edilmiştir. 

2/236 

2/253 

Konıya: ' (.Abdürra!h'ınıan .Fahri AğaJOğlu) - Tüı'kiye Cuım
huriyeti Emekli Sandığı Ka:nuınunıun geçirci 65 nci mad
desi hüıkmünden, Tayin ve denetlernesi •Milli Eğitim. Ve
!kaletine Hişkin özel Türk okul•lan öğretırneıılerinıin ve 
faydalamnaılan ihakkındaki 6014 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine bir fııkra Havesirne daıiT 

Bursa (Mü:fit Erkuyumen ve 15 arka:daşı) - Türkiye 
Cumhuriyeti' Emekli S·andığı Kanununun 5951 ve 6244 
saıyı:lı kanunılarla ta:dil1 -edi:l-en 15 nci maddesinin (İ) 
işaretli bendine \bir fıkra eklenmesi •ha:kkında 

17 . VII . 1956 tarihinde Muvak'kat 
Encümen roazbatası !kabul edilmilj
tir. (E : 90) 

ll . VII . 1956 tarihinde sSJhi'bi ta
raıfından geri ·alınmıştır. (F : 83) 
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MUVAKKAT ENOUMEN 

(Adliyc, Bütc:e, Dahiliye. Maliye Ye :\lafı;_ enciimenlerinden sec:ilen beşeı· azadan kunılınutttur. ) 

Reis 
M. M. 
Ka tip 

3Iurat Ali Ülgen 
Zafer Gökçer 
Ahmet Tokuş 
Behçet Kayaalp 
~\ li Ferruh Yücel 
Osman Ongan 
E&at Twıcel 
ftf uhtar Ba!i}rurt 
l~krem Cenani ·~" ;,n. ·, 

Halis Tokdemir 
BehC)et U7 

K cıniil Eren · 
O. L. Erzurumluoğlu 
~·-avuz Paşamehmetoğlu 

Amasya. 
Yozgad 
1\fuğlıı 

Afyon K. 
Anıkara 

Antalya 
Burdm· 
Bursa 
lMni•zH 
~Jrzunnn 

T<Jslcişe'h il' 
G aziıanteıb 
Oüınüşaı;~ 
tımıif' 

fi.cınzi Çalur 
Hilmi Dura 
1'/krenı Ali Can 
Sadettin Yalmı. 
Hida,yet Aydıneı· 
; uri Ocakcwğlu 
Nüvit Yetkin 
.\hmet Bozdağ 
.\Iehmct Fahri Met(' 
Ekrem Anıt 
Şiikı·ü Uhı<;n~ 

f<:neilnwııe g·elen 1 ( ı llı.dlıa J i~ soıın'f:landırıluı:;tır. (1/ 80 ) 

~o. n nlü.sası 

LAY1HA 

Kar<::~ 

Katıtamonu 

Kocadi 
Kocaeli 
Konya 
Malatya 
)falaty<ı 

M"al'a.ş 

Hl!xe 
:o;anı.suıı 

:-;amsun 

:\I namelesi 

1/95 Kaınu}~Ujtırma ka..ınınu la,,rihası 31 . vur ' 1956 iari,lıindc 6830 H-8.

~-ılı Kanundlarak kabul edıiJmiştir. 

MUVAKKAT ENOUMEN · , ... 

( Adli:v-e, Bi.i.tqe, Dahiliyl' ,-e Ticnı-et t>neümenhl'indrıı M'(;ilen ikişer azadan knrnlmn tııı·.! 

Re i, 
:u. !f. 
Kfıtip 

Halil İmre 
Ercünıcnt Damalt 
.Yiuhittin Gi.izelkıhn<: 

1fustafa Kemal Bihel'oğlu 
"Mazhar Öz..croy 
Menıiş Yazıcı 

"\I uhittln ÖzJkefeli 
Server Somuneuoğln 

(orum 
Ma.raıı 

Ordu 
Samsun 
Sin oh 

Bncünıene gelt'n (1 teklif) i~ sonuçlandırıl.m~tır. (2/196) 

~o. 

2/169 

Huliısası 

TEKLİF' 

hrrrir (J>crtev Arat) - Oayı,imenkuıl 'kiraları. hakkındaki 

6570 sayılı Kaıııunuıı muvaklmt t nci maddesimn (<:) fık

ı·a.smın tadüint> d ai ı-

BaJıkeı:ıir 

Silv~u; 

Konyn 

Muamelesi 

9 . IT . 1956 taı<ihlnde 6634 sa
yı.lı Kanuın olarıxk kaıbul edilmiştir. 
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MUVAKKAT . ENOÜMEN 

(Adli;ve, Bütc:.e, Da:hiliye, Maliye ve Nafıa encümenlerinden seçilen üçer azadan kurulmu~ur.) 

Rei~ 

M. (M. 
Kat'ip 

Selahattin Bay~al 
Ali Ferruh Yücel 
~adık Perinc:ek 
Esat 'l'uncel 
8iileyınan Kuranel 
.Ab dullah İzmen 

-.' 
Natık Poyrazoglu 
~eı'V'er Somuncuoğlu 

M. Rüştü Özal 

Muğla 

Sirrob 
Konya 

Bolu 
Bursa. 
~g rz.iıncaıı 

Erzurum 
Gazian te h 
Gkesun 

Mehmet Hazer 
Sadettin Yalım 
'l'evfik Fikret Baran 
Refıett Aksoy 
Şükrü IDuçay 
7\fahmut Ataman 

l~ncümeıl<' gelen 1 ( 1 lfıyi'Jıa) iıı sonuc;landll'llınışhr. ( 1 j -!18) 

No. J-hılasıısı 

L.AY1BA 

1/+18 

Kars 
Kocaeli 
Konya 
Ordu 
Samsun 
Yozg.ad 

Muamelesi 

Uerze · ka~ahaımıın yeniden 1hyası ve yangından zaı·ar gö

ren 1 en' yapıla.caık .vardıın haıkkı nda 2 - Il . 1956 tarihinde 6683 sa

yılı Kanun olaı'll'k kabul edi'lmiştir. 

MUV AKKAT ENOUMEN 

( Adli~rp, Biit~<\ Dahili~·e, Nla]iye Yl' Nafıa Pneiimenlerindcn ~ilen üı;er azadan kurulmuştur. ) 

Cevat Ülltü 
Sırrı Yırcab 

Cevat Köstakçi 
Osman Ongan 
Esat Tu n eel 
~cfik Bakay 

Rcis 
M. M. 
Kiltip 

Abidin Potuoğlu 
Ekrem Anıt 
Hieı·i Sezen 

Aydı·n 

Balı ke._qi,ı· 

Çorum 
Denizli 
Erzuıııın 

Kırklar eli 

Sadetrtİlıı Y alım 
'l'. Fikret Baran 
Him,met Ölçmen 
Ahmet Bozdağ 

Elski§ehir 
Samsmı 

Eski§ehh 

:Mehmet Daim Süalp 
~Iuhlis Görentaş 

Eıwünll'JH.' 'gelen 1 (1 Ja~·itha) i~ soııuçlandırılmıı::tır. ( 1/472) 

No. HuJasası 

T;.AYtHA 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
Mara 
Siiırd 

Van 

Muaıın~lesi 

1/ 47·2 Aydın, !Balı'ke:.sir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli 
ve Konya v.ilayetlerinde 19&5 - 1956 yı:llarında tabii afet-
lPrden zarar görenlere yapılaıcak yardım hallekında 22- VI. 1956 tarihinde 6746 sa· 

~'1lı Kanun olarak kabul edilmi~tir. 
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MUVAKKAT ENCUMEN 

(Adliye, Bütçe, DahHiye, Gümrük ve 1nhisadar, İktisat, Malliye ve Zi·ra:at en<ıümenlerinden se 
çilen üçer azadan kurulmuştur.) 

Reis Şefik Bakay Kırklıı:reli 

M. M. Kemal Eren Amasya 
Kat ip Osman Özbilen Kütahya 

Rıza Topçuoğlu Erzurum M. Rüştü Özal Konya 
Muhtar Başkurt Eskişehir Gıyasettin Emre Muş 

Halis Tokdemir Gümüşane Mehme•t Daim Süalp Siird 
Abdullah Cilli Haltay Osman Hacılbaloğlu Takaıd 

İbrahim Gürgen İçel Hacim Yılmaz Uşak 

Said Bilgiç İsparta Yusuf Aysal Uşak 

M. Ali Ceylan Kırklareli Hilmi Durmaz Van 
Ekı·em Alican !(:ocaeli Sabih Duralı Zonguldak 
Nüzhet Unat Kocaeli Ali Ü1ılüsoy Yozgad 

Eneiimene gelen 2 (1 layitha, J teklif) iş sonuçlandırılmıştır. (1/ 474, 2/278 ) 

No. Hulasası M uaım:elesi 

LAYİRA 

1/474 Şeker kanunu layihası (2/ 278 i·le hirleştirümiştir. ) 22. VI. 1956 tarihinıN 6747 sa
yılı Kanurn dlara:k kabul edilmiştir. 

TEKLİF 

2/278 Konya (Hiınmet Ölçmen) - Şeker &!anunu hakkında 
(1/474 ile birleştirilmiştir.) 22 . VI. 1956 ta:rlhinde 6747 ~

yılı Kaınun dlarak kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ENCtr.MEN 

(Adliye, Büıtçe, Dahiliye ve Maliye encümenl~rinden seçilen •bf:şer azadan 'kurulmuştur.) 

Vacid Asena 
TahirAkman 
Cevat Köstekçi 

Reis 
Reıi8Ve ki.Ji 
M. M. 
Ka tip 

İsmail Hadımlıoğlu 

İbrahim Gürgen 
Remzi Çakır 
Süleyman Çağlar 
Seliimi Dinçer 

'f'•v~~~.., 

BncümenP g·elen (1 layi·ha) 

Refet Aksoy 
~usret Kirişcioğlu 

HiiBeyin Agun 
Hicri Sezen 

HaJıkesir· Ahmet Bozdağ 
· Çankın Şefik Çağlayan 

Ordu 
ZonguMruk 
Rize 
lı1sk.işehh' 

Çorum Cavit Kavurmacıoğlu 
Denizli Ahmet Kınık 
İçeL Melrmet Daim Süalp 
Kars İsmail Şener 
Kaıstamonu Feridun Ergin 
Kocaeli Ömer Lfttfi Erzurumluoğlu 

i~ sonu<:lıındıı'ılııu~tıı· . ( Vl81) 

Mar ll§ 

Mu~ 
Niğde 

Seyhan 
Si ir d 
Tralbzou 
Urila 
Yoıgad 5~ 

't .. 
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No. Hulasası 

LAY1HA 

1)181 Omıaın kanunu layiıhası 

MUVAKKAT ENCUMEN 

Muamelesi 

31 . VIII . 1956 tarihinde 6831 sa· 
yılı Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(Adliye, BüıtQe, Dahiliye ve Ticaret encümenlcrinden seçiLen beşer azadan kuru1muştur. ) 

Re is 
M. M. 
Ka tip 

Harndi Bulgurlu 
M. Haluk Timurtaş 
Baba Cemal Zağra 
Tahsin Uygur 
Hilmi ÇeltikçioğlUJ 
Mustafa Kemal Bihiroğln 
Yaimp Gürsel 
Hicri •Sezen 
Maııhar Şener 

' ...... 

Mustafa Zeren 
A. Haımdi Sancar 
Hasan Hayati Ülkün 

Amasya 
Denizli 
Niğde 

Ankara Nebil Sadi Altuğ 
Balıkesir Süleyman Çağlar 
Bursa Muhittin Güzelkrlınc,ı 
Çankırı ~f. Rüştü Özal 
Çoruh Osman Hacılbaloğlu 
Çorum 
Çoruım 

Süleyman Pehmi Kalaycıoğlu 

· Eskişehfur Pertev Sanaç 

Giresun .Nusret Kirişcioğlu 

İzmiır 
Kastarnıonu 

Konya 

Konya 

Tok ad 

Traıbzon 

Traıbzon 

ZonguldBJk 

Encüınene gelen 2 (2 layiha) işin 1 i sonuı;:Jandırılmış, 1 i encümende kalmıştır . (2/ 368, 369) 

No. 

2/368 

2/369 

Hulasası 

TEKLİPLER 

Samsun (Ekrem Amt ) - Gayrimenkul kiraları halkkın

daıki 6570 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
S·amsun (Ekrem Anıt) - Milli Korunmaı Kanununun 
6731 sayı'lı Kanunla. değiştirilen 31 n<'İ maddesine ibir 
'benrt eklenmesi hakkında kaınun t~lif·i 

1 

Muamelesi 

Encümendedir. 

31 . VIII . 1956 tarihinde salhibi 
tarafındaıngeri alınmıştır. (F : 88) 
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MUVAKKAT ENCtr.MEN 

(Adliye, Büt<;e, Maliye ve 'l'icar t encümeııl<'rindrn s00ilen dörder iiz;adan kurulmuştur. ) 

i\Tecmi İnanç 
Muhlis Erdem~ ı · 

Yakup Gürsel 
('evad Köstrke,:i 
:\lnhtar Başkurt 

Reis 
M. M. 
Ka tip 

A. Feyzi Atahan 
Nizam'(>ttin Ali Sav 

' 

Sabati Ataman 
Server Somuncuoğlu 
.Yfuhittin GüzeJıkılınç 

Zonguldak 
Sinob 
]{:onya 

Ankara N e bil ~adi Altuğ 
Bursa mdayet Aydıner 
Çarum Tevfilk Fikret Baraıi 
Çoırum 

Ahmet Bozdağ 
Eskişehir 

Hatay .Mehmet Daim Süalp 

tstıaTI'bul Osman Hacıbaloğlu 

Encümene gelen 2 (2 lfıyiha ) iı; rncümcındc kalmıştır . ( 1/442, 498 ) 

!zmir 

Ko:nya 

Konya 

}ln,r·a~ 

Siıird 

Tok ad 

).fo. Bulasası :Nfuarrnelesi 

lıAYİHALkR 

1/ 442 İşçi S1gOJ1alıarı Kurumu Kanununun 5565 sayılı Kanun-
la muaddel 20 nci maddesinin tadili hakkınd'lı. [~nciimendcdir. 

1/498 ÖdiinQ para venme işleri hakkmdaıki 2279 sayılı K,anun-, 
da tadH'ut yapılmasına ve 5841 sayı'lı Kanunun kaldırıl -

masma dair Encümendedk. 

'r ' MUV AKKAT ENCUM'EN r 

(AdJiye ve DaıhHiye encümenlPrindcn ,se<;ilen onar fızadan kurulmuştur. ) 

Rei.s Atıf Benderlioğlu Ankara 
.Reisvek'ili P~ re ii me nt DUJmalı Sivas 
M. M. ~usret Kirişcioğlu ZonguldaJk 
Ka tip A. Hamdi Sancar Oenizli 

.:\-lustafa Zeren .Amasya .,.\!uzaffer Kuşakçıoğlu Kastamonu 

Nail Geveci Aydın Selami Dinçer Kocaeli 

Cevat Ülkü. Aydın Sadettin Y alım. Koca-eli 
Vacid A.sena BahkesBır Raıni Ozan Gümüş<>ğ'hı Samsun 
}'[uzaffer Önal Çorum. Alırnet Kınık Seyharn 

Ricri Sezen ' ' . ~ ' Esık:işehlr Şevki Ecevit Sivas 

PHtPv Arat İzmiır Pertev Sanaç '!." ,.,'i:f..,-t .. 'rrabzon 

~ül<'yman Çağlar Kastamonu Mahmut Ataman Yozgıııd 

Encümenc gelen 2 (2 1ayiha) iş eıwüm~nde kalmıştır. (1/ 475, 476 ) 
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No. Hu!Ması .Muamelesi 

IJA YiHAfıAR 

lj-l-7;; l:hı.-.;uı Kaınmnmm bazı nıadıdelerirn~n tadilin~ Ye kannna 
mnvakka1 bir madde ilavesine dair 7 . VI . 1956 ta.l'ihinde 6733 .i>a· 

:vılı Kanun olarak kabul ed:ilıniştil'. 
1; 476 ~el?iı· ~-oJ.i~-1(• \"C)'<l radyo ilt> işlenecek hiı.zı cürünıler hak

kında 6334 sayılı Kanunun adı ile bazı maddeleriniıı ta 

diline dail' 7 . VI . H)56 tar-ihinde 673:2 sa
:vılı Kanun otarak kabul edilmiştir. 

. ,.,. .. MUVAKKAT ENO'ÖMEN 

( . \dli,\'t' \ ' t ' J >ahil i.\'(' 

Re.is 

encümeıııl.ı>rinden seçikn yedi~rr azadan kurnlmutjtuı· . ı 

Reisvekili 
M. M. 
Ka tip 

Vacit. Asena 
.\[uzaffer Önal 
Sadık Perin~ek 

A F'eyzi Aia-haıı 

PNtev Arat 

. .'\ t ı f Bımdev1ioğln Ankara 
::\ıısret Kirişcioğlu Zonguldak 
. \hml't Hamdi Sanear Den~ili 

Seliimi Din~r Kocaeli 

Balıkesir ::l. Çağlae 
<,'oruh 
Erzincaaı 

Hatay 
tzıniı-

Ekrem Anıt 
h:reüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Yusuf Ayııal 

Hn'('iiıııeııe g·elen ı. ( ı layiha ı ı.~ sonur:laııdınh'liJ-itır . ( 1/ 497 ) 

LAYİRA 

Kastamonu 
Saarumu 
Sivas 
Siıva,ı,; 

Uşaık 

1/ 497 'l'oplantılar Ye göı,11('ı'i. yüri.iyi.işleri hakionda kanun 19-

~"i hası 27 . VI. 1956 tarimnde 6761 sa
_nlı Kanun olaraıle kabul ed.Hrıı.iljtiı·. 

MUV AKKAT ENOUMEN 

(:\dliye, Dahili,\'{', Nafıa. Sıhha't ,·e 1c::titnai Mua.ven('t enei.i.mcnlf'rinden se-çilen ~r fızadaıt 

kurulmuştuı·.) 

Rei~ 

• \1.. 1\1. 
r<atip 

IAıtfi Oğultürk 

Ali Fermh Yücel 
TahirAkman 
Kenan Çığman 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Osman Ongan 
A. Harndi ~Sanc11r 
1~~a1 Tnnccl 
Hicı·i Sezı·n 

Ccvat ÜLkü 
.\1. Rüştü ~hal 
~ıi.dettin Yalını 

Bolu 
Rursa 
Çankn·t 
Çankırı. 

Çorum 
Denizli 
JX>nizli 
~rzunım 

Eskişeh'İ>r' 

Aydın 

Konya . 
K:ocaeli 

Süleyman Kuranel 

Zelci Başağa 

'fahsin Tola 

1Jecdet İncekara 

Sıtkı Ra.1im Burı:n.k 

Hasan Hayati Ü1küıı 

Ram] Ozan Gümüşoğlu 
Hakkı Hilalci 

Encümene gelen 1 (1 tekiif) iş sonuçlandırılmıştır. (2/ 78) 

Gazian te b 

Giimi.lşanE:' 

!sparta 

!ım.k 

Konya 
NiğdE:' 

Samsun 
Zonguldıak 
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No. Hulasası 

TEKLİF 

2/78 Gaziantab (Süleyman Kuıranel) - Yapı v~ imar !kanunu 
teklrifi 

MlJVAKKAT ENCttMEN 

M uaımelffli. 

9. VII. 1956 tari'lıinde 6785 sa-
yılı Kanun olarsık kabul OOilmiştir. 

(Adliye, Dahiliye ve 'I'icaret encümenlerinden seçilen beşer azadan kurulmuştur.) 

Mustafa Zeren 
Hamdi Bulgurlu 
~·ecmi İnanç. 

Nail Geveci 
Muhlis Erdener 
Muzaffer Önal 

Re is 
M. M. 
Ka tip 

Ercüment Damalı 
Ekrem Anıt 

Sivas 
Samsun 
Çoruh Hilmi Çeltikçioğlu 

Amasya İsmail Hadımlıoğlu 
Ankara Süleyıman Çağlar 

Ankara Sadettin Y alım 
Ayıdm Muh1ttiın Güzelkılıç 
Bursa Nuri Oeakc11oğlu 
Çoruh Nusret Kirişcioğlu 

Denizli 
1 Ka8tll)monn. 

Kocaeli 
Konya 
Malrutya 
Zon:guld,aik 

Encümene gelen 4 (1 layiha, 3 t 'ektlif) i11 soınu(!-~aındırılmıştıl'. (1/386, 2/30, 83, 155). 

1/386 

l.u\.Y!HA 

'.MiHi Korunnıa Kanununun bazı maddelerinin tadiline 
dair (2/30, 83, 155 ile birleştirJim iştir.) 

TIDKLİFLER 

2/30 Traıbzon (EmruHah Nutku) - Zaruri ihtiyaç maddeleri
nin 'kontrol ve tevzH hakkında ( 1/386, 2/83, 1155 He bir-

6 . VI . 1956 tarihinde 6731 sa,. 
yılı Kanun olarak kabul ·edilmiştir. 

leştirilmiştir.) ·6 . VI . 1956 tarihinde 6731 sa
yılı Kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

2/83 Tokad (Ahmet Gürkan) • Milli Korunma Kanununun 
4945 sayılı Kaımuıla ltll!dil edilen 31 nci marldesinin 1 
nci bendi ile 57 nci maddesinin II, III, IV ve V nci hent
lerinin değiştirilmesi ılıakkında (1/386, 2/30, 155 il'e lbir: 
leştirilmiştir.) 6 . VI. 1956 tarihinde 6731 sa. 

yılı Kanun <Jlaraık: kabul edilmişijr. 

2/155 Afyon Karahisar (Kemaıl Özçoban) . Mil:l.i Korunma Ka
nununun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 57 nci madde
siylıe 4648 sayılı Kanrmla değişHrilen 64 ve 69 ncu mad
delerinin tadili hakkında -(1/386, 2/30, 83 ile birleşti· 

rilmiştir.) 6 . VI . 1956 tarihinde 6731 sa,. 
yılı Kanun olarak lı::abul edilmiştir. 
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MUV AKKAT ENCUMEN 

(Adli ye, İ'ktisat, ıMaliye ve 

Reis 

Ticaret encümenleri:nden seçilen üçer ii.za.dan kurulmuştur. ) 

M. M. 
Kat:tp 

Baha Cemal Zara 
Yaş al"' Güm,ü.şel 
1·ahsin İnanç 
Şekip İnal 
Said Bi.lgiç 

M' ehmet Daim Süalp Sürd 
Hamdi Bozbağ Giresun 
.Abdullash !zmen GiJ."~eSun 
Bursa Nebil Sadi Altuğ 
Çoruh 
Giresun 
Hatay 
tsparta 

M-. Ali Ceylan 

Hamdi Başaik 

S. Sururl Nasuhoğlu 

l~ncümene gelen 1 ( 1 tekJıif) iş sonuç.landırılmıştır. (2/233) 

No. Bulasası 

TEKLlF 
2/23'3 

İzm.ir 

Kırklareli 

Kocaseli 

Kütıılıya 

Muamelesi 

İ2lllliT (Abdullah Aker ve Rize lzzet A'kçasl) - Madenı Ka
nununun 150 nci maddesi-nin (A) bendin~ 'bir fıkra ek
lenmesine dair 

t 

15. II. 1956 tarihinde 6662 sa
yılı Kanun olaraık kabul -edilmiştir. 

MUVAKKAT ENC"UMEN 

(Biit<:e. DaJhiıHyo, ·Mwi:f w Maliye encümenlerinden segiloo dörder fLzada:n kurulmuştur. ) 

Re is 
M. M. 
Kat'ip 

Muhlis Ete 
Sefaettin Karanakçı 
Nuri Togay 
Cevat Köstekçi 
Şevıki Erker 
Muhtar Başkurt 
Sabri Özcansan 

··· · ~><~;,'" 

Server Somuncuoğlt; 
Nuriye Pınar 
Selii.hattin Baysal 

Si.n.ob 
lmnıi:r 
Bolu 

Ankara. 
Ç aaıa3t1k al e 
Çanıa'kıkalP

Çorum 
Erzurum 
Esk'i§ehltr 
Gümüşaıne 

Mükerrern Sarol 

M~hmet Hazer 

Nihat Halu\k Pepeyi 

Mustafa .Akçalı 

Halit Ağano~lu 

Yusuf Ayısal 

Encümen-e gelen 1 (1 t~klif) iş encümendr kalm1~tır. (2/211 ) 

No. HuHisası 

TEKLİF' 

2/211 Seyhan (1Sedat Barı ve 7 arkadaı}ı) · Turizm llmnm Mü-

l&tanbttl 
Kaırs 

Kütahya 

Seyhan 

Tra'bzon 

Uşak 

M uasnııel-esi 

diirliiğü 1:.eşkil4 ha'kkıında. Eneümendedir. 

MUV AltKAT ENOU'MEN 

ı (!Birinci 1çtimaıda Bütçe, ıDaJM'liye, !Malityıe ıve Ziraa:t enıcümeııl-ennd~ ıb~eT aza alınaralk !kuru
~an -encümen, 2 nci t~ada ıttışe~Mtül ~meldıen, encü~ene ıge1en 3 '(3 18.y.ijha) ~ Hülltiümet tarafından 
geri ahnmıŞtw. '(11/170, ·17'1, 172) 



No. 

1; 170 

ljllt 

1/ 172 
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Hulfuwn 

Arazi Vergisi kıy.lllt'tlt>t•inin artırılıması ''~' Ara.zi w Bina 
wrgileriyle b~nalardan ~dınan Btthran Vergisinin }lıı 

nlienei Fmumiyt•y(• d w ri hakknıda (1 / 171 ve :17~ ·il<> 
biri~ irilmiştir·. ) 

lh·Ylet mcnııırlaı· ı a,vbklaıınııı t.evhi1 Yr teadiilil.nc dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı ( 1) sayılı cetvelin .MaJ.i
.n , Vekftl<."ti ·lnsrmına f'klı>necck kadı•olar ve hususi idare
lPr<IPn naklPn alınacak mPmudar hakkında ( 1/ 170 w 
172 ili' birlc~tirilmıi~1ıir. ) 

Veı'gi l ' sul Kamınumm bib:ı maddelerinin de.ği~irilnıesi 

Muamelesi 

:35. 1. 1!)56 taı·ihinde Hi.~kü.ınot tr 
rafından g·eri a1ınmışİır. (.!:<' : 50) 

,1 

~5. 1 . t956 taı-ihinde Hüıküun!•i ta-
1'afındaıı gt>ri a.!ınını!jtıı·. (F : 50) 

hakkında (1/ 170 ve 171 ilP birleıştiril'miştir. ) 20 . J. 1956 tarihindt• Hiilki.Lmet ta
rafından g·eri alınmıştır. (P : i50l 

.\'ot : Biriııri Içti'ına .ıJdmria, l'nwmi Heul:ti·,l ,'27 . ll . 1.95.5 fnrih ı·r 61 l!l'i inikadında lıalnı( 
rdilrn takrirlr.r ii zuint ii( l.ô.yilıa Jhtntkkaf Rn ·iimenc .iruh P.dilmiş ı•e 1'kinci ir;tima yıhnda isf en 
< iime11 te~J.if. olımnıadcın TTrnunıi lleyellin :t5 . 1. 1956 to,r·ih ve .28 nci l-nikadma 3/29 say1it tezke;·e 
iizerinr< bu iiç layiha Hükiimete geriı•erilmiştir. 

MUV AKKAT ENCttMEN 

l Bii ı <:e, Dahili,v(\ .YfaJiyt> n· ?;i mat. rıwiim('n] 01 iııden Kf'(jİ i'Cıı h('Şeı· nza.dan kurn! rnuşt u ı·. ) 

Reis 
M. }i. 
Kati.p 

)1\v:ıtafa Rağrıaçık 

Yaşar" Gümiişel 

. \ li Ünlüsoy 

Retnzi <)akıl' 

K<onya 
Ç01"1.1'h 
Yozgad 

~ndettin Kııracahey 

~afaeddin 'Karanacakçi 
( '<>vat Köstek(}i 

Bursa 
Çanakkale 
Çornnı 

Den:ir.li 
Gıaziaırt !'h 
1ç(>) 

~ f uza ffpr Kuşa kçıoğl u 

Refet 'ra.vas1ıoğlu 

Bikrem Cemı.ni 
Yak up Çukurova 
1 b ra him Gürge11 
Hirlayet Rinan<>ğlu 

Haııf Onu~sa.l 

tçel 
t<}cl 
hmiı· 

'fııhil' Ta.'?el' 

'Yhıhmel Kartal 

Ahmı>t BozclniJ; 

H üsPyi n ~\. gouıı 

~ükrii lJluı:a.v 

Mustafa Ak~alı 

l•:n<'Ümf'n ~Pien ı (1 trodif) iş Pnri.inıeııı'tt:> knimıf5tii'. (U2!5R ) 

~o. Uulasa..'\ı 

TIDK rılF 

:2; 25 Bolu (İhsan Uüleı VP 3 a.rkada~ı) - Dl'vlet orman jşlei
ınelerince satılan orırnan rnruhsullerinden vilayet hususi 

Karı.; 

Kastamonu 

Ku~şt> hiı· 

Mala.tyH 

Mara~ 

Rr1ro 

Sam~un 

Seyha:n 
r 

Muam~lesi 

idarelerine hissP tefrikı h.akkl'llda Enciimendedir. 
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MUVAKKAT ENCttMEN 

(Bi.itG«'• Dahili;ve, İktisat, 1'Iali~·r \'(' 'l'iraı·r1 PllC'Üll1Pllh'l'İ!ldC>ıı St><:ilı•n iic;«'r azadaıı kurulmuı;tlll'. ) 

.Reicı 

M. M. 
Ka tip 

Kenan Akmanlar 
Elnver Güreli 
Tahlr Akman 
'L'a·hsin 1ıraıı(: 
Abdullah lzmeıı 
Nebil Sadi AJtuğ 

AbduH,ah Akl'r 
~lfuzaffer Harunoğlu 

.VI ustafa Ak çalı 

.H. Ali Crylan 

İzmir 
T~a!bzou 

:4eyhan 

Antalya 
Ba.Jı'kesh· 

Çanıkn'1 

(Hresmı 

rrlresun 
lzmir 

Cavit Kavurmacıoğh 
.:-.Jurullah İh .. san Tolrıı 
KazımOskay 

Ömer Sunar 
:Vfuhlis Görenta.~ 

l<Jnriimrıw grl«'ıı 1 ( 1 lı'klif) iı-; sonu~landmlınıştır. (2j :n5 ) 

No. Hu.la~ası 

'rBK LıİF 

2/275 

Kırklareli 

Niğde 

~eyıhan 

!4ivas ' 
Tokad 
Vaıı 

Muam€'lE'$i 

Uires·uıı ( Doğan Köymen) - Hııda ınaddeler•i Türk Ano

nim Ortaklığı •kanum1 tt'klifi 20 . V I . 1!!56 tarihinde sahibi ta. 
rafından geri aılındı . ( F : 79 ) 

MUVAKKAT ENCttMEN ... 
(Büt~P, <+ümrük ,·e 1nhisarlar, ~VIal'i~·c \'(' 7ıir;ıat eıwiinıenlcrindeıı St><:i•len beşt'r azadan kunıl · 

muştnr. ) 

Re 'is 
M. M. 
Kat-ip 

I•'a t'Uık ~~(j 1 
~'n-rı Yırcalı 

K Aikşcnısettinoğlu 

Salfiıhattin Baysal 
Cevat K0stıekçi 
Mustafa Ekinci 
Saımih İnal 
Ekr<:>m Ocaklı 
:Muzaffer Balabaıı 

l~ıı<'i1mcnp g·rlcn 

)J'o . 

AkH ~aı•J oğlu N[uğl•a 

Raıbri ('o nka r Bolu 

tı;;mail Ş( n rı · 'l'rıılbzon 

Amasya .Ahmet Buzdağ 

Bahkesü· Abdmkadir Ka1av 

Bolu Hüseyin Agnn 
Bolu Hadi UzEı 
Çorum .M. Daim Süalp 
O:il,yarba:kıı 

Samim Yücedere 
<taziant«'h 
Gümüşane S. F. Kalayrıoğlu 

JzrıUr :Mehmet Hatipoğlu 

( l i <>k li n i !oj sonu~landmlmıştır. ( ~/2!-l2 ) 

riniasası 

1' EKLJİI<' 

:?/29~ Kırklan'li (Şefik Baıka;v) - Anikara inhisa:rlar hira ve 
şarap fabrikalari~·l~ bırnlara bağlı iınlahane w iın:ılilt 
haınelenin At~türk Orman ÇıH'tHğine deni hakkında ka-

t ~~ 

·, ~ ) 

):fil.ra · 
Maırdin 

Rize • ! 

~ rumsun 

Slird 

Tekiı'Ciağ 

'l'vaıbzon 

Urfa 

Muaımel0.-i 

nun teıklifi ö.V U . 1956 tar•i·hindl' sahi·bl ta
rafından geri alınmıştır. (F : 81) 
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MUV AKKA'r ENC'U'MEN 

( Bütçt> w ~'Ial'iyi:' eneümenlerinıden ı:ıeçilen h(''ler azadan kuı·u•lm~ur. ) 

Re is 
:M. :M. 
Ka üp 

Murat Ali. Ülgen 
Abidin Potuoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ekrem Alican 

Kemal Yörükoğlu 
Sabri İşbııkan 
MUıhtar Başkurt 

Van 
Ordu 
Eskişehir 

Afyon K. 
EskişeMır 

Kayseli 
Kocaeli 

Muzaffer Kurbanoğt:ı 
Şükrü Uluçay 
Feridun Ergin 

Enciimene g-ı>len l (1 tr-klif) iı-ı sonn<;landmlnııştır. (2/240) 

~o. llulasası 

TEKLİF 

2/240 1zmir (İlha:n Sipahioğln ) - Türkiye Cumhuriyeti .Emekli 
Sandığı Kanununun 78 nci maddesinin cleğ:işt~rilmesi 

Manisa 
Samsun 
Urfa 

Muannelesi 

hakkında 2 . IV . 1956 tarihinde 6711 sa
yılı KanuiJl olarak ka.bnl edilmiştir. 

MUVAKKAT ENC'U'MEN 

(Büt<:c, }laliye ve Tirarct encümenleri·ndcn seçilen ıbeı}er azadan knnılimuştuı·.) 

Re:iis 
1\1. ıvr. 

Ka tip 

Neomi İnanç 
Enver Güreli 
Baha Cemal Zara 
Y almp Gürsel 
Muhtar Başkurt 
Abdullah Aker 

Nizarnıettin Ali Sav 
Sabri İşhakan 
Hilmi Çeltikçioğlu 

İstanbul 
Ordu 
Çoruh 

Ankara 
Ballkesir 
Bursa 
Çoruh 
Eskişehir 

lım il' 

Nebil Sadi Altuğ 
Hakkı Kurmel 
Ekrem Ali Can 
Mustafa Akçah 
KazımOskay 

Ömer Surıa 

Enei.imene geh•ıı 1 ( 1 la.viha) iı-ı sonuçla.ndırılınıııtıt'. (1/455) 

~o. Hulasası 

l/45il 1'ürkiyr < '1ıınlnıriyeti }fHkt>z Bankası Kanununun bazı 
ınadd<"kı·inin tadiline ve 'bu kanuna .nmi maddel~r ilave
~-ine dair 6571 sayılı Kanunun 3 ncü .maddesinin ta'dili 

İzmir 
Kaysed 
Kocaeli 
Seyhan 
~i'Vlas 

'ro k ad 

:M ua:me1 esi 

hai.kıkında kanun layi'hası 25. VI. 1956 tarihinde 6758 sa
;v:ıh Kanuın olaraık kabul edilmiştir, 
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MUVAKKAT ENOUMEN 

(Bütçe, Maliye, İktisat, Gümriiık vr İn'hisarlar, :Münaıkıılat n• Harici~re encümenlerind n seçilen 
dörder azadan 'kurulmu~tur. ) 

.Reıils Hehzat Bilgin !zmir 
M. M. Osman 'l'alu Afyon K. 
KB:tip Hüseyin Çitil Sivas 

Harndi Bulgurlu Anıkara :-;. )luhsiıı Dereketoğlu Hatlay 
Kenan Akmanlar Antıalya. 1 [akkı Kurmal Kayseri 
Enver Güreli Balı kesit· Ekrem Alican Kocaeli 
Arif Kalıpsrzo~lu Balıkesir 1 [amdi Başak Kocaeli 
Nusrettin Barut Bitlis Sefer Göksel Kocaeli 
Selahatitin Baysal Bolu ... li Galio Bubik Küta:hya 
Sabri Çonkar Bolu Osm:an Özbilen Kütahya 
Muhlis Erdener Bursa 1 fiknu•t Bayur M aıtisa 
Sedat Baran Doru m 

ı:thenı Ayba ı· Mardin 
Ali Çobam:ığlu Denizli 
İhsan Dai Gaziantelı (i ıy asettin E nı re :\fuş 

Hameli Bozbağ Giresun Hefet Aksoy Ordu 

Mazhar Şener Giresun ~amim Yücedere Tekirdağ 

Encümene g-elen 4 (3 layiha, 1 teklif) iş sonuçl.ındm.lımıştır . ( 1/ 471, -1-80, -1:98, 2/51) 

No. HuHl.sası 

LAY1HAiıAR 

1/47J GideT vergileri kanunu la.yihası 

l/480 Fev'kaliade vaziyet dolayısiyle bazı veı'gi \'(' resimleı'e zam1 
icrasma 've biizı madC!elerİn ınükellefiyet mevzuuna alnı

ımasına dair 3828 sayılı Kammnıı 1 O n cu maddesine 1)iı · 

:Muaıınelesi 

13 . VII . 1956 tarihinde 6802 sa· 
.vılı Kanun olarak kabul edilmiştir. 

fıkra ilavesi ha'kikmda 13 . VII. 1956 taı•ihindıe 6803 sa
~rılı Kanun olaraık kabul edilmiştir. 

1/49R Yüz elN ınıiJyon liralık ınadf'ni ufaıklık para basılrrnası haık-

1kmda 

2/51 

TEK Lll<' 

Sinob (Nuri s~rtoğlu Ye 2 arkadaşı ) - Muaımele. Vergisi 
Kanununun 5668 sayılı Kanunla değiştıiııilrn 12 nci mad
desinin ( A) fıkrası-na hiı· hüküm t~klenınc:-ıine dair 

11 . VII . 1956 tariılıinde 6797 sa
.''ılı Kanu~1 olarak kabul edilmi tir. 

13 . Vll . 1956 tarihindQ Muvak
kat -~ncümen mazhatası kabul 
Pdilmi tir. (E: 86) 
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MUVAKKAT ENOttMEN 

( Bütı~e. tıktisaıt. Maliye ve 'J1icaret cnciimenlerinden SN{İlen üçer iiııadaıı kurulmuşt ur. ) 

Re is 
M. M. 
Katip 

!-\alahattin Baysal 
Cemil Önder 

• '. Ali :n· 
M. Ali Ceylan 
Hamdi Raşak 

Yaşar Gümüşel 

Abdullah İmneıı 
~ab ri İştba kaıı 

Bolu 
Erzurum 
ts tanbul 
Kır klar e li 
KnMeli 

Hüseyin Yük1rel 
Ömer Sunar 

Qorub 
Giresun 
Ordu 

Hilmi Durma11 
Avni Yuı·dnbayrak 

l•:ıı~liUJt' llt' ı;tPlı' n 1 ( 1 trklif) iıı sonuçlandırılınıııtıı·. ( ~ ; 18:3 ) 

X o. H LLlasası 

2/ 11:13 

Sivas 
'J'okari 
Van 
:!.ong-uldak 

\'[uamdesi 

Zonguldalk (Cemal Kıp~ak ve 18 aııkadaşı) - Seı-nıaycı,1 -

nin tamamı Devlet tarafından veril'mek ımrı·etiyle kuro 
lan t ktıisalli Te:-ıekkülleı".in teşkilfltiylc idare ve muraka
be1eri hakkmdaki 3460 sayılı Kanıınun f) nrı rnaddesiıııin 
d~i!}tir·ilmesi hakkıll(la Umuımi H eyetin 6. VlJ . 1956 ta

ı·i.!hli 86 ncı tnikadında Muvakkat 
l!;ncümcn ınaıJbatası bbul edilımiş
tir. (E : 73) 

MUVAKKAT ENOUMEN 

( Yekıilet lf'rk miitf'nazn· f>nrümenlC't'dE'n seı:ilE'n hiı·E'r i\zadaıı km·ıı hnuştur. ) 

Re'i:s 
M. ı\1. 

Kat ir 

Talat Oran 
SaH1hattin Baysal 
:\J uhlis E ı edener 
Tahir Akman 
Hüsnü Göktuğ 
Halis Tol1.demı~ 

:\J. H.. 'T'arak<ııoğlu 

Hilmi Duı-a / 

~<'fi k (.'a{rlayaıı 

BjJeeik 

Bolu 
Burıw 

Çanakkale 
Elazığ 

Gümüşaıır 

Basri Almı~ 

~efel' Göksel 
Ah ın et K::: vunuı 
Bekir Baykal 
Bmrull ii.h Nutlru 

'fı·abzon 

Kastarn om ı 
:\1 U§ 

Kastamonu 
Kocaeli 
Kütahya. 
Oı•du 

T rabzon 

~in.eii nıeııe gelrn 4 ( 1 trt1Jmı·r. :3 takı·ir ) ilj ('nr·i.i nıeıı.dr kalınıı,tır. (3/307, .ı:; 129. H 7. 166) 

~ (), Hulasru;ı 

31307 6290 saJ'lh Kanunun 4 ncü madde::.i.nuelki «Teminatın ve
ı·itdiği hırBltcıı lnu~lamak iizere» kaydının, bu kanunun 

Muaımeıe...,i 



~o. 

- - 28'1 -
Hnlasası 

mBı;iyete giı~nıe8:inden evvel 5383 sayılı Kanıtnun 24 ncü 
maddesıine tevfilkan tekı·ar ciıhraeı kaydıiyle muvaU\lk:at€'11 
~-urda ithal edilen e.'jyanııı veı•gilieri İ'}in ııhnan tt-minai 
mektuplarındaki . faiz şaırtnıa tel}mil edilip edilemi~·eceği 

Muaıınelesi 

hususumın tt?rfsiı·in<' claıir ol:nı Ba!5veknlreıt 1<"ı;kercsıi 15. VIII. 1956 tarihindı:ı 2026 sa 
.vılı Ka:raı· olaral{ kabul edHnıiştir. 

TA KHtHI,I'JH. 

-!/ 129 Kayseri ( İbrahim Kirazoğ•lu ) - .NJt>murin Kanununun 84 
nci.i maddesinin ( 1) ) fıkrasİyle 85 nci qnadclesin1 değişti
ren 3335 sayılı Kanunun :2 nci maddesinin son fıkrasın c 

<lwki (Mesleki ınemuııiyf't olmı ınf>lınshu ) ti'ı:hirin'İn tt•f-

::.iı•i haltkıon{ltt 16. n.·. 1956 tılıl'ihinde Btitçe ]i)n

cümeniınf'. 

-t./ 147 Bul'sa ('Müiiit 1<;rk1ı.''nnıcu ) - 'C.ürkiye Cumlıuri.\"eti Emek
li Sanıdığı Kanununun 595 L ·Sayılı Kanunla eklenen Ye 

6244: SH?ilı Kanunla değiııtiri.l>f>n 15 m•i ffi!l,(ldesinin ( 1) 
rı krasının j ('fı;;i ri hafk!lwıda 18 . T . 19'56 tarihinde Rah:ibi t.aı·a

i'ııı<laıı ger·i al uunı~ır. (F' :47 ı 

4/ 166 Balıkesir ( Halil lımc) Vf' Bm-sa (Haluk Şaman) -Verg-i 
Fsul Kannnııııuıı g·rııiei :) ıwi madde.~inin tef>riıi halk
kında ±.IV. 1956 tarihinde sahipleri ta

rafından g-eri alınmıştır. (F : 64) 

MUVAKKAT ENOUM~N 

(Büt<.:t\, Di.vanı :\luıhn.sc•bal, :Ma ıl'iyr. Ticaret w Yıiraa1 eııdimenkri Ri~·aset Dinnlan ile hıı rıu·ii 

nıeJ11lr.rdoıı ~:H'ı:ilrıı ii(:ı>r fiza,]ıııı lnı nılmuş:tm. ) 

Osman 'l\ıln 

Ra:nıit Korar 
:\ccm.j tnan<: 
Halil İnı ı·p 

:VI. H al fı k 'J'i m mt a§ 
tsrnail ~el<;ttk Ça:kır)ğ]u 

ı-;;evld Hasırcı 

Ahmet Hatı 
Fiahl.k Şmnarı 

' Asım lDnu·enı 

Yakup GürMl 
)i[azhar ~ener 
AibduHruh Aker 
.~ebi] Sadi Altuğ 
Hakkı Kurmel 
~efi 'k Rakay 

Afyon K 
Amasya 
Anl{'arn 
Ba:hkesil' 
Hıı:lık€S·i ı· 

B:iıl'€ciık 

Bi~ecik 

Bolu 
Bttı~a. 

Qaınıkırt 

Çorum 
G.i:ı•csım 

İzmıir 
tzn1ıir 
1\:ia.yseı·i 

Km'klare;Ji 

~:kı·em Alicaıı 

('e ma 1 Tü zun 
::\"üzhet lTnat 
-~fuhittin Giizellolmı : 

Ttwhan 1. karca 
~adettin Eı·tln· 

.:ııJurullah İhsan 'T'olo.n 
-İsmet Uslu 
:J1ebnıei Daim Süalr 
Ahırrııet Giirkan 
Ömer Sunar ı 
Bahri Turgut Okaygün 
Hacim Yllmaz 
Harnit Kartal 
'Pa lAt Al pay 

r~ndimenl' gelen 2 (2 t(.'ikerf') iş rn(•\inwııde kalıınljtıl'. (3/ H5, 1-!6) 

Kocaeli 
Kocaeli 
Koc ar li 
Kon~ra 

.\1uğla 

~ıiğde 

Seyhaıı 

Seybıan 

Si.i·ro 
Tokad 
'1'okad 
Tunceli 
Uşa;k 

Vaıı 

Yozga.d 
t ' 
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• ·o. Bulasası Mulliluelesi 

TEZKERELER 

3/ 145 Milli Korunma 1951 yılı bi'lançosunun gönderildiğine 

dair Bll§vekalet t~kel'e8i gncümendedir. 
3/146 ıMiJıli Korunma 1952 yclı bi~ançosunun gönderildiğine 

dair Başvektl.let twkeresi ~ncümendedir. 

ReiB 
M. M. 
Katip 

5 KlŞtLlK ENCtfMEN 

Hü~eyin ~'ırat 

MuamımP.r Obuz 
Nurettin Ertürk 

Ha m di Sancar 
Mehmet KartaJ 

Deııiızli 

Malatya 

Bnıcümene gelen 1 ( 1 teikere) iş encümende kalmıştır. (3/37) 

No. HulB.sa.sı 

TEZKERE 

3/37 1937 yıiında öldürünlıen vatandaşlar dolayısiyl yapılan 

İçel 
Eonya. 
Sivas 

Muaırneleai 

-----~~~ 

tahkikat hakkında BaşvekaJet teiker~'i Encümendedir. 



3. Muhtelif ve Muvakkat Encümenler 

!ÇTİMA : 3 

[Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen] 

gncümene ge1<>ıı 1 ( 1 tezkeı·e ) i~ soııuc::hındırıhnıştıı·. (13/ 450 ) 

[Bütçe ve Ziraat encümenlerinden müteşekkil Muhtelit Encümen] 

gncümene geleıı 2 (2 tezkeı·e ) iş encümende kal mıştır. (3/ 247, 436) 

[Divanı Muhasebat, Bütçe ve Malliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encömen] 

L~ncümene gelen J (J tez'ket'e ) iş (' Il('Ümende kalmıştır. (3/ 425 ) 

[Teşkilatı Esasiye ve Adiiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen] 

Encümeııe gelen 44 ( 44 tezkere ) işin 35 ini sonuçlandıt•mış 9 u da encümende kalmıştır. 

(3/379, 380, 381, 382, 387, 391, 404, 405, 4-06, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 426, 427, 
437. 4!38, 459, 460. 464, 46fi. 472 . ..ı:79 . .ıso. -ıs ı . ..ıs2. 488, 494. ·5o1. 528, 530. 534. 535. MO. 541, 542. 
543. 544, 547) 

MUV AKKAT ENOOMEN 

ı (2 ınei ilçıt~mada A:dliıye, Bütçe, Da:hiliıye, Ma:ari.':f vıe Ma:liy·e encümeıılednden ıbeşer aza 'ahnara'k 
lkurulmuşıtu.) 

Encünıene gelen 8 ( J lffi,yiha 71 teklif) iş 3 ncü içtiınıada encümenin yeniden teşkili kabul edilme
diğinden eskl lhavale ~ıra~nna göre esas Pncümenlere havıüe edilm~1ştir. (1/ 1374, 2/46, 61, 117, 142, 
15.1 , 170,190) 

No. 

.1/374 

Hulasası 

!JAYtı-lA 

Tüı,kiyc Uumhudyeti Bınekli Sall'd ığı Kanununun bazı 
ırraddelerini'n değiştiri'lmesine dair (2/46, 151, 190 ve 192 
ile •b irleştirilm1şıtir. ) 

Muamelesi 

3 ncii lçtinıa yılı i~inde (21 . Xl . 
t956 tarih ve 6 ncı İnikat ) 111u
nı:kka't 8ncüınen teşkili kabul 
edilmediğinden ill< havaJ.c ı:;u·ası 

na göre esas encüım:ınlerine ha
vnlesi yapılmıştı r. 



~/46 
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Hulasası 

1'10KLİFLI<.:H 

~·urum ( ..)1. Kemal niberoğlu ) - Tiülciye Cumhuriyeti 
gnıok'li Sandığı Kaııumıııuıı ınuadclel :3!) ncu maddesinin 
(B ) fıkı·asmİn tadilim.• cluir ( 1/37-t, 2/ 15·1, '190 Ye 192 ile 
lıideşti ı'ilıınişti r .) 

2/ 61 Sivas (Eteın Eruüıc; vr 6 arkadaşı) - Türkiy<' Cumlıur·J 

yeti Eme'kli 8andığı Lüınunumı 'bir madde <'ldenııı<'+li 

hakkındn 

2/ 117 

2/ 142 

2/ U)1 

Kocaeli (Cemal Tüzün ) - Emekli sandıklal'ı ka nunları 
He ~hrtiyarlık Sigortmıı Kanununa tfılıi iş'lerdr ge<:en hil\
ıııetleriıı birleştirilmesi hakkında 

; 

Yozgad (Talat .Alpay) - Tüı•kiyc Cuınlhuııiyeti Emeık1i 

Sandığı Kaımnuınm 50 ve GG ncı nı·ııdcldlrrine hireı· fık

ı ·a eklcnmı:sine dair 

Kars (Sını Atalay ve İbrahim 'Cs ) - 'füddyc Cumhuri
yeti Emekli 8andtğı Kaııunum1n bi'tzı maddelerinin rde
ğ'iştirillmcsine dair G-1-22 sayılı Kamunın ıuer1.yctt'eıı kal

d ıı·ıl ın asma dair 

Muaımelesi 

3 ncü İçtima yıh icyindl' (21 . :X ı . 
ı956 tarih ve 6 Jl('J lnikat) :\lu
vıllkkat Encüıııcn tcşldli kab u 1 
E>dihnediğinden ilk hllvalc sıı·ııı-ıı

na, göre esas encüıııcnleriıır lııı

valesi yapılınıştı ı". 

:3 ncü İ(;tiına yılı ic:..,imlc (21. Xl . 
1956 .tadb ve 6 ııcı İnikat ) :\1 u
vakkwt Encümcn teşkili kabul 
edilıncdiğindcn ilk h•avule sırası 

na göre esas eneümrnl-ednr ha
V} lcfli yapılmıştır. 

3 ııcü 1r~tinıa yılı İ(:inde (21 . X ı . 
1 956 tarih ve 6 ncı İnikat) M u
nllklmt Encii.men t~~kili kabul 
edilmediğinden ilk havalc sırası

na. göre esas cncümenlrriııe luı

,. ll']('Sİ ynpılmıştıı·. 

:3 ncü lt;tiuıa yılı icyiııJc (21 . X! . 
1956 tarih ve 6 ncı lııika l ) '..\hı 
vrukkaıt Bnciiıncrı tcş kil i kabı; 1 
ı•dilmcdiğindcıı ilk ·luıvalc su·aısı 

na g·öı·r esas ('lH'Üıııeplri'İıı<' lın 

'' a.lı:si ~rnpılmıştır. 

:3 ncü İçtıiııı a yılı ic,findr ( 21 . X ı . 
ı!l56 tarih ve 6 ncı lnikat) :\hı 
va.kkat Encüınıeıı tcşkili katml 
t•dilmcdiğinclen ilk havıılc sıra;;ı 

na göı'e esas (•ıwünıenleı·iıw hn
nı. lı:si ~ -apılmıştır. 
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No. Bulasası 

2/170 Yozgad (hıswn Aktürcl ve Ankara Hazırın Türegiin) . 
'rürkiyc Ouınhuriyeti Emekl~ Sı:ın'dığı Kanununun 80 nci 
maddesiyle R7 nri ınadd('siııiıı (K ) h('ııctiııin taclili ha'k
lnndı.ı. 

2/ 190 Elazığ ( 8clıHıattin Toker) -Türkiye Cunıh._uriyeti Bınek
li Sınrdığı Kanunuının 64~2 sayı'lı Kanunla değiŞth"ileıı 
:39 ıwu nıa<lclPR~nin (H) fıknıs ı nın tfHlili lııı·kkınCla 

MUVAKKAT ENCUMEN 

Murımelesi 

3 nci.i lçtima yıh i<:ıindc (21 . Xl . 
1956 tarih n• 6 ncı !nikat) l\ln
vaıkkat Encümen teşkili kabul 
Nlilmediğindeıı ilk hava1c sırası
na. göı·e esas eııcümenleı-inc Jıp . 

valC'si yapılınıştı r. 

:J ncü İç:tiımı yılı içinde ( :? 1 . XI. 
1956. tarih ve 6 ncı İnikat ) :\tu
vakkat Encümcn teşkili ı,a bu 1 
ctHlınediğinden ilk havalc ıMası

na göı-e esas encüınenl el'ine ha
valesi ya.pılm~tıı· . 

(Adli.ve , Büt<~e , Dalıiliye, 1Iı:ı1iye. ~afıa ve Ziı·ııa,t. C: ll<.'ÜlllC'llleı·indeıı S('<,"ilcn ii<:er azadan kurnl
nınştnı·.) 

RI' il' 
.\'1. :\I. 
KA tip 

. 'üleyman Kunı,ııel 
Keıua.J Eren 
r,p]\i Çııvuı;ıoğlu 

Gaziaııt..cb 

Amasya 
8rzurum 

~ı tkı Koraltan 
~<'lfdıattin Buysa 1 
ll ulftıoıi Köymen 

A fyon K. Ya.vn6 Pı:ışa.nı e hnı ct(\ğlu 

P.olu }[uhittin Ö~kcfeli. 

. \ s ı nı l<Jıııı'('lll 

ŞC'vki Gii ı 'Ses 

:-;ı:ıdı•k Peıüıı<:rk 

.c\ hdnllıı h t ;-:nı <'n 
'l'ııl'lıaıı Akarca 

Bursa 
(' ;ın kın 

~'oı·unı 

l~ ı·zinc:ın 

Giresuıı 

'.\!uğla 

Üıneı· ~u nar 

tsınail Şener 

Jf<lcim Yılmaz 

.Ali Üı1lüso~' 

Hakkı Hilıllei: 

ı ·;ıwliıMıı e gelen 1 (1 lftyiha) iş soııu<:lanClıı·ılııııştıı·. (J/ 663 ) 

X o. Hnlfısas ı 

LAY IIfA 

1 / 66;\ !·;ge, Kara lleniz Telm1k v·e Orta - l)oğ'l.ı 'J'e'knik um\ eı ·

sitclcı"i ilr bundan sonra ·kuı'Uilacak iiııivcl'Sit<'iH i<;iıı 
)'ııprlacak istiınlaklcede taıkdiri kı ;}ntııet konl'iisyorıla n 

-' 

}[uğla 

:-;ı:ımsuıı 

Tok ad 

Tralnoıı 

l.Jşak 

Yozgad 

Zonguldak 

).fuamelesi 

1/e ehlivnkuf hcyetlcri n iıı suı·ptj teşldli lıa'kkıııd::ı 2-ı. Y . 1957 tarihinde 69 76 sa.yıh 
Kanun olıuak kabtıl e<lilmiştir . 
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MUVAKKAT ENC'UMEN 

(.A·dliye, Bütçe, Dahiliye ve Ticaret eııcümenlel'iııden seçilen üçer azadan kurulmuştur.) 

Reis 
M. M. 
Ka tip 

!zzet Akçal 
Ekrem Anıt 
N eb il S adi A ltuğ 

Rize 
Samsun 
İzmit· 

Hamdi Bulgurlu 
Nail Geveci 

Ankaı·a 

Aydın 

Erzincan 
Erzurum 
İzmir 

~iHeyınan Çağlar· 

~luihiıttıin Güzetk ı h ıu: 

l<}rcüment Daınıı.lı 

Ömer Sunar 

Kastanıonu 

K<>nyıı 

~ivru:ı Sadık Pednçe'k 
Abdülkadü· Eryurt 
Brlhzat Bilgin 

Encüıneııe geilen (1 tdktif) iş soııuçlandmlmıştır·. ( l/682 ) 

No. Hulasası 

LAYİRA 

1/682 . .M:illi Korunma Kanununun bazı ınacldelerinh1 tadi[i 

Tok ad 

Muamelesi 

ve bazı maddelerine de beııt ve fıkralar ilavesi hakkında 24 . VI . 1957 tariliinde Ruzna
ıneye ve Dahili Nizamnamenin 
69 ncn maddesi gereğince hüküm
ııi.iz kalını§tıı·. 

MUVAKKAT ENCUMEN 

•(12 .n~i 1~timaıda Adl'iY'e, IBültç'e, Dahilliye ıve Ticaret ·encümenll·er.inden ~beşer wza ıalınaııak !lmrul
muştn.) 

®ncümene gelen ı (1 tıelkliıf) i§ encumenin 3 ncü 1çtFınaıda yeniden teş'k:iıli lka;bull. ooil.imediğin
d(ln esas en<ıümeniJ .. ere haıvalesi yapılmıştır. 1(~/368) 

No. 

2/368 

Hulasası 

TEKLİP 

Samsun (.Ekrem Anıt) - Gaydmenkwl kiraları hakkııı
daJ.kli 6570 sayılı Kanuna ek kanun tekNfi 

Muamelesi 

:{ ncü lçtima yı lı i<,"İnde (211 . X l . 

1956 tarih ve 6 ncı tniıkaJt) M.n
vakkat Encünıen teşkili :kaıbul 
edilmedıi.ğıinden dl'k havale sırası
na göre esas encüm nledne hn:va
lesi yapılmıştır· 
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MUVAKKAT ENCtlMEN 

(Adliye, Bütçe, Gümrük ve lnlhisarlar, İktisat 'l'ie ~ıı ·<>t ve Ziraat enciimenlerindeıı seçıi'len üçer 
azadan kurulmuştur. ) 

Halis Öztürk 
Rıza. Topcuoğlu 

Abidin Potuoğlu 
E.J~rem Cenani 
Ali Ocak 

J{ei~ 

.M. lvt. 
Ka tip 

A. Feyzi Atahan 
Abdullaoh Cilli 
Mehmet Mahmudoğlu 

X i hat l.Y!'i hoz 
Nurullah 1hısan '!'olon 
tsınet Usln 

Aydın 

Seyhan 
Seyhan 

Ağrı 

Erzurum 
Esk1şehil · 

G aziante>b 
Gazianteb 
Hatay 
Hatay 
Kıl"şehiı· 

Nüzhet Unat 

..\1:u1hit:tin Güzellkılmı,: 

Osman Özbilen 

Hasan Hayati Ülkün 

Jsm ail Şener 

Hacim Yılmaz 

Harnit Kartal 

Bncümene gelen 1 (1 layiha) iş sonuçlandırılmıştır·. ( 1;615) 

No. Hulasa.<;ı 

Kocaeli 

Konya 

Kütahya 

Niğde 

Tra:bzon 

Uşak 

Van 

Mua:meles'i 

1/615 Zirai Mücadelı> ve Z·irai Kaı·antina kanunu layihası 15 . V. 1957 tarihinde 6968 sayılı 
1ümnn olara'k lkahul <>di'lmiştir. 

MUVAKKAT ENCUMEN 

(Ad'liye, Bütçe ve Maarif encümenlerl.nden seçilen beşeı· azadan kurulmuştur. ) (1) 

Y a.hya. Pelvan Ralıkesi ı· V eysel Varol Erzincan 
!.brahim Aydın Çan'km Hicri Sez·en Eskişehir 
Muzaffer Önal Çoru"h Ale'ksantlıX>s Hacopulos İstanbul 
Mahmeıt Kara..,aıı Denizli 

Uemzi Çakıl' Kars 
Halil Turgut Dzyarbakıı · 

Mehmed Hiisrev Ünal Di.yaı·bakır Hemzi Brrand Konya. 

Ömer Paruk ~ana-: Eıfuzığ Hanıli Ozan Gümüşoğlu Samsun 

Hadık Pel'inç·ek Erzincan Şevki Ecevit Sivas 

Enci.irneııc gelen l ( 1 tekli f) iş Da'hili Nizrunııamenin 69 n cu maddesi gereğince hüküm.süz kal
mıştır. (2/ 418 ) 

(1 ) Riyaset Divanı seçimi ya,ptlmanuştu · . 



... 
o. 

:.l/ 418 

Hulasası 

1'EKL1V 

Aydııı (Necati Çelim) - gski eserlerin bulunduğu yel'
lerde i.kıamet edenlf'ı>!in başka rnalhalll ere nakli n' bu 
yerlerin ist.iırnlaki hakkında 

MUVAKKAT ENCU'MEN 

Dahil'i Nizaınnaıneıun 69 ııe11 

ınaddc.~i gereğince hükümsi:iz kal
, mıştır. 

(Adlliye, Ui.ltc:t>, Jlnnı·if V(' S~hhat vr 1r:tirnai :\lruavcnct eıı<'iiıneııleriııdcıı :-ırr:ilen i1<;eı· fuı.ad<nı 
kurulmuşmı·. ) 

Re is 
\1. ~r. 

Kfi.tip 

Hrl'rt .\k:-ıoy 

~<·ıT<•l SP;.:g·iıı 

l fiel'i ~t>Zf'll 

JJıdil ,\ ğ<tııuğıu 

l·'rthi Ülkii 

Oı'<iu 

ÇanaJkkalr 
Eskişehir 

Ilaiii 'l'ln·g-ut 
Aleksandros Havopulos 
.'\ ('(·dc>t 1ncckar;ı 

~\.hmet Koyun<·u 

1 >iyaJ"balkır 

1stan;buJ 
İzmh· 

Konya 
Krm:ıı Yöl'üko~lu 

Edibr ~n .var 
l''azıl Eı ·im Or·d u 

I<Jncüınene gc>ırn ı ( ı t<•klif ) .j~ soıın(}hııı<1ıl'ılnıı~tıı· . (2/ 195) 

No. H ul fı.srun 

1' l~KL l l·' 

2j l9G Ankara (Aliye ' l 'eınnc.in) - Kortınmaya nmhüt<: c:oeuk
lar hakkında'ki 5!3~7 sayılı Kanunun hftzı maddeJpı·iniıı 

Trahzoıı 

'L'tınceli 

an 
Zonguldak 

::\Iunnıelesi 

değiŞtirilmesine dair kanun teklifi J5. Y. l957 tal'ihindt" 6972 :;ayı· 

. ). 
lı Kanun olarak kabul edilnriştiı·. 

' . 
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MUVAKKAT ENCUMEN 

'(2 nci İcıtimada AdAiy-e, Bütçe, Maliye iV'e Ti'ca ret encümeule'I'indoen dördıer aza almara/k kurul
nıuştu.) 

Encümene gel!en 2 (2 layiiha) i§ ıencüımenin 3 ın cü İı~tıima,da yeniden te§kiıli fkaıbuıl eJdi'lmediğin, 
den 'haJvaQ·e swasına görıe ·esas encümenlıere lhaıvaleosi yapılmıştn•ı (1/442, 498) 

No. 

1/ 442 

Hulasası 

LA Y!flA LAH 

lşı:i ~igol'iaları Kul'unıu Kanuhwıun 5565 sayılı lüı · 
nunJa murıcldel 20 ne] maddesinin tadiE 'hakkında 

l j 49H Ödilnc: paı·a I'Bt'!Jl<' işlel'i hakkındaki 2279 say·ılı Ka 
ınınrla tadi'lat yapılmasına YC :lR.J.l sayılı Kaıınııuıı ·kal
dınlınasına clail' 

MUVAKKAT ENCUMEN 

)fuameleı.ıi 

3 ıırü lç:tinıa yılı lGinde (21. Xl. 
1 ~56 taı·ilh ve 6 n rı !nikat) Mtı· 
nı.kknt Encümen teşkili kahnl 
Pdilme-diğinden ilk ıhavale ım·ası· 

na göı·e esa..s C'nci.\ınenleı-in<> haY <l· 

lesi ~·aı)ılımştıı·. 

:~ ne i.i lı.:tinıa yılı h:iııde (21. X l . 
1956 taı·iıh v<> 6 ıH:ı İnikat ) :\lu 
nıkknt Eneihııen tcşldli kabul 
Pdilmediğ·in{len ilk hava le sı ı· rı sı . 

ııa göı·e rsas enciime1ılHiı•r hnn:ı 

l<>si yapılmıştı!'. 

(Adliye. Büt.çe, Maliye V(' 'L'icaı·pt enciimen]('t•indcıı S('(;ilen iit:el' azadan ktl!'Ulmuştuı·. ) 

Reis 
)if. M. 
Ka tip 

Vacit Asena 
~cbil Sadi' Altnğ 
!Talft'k Şam:ın 

.\'tll·i Özsıııı 
Sabl'i t hakan 

Balıkeosir 

1zmiı· 

RU\'!!0 

~[uıhllli gt<' 

~ala:hatt'in Baysal 
'l'ahsin Uygur 
( 'evat Köstelkçi 
.\ hmet Rozdağ 

Ankaı·a 

Bolu 
Çan'ku·ı 

Çorum 
-:\faraş 

R Ozan Gümüşoğlu 
".\. İ h sn n 'I' olon 

.Huğlıı 

Oı-du 

Samsun 
~eyhan 

~~nciiınen(' gei('Jl 1 ( J lfiyi'hn ) iş JJihi'li Xiz:ımnıınırnin (}!) nen maddesi gerrğinec hü'kiimsüz k:ıl
nıışt ı ı·. (1/ 28 ) 

No. Huliüıusı 

l j i 3 'u }la hsu~leri kanun n liiyilutsı 

LAY!HA 

:.\lurunıelcsi 

Dahili Nizaınnameııiıı 69 rıcu ııı:ıJ
desi gereğ•in<!e hüküınsüz kainıı . 
tır. 
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MUVAKKAT ENCUMEN 

(Adliyc, Bütçe, Maliiye ve Ticaret encümcnlerinden seçilı>n dörder fuzadan kurulmuştur.) 

Reis Nizarnettin Ali ~av lstan:bul 
M. M. Haluk Şaman Bursa 
Ka.tip Yakup Gürsel Çorum 

Vacid Asena Balıkesir Mustafa Alkçalı Seyhan 
Selahattin Baysal Bolu NurullaJh İhsan T'Olon Seyhan 
Hilmi Çeltikçioğlu Çorum Server Soınuncuoğlu Sinob 
Abdulla'h lzmen Gilresun KazımOskay 

A. Fevzi Atahan Hatay Hüseyin Yüksel 
Şekip İnal Hatay İsmail Şener 
Hasan Hayruti Ülkürı Niğde 

Enci.iıneıw gelen 1 (1 layiha) iş somH;l'andmlnııştır. ( 1/ 498 ) 

No. H ulusaısı 

lJAYtHA 

1/ 498 Ödünç para vernıc işleri hakkındaki 2279 sayılı Ka
nunda tadilat yapılmasma ve 5841 sayı'h Kanunun ka1-
(lı ı·ıl masll1'a dair 

MUVAKKAT ENCUMEN 

Sivas 
Sivas 
Trab?.On 

Muaıneleı:ıi 

5 . VJ . 1957 taı'İhinde- 'flicarlô'1. En
(•ümeniıı<> 

(Adliye, Emtçe, İktisat v<> Maliyr encümenleeinden seçilrn Ü<(er azadan kunılmuştur.) 

Rais 
M. M. 
Ka tip 

Kenan Akmanlar 
Osman Özbilen 
Cevat Köstekçi 

~aid Bilgi<~ 
IIanri Roriano 

Antalya 
Kütahya· 
Çorum 

~atı Geveci 
Sırrı Yırcalı 

Ccla~ Boynuk 
İhsan Dai 
Abdullruh İzmeıı 

Aydın 

Balılkesir 

Çankırı 

Gazianıteb 

Gires.un 

Ahmed Nuni Kadıoğlu 
Mustafa Akçnlı 

tsparta 
İstanbul 
Niğde 

Seyh(l ıı 

Enclimcne gelen 1 (1 1ı1yiha) -aş sonu~1andırılnııı,tıı·. ( 1/ 664 ) 

No. 

1/664 

Bulasası 

LAYtHA 

Petrol Kanunu ile bu 'kanunda değişikHk yapan H55.8 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin tadili ve bazı mad 
delerine fıkralar· ilavesi hıakkında kanun IayHıası 

Muamelesi 

29 . V . 1957 tarihinde 6987 sayılı 
Kanun olaı·:ık lkabul edilmiştir-. 
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MUV AKKAT ENCUMEN 

(Adliy(', Bütçe, Dahiliye ,·e Milli Müdaiaa cn<'Üınl'nlerindrn se<:ilen beşer azadan kurulmuştm. ) 

!4ıtkı h~ oral taıı 
Mustafa Zeren 
~~eeati Aı·as 

Tahir Akıman 

Reis 
M . .:\L 
Ka tip 

J-İ:iisnü Göktuğ 
flelahattin 'l'oker 
:Mustafa Rahmi ~analıııı 
Mehmet Hazeı· 
İ·hra\him lT~ 

N atı •k Poyrazoğlu 

l~krem Anıt 

Ahmet Topaloğlu 

.Muğla 

Samsun 
.;:.;·eyhan 

Afyon K. )i[uzaffet· Kuşa:k~ıoğlu 
Amasya Ahmet Bilgin 
Bingöl M('lunet Mahmudoğlu 

· Çankıı· ı 
Kflzım i\'l_ f'l'İI: 

Elazığ 
Mustafa Hağı·w~t'k 

ı~lazı~· 

ı.;rzin<·an ~n ri ücakcınğlu 

Kars Zihni Ü ııN 

Knı·s \T mr ~ertoğhı 

Kastamonu 
Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaelıi 

K·onya 

Malatya 

Niğde 

!4inob 

Encümene gelen 1 (1 layiha ) iş Dahili Nizamnanıeıüıı 69 ncu mıw:ldesi gereğ.ince hükiimsüz ·kal. 
mıştır. (1 / 536 ) 

.No. Hulasa.-;ı ){uaımelesi 

LAYİHA 

1/ 536 !4ivıil !4anmıııa Knıınnıı lilyi hnsı 1 )ahi li ~izamnaınenıiıı 69 n en 
ınııd'desi ger<>ğincc 'hiikümsüz kal 
ııııştıı ·. 

MUV AKKAT ENCU'MEN 

(Adliyr. DalhiJ.iye ve 'l'eşkıi'l1Uı ~~sasiye encüınenlerinden seı;ilen beşrr azadan kurııllmuştm. ) 

., 

Ram iz gl'Cll 

Xail Geveci 
Vacid Asena 
Muzaffer Önal 
Celal Türkgeldi 

Re is 
M. M. 
Ka tip 

J Jnzaffel' KnşakGıo{tlu 

Zühtii Hilmi Velibeşe 
Snsı·<>t Kirişmoğln 

8krem Anıt 

tsparta 
Zonguldak 
Samsun 

.Ankara 'l' a rı k Ko~bek 
Aydın <)sman Kavraıkoğlu 

Bahkesir .\fuhittin Özkcfeli 
Çoruh Şev ki Ecevit 
.İstanbul Pertev Sana<: 
Ka~tamoıın Önwr lıi'Hfi Eı·7.uı·uınluı~l:lı' 

ı:.:ncÜJn(' tH~ Kl'l('n l ( 1 teklifl i~ · omıçlaııdırılmı~?t ıı·. ( 1; 714 ) 

Konyıı 

Bize 
Samsw1 
Sivas 
Trabzon 
Yo.zgad 
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No. 1 1 ııltısası 

1/71{ -:\lilleıtvekilleı· i ::i<· <:iıııi Kmıununuıı tadil'ine n bu Ka
ııumı nınnıkioı t lıir madde rklrnınrfliıw da:iı· kamnı 13-

yihası ll. IX . 1957 tarihinde 7053 sayı 

lı Kanun ol::ıı·ı:ık ka'bul ecnnıiştiı·. 

MUVAKKAT ENOtl'MEN 

(. \.dii.vr. lhthiJİ,\'1! V<' '/'I'Şkilfıtı [ ~ı;m,ıjyp rnetimcıı]<•r·iııden Sec:i• leıı bt>ŞH azadıın knruimUŞİUI". ) 

\"ııil Oı· ,· ı · ı·i 

. ' ı•<·ııti .\ ı·a:' 
Haha Kolda::_ı 

Re i ı> 
)f. ~r. 

KMip 

tsrnail Hakkı HHykııı 
Hüse.vin l•'ıı ·at 

i ı hnn Nipnıhioğlıı 

Zühtü Hilmi Velibeşe İsparta 
Yozgııd 
Ram sm ı 

Üm e ı• fıutfi Erznru nı ı n oğlu 
ı ·; k ! ' ('nı ~ \ lll t 

Aydın 

ningöl 

(_ ' onıııı 

U ii m üşa ıw 
t <:('ı 
l:mıir 

Osıııaıı Kanıı•koğln 

~r,·ki Er<•vit 

Nıılıı · i Dilt>·k 
Pı·ı·t<'v Nanaı: 

.\'"w;ı·et Kil'işcioğln · 

Edi hP N aya 1' 

l~neiimt•nc ıı;rleıı 1 ( 1 İP1klif) rş soıını:iaııdmlınıı;ıtıı· . (:2/ .):26 ) 

No. Fhllasası 

' l ' l~K ı ~tl<' 

2j iJ26 

R-iz<' 
Sivas 

'rı ·ah·zoıı 

Tı·abzoıı 

Zonguldak 
Zongııhlıık 

RizP M<'hwm Osnuııı Kavrııkoğlu'nuıı. )[illrtv<'killeı·i 
Ne<,rimi ıkianun teklifi 10. lX. l957 t.aı<ilıinde 7037 sayı 

h Kanun olarak kahul edilmi~tiı· . 

• 

, 

• 



- m -
M:uv AKKAT ENCÜMEN 

(Hii,tçr, Dnhiliye, Gümrük ve 1nhisarlaı·, HHi<·iy<', .Maliye, Nafın vr Ziraat enciiınenl~rinden sı><:i
lpıı li(:pı· ftzadan km·ulınuştul'. ) 

He is 
~ 1 . M. 
Kfıtip 

H('fet A kso.'' 
R Akşcımwttinoğln 

isıııai 1 Şener 

Ordu 

Bolu 
'l'ı·a.bzon 

Dağıstan BinHbay 
Hnl'lıanettin Onat 
Sl.'liihattin Haysal 
~1 ec it (Bumin 

Ankara ()sına ıı Ali iroğlu Kuşehir 

.Antalya Zıiyad 1<1büzziya Konya 
Bol n ~ihnd Uaıfıık Pepeyi Kütahya 

:-4edat Ra ı·a n 
Ref<'t ''l'avaslıoğlıı 

1. Hamit 'l'iğı ·el 

Esııl 'l'tın<'el 

A. \" <H'i Du yil u k 

('o ruh 
<)orum 
Denizli 
Diym~bakıı· 

l~r·zunım 

C:iıwnm 

( iıya...,l.'t tiiıı JÇ.mre 

lli.iseyin Agun 
Öıneı• Giiriş 
:\lustafa Akc:nlı 
~flnıinı Yüeecl<>re 
Tfmuın Ornl 

){uş 

ı. RiZe 
··:- Samsun 

Seyhan ... 
<("' 

Tekirdağ 

·et•fa 

l~ııciiıııt'ne gri en 2 ( 1 lfi.yilwı. 1 ·telklif) ı · l>;ılıill :\'i~:aıııııauırııiıı ()9 ıwn ıııHddesi geı·rğiıı<· ( • hii

kiinısiiz knl.ınıştır . ( 1; H12, :2j3:3fi ) 

:.l"o. IT nl fısası 

-----------

1j 6J2 .hkıın knııumı li'ıyi.hası ( :2/;~ ;·H.i ile lıiı 'kştiı-i.Jnıiştiı· ) 

:2 j:l:36 ' l'nn<"rli ( Aı·slaıı Hoı·a ) ~ 1skfin Kanunuının bazı nuı(lU<' 
lPrinin tadiHııe \ ' P J"l'lıi hfizı hüküın1er ilavesine dai 1' 

3420 Yt' 5826 sayılı kanuulann bfızı mad'deleı1iniıı de
ğıişiriLmesıi Yt' y<·ııirlrn lıi\ıı hli.kümleı· ilftvesi hakiunda
ld 60H3 sayılı l<.am{ının 1 nci ve 4 ll<'Ü ınacldetlE>ıini.n t:ı
diliıw vr bu kanuna yeniden bir madde tlflvesiıw dıı.il' 

_\fuamelrsi 

.) . \~J. 1937 taı·ihiııde HnznanH'

;r r. Dahili ~izamnanıeniıı 69 Hl'U 

ınaddrsi gHeğince hii'lı:iinısii. z knl
ııııştll'. 

(1/ 612 ile lJirleştirilnınştir ) :ı. YJ . 19f)7 taı'ihiııdr RuzııaıM

ye. Dahili Nizamnanıenin 69 ll<'U 

ımıtldesi gerrğinee hüküınsüz kal 

mıştır. 
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MUVAKKAT ENCUMEN 

, 

(BütQC, Oa iliye, }faar•iJ VP Malıiye ı>nci.inıeıı lerinden seçilen üc.;el' azadan ·kurulmuştur.) 

Relis 
M. M . 
K »tip 

\'ihad Halılik P r pe;vi 
IWştü Özal 
:-;a'hri Özcan ~aıı 

Kütahya 
Konya 
f.li.imüşHne 

!-leH1hattin Baysa 1 

Halis 'l'okclemi ı· 
Aleksandros Ha<:opulm; 
Ekrem Ali Can 
:.V.l:ustafa Ak~a lı 

H olu 
Gümüşaıw 

İstanbul 
Kocaelıi 

:-ieyhan · 

Ahmet Kınık 
Alhınet Topaloğlu 

Halit Ağanoğlu 

~eyhan 

:-le yhan 
'rra:bzon 
'runceli Bahri 'rurgut Okaygün 

Encüınene gelen ( ı 1rk!H ) iş Dahili .'ii~ıunnamrııin 69 nru maddesi gereğiııce hiiıküımsüz 'kal
nnştıı·. (2/ 211 ) 

~o. 

2/211 

r-ı u ı asası 

'1' l~f\ LlJ.' 

!-le.vlhaıı (Nrdat Baı·ı VP yedi aı·kiıdaşı ) - 'l'tu·i~ııı ı ; rnuı ıı 

~'[üdürlüğü teşkili hakkınciaıki kanun tı>k'lifi 

MUVAKKAT ENCUMEN 

.:\Iu~~melesi 

- ----------

7 . Vl . l957 tarihinde Ruznameye. 
Dahili ~izaımnamenin 69 ııtıu 

maddesi g·ereğin<"r ·hükümsüz 'kal
mışhr·. 

, f i·-'.1 ) f . ...... • ·~· ·.' ~,'· ' · .~ 

·(2 ınci İçtimada ıBüt(}e, DahiLiye, MaHyıe ve Ziraal encümenlerinıden beŞer :fuza •ruhnar.aık ıkuru'lı.. 
muıştu.) • 

ıEncülmene ıgelen '1 (1 'teklif) ıiş encü1meniin 3 ~ı cü ıt~ilmada yıeniden teŞki'lıi lkalbu'L ıedrlmadiğ'indıen 
'hawı1e ısırasma göı·e esas encümenlere !havalesi yaJpılmııŞtır. {2/258) 

No. H ulfısw-ıı 
----.-- - ------ ·-----

2/ 25H Bolu ( İhsaıı Gülez ve :~ arkada~ı ) - Devlet omum işlet 

ınelerince satılan orman mahsulle rinden villfıyet hususi 

i<lardrriıw hriss<> tefriki haiJ\.kıncla 

jiJ uamel esi 

:J ıwü lçtiına yılı içinde (21 . XI. 

1956 taıii!ı. vr 6 ııeı l nikat) Mn

\' aklHı~. Eneiimeıı teşkiili kabul 
t•dilııwdiğindeıı ilk havalı> sıraısı
na göre eısas encüınenleı·ine }ııı, · a 

Jesi yapıl.mıştır. 
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MUV AKKAT ENCttMEN 

(12 nci İçtiniada ::Büıtçe, Divıanı ll.\fuhaıseib-a:t, Ma1i•ye. Tiea1·~t v-e Ziraait encümeniıerr Riyaset Idiıvan
ları <illıe lbu: enıcümenierden üçer ıaza ıahnaralk. ik.urulmu~tu.) 

E·Müımene •geılen 12 ' ( ı2 ıteııJJ.ı:eoo) iŞ ıen:c.Ulıneıün 3 noü İçtimadıı y;erritlen ltıeşltili kabul edıi1meldiğin
den ıhaJV'ale sırasına ıgöre ıe:sas -encüımen'l~re ilmıvalesi ıyapılmıştır. (13/145, 146) 

~o. HııHlsası .\lu•anwii:'Si 

3/14!) Jii'lli Koı·ı:ıırına IHi"ıl yılı lıilfinı:osumııı u: öıwler-ilcliğiıw 1 

:3/146 

d•ail' Ba§veka'let tezkeı·es' i :l ııcii. l~tiımı yılı iı;inue (21. Xl. 
1956 tm% VP 6 Jl('ı İnikat) .Mu
Ya k kat Encüıneıı teşkili kabul 
t·ılilıne<liğiniiPn ilk 'ha.valP sırası 

nH g·öı·p esııs <:'ll<'Üıııerıledııe hanı

il'si ,vcıpılıınştı r. 
Milli Korı.nırua 1952 yılı lıiliııH;mmrıurı 

dair Ba~vekalet tezkeresi 

MUVAKKAT ENC'UMEN 

0 ne ii. lı::tima yılı i<:ind'<' ( 21 . Xl . 
1956 tarih n' 16 Jıcı lnikat) ...\!!u
\'::tkkat Enciimen teşkW kabul 
('dilınedıiğinden ilk havale sıı~ası 

na gör·e E"Sas eıH'iiıııenleı1ne havu
irsi yııpılmıştır-. 

(Bütçe, ıvraari.f, .i\Lilll l\fürlaiaa ve ~ıhhat V<' htiıııai ~tnavenet enei.inıenleı1ııden sııçilen ÜÇt'l' 

azadan kurulnmştur. ) 

Re is 
M. iM. 
Ka tip 

İbra!hiın Ayduı 
Sabni! Özcan San 
'l'aJısıiıı Yazıcı 

Sıtkı Sıı li:m Burçıı·J, 

Nfitık Poyr·azoğlu 
ı 

Nai'ln Öııhoıı 
Kenan Çığman 
.\ li Rıza Kara<:ıı 

{)anlmi 

Hümüşaıı\' 

tSıtanrhu'l 
Konya 
Yluğlıı 

:-\edat Han 

l-rfa 
Çankın 

DE-nizli 

Ninan Tekelioğlu 
Zeki Era'taman 
• \ziz Ö.z'bay 

Encüınene grıw ı ( ı Jayilha) iş sonu(:laııtlıı·ılm ı~ tır. ( l; l:i7:i ) 

~o. Hul.ftsası 

Seyhan 
8ey'han 
Tekıirdağ 

Urfa 

1\tu·anıeiesi 

-----------------------~- -·------

1/615 

LA Yİli.\ 

<+ülhanE> ..-\skrd Tıp A'loıdemiısi hakkıııda luımın lfi:v·i' lıııı;ı .) . Vf. 1957 tar·ihiııde 6996 sayı
it 1\.aııun olaı·ak kahul Pclilnıiştir. 
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MUVAKKAT ENCUMEN 

( Bütı;e, İktisat, :Maliye ve Nafıa encümenlerindeıı Heı:i!Pıı ü<:cr fızadan kurulınuşhir. ) 

t . 
Reis 
M. 1L 
K8tip 

Kenan Akmaula r 
Salıei ~]ı·duman 

Tahsiıı lnan1: 
Xi\zun Batur 
li)krrm. AJj ( 'aıı 

Xizanıettiu Ali Sa,· 
ı\vni 'üınlaıbayral · 

Suat Başol 

tstanbult 
Zonguldak 
Zongulda'k 

AntaJyn 
8rzunmı 

Gieesun 
Kastamonu 
Kol' at> li 

Abdülkadir KalaY 
~ükri.i Uluça~-

1\ald Erden 
Hakkı HiHll(•r 

~}müuıt· ıw g-eiPıı ı ( l layilıa ) iş sonu<:landırılmıştır. ( ı / 6:~!) ) 

~o. 

LAYttL\. 

.ı.\Ia.rclin · 

Saınsuıı 

Siird 
Zonguldak 

• 1 

1/ 6:38 ~}ı·t>ğli Kömiiı· lşlrtnwl('l'i kanunu liiyihası ~2 . \"" . 1957 tarihindr 697 4 sayı 

li Kamuı olaı·ak 'kHhul edilıııi~tir . 

. ,• 

MUVAKKAT ENCUMEN 

( BiHc;t>, .\f aliyr w }fi] lt )[iidafaıı encüınen 1 rriııdt>ıı se ı : i le n bı>şrr Azadan kurulmuştur. ) . 

Rris 
)f. .\1. 
Kati1) 

Selfıhattiıı Baysal 
Asını gını·eııı 

('rvat Köstrhi. 
Keıııa 1 Yaşın kılıııı; 
".\Iustafa Rahnıri Sanalan 

~evki Eı·kH 

lız<•t. .1\'kçal Hize 
:\fttırk Poyrazoğhı 

. ~ 
:.\Iuglıt 

.\ hıned :\u d K:.ıdıoğlu Xiğdr 

13olu 
{,\ın kı rı 

( ' () l'\ ı 111 

Bdirıı<' 

l!;rziıı caıı 

l•~rzuruın 

:\lallh<.Lı: Şent'ı· 

Kfız1ın )lcı'.it: 

Şü'krii Uluı:ay 

.\f us i al'a .A• kı:a lı 

:-4inan 'l'('kclioğhı 
~r. :'\nı·Ptiıı Turg-ay 

l~ıwiiııwııı> g!'leu f ( 1 tf'lklif) iş srnıw~landıı·ılıııı~tır. (2, 012 ) 

• (J, HuJilsası 

'I'J•jK IJİF 

Uil'eSUll 

Ko(•aeli 
~amsun 

St>yhan 
Seyhan 
Sivas 

~ ,.:512 ~\nkara ( Atıf Benılerlioğ·lu ) - lstiııılak Kannınmun 27 

mn ınadd<•SİII (' hıir J'ıkı'il iJfınsi hakkınıla 2+ . V 1 . 1907 t aı·ihiııde 7036 sayı 
lı Kanun olıınık bıhııl Pdilıııi~ti.ı· . 
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MUV AK KAT ENCttMEN :. -' 

( Bütı:<'. ,\Iaarif Vl' 0:afııı rn<"Ümenlrrindrıı se~:i:len heşer rıza.dnn kurulmuştur.) (1 ) 

.\lı.ıhlis I.<} tp • .Ankaı·a SülPynıan Kunııwl Gazianteh 
Yııhya Pelvan Balıkesir Xeeıni Ateş İsüınbul 
AH l<'el'l"uh Yürt' l Buı'i-ia :\' ui"İyC' Pıııaı· lzıııiı· 
.\lerit Bnıuiıı Çorı.ı 1h 

Reııızi ('akır lün·s 
.\lelımet Karasaıı Denizli 
Önıeı· l<'anık Sıııııı<: l~iazığ H 0 nızi Biı·and Konyıı 

Şrv:ki l~ı·hr grzunun ~a balıııtti1ı ~önııı r z Konya. 

r~snt 'J'uıwel Rrzuruın Osııı a ıı '1'111'11.11 Tralnon 

l~ııcünıcne gel<' ıı ~ (2 tek11f) iş Dahili .:\izamııanH' ııin 69 tH'll ıııatl<lı•si geı·eğinr<' hüküınsüz kal 
mıştır . (2/ 106. 221 ) 

No. 

:2/ IOG 

Hulftsası 

'I ' I~J([J tFL ı m 
J~rzuruııı ( Dahadıı· J>i.ilger) - GiizPl s~ınatlar Akadeıııi

:-ıi. k•anuıı teklifi 

Haziantrlı (1'-iiilryman Kunııwl) - Oi.izel Sanatlar· AkadP
ıni~inin Moimal'lık n Ş0hiı·<'ilik l•'akiiltesi haliıır ifı·a.ğı 

.\[unınelesi 

Dalıili Nizaınnaınenin 69 ncn rııad 

<lesi g'l' l "C'ğiıı<'<' lıiikünı~o;üz 'kalmı~
t ıl'. 

ha.kkmda Dahili l 'izamnaınenin 6~1 ncu ınacl 

dP~i gf'reğinc(' hükiiınsüz kalını~-

1ıı·. 

MUVAKKAT ENCUMEN 

( Kütı; 0 , .\fali:v('. 'l'icaı-et Y<' Ziraat eııeiinwnlrı·iııdPıı se(:ilPn i.'ıı::tır it z :ı<lan kunılnıuştuı· .) 

Re is 
J\1". M. 
Kiltip 

Aıbidin Potuoğlu 

Sa. lı ııi İşba'kaıı 
Yakup Uiiı·s<'l 

~<' li'ıluıttiıı Baysal 
Asını: Emrem 
C<'ıııil Öndcı · 
Sa ı fthattin Ün 1 ü 

:\' i.izhet Fnat 
.\fuilıittiıı Gi.izelkılııı< : 

Kıl;.o;ı ıııı Oskay 
Haeiın Yılmaz 

ITnşinı Tatlıoğlu 

Bolu 

l~skişehiı

Ordu 
(lo nun 

(: a.ıı k ll'1 

Erzurum 

Gııziantcb 

Kocaeli 
Konya 

Riva!': 
rşak 

Yozga<l 

ı •:n(·ÜııH•ne geiC'n J (1 liiyiha ) i~ soııu<:laııdmlnıışiır. (J / 713 ) 

( l ) Riyaset Diııan1 seçımı yapllnıam1.1f11·. 
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No. Fiulasası 

LAYtH.A 

J / 715 3202 sayılı Türlill.ye Cuınrhudyrlti Ziı·aat Bankası Ka
rnuıuna ek 'kaııun layihlı.~ı 

MUVAKKAT ENCUMEN 

JV.fuaınelesi 

• 

l l . IX. 1967 tarihinde 7052 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş 
ıiı· . 

(•Bütçe, Ylaarif, Ziı·a11.t en<•ü:menl·erind<'n seçilen hf'şcı· fızadan lmı·uhnuştur.) 

Aliye Coşkun 
lbra!him Ay<lııı 
~evki. Erker 

lwis 
~vı:. ·.\J. 
Katıip 

~abri Özcansan 
~ \lcksandros Hacopulw; 
)fuza ffeı· Balaıbıın 

Abidin Potuoğlu 
~adettiıı Ka ı·aca bey 
V eysel V m·ol 

Ankaı:a 

Çanlm·ı 

Jijrzuruııı 

U ümiişam• 

Istanbul 
t znıiı · 

t-Iilmi Duea 
Nüzhet Unat 
Şefint Çağlayan 

Yusuf Ulusoy 

İsmali1 Şener 
Hfı<'li.nı Yı· lnıaz 

I<Js:kişelıir 

Burs-a 
lUrzincan 

Kastamonu 
Kocaeli 
Muş 

'I' ok ad 
Trabzon 
Uşak 

~nciimenr gelen 4 ( 4 teşlif) iş Dahili Xi;ı;anı ııanwn'in 69 ııcu m~tddesi gereğince 'hiikümsüz kal 
ınıştı ı· . ( 2/~17 . 321. 40H. 409 ) 

No. 

2/ 3]7 

2/ 321 

.Hulas:isı 

'l'gı<LlFLI~H 

Bileciık (Şev ki Hasıt·cı ) - Orman Um u ııı 
'J'eşkiHit Kanununa ek kanuu teklifi 

:\füdü ı·lüğii 

Kocaeli (Cemal 'rüzün ) - Orınaıı mühendis muavinle1-i 
nin mes'lek1 teki\mül ·kuı·suna tabi tutuLm'alarına daiı· 

2/ 40R Kocaeli ( Niizhet Un at ve 2 aı!kada§ı ) - Ankaı·a 'l'a eını 
Alet ve Makinalan Yüksek Uzmanlık Okulu mezun
larına «Ziraat makina~arı mühendisi» 1.111V'anının veı"i 1l

ınesi 1hak'kmda 

.M uamel·esi 

Dalıil1 Nizamnamenin 69 ncu mad 
desi gereğince hüküm.sÜ.?; kalmış

tır. 

Dalııili Nizanı namenin 69 ncu mad 

desi gcreğinr<> hüki.i.msüz kalm;~
tır. 

Da:hili Niz.aınnanıenin 69 ncu mad

Qf\Si gereğin~r hi.ikilın..c;;i.ir. kvlmı~
t ır·. 
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No. HulB.sası Muamelesi 

2/ 409 Kocaeli (Nüzhet Unat ve 2 aı-lk:ada~ı) - Zirai nıeslel\: 

öğretiınıi yapan ziraat okullııı·ı ınezunlıanna mesleki 
tekamül kurslal'ı a<;ılması Vf' kurs görenlere «Ziraat 
.ıı.ı.ülhendi<si» unvanı verilmesi hal\ kındaki kanun teklifi Da:hıili Ni'zanıııaınenin 69 ucu nıad

tlesi gereğince hi.i.küınsüz kalım~

tır. 

MUVAKKA T ENCUMEN 

(Vekaletlel'le müteırazır eııcümeıı'lerden SC(~ilen birer azadan kurulmu~tur ) 

Reis 
~.M. 

Kati.p 

Abdülkadir Eryurt 
Ali Galip Bubik 
İ·bra·him Ayflııı 

Erzurum 
Kütahya 
Çankırı 

Zafeı· Gökçe.r 
'rahir Aklınan 
Şevki Gürses 
Sıtkı Salim Burçak 
Adnan Karaosmanoğlu 
Btcın Aybar 

Ankar<a 
Çankın 

Çorum 
Konya 
Manisa 
Mardin 

Ali Ulvi Arıkan 
.M:ustafa Akçalı 
Nurullah ~lısan 'l'olon 
Saınim Yücedere 

Niğde 

Seyhan 
Seyhan 
'fekirdağ 

Yozgad Ali Ünli.isoy 

Encümene gelen 3 (1 tczkere, 2 takı•iı· ) iş Dahili Nizamna,menin 69 ncu maddesi gereğince hü
küınsi.i.z kalmıştır. (8/448, 4/ 253, 276 ) 

No. Hulasası 

'rEZKERB 

3/448 Mülga 1683 sayılı As'keri ve mülld. "''ekaüt Kanununun 
Qı5 noi .maddesinhı 4 ncü fı-kı1asının te-fsiri ll'ltkkmda 
Başvekfi'let tezkel'csi 

4/ 253 

4/ 276 

TAKRİRL1m 

Hakkari (Üheydulla:h Seven) - Türikiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 102 nci maddesinin tefsiri 
hakkında 

'!'unceli (Arslan Bora) - Gayrimenkul kiraları hak
'kındaki 6570 sayılı Kanunun 7 nei madde'!inin b ve c 
l:>cntleriniin tefsiıinc dınh· 

)fuamelesi 

Dalıili Nizaınnamenin 69 ncu mad
desi gereğince h ükümsür, kalını~

tır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu ınad
d('si gereğince hiikümsiiz kalmış

tır. 

Dahili Nizaınnaımenin 69 ncu ma<l 
desi gereğinee hiikümsiiz kalmı~

lu·. 



• 
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Re is 
::u. ~l. 

Kil üp 
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5 KİŞİLİK ENCUMEN 

Ifüscyi n Fıı·at 

:\[uammer Obuz 

Xuı·ettln l~ı·tüı·k 

Hameli Saııcıır 

.:\1 e hııır t Ka ı·tal 
Denizli 
Malııtya 

En{·Üııı('IH' gelen 1 ( 1 tezkeı•c ) i. · encüıneııde luılınıştıl'. 

No. H u Hisası 

'fEZKElm 

:l j:l7 19:H yılında öldürülen vataııclaşhır doloyuıiyle yapılan 

İçel 
Koııya 

Sivas 

.:\I namelesi 

tahkilmt hakkında BaŞYekfılet t('zkeı·csi f~ıı<.:i.iıııeııclcdir. 

[Teşkilatı Esasiye ve Adiiye encümenlerinden mürekkep Tahkikat Encümeni] 

EıwiiıııPııt• g·eleıı 1 (J ııınhtclif ena'l< ) iş l'll('Üıneıı;le 'kalııııştıı·. 

X o. Unlfısam .\ [ nıım e'l es i 

.\[UH'l'EL1l~' EVRAK 

5/ 3 32 vataııJaşın ölcliirü:lıncsi dolayısiyle eski DaJhiliyc ve 
~I illi :\f üdafıaa V c ldlleri hakkında Meclis taUıki1ca<tı 

ac;ılıp nı:ılınıınınsına dniı· .Aı·zuhal Bnciimeıri mazlhatıısı l~n<•i.iınendedir. 



4. Encümenlerin toplantı sayısını gösteren cetrJel 

tQTIMA : F 

Daimi enoümenler 

Adli ye 
Arzuluıl 

Bütçe 
Qa:lJ~ıııa 

DaJhilU~ye 

Divam MuıhasebM 
( l:ti.mrii!k ve tnihi'sarJ.ae 
Haıioiye 

lıktiıs·cı:t 
Ma·ariıf 

Encüımeni 
) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Topla.nıtı 

saıyı:sı 

---
12 

1 
12 
4 

lG 
] 

1 
<) 
•) 

ı 
..., 
u 

,. 

» 
Meclis Hesap'larımn Tetkikı » 

Mıecı.is !Kütüphanesi » 
MH~i ·Müdafaa » 
Münalka}fit 
~.afıa 

» 
» 

Sııhhıat ve :İçtimai 1\lna ,·enet » 

'I'eşki,lrutı Esaısiye » 

'l'icaret » 
Zh•aat » 

Topl81ntı 

'sayı-sı 

2 
2 
:3 
] 

G 
3 
7 
8 
ı 

Muhtelif ve Muvakkat encümenler 

Bütçe ve ZiTaıat encümenıleriı~den !lm
nıJ.an Mu:htelirt Encünıeıı (~/~2, 3R, 
~) o 
'l'e kilfıtı gsasiye Ye .Adliye eneÜ~1~en

lel'inden :kuı·uQıın Muht<e1it Enooıuıem 

(3/ 2. 3, 4, 6, 7, 8. 9, JO, ll , 12, 13, 14, 

ı 6. 18, 26, 27' 28, 29, ·~5) o 
Muvaıkilm·t Enciilmen (2/ 25 M•emnı'1~. r 

hallckmda ) 1 

:Vfuva:kkat 'Eııcüıneıı (1 / 17 EmekH San-
dığı Ka'ımnu) 2 
?ıiuva:k!kat Eııcümeıı r 1 ;~o 'I'üıJIU>re 

pe-t ı·o1l'eı~i haıkıkındıa ) 1 
M"uvnJl\lkat Encümeıı ( 1/ 25, 26 'Ni.rldye 
i'le Ameriıka B. D. ara~ın'd·a V'e'llg,i mu-
afiıye'l'eri halkıkındal 1 
ne~ kişiliık Enciiımen O 



-308 -
tQTlMA : 1 

Daimi encümenler 

Ad:üye Encümıenıi. 

Arzuıh•a.l » 

Bütçıe » 
Çahşına » 
Daıhilıiıye » 
Divaım Muhaısebat » 

Gümrüik ve toMsarlar » 
Hariciy,e » 

:tkt'isat » 
M:a·arii ,. 

Toplantı 

Bayrsı 

- -
86 
'72 

275 
H 
61 
:33 
13 
16 
132 
ö11 

Toplantı 

~aıyıısı -
.Ma.1iye » &6 

·Meıcllis Hegapl·arının 'l'etJk'ilkı » 4 7 
Meclis Kütüp:hrun~i » 15 
MHli Müd.afaa. » ·38 
Mu'll!aJkiaiat 
Na ira 

» 16 
531 

Sılhhaıt Y.e İç.timai IMuaV'ene't ~ 44 
T·eşki'latı E~siye » 2'1 
Ti·ca'I'e't » 41 
ZiraJaıt » 54 

Muhtelit ve Muvakka.t encüınenler 

Aıd'liye ve Dahiliiye encülınenil.ıerıind~n 

kurulan Muhtelit Enciiımen (ı3jl49) 4 
Bütçe ve Ziraıat ·eMümerueri.nden lkuru-
.ıan Muhtelit Encümen (3/32, 33, 34, 38) 2 
Di'V'aını Muhaseibaıt, Bü:tç.e vıe 'MaU'iyıe 

encümenl-erinden ıkuruban Muıht·elıilt Eın

cü.men (3/193, 5/5) 
1'eşkiıl'atı Esasiye v·e Adiiye encüımen
leriııden ıkurulan MuMel;iıt Encümıen 

(:3j167, 177, 187, 200) -1-

Muvıakkat EncÜimen (1/201 Karay{)l'laJrı 
Trıafiık iK anunu ıhalkkıınıdıa) 
Muv.a'kika't Encüımen (1/1'53, 2/6, 26, 33, 
35, 62 Milli Koru'Illma Kıanıunuınun kitr.a-
1ar ıböllüımü ıhaiklkmda) 3ıl 

Muvaılcltat Encümen (2/'78 Y·aıpı vıe 
İmar Eja.nunu ha!Mtında) 12 
Muvıalklkat Encülme:n (3/4'2, 88, 147, 
4/78 Treisider hıaJtlbnda) 7 

Muvıalkikat Enciimen (1/1'70, '1'7ıl , 17·2 
Ara~i V·eı~gilsi hal~kımıda) R 
Muvıalklkat Encümen (1/268 Muıhıtaç 

ıçiftç.illel"e ödünç tohum1ıulk :hıalkkında.) 3 
Muv;aJkıkart E:ncümen i(l1/243, 244 De-
mir, çe'lilk vıe seUü1oz halklkıında) 4 
Muv;aıklkat Encümen (2/141 J.Ji.IC'e lkasa-

ıbası 'hra1t:kınd•a) :ı 

Muv;alk.Jkı!llt Enrcümen ( 1/22'7 Sıe'Yıhan 
Barajı ıhaık:~ında) i) 

•Muvıa'klkat Encümen (2/1'29 Be[ıediyıe 

seçim oranıunu !halkik.ıııdıa) 2 
Muıvflklkat Encüıınen (4/129 ıMıemurln 

ıKiruı:mınunun 84, 85 Jl!ci ınwııddelıeriın'iın 

:te:tlsiri. hıakıkmda) O 
Muıva'l<tkat Encümen ( 1/236 P-eıtı•oı ıKıa-
nttınıı ilralklkında) 7 
5 kişili/k Encünıen O 



1QT!MA : 2 

Daimi enoümenler 

Adleye 
Arzu!Jıaıl 

Bütçıe 

·ÇaJlışmıa 

DaJı.i1~ye 

Ddrvam 'Muhasebaıt 

Giimrüik vıe İnlhiısa·rlar 
Hariıc'iıyıe 

1lkıtisat 
Maarif 

Encümeni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
'» 

» 

Toplantı 

sayısı 

92 
93 

335 
41 
93 
27 
36 
ll 
25 
67 

Toplantı 

·sayısı 

--
Maliıye » 68 
Mec'liıs Hesapl'aı·ının TetJki:kı ,. 31 
Mıecl[s KüWıpıhanıesi » 13 
Mi:ııi ıMüdafaıa » 46 
Münaılml.M » 30. 
Naf~a » 30 
Sı1hhat v.e İçtimM Muavıenet » 53 
Teştkıil1at ı E'sasiıY'e » 16 
Tıicaıret » 5ı1 
ziı,aıat » 62 

Muhtelit ve Muvakka.t encümenler 

Adıliye ve DaM'lıiye encÜ'.meıı1eri'nden 

'kı.ırulıan Muhltel'iıt Enc'iiımıen (3/149) 
Bütçe ve Ziraaıt ~ıcümerıtlıermdeın lku
:ru~an Muıh'tıe'lit Encüımen '(3/247) 
D~vaını Muhasıe!ba!t, Büıtçe v.e Mıaliye 

ıenciilm'errlıerirıdıen kut'Ulıa,n Muıhte1it Em
c'Üım'en {3/193, 248) 
~eşıldUatı Esasiye ve AdLiiye (lncÜımen
iJ.'eritnden ıkurulıan Muıhtıel~ Enıcıiim1e~1 

(3/167, 177, 187, 200, 213, 217, 219, 
220, 221, 222, 226, 227, 231, 249~ 285. 
295, 296, 297, 298, 300, 3'10, •311, '325, 
:326, 327, 328, ·329, 346, 347, 348, ı349 , 

350, 351, 352, 353, 370, 371, 372, 379, 
380, '381, 382, 387, 3·91, 40'4, 405, 406, 
407, 40'8) (4/159, 160, 179) 
Muvaık!kıaıt Encülrneın ·(1/374, '2/ 46, ~61. 

117, 142, 151, 170, ]90, 1'92, 100, 236 , 
253 Tür.k.iy<e CumJhuı'i,yıeıti! Emeıklıi Sarn
dığı ıbıalk'kmda) 

Mt11vıaımkat Encünren (1/95. Kaıu.ulaş

tn·ma ~anunu ha.lkikında) 

.Muv·aık!kat Encülmıe.n (2/169 M~1li K<>· 
rı.tnına Kianunu lkirala·r bölümü tlıalk

llonıda) 

MuvıaJkkıaıt Encümen (1/41'8 1Ger·ztE> ıktt
saJblaısı hıaıklkında) 

M\waıklkaıt Encünıen ('1 / 472 ''l'albii arelt
ter hakkında) 

o 

o 

2 

lı 

13 

15 

Muvalklkat Encüımen (1/474. 2/278 Şe-
ıker Kaınunu lhıaik:kınıda) 6 
Muıvıaıkıka.t EncüJınen (1/181 Onınan Ka-
nuınıu ha'kıkmda) 13 

Muvıalklkat Eııcümen (2/3'68, ı369 iMini 
Korurıma Kianuııu !Jıalkkıınıd.a) 31 
Muvıaklkaıt Encüımıe.n ·(1/44.12, 498 Ödünç 
para vıerme haıkkmda) ( ıİşcyi :Sigorta-
'ları) 2 

MUJVlalmkıaıt Encümen (1/4'76, 476 Ba-
:sın Kıanuınu vıe nıeşir yıdl'i ıyl:e ıi'şienecelk 

cü'riimler haık!kmda) 5 

MuiV'aJklkat EncÜ'm'en (1/497 Göste·ri 
yürüyüşleri hakıkmd.a) 3 
Muvalldkat En0'iimen (2/78 Yıapı -
imar iKaııunu hıa:k:k:mda) 9 

Muvalckat Encüımeın (1/386, 2/30, 18'3, 
115·5 ıMillli ~or:ul):ma h'alklkında) 28 
Muvaıklkat Enciiımen '(12/23'3 Madeırı 
Kıall!tıınu ıhıalklk.mda) 1 
Muvıa1kıkat Encü:ınen (2/21ı1 Turi2llll 
IJmuım Müdürlüğü •teş'ldli ıhalk1kında) 10 
MuVıaık!kat Encü~nen •(1/170, 171, 172, 
Araz~ Ver.giSi haıkkınıda) O 

Muvaıklkat Eıncüımen (2/258 D~vllet Or-
ınan İşlıetmesi ıha!.klkında) O 
Muv·aı1~kat Eıneüımen (2/27•5 Gıda maıd-
d-e~Looi halkkındıa) 5 

• 



• 

- . ll~ 
•roplaııtı 

sayısı 

'l' nplaııt ı 
sayısı 

Muvalkıl{,at Encümen (2ji292 Anlkıa'l~a 

B1ra w• Şarap Tı'abı·iıl\ldarının ·deYl'İ 

haıkıkında ) 

Muvaklka,t Encümen (2/240 'l'ürlkıiye 

C'umthur1yeti E>ıwe:J<.H San:dığı Kanunu 
haJkkmda) 
Mruwııkl"at Encümen (1/ 4·55 Merıkez 

Hrunll1:1a:sı K·anunu 'ha:kkında ) 

Muvafidloat Encüımen (1/ 471, 480, 498, 

G 

2 

2/ 51 Htdeı· V•erg·isi Kanunu ·ha,Jukın(la ) 

Mu vaıl{jkat Encümen (2)1ı83 İk'tümdi 

1)\evıleıt teşekıkü11ıeri halk1kında) 
Muvaık!ka:t ·En:cüımeıı ( :3jı307 , 4j J29. 
J47, 1•66 Meım:urin KanUintmuıı 84 ·v~ 

R5 nci maddıeierinin ·t·e:f1sh·i 'hıal\lkmdıı ) 

Muvnıklkat Encüm~m ( 3/14ı5, J46 Mıill9i 

Konı:nan:a ıbHnll()·ol'arı ha.ltrkınclıa ) 

5 kişıi1lilk Encüımı:-n 

tÇTtMA : ! 

Daimi encümenl'3r 

.\dliyr Encümeni 77 :\faliyf' » 
Arzuhal » 25 1'Ie<'l+s Hı>saphu·ınm 'l' eHd'\n » 
Rütct·e » 306 Meclıi.ls Kütüphanesi » 
Çalışııııı. » 42 :Jfi:l11 Müdıırfna » 
lhhi1iıye » 105 }[ii n alk>a HH » 
Diıvam MuJhasehaıt » 20 N~rfıa » 
(+iimrii!k \"e !nJüsaı·lar » 21 Rıhıhat ve lçtimıı Muavenet » 
Haroiciıye » 18 'l'·eşık·illatı Esasiy·e » 
lıktisat » 15 'l'i•Nı:r'e't » 
Maarif » 72 Zh•aa't » 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

Adliıye ve Dahiliyf' encürmenJ.erirndl:"n 
mürekkep :Muıhtelit Eııtcüınen (B/ 456 ) 
Bütçıe ve Zira.at enffiiınenlerinden ·mÜ
teşelkıkH Muht·elit liJnrü~nen ('3/ 247, 
436 ) 
DirV'anı 1\Iuhasebat, Büıt~ e \"f' Maliye 
E'ne'i~men1el'inden müı·ekkep Muhtf.'lit 
Encümen (3j4Q5) 
Tcşıkiliatı E.sasiıyıe ,-e Adiiye encümeıı 

lerinrlen rmüı•eı]{ıkı>p Mu'hte1'i't Enrümen 
( 4-t. Masull'niyeti 'l'eşriiyf' 'l'. ) 
Mnva:lukaıt · Encümen (1 j 374. 2/46, 61 , 
117. 14'2, 151 , 170, 190 'l'iirfkiye Cunı-. 

hudyreti "Emelk1i Sa ndığ; ) 

~\fnvruldkat Enciimen ( 1/ 665 Ege, Ka
ı·adeıniz ve Oı-. ba - Doğu t}niV.eı~itıefleı'İ') 
Muvıakıltrat Encümen (l j 682 Milli Ko
runma) 

o 

9 

" ., 

17 

M lU\na lkıkat En<ıÜ'lneıı (2/ 368 (Ja.yrı:iıınen

'kul lkil'1a1al'ı halkıkmfla ) 

MnYaıl~k·a1 Encümeın (1/ 611.) Zinıi •mü
(' a.1l ı>l e) 
MUıva'kilmt Enciirmen ( 2j 4JR Es'ki f'S(>l'
JıH ) 

M ll''a.kıka:t E ıı ciiıın en ( 2/ ] 95 Km<unnıoıı . 

ya .mu'htıH: (:oeundar) 
M1wa.klkat Encümen (1/442. 4!)8 !ş~i 
Si •go·rtal•aı'ı Kuru·mn v·e ödün~ paı·a ) 
MuvııD<fluıt Enrüımf'n (1. / 2'3 Au .mahsul
ı el'i) 

Muval\ikM Eıırümen (1j ..J.9R Ödün~ pa
ra) 

Mm~a .k·k:ı ~ Eıwiimen (1/'664 Pr~ı·:o·l Ka
nunu) 

Mı.waıkıkat Eneiimen (1/ 536 Sivil S·a
nmına) 

14 

o 
o 

62 
::J4 
11 
4R 
15 
:1R 
2::ı 

18 
37 
54 

o 

o 

o 

7 

10 

" d 
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'l'ophıniı 

~-;ayısı 

Mnıvıı1ldkat Eıncümeıı (1/7ıl4 MriQlıetrve

'.killleri .Se:çi.mi Kaınunuıuı nm~alkk·art 

ına:dde ·e!Menıınesi ) 1 
Muvaiklmt Encüınen ('2/ 526 Mi'lll ıetve

kiHeri Seç.iımi Kanunu ) 
Mu va.kllt'a•t Encülm'en ( 1/ 612. 2/336 ts-
k8:n Kıanunu) 8 
Mnvaıklkat Enciiımen (2/2111 Turiz·nı 

Umum Müdüı;lüğü· 'beşkili hall{!kında ) 10 
Mıwaıkikaıt Eıncüımen (2/258 Df."v].et 01·-
ınıan İş~·etmeleri haıklkında ) O 
Muvıalkikat Encümıen ( ı3/J'45, 1-:1!6 Mil-
ll Kortl!nma 1951 - 1952 bilanç•olıarı ) O 
Muıvaıltlkat EI11Cümen (1/ 67·5 Gülihıan(' 

k skeri Tıp A:kademi'Si ) 2 
MuvalulNı.t Encü•m('n (1/ 639 Ere'ğH •kö-

1'oplanh 
sayısı 

miirleııi:) 3 
Muvaikıkat BncÜ!men (2/ 512 İst1miruk 

· Ka.nninu maddıe 27) ı 

Muv•alkıkat Encümeıı (2/ 106, 221 Gü-
z·e~ Sıanatılar) O 
Muvaıklk'cllt En;ciünen (l / '7).5 Zieaa:t Han-
ka~n il\ianunıu) 1 
Muvaikıka:t Eneümen (2/317, 32ıl, 40ı8 , 

-1:09 Ormancı vıe •ziraatçı[:a.r ha1klkmıda) 1 O 
M'uvalkik·a.t Encümen (3/448, 4/253, 
276 Eme:kH Sandığı Kıanunu) 3 
5 lüşiiik Em iimen (3/M 1'937 yılıınd-a 

öldür\H.en "·atandn§lar) 2 
'l'eş.fkilatı E'Sasiye ve AcHiıyıe encümen
leriınıden ınüreıklkep TaıbJldllmt Encii.-
mffii (32 yataııdnşın ölcliirüJmesi ) 5 



5. Encümenlerin çalışmalarını özet olarak 

lÇTlMA : F. 

ı-
~ (1) ~ c<S ~ ,..... 

Q;i ca Q.l f ı:: €H ...cı ..... Q.l ·ı:: 
·~. ;:;;;! ~ 

N ~ 
Encümenler <<'\1 a;ı (1) <'\1 

,.:ı E-< E-< 8 

Daimi encümenler 

Ad liye Encümeni 2 3 2 
Arzuhal » 6fi 
Bütçe » 19 1 
Çalışma » 2 
Dahiliye » 7 7 
Divanı Muhasebat » 2fi 3 
Gümrük vf' İnhisarlal' » 
Hariciyf' » lO 
İktisat » 1 
Maarif )) 4-
)fa liye )) ..ı 

Meclis Hesaplarının 'retkiki » 
Meclis Kütüphanesi )) 

:\Iilli Müdafaıı )) 

Münakali'it )) 

Nafıa )) 2 2 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet » 3 
Teşkilatı Esasiye » 1 
Ticaret. )) ! lJ 
Ziraat » 2 

Muhtelit ve Muva.kkat encümenler 

Bütçe ve Ziraat enciimenlerinden kurtılan Mufı. 
telit Encümen 
Teşkilatı Esasiye ve Adiiye Encümenlerinden 
lmrulan Muhtelit Encümen 
Adliye, Dahiliye, Maarif, Divanı Muhasebat, 
Teşltilatı Esasiye, Maliye ve Bütçe encümenle
rinden seçilen 2 şer azadan kurulan Muvakkat 
Encümen (Memurlar hakkında 2/ 25 ) 

3 

19 

1 

gösteren cetvel 

..!( 
;.. 

ı:: ...:: :> § Q.l 
(1) 

"' ı:ı ,_. 
~ ı:ı 

<'\1 Q.l <'\1 
Q; ,§ ..... 

·~= ..... <:,)'! 

,.ı:: ::ı • <'\1 
ı:1 

~ ı:ı <:,)-
Q.l o ı:ı <'\1 

;:;ı ~ rtı ı::ı;ı.ıı:; 

7 5 2 
_( 66 66 

20 20 
2 2 

H 12 2 
2R 2B 

lO f) 4 
2 2 
,) 5 
;) 4 

2 2 

4 2 2 
3 3 
2 ı ] 

4 1 3 
2 2 

3 

19 19 

ı 1 
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Encümenlel' 

Dahiliye. AdliyP, Maarif, ){aliye ve Bütçe en
cümenlerinden Se<:İlCll :3 Cl' azadan kurulan 
::\fuvaltkat EncümE>n (T. C'. Emekli ~and ığı 

hakkında 1/ 1 7) 
Hariciye, Gümrük V\' İnhisa ı·lal', }[aliye ve Büt 
r.e encüınenlerinden seçilen 3 er azadan ku ru
lan Muvakkat Encümen (Türkiye ilP Amerika 
Birleşik Devletleri arasmda vergi muafiyetlPri 
hakkında 1/25, L/26) 
İktisat, Aclliye, Maliye ve Bütçe encümenleriıı
den seçilen 3 . Cl' a.zadan kumlan Mnvakkat En 
cümen (Türkiye Petrolleri hakkmda ı ;30 ) 

fi kişilik Encfımen (3j:37) 

YekCuı 

•) 

~ı 

İQTİMA : ı. 

Daimi encümenler 

Adiiye ~.;ncümeni ı ô 2H 
Arzuhal » 
Bütçe » ı 1.6 1)2 

Çalışma » 3 •) 

B ahiliye » 28 19 
Divanı Muhasebat » H 
Gümrük ve İnhisarlar » 19 
Hariciyc> » ?>7" 2 
İktisa1 » 16 •) 

Maarif » 9 I..J 
"\l[aliyC' » .. J.!'j .ı o 
Meclis Hesaplarının Tetkikı » 

Meclis Kütüphanesi » 15 !) 

Milli Mi.i.dafaa » ı.) !l 
.Münakalat » 10 ., 
Nafıa » ll 6 
Sıhhat ve İçtiınai Muavenet » H of 
Teşkilatı Esasiye » ] 2 
Ticaret » 36 li 
Ziraat » 22 3 

l 

2 2 

J 

ı 

29 tifi J 204 :>3 lfıJ 

.ll :l i) 6:i -1-2 :n 
73 a 7~ 7'2 6 

;) + 18 H7 :11 

li -+ •) 

l 4H ;J!:) ı o 
62 - 110 35 75 

19 18 
60 ;)-+ () 

Hl ıa () 

2:1 ı~ ll 
•) 1 !.):2 7:!. :!.0 

s 5 
. 

;) 

2 :3 29 26 3 
•) 3 2!1 :26 q 

·~ 

1:.! 9 :l 

17 ı.ı 
., 
.ı 

ı 14 1J ;3 

· 1 4- -+ 

48 43 .) 

25 Hl n 

• 
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Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

Adli.n' w Dahili,H rnC'iimenlerimlcn kıwıılan 

-:\Iuhtelit Bncümen 
Biit~:c w Ziı·aat rneürnrıılcı·imlen kurulan :\lulı
telit ·~ncümeıı 

Divanı 1'luhasebat.. Biitçr vr :\faliyr' r1H·iiııırnlr

ı·inden kurulan 1-tuhtrlit Eneürnrıı 
TeşldHHı Esasiye vr Adliyr elH'iiıneıll<•ı·iııılrıı 

kul'Uiaıı :\Tuhtrlit Enc·üıııen 

"\dliyr. Bütç<'. Dahili.vr. :\füııakalilt ve· .\afı~ı 

ı•ıwüınf'ııl<'ı·inclrıı s0çilrn :1 <'1' fizadnıı kumlan 
.\lunıkkat l~ııriim<'n ( K. 'T'ı·afik Kmınıın lHılc 

kıııda 1/ 201 ) 

.. 

, \ - 1 , , "' 

1 
.\dliyr. Bütr:e. n n lıiliyr VI' 'l'irrırrt eııciiınrnlr- '! ' ' l 4 1' ..• 

ı·indeıı sN:ilf'n ,J rı· ilzac1aıı kurulan -:\lu va k kat 
l~ıwÜnH'n C\fill1 l\onuıımı Kanununun Kinılaı· 
lıölümii hrıkkıııd:ı 1 / lfl:ı. 2/ fi. 2j 2fi , 2/ 33 , 2/ 3!'5 , 

:2/ 62 ) 
Adliye, Ri.lt1:f', Dahiliy<' , Mııliy<· w Xafıa encü
ınenlef'inden srçilrn :3 er fızadan kı.u·ul an 1\Iu
vakkat Endimen (SPyhaıı Bamjı hakkıııcl:ı 

1/ 227 ) 
Ad liye, Rii.tçe, İktisat w ..\fa liy<' enrüınrnlerin 
ılf'n st>çilen :1 <'l' fızadaıı kul'ulan l\Iuvakkat Bıı-

<:ümeıı (Pdı·ol Kanunu hakkınila 1/ 2:36) 
.. \dliyl' w Dııhiliyr pneünwnlC'rinc1t>ıı sC'çilrıı 

.ı H azadan kut'ulaıı )fuvakkat l<jıH'ümeıı (Hr
lrdiye Kan unu «Nec:iın» ha k kındıı 2/ 12H ) 
Adliye, Da hiliyr. .\rafıa w fiıhhat vr i ı:tiımı i 
:\f navene1 rneü nırnleı·indC'n src:ilen :) ı' ı· ftzadan 
kunılan ~[nvakkat l<incii ııwn ( Yapı YC tma r 
Kıınunn hakkmdıı 2j 7R ) 

IHi!ı;(', lhıhiliy(', ~faliy(• w Ziraat enciimt>nl c
ı·iııdrıı se(:ilrıı a rı· fızadaıı kurulan M u vakka 1 
Enciiııwıı ( Aı·:ızi Veı·gisi, Veı·gi Fsnl ve kııdı·o 
hakkında 1/ 170, 1/ 171 , 1/ 172) 
Hüt(;e, J)ahiliyt>, .\hliyr V<' .\'"afın eneüınenlr

l'iııdC'ıı se<:ilen 2 şrı· azadnn kurnlan Muvakkat 

EıH:Ünıeıı ( Liee kasahası hakkında 2/ 141 ) 
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Encümrnlcı· 

ı~ütı;r, lkti~at w :;\/[aliye rncümenlel'inden sc<}i
lr ı 5 cı· azadan kurulan Muvakkat Encümen 
(Demi ı· , Çelik ve ~rlüloz hakkında ı /248, l / 244 ) 
Büt<:e, 11aliyr. 'I'iearrt ve Zirant E'neümrnlel'in
den sec::ilrıı :3 cı· azadan kurulan ),ifuvakkat En

cümen (Mnhta<: <:ift<:ilrre önüne:: tohumluk hHk

kmda 1/ 268) 
VrkalE'tlerlc ınütrnazn· eneümrnleı·clrıı sec;:ilen 

ı <'~' azadan kurulan Muvakkat Eneünıen ('rcf
sirlC'r h~.kkmda 3/ 4-2, 3/ 88, 3/ 147, 4/78) 
VE'kalC'tlrrk mütC'nazır rncümrniC'rrlrn SN:ilcn 
ı rı· azarlan kurulan )fuhtelit l<:neiimcn 

5 lü~ilik Bneiiıııcıı (8/ 87 ) 

2 

ı 

3 

1 

Y ekun -!8:2 226 1."14 

İÇTİMA : 2 • 
Daimi encümenler 

~\ılliy\' Enciiıncni 22 46 19 
Al'7:uhııl » 

Hütı:r » 132 1.20 5 
('alı ı:ıımı » 8 5 1 
Dahiliye » 2+ :5-t <) 

1 
•) 

Dh·anı )fuhasehııt » -., 1 R·) :).) ( -

Uüınrük ,.e 1nhisarlar » ll) () 

!I arici~·<' » :)7 '1 2 

lktisat » 9 •) 
•) 

}faaı·it: » :2+ '27 

.\[H lİ)' <' » :H~ 82 (i 

}l<'elis Hesaplarınııı 1'etkikı » 
} [('(' 1 is ICi.itüplıanesi » 
Milli ~tüdH [na » 22 :32 
MiinakHliH » ~) :1 ~ 

Nafıa » 9 fi 
8ıhhat ve 1ı:limai :\hıavenct » çı çı 

'l'eşkiliiü Esı:ısiy<' » 1 çı 

Ticar<'t » 33 1;) 

Ziraat » 29 12 

ı 

· ı 

92 

• 

5 
17 

7 
1 
<) ,, 

] 

,-

1 

4 

2 

ı 

4 

ı 

1 

ö 
rJ) 

2 

1 
J 

]5 976 7~0 2+7 

ı 93 GR .-,-
th) 

3 20 15 fi 

284 170 Jl+ 
]5 13 •) 

8--1 51 ::ı:ı 

136 -t!-l R-l 1 

25 21 + 
61 :36 :2G 

1'' d 12 

fil :2H ·)-) _ _, 

1:27 - R·> l - +."i 

54 41 1'' •) 
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Eıwünıenlf'r 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

Adiiye ve Dahiliye eneünıenlerinden kurulan 
Muhtelit Encümen 
Bütçe ve Ziraat encümenlerinden kurulan ~Iuh
telit Encümen 
Divanı Muhasebat , Bütçe ve }!aliye encümenle
rinden kurulan ~fuhtelit Encümen 
Teşkilatı Esasiye ve Adliyı> encümenlerinden ku
l'Ulan )fuhtclit Encünıen 
Adliye, Biit<:e, Dahiliyc, ::.\barif w )faliye Pncü
menlerinden seçilen 5 f'l' azadan kuı·ulan :\fu
Yakkat Bueümt>n (T. C. Bınekli Sandığı hak
kında 1/ 347, 2/ 46, 2/ 61, '2/ 142, 2/ 151. 2/ 170, 
~/190, 2/ 192. 2/ 196, 2/236, 2/ 2fi3, l/ 3H, 2/ 46, 
~/ 117 , ~/ 151 , 2/ 190, 2/192) 
Adliye, Bütçe, Dahiliye , Maliye vp Xafıa cncü
menlerinden seçilE:'n :~ Cl" azadan kurulan Mu-
vakkat Encüınen ( Geı•ze kasahası hakkında 

1/ 418, 1/ 472) • 
Adliye, Bütçe, Dahiliye, :Vf aliye ve X afıa e ncü
menlerinden seçilen 3 er azadan kurulan Mu
vakkat Enci.iınen (Kamulaştırma Kaınml.l hak
kında 1/95) 
Adliye, Bütçe, Dahiliye ve Ticaret rncümenle
dnden seçilen 2 şer azadan kurulan il{uvakka t 
Enci.imen (Milli Korunma Kanununun Kiralar 
bölümü hakkında 2/ 169 ) 
Adliye, Dahiliy<', ~afıa ve ~ıhhat w !çtimai 
.\Iuavenet encünıeıılerinden seçilen 5 er azadan 
kurulan .\Iuvakkat Encümen ( Yapı ve İmar 
Kanunu hakimıda 2/ 78, 2/78) 
Adliye, Dahiliye ve Ticaret encümenlel'indcn 
seçilen 5 er azadan kurulan Muvakkat Encü
meıı (l\Jilli Korunma Kanunu hakkında 1/ 386, 

2/30, 2/ 83, 2/ 1 55 ) 
Adliye, İktisat , 'J'icaret ve Maliye encümcnle
rindcn seçilen 3 er azadan kurulan ~Iuvakkat 
Enciimeıı C:\'Iaden Kanunu hakkında 2/233) 
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Adliye, Bütçe. Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlal', 
İktisat, Maliye ve Ziraat encüınenlerinden seçi- • 
len 3 er azadan kurulan !\-fuvakkat Eııcümrn • 
(Şeker Kanunu hakkında 1/474, 2/278) l •) •) 

Adliye, Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümeıılc-

rinden seı:ilen 5 er azadan kurulan 1\fuvakluıt 
Encümen (Orman Kanunu hakkında .l/ 181) J 
Adliye, Bütçe, Dahiliye ve 'l'icaret encümenle-
rindcn ·seçilen 5 er azadan kurulan Muvakknt 
En cü men (Milli Korunma Kanunu hakkındıı 
2/368, 2/369 ) 2 2 
Adliye, Bütçe, ~Ualiyc ve Ticaret cııcüıneııledıı-
den seçilen 4 cr azadan kurulını }luvakkat 
Encümen (Ödünç para venne Kanunu hak-
kmda 1/442, 1/ 498) 2 2 •1 

Ad liye ve Dahiliye eııcümeııle ıiııden seçilen 
10 ar azadan kurulan Muvakkat Encünıen 

(Basın Kanunu ve Neşir yoliyle işlenen cürüm-
ler hakkında Kanun 1/475, 1/ 476) 2 <) :! 
Adliye ve Dahiliye enci.inıenlerinden seçilf'n 
7 şer azadan kurulan 1fuvakkat E ncümen 

.. 
(Gösteri yürüyüşleri hakkında 1/ 497 ) 1 
Bütçe, Dahiliye, Maliye ve Ziraat encümenlc-
rinden seçilen 5 cı· azadan kurulan ~ruvakkat 
Encümeu (Arazi Vergisi hakkında 1/ 170. 
1/171, 1/172) 3 3 ;~ 

Bütçe, Dahiliye, Maliye ve Ziraat encüınenle-

rinden seçilen 5 er azadan kurulan Muvakkat 
Encümen (Orman İşletmeleri hakkında 2/ 258 ) 1 
Bütçe, Dahiliye, Maarif ve ){aliye encümenle-
dndeıı seçilen 4 eı· azadan kurulan Muvakkat 
Encümen (Turizm Gm um Miidürlüğü teşki[j 

hakkında 2/ 211 ) 
Bütçe, İktisat, :\faliye Ye '!'icaret eııcüınenlerin-
den SeGilen 3 cr azadan kurulan Muvakkat En-
c üm en ( İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında 
2/183) ı 

Büt<:e ve Maliye encüınenlerinden se~ilen :) er 
azadan kurulan Muvakkat Encüınen (T. C. 
Emekli ~anclığı hakkındn 2/ 240) ı 1 1 
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r~ııcümenler 

Biit<:,e. J>ahiliy<', iktisat. :.\Ialiye ve Tical'et eıı
eümenlerinden scı;ilen 8 eı· azadan kurulan 1 fu 

Yakkat En<'iinwn ( Gıda ınaLtdelrı·i hııkkııHla 

2/ 275) 
Büt<:r. Oüımük Ye 1ııhisarlar. :.\[aliye ve Ziı·aat 
rııcüınenlerinden se<;ilen 5 er azadan kul'ulaıı

:.\fuvakkat Bnclimcn (Ankanı Rint ve Şf!t·ap 
Fahrikasıııııı devı·i hakkında 2/ 292 ) 
Büü:t' . :.\Laliye. İktisat, Günıı·ük ve İnhisarl8l', 
~ I iinııkalfıt Yr Hariei~-e ı>ncüınenlerindeıı sc<:i

lt•n 4 eı· aJ~adaıı kuntlan :.\fuvakkat Eneüıneıı 

(nicler Yergisi Kaııunu hnkkıııcla l / 471. 1/ 480, 

l / .f9H, 2/ öl ) 
nüt<:<' . ..\[ flliyr ve 'l'i<·aı·et rııciiıııcıılerindeıı scc:i

]pn 5 eı- azachnı kurulan }'fuvakkat Bııcüınrıı 

or eı·k('Z Bank ası Kanununun taciili ha kkııırla 
l/ ..J-55 ) 
Dinını }[uhas<.'bılt, Bütc:r. Maliye. TiC'aı·ct ve .7.i 
r;ıat rıwii.ıücnleı·i Riyasrt Divanları ile lıu rnrii

lllf'Jll(' ı ·den SPGilrn 8 er iizf!dan kurulan M m·a k 
kat EnrüııH·n (:.\'[illl Km·nfıma hilihH;oları hak 
kında 8/145, ;)/146) 
Vekal~>ti('t'(' mütenazır enrümenlerdeıı src:ilt?n 
1 pı· fızadan kurulan Mnvakkat Encüınen Dfr

ıııtıi'İll Kanununun 84 Yr R5 ııci maddelerinin 
t<'f~il'i hakkıııda 3j:J07 . ..J./129, 4,1147, -l/ 166) 
. ı ki~ilik Bnrünwn (3/ 37 ) 
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E ncümenler 

Adli,ve Eııcümeııi 

A rzuhal » 

Bütı.:o » 
(,iah l)ına » 

Dahili~-e » 
Divanı Muhasebat » 
Güını·U.k w İn lı isarl aı· » 
Uarici:ve » 
İl\:tisat » 
::\faal'if 
:\tfaliy0. 

» 
» 

)Jrelis H esaplannm Trtk i l<ı » 
Meclis Kütüphııneı;;i » 
":\{illi :M:üdafaa » 

» Miinaluı l ut 

~afııı » 
Rıhhat w !çtinuıi. MuaYeııet » 

Trşkilfıt ı liiRasi~-e » 
Ticaret » 
Zil'nat » 
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!ÇTİMA: 3. 

Daimi encümenler 

22 

167 

3 
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35 • 15 
65 

ct 
18 

22 
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36 
19 

J 69 
10 
69 
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33 
88 

42 

6 
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3 
86 
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1 

4 
13 
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1 
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Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

Adli,vr w Dahili~-e encünu'nlerin

dr.n mürekkep Muhtelit Bncünıen 
Bütçe ve Ziraat encüm<'nlerindrn 
ınüı·ekkep Muhtelit Enciimrn 
DiYanı Mnhasebat , Bütçe· Ye l\fa
liyc encümenl('ri11Cirn ıniil'ekkeıı 

Mnhtelit Enciimen 
'J' eşk1Hitı l~sasiyP w A<lliy<' eneü

ınenlerinden ıııül'ekln>p :.\fuhtelit 
Eıı <·ümen 

( f ) JJ ıı 9 . i:; e nciinıendc kalınt§tır. 

1 

1 

90 
J6 

348 
13 

101 
1:23 
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J23 

(};) 

18 
19 
1+ 
18 
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44 

61 
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36 
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l<;ncüınenler 

.\rlliye. Bütc,:e, Dahiliye, Maarif 
w ~Iali,\·P Pncümenlerinden se<.<i 
leu ;) Pl' i\ımdan kuntian .Niuvak
kat Bn<'Ümen (T. C. Emekli San
dığı hakkında 1/347, 2/46, 2/61. 
~ 117, 2/ 142. 2/151, 2/170, 2/190) 
Adli,\·e, ;it~ı>, :Maliye VI' Ticaret 
PllCÜffif'tıl<'l'iUdt>n seçilen .f er aza 
dan kuı·ulan :H m·akkat Bııcümeıı 
' Ödiinı: para wrme işleri hakkın 

cia J/ 442, 1/ 498 ) 
Adliyc, Büt<:<>, Dahiliye ve Tica
ı-rt eneümenlerinden se~ilen 3 eı· 

i\za au kurulan :Vluvakkat Encü
men ((iayrimenkul kiraları hak
kında 1 / 68:!) 
Adliye, Büt<;('. Oümrük ve İnhi
sarlar, İktisat, '!'icaret, Ziraat en
t'iiınenlerinden seçilen 3 er aza 
ılan kurulan i.\Invakkat Encümeıı 

(Zirai mücadele hakkında 1/615) 
Adliye, Bütçe, Maarif ve Sıhhat 
w İçtimai )fuavenet encümenle
ı·iııdcıı se<:ilen 3 er azadan kuru
lan )fuvakkat Encümen (Korun
maya muhtaç ~.ocuklar hakkında 

~/195) 

Adliye, Büt<:e, )[aliye ve Ticaret 
PllCÜnıenlerinden seçilen -1: el' aza
ılan kurulan Mnvakka1 Encümen 
(Ödün<; para 'crnw hakkında 

1/498) 
Adliye, Dahiliye, Milli Müdafaa 
n• Bütı;:e encümenlerinden seçilen 
:=ı er azadan kurulan Muvakkat 
Encümen (Sh·il savunma hakkın 

da 1/536) 

l 

1 
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2 2 

1 1 
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• 

Encümenleı· 

Adliye, Dahiliye, 'l'e.,<lliilatı Esasi 
ye cıwüınenlerinden seçilen 5 eı· 

~zadan kurulan Muvakkat Encü
men (8e~im Kanunu hakkında 

2/ 526) 
Adliyı>. Dahi li yP, 'I' eşkilatı Esasi 

:ve encüınenterinden seçilen 5 er 
azadan kmttlan Muvakkat Encü 
ıncn (See: im Kanunu hakkında 

1/714) 
~\dliy<· , Büt<:e, Maliy<· v·· Ticaret 
f'UCÜmenleı•İnden seçilen 3 t:'l' aza
dan kurulan Muvakkat EncümPıı 

(Sn mahsulleri hakkmdı:ı 1/ 23) 
Adli,ve, Büt<:e n' Maarif encii 
menleı·indcıı se,ilrıı 5 eı· azadan 
km·ulan Muvakkat Encümen (Es

ki eserler hakkında 2/ 41R ) 
Adliy<'. Büt~e. İktisat ve Maliyt' 
ı•nciimenlerinden SC~ilen ;3 Cl' azn
LlRn kurnlan Mnvakkat Bncümeıı 
( Petrol Kanunu hakkınd:ı 1/664 1 
.\dli,vP, Büt~C.'. Dahiliye Y<' 1'i('a 
ı·pt Pıwüını>nlcrinden seçilen 3 ı>ı· 

fızadan kurtılan Muvakkat Endi 
men ( ~1\filll Konınma hakkında 

2/368) 
Adliye, Biitc.ıc, Dahiliye, Maliye. 
Nafıa ve Ziııuat encümenlerinden 
se~ilen 3 er azadan kurulıın Mu 
vakkat Bncümen (Teknik tiniver
fıİtel<'r i~in istimluk hnkkmda 
1/66[) ) 
Bütçe, Dahi liye, Maarif ve MaliyP 
enciimenlerindcn sec:ih·ıı 4 (']' aza 
dan kurulan Muvakkat Endimen 
(Turizm 1Tınum Mi.ioiidüğii hak 

kınil:ı 2/ 211 ) 
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Bütçe, Dahiliye, Maliye ve Ziraat 
eneümenlerinden seçilen 5 er aza-
dan kurulan Muvakkat Encümen -(Devlet Orman İşletmesi hakkın- • da 2/258) 1 
Bütc:e, Divaııı l\Iulıasebat, .Maliye, 
Ticaret ve Ziraat encümenleri 
Riyasct divanları ile bu encümeıı-
]erden SC~İlen 3 Cl' azadan kuru-
lan Muvakkat E ncümen (Milli 
Korunma hakkında 3jı45, 3/146) 2 2 2 
Bütçe, Dahiliye, Gümrük ve İnhi-
saı·lar, Hariciye, Maliye, N afla, 
Ziraat encümenlerinden seçilen 
3 er azadan kurtılan Muvakkat 
Eııcümen (İskan Kanunu hakkın-
da ı;6ı2, 2/336) ı ı 2 2 
Bütçe, Dalıiliye, Maarif ve Mali-
ye encümenlerinden seçi1 en 3 cr 
azadan kurulan M:uvakkat Encü-
men (Turizm Umunı Müdürlüğü 
teşkili hakkında 2/211) 1 1 1 
Biitçe, Maliye, Ticaret ve Zil·aat 
encümenlerinden seçilen 3 er aza-
dan kurulan Muvakkat Encümen 

, 

(Ziraat Bankası hakkında 1/715) ı 1 ı 

Bütçe, Maliye ve Milli Müdafaa 
encümenlerinden seçilen 5 er aza-
dan kurulan Muvakkat Encümen • 
(İstinılak K. 27 mad. hakkında 

2/512) 1 1 ı 

Bütçe, Maarif ve Ziraat en cü-
menlerinden seçilen 5 er azadan 
kurulan Mnvakkat Encümen (Or-
man cı ve ziraatçiler hakkında 

2/317, 2/321, 2/408, 2/409) 4 4 4 
Bütçe, Maari:f, Nafıa encümenle-
rinden seçilen 5 er azadan kurur 
lan Muvakkat E ncümen (Güzel 
Sanatlar Akademisi hakkında 
2/106, 2/221) • 2 2 2 
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Bütçe, 1\:faarif, Milli .i\füdafaa, 
Sıhlıat ve lçtiınai Muavenet encü-
menlerinden seçilen 3 er azadan 
kurulan Mnvakkat E ncümen 
·(Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
hakkında J /675) 1 1 
Bütçe, İktisat, Maliye ve Nafıa 

cncümeıılerinden sc~ilcn 3 er aza-
dan kurulan Muvakkat Bncüınen 
(Ereğli Kömürleri hakkında 

1/639) 1 1 
Teşkilatı Esasiye ve Adiiye eııcli-

menlerinden mürekkep Tahkikat 
filncümeni (5/3) ı 1 
VekaleUere nüiteııazır eııcünıcn -

1 nı·den seçilen 1 er azad.ın kuru-
lan Muvakkat E ncümen (T. C. 
r~ıncldi Sandığı hakkında 3/448, 
"V253, 4/276) 2 3 3 

,) kişilik Encünıon .(3/37) l 1 ] 

---
Yekftn 512 562 179 26 4 1283 731 9 543 

• 

' 1 
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D. lnzebat Komisyonu 

tQT!MA : .,, 

F'evlkalade iÇ'tİ'ma yılı içi•nıdıe .Re!iSvellci'li Bal.ıkesiı· M elmsu ®sat Budaıkoğl'u 'nun Reisıl'i'ği altında 

İdaTe kmi·r'l~rindeın Kütahryıa 1M'eıbusu 1ırusan Şerif Özgen ve Riya;se't Diıwıını Katipl'e'Iinden K:ayseri 
Me'busu ömer .Mart ilıe Umumi· ıRatip iRefet Se.ren ''deın /kurulan tnız~bat Koımisyonunu i']gi1•endicrece1k 
bir olıwy çıik:ıınamı.ş.tıı- . 

tQTlMA : 1 

Biri:nei Q'Çtima yılı i~inıde R~i Balıikesir 1\febuısu EsaJt \Budaıkoğlu/1nun Reiısli·ği &ıtmda 

İdare Arnidecinden Küıtaıhya Mebusu tlısaın Şerif Ö~geın ve &iyaset Diıvanı K81tiplerindıeın Kıayseri 
Mebu~m Ömer M.aTt jJıe U:mum~ Katip 'Refeıt ~en ' den Jkurtılıan lnzııbat K·oonıiısyonunu :i!1ıgiJ1en!direeeık 
hir dlaıy ç~kim81llll§<tır. 

tQTtMA : 2 

1kinci iç·tima yıh içiın:de Rei~ekili ıBa:lllkıooiT fM.ebusu EsaJt Budalkoğlu '·nun Reisliği ,aııtında İdare 
kmi'rlerindeın Kiocaelli Mıeıbusu Nüz:b:et .Aıkm ~ Riy.aşet Dilva:nı JGitiıpl]leriııden Kayseri ıMielbusu Ömer 
Mart iQ~ Umumi Ka'tiıP iRefet Sez.en'den kurulian lnııvbıaıt ~omisyonunu .i1lgil:endh,ec.elk hlr olay çılk
mrumıştır . 

1QT1MA :S 

Üçüıncir içtiıma yılı içinde .R!eisvıelkiJ.i Ka~ :Meıbusu F1ilkri Ap.aydın'ın Rei~liğıi alıtınıda İdare 
Aırnirleri.rııden Koca:e1i Mıelbuım Nüz!h:e't AJkm ve Riyaıseıt >Dıh"am Ka'tip~·eri'l'lıden Kıaıyıs'el'İ 1M•ebuısu Ömer 
.Mart ile Umumi Katip Ret~ Aezen'·d'Ml kurulıan tnzııf>ıat Komisytoıtl!Unu ilgjQenıd~recelk hir ol111y ~ılk
mrumıştır. 

.. ....... ,.. -< ..... ·+·· 

' 



E. Büyük Millet Meclisine Onuncu· Devrede gelen evrak 

!çtima içinde Y~ ·M~ltisle 
62 Layıiıha 

25 'l'eklıi:f 

37 Teıikeı·e 

75 Taıkrir 

:3 Mu'bıteiJ.iıf evvaık 

lQT!MA : F 

' l ...... , • 

1 .•• ., 
.. ' 

2 085 Mütıe:nıwvıi hususata ®it mrrrıalk w ıa.rzuha.ller 

1 805 Arzuhaıl c&ncümıenine 'V'erilıen 'aNUıhaJl1er 

ı. U.yihalar 

.. ' 

Bu lçtima. içinde gelen (62) layiha.dan (22) si favkal&de (16) sı Birinci, (5) i İkinci, (6) sı 
Uçüncü, içtimalarda re'sen veya birleştirilerek sonuçlandırılmıştır; (1) l&yiha Hükümet tarafın
dan geri alınmış ve (12) si de Da.lıi.U Ni.zamnamenin 69 ncu maddesi gereğince hükümsü.ı kal
mıttır. 

. " . '~ ' . '·ı· •ı~ :· ... "f ~. 1 2. Teklifler 
Bu lçtima. senesi içinde verilen (25) tekliften (5) i fevka.l8.de, (4) ii Birinci, (S) ü İkinci iç

timalarda re'sen veya birleştirilerek sonuçlandınlm.ış (4) ü sahipleri tarafından geri alınmış ve 
(9) teklif de Dahili Ni.zamnamenin 69 ncu maddesi gereğince hükümııüz k&lmı§tır. 

3. Tezkereler 
Bu İçtima senesi içinde gelen (37) tezkereden (8) i fevkal&de, (24) ü Birinci İçtima.da. re 'sen 

v.sya. birleştirilerek sonuçlandırılmı§ (2) si Hükümet tarafından geri alınmış (1) i encümende ve 
(2) si de Dahili Ni.za.ın.ııa.menin 69 ncu maddesi gereğince hükümsüs kalmıştır. 

4. Takrirler 
Bu İçtima sen.9si içinde gelen (75) ta.krirden (8) i fevkalade (63) ü Birinci (2) si tk:i.nci iç. 

timalarda sonuçlandırılmış (2) takrir sahipleri tarafından g.9ri a.l.ııımıştır. 

5. Muhtelif evrak 
Bu İçtima senesi içinde gelen (3) muhtelif evraktan (2) si fevka.li.de lçtima.da. sonuçla.n

dırıhnı.ş , (1) muhtelif evrak da encümende kalmıştır. 

6. Mütevenni hususata ait evrak ve arzuhaller 
Bu İçtima senesi içinde mütevenni işleri ilgilendiren (2 085) evrak ve arzuhal gelmi§ olup 

bunlardan (13) ü mub~lif encümenlere, (6) sı Hususi Kaleme, (589) u Kanunlar Müdürlüğün~ 
{3) ü Zabıt Müdür·lüğiine, (1 420) si Zatişleri ,ve Evrak Müdürlüğüne, (5) i Matbaa Müdürlüğüne, 
(7) si Muhasebe Müdürlüğüne, (75) i Daire Müdürlüğüne, (16) sı Kütüphane Müdürlüğüne ve 
(1) i de Meclis Muhafı.z Bölük Komuta.D.hğ'ına havale edilmiftir. 
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7. Arzuhal Encümenine ha vale edilen arzuhaller 
Bu tçtima senesi içinde Büyük ~illet Meclisine gelen arzuhallerden (1 805) tanesi Arzuhal En

cümenine havale edilıniştir. 
Bunlardan (2) arzuhal evvelce vakı müracaatlanna ek olarak gönderilen arzuhalle!rdir. 
Bu İçtima senesi içinde Meclis Reisliğinden Arzuhal Encümenine havale edilen (1 805) arzu

hal ile geçen Devreden müdevver arzuhaller hakkında yapılan muameleler aşağıdaki cetv.elde gös
terilmiştir. 

İÇT!MA F 

Gelen (1) Gidrn 

4 1'57 

415 

J2 MaDt 195~ .tarjfuinde ıeneümE>nde 
·bulunan :arzulhaHer 
1r2 Miart 1954 tıaı'iliinden 14 Maıyıs 
1954 tarilhin~ kadıar eneihrı'ell(> 1gel~n 

•arzuhıaHeır 

12 Marıt 1954 ta1ihilndeın 14 M.ıayJs 

1954 tarihine fkıad·ar velka11etJıeroen 

~l~n ·arzuhaHer 
913 (•) 14 Mayıs 1954 tarihinden 5 Temmuz 

1954 taıihine kadar ıencümt>ne '1/:E' 

aen ıaıızuhaitl'er 

256 14 Mayı.<:ı 1954 tarıi!hinden 5 'rıernımuz 
1954 tad'hin:e ı.kıada>ı: ve.ka·1~ti1ırd·e~t 

gelen arzuhaH~r 
890 '(•) 5 T.emmuz 19'54 ltar:i:hiınıden 31 Teş

rinieiVVIel 1954 t·ari!hine !kadar encii-

925 

8111 

mene gelen arzuıhalll1er 

5 T·emmuz 1934 ttarillıhıdıen 31 T<e§
I'inievrvel 1954 tarihine ikıulıa'l' ve!ka
leUerden ge1ıen arzuıh.ıall:er 

Yıeıkftrn 

( •) F1eV'kalad:e !çti'ID'a senooi içinde gelen 
a rzulhıa'lıler 

913 + 890 = 1 803 + 2 ıeik v~ tıellcid •ar
zuha!Heri = 1 805 

(1} Bu cetveller Umrıtmi K atiplik raporl,a,
rındaki cetvellere mütenazır olaı·ak hazırlan

mıştır. 

:)45 12 Mant 1954 ·taı·lliınden 14 Mayıs 1954 
tıaıihine kada'!' veıkMet l'el'e gönderHeıı 

arzuıhaliLC'r 

: ~2 14 M-ayıs 1954 tarihi•n(~en 5 Te'l'Ilmuz 
1954 ıt•ar1h.iıne lka'(l'al" vıelkMie'tılere gıöndr

ril•en ıarzuıhallier 

14 Zat ve Eıvralk 1Vlıü1nüı,lüğüne iadt- olu
nan a ı·zu.h 'aller 

Jiıfzenil'en n ı·zuhaliler 

:3 T~e11:gclerj ISa1ıd.rpJıerliııLe ia1de ~~~d.Ni'P .i~·l ~em 

den ka'ldırılıan nrzuhaHer 
T<Jncü 'ın'en]I('W gönderHen arzuhaller 

997 fi '['em m uz 1954 tal'i!hindeın 31 TeşTini

evve·l 19G4 taı,iıhjın ıe lkıadıar lrelkillıe'tler<' 

gönderilrn ar.znhaller 
6 518 31 'l'eşrinievvel 1954 tarihinde eucü

menc1e bulunan arzı.ıhall~L' 

8 l ll Ye-kU. n 



İÇJtiıma i~i!nde Yrükselk MecliSe 
226 Layilia 
1'29 Teklif 
1 7'5 'Deııktere 

6~ 'l'akrir 
18 ıMwhtelif evı•alk 
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lOTtMA : 1 

6 422 Müt·enıev~vi 'hu:susata ıait ıevı'alk ve •arzuhall·er 
4 720 Arzuhıa;l lEncüm:eill'inıe veı-i~en a.ı·zıtııha.ller 

ı. Layihalar . 
Bu İçtima içinde gelen (226) 18.yihadan (149) u Birinci, (38) i İkinci içtimalarda sonuçlan

dırılmış, (24), layiha Hükümet tarafından geri alınmış ve (15) i de Dahili Nizamnamenin 69 
ncu maddesi gereğince hükümsüz kalmıştır. 

2. Teklifler 
Bu içtima senesi içinde gelen (129) tekliften (42) si Birinci, (25) i İkinci, V> i ttçüncü iç

timalarda sonuçlandırılmış (23) ü sahipleri tarıafından geri alınmış ve (38) teklif de Dahili Nizam
namenin 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalmıştır. 

3. Tezkereler 
Bu İçtima senesi içinde gelen (175) tezkereden (105) i Birinci, (28) i İkinci, (8) i Uçüncü, 

içtimalarda sonuçlandınlmış (13) ü Hükümet tarafından geri alınmış ve (21) i de Dahili Ni
zamnamenin 69 ncu maddesi gereğince hükümsi'z kalmıştır. 

4. Takrirler 
Bu İçtima senesi içinde gelen (63) takrirden (35) i Birinci, (8) i İkinci, içtimalarda sonuç

landırılmış (18) takrir sahipleri tarafından geri alınmış ve (2) si de Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsü.ı kalmıştır. 

5. Muhtelif evrak 
Bu İçtima senesi içinde gelen ( 18) muhtelif evraktan (ı 7) si Birinci, ve (ı) i de tkinci içtima

larda sonuçlandınimıştır. 

6. Mütevenni hususata ait evrak ve arzuhaller 
10 ncu Devrenin Birinci toplantısı içinde mütenevvi işleri ilgilendiren (6 422) evrak ve arzu. 

hal gelmiş olup bunlardan (171) i muhtelif encümenlere, (15) i Hususi Kaleme, (1 568) i Ka
nunlar Müdürlüğüne, (1) i IZabıt Müdürlüğ·üne, (2 694) ü Zatişleri ve Evrak Miidürlüğüne, (ı4) ü 
Matbaa Müdürlüğüne, (789) u Muhasebe Müdürlüğüne, (827) si Daire Müdürlüğüne, (14) ü 
Meclis Doktorluğuna, (32) si Milli Saraylar Müdürlüğüne, (29) u Kütüphane Müdürlüğ-üne, 
(6) sı Emniyet Amirliğine, (5) i Meclis Muhafız Bölük Komutanlığına ve (257) si de Başmtihen
disliğe havale edilmiştir. 
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'1. Arzuhal Encümenine havale edilen arzuhaller 
Birinci İçtima senesi içinde Büyük Millet Meclisine gelen arzuhallerden (4 720) t anesi Arzu

hal Encümenine havale edilmiştir. 

Bunlardan (18) arzuhal evvelce vakı müracaatlerine ek olarak gönderilen arzuhallerdir. 
Bu İçtima senesi'içinde Meclis Reisliğinden Arzuhal Encümenine havale edilen (4 720) arzu

hal ile, geçen l çtimadan müdevver arzuhaller hakkında yapılan muameleler aşağıdaki cetvelde gös
terilın.iştir. 

6 518 

tQTtMA 

Aele11 
:;] ~k~nı 1954 tar<ihlndıe fiii('Ümendı• 

nuhınan arzuhalleı· 

1 614 (*) 1 K•asıın 1954 tal'iıhinclen 28 ~uba1 
1955 tanilhiine kiaıclar eııcÜm("'lf' '''e
l~n arzuhall('r 

., 

\19:~ 1 Kasım 1 954 t...c'1ı·ihhıden 28 Şu hat 
1955 tarihırne karlar vekaletleı'<irn 

gı:len aezuıballeı· 

Encüınımıler.den gekn arzuhaAh.'ı· 

691 ( •) 1 M•a·rt 1955 tıar.ilhin<den 21 lVlayıı-; 

1955 tanihine kad·a·r encüınen~ gelf'n 
tLrzuhallcr 

H70 1 Mıaııt 1955 tm·i·hiıw:leıı 21 .\-l.ayıo., 

19:i5 tari!hlinc kadlar \·ekalcıtlerd<>~ı 

grlen arznhalle;· 
Eni'i.imenleıxlcn gclrn arzu'lmller 

:-Hl7 ('ı) 21 ~layıs 1955 tı.n-ihindcn ;~.J Ek~w 

1955 tariıh<inr •knd•al' <'n<'iimeııw gckıı 

a.rzuıhıall e ı· 
21 Mayıs 1955 taı·~h.in<l en :ll gki ııı 

1955 tarihine kadnı· veldl('·tl('tdPıı 

gl'lcn nrzuha:lleı-

l.J. OH \' ekfuı 
("') l~rinr:i 1 çtima s~ nesi içincl-e gelen m· w

hıaHer : 
l 61-ı + 1 69l + ı 397 = .j. 702 + 18 r-k 

\ Pyn t('\cid aı·zuhalleri = 4 720 

ı 

O iden 

1 -ı.o:1 J Kıatiım 1954 tJarihli.rıücn 2H ~ubat I!J54 
tariılıine kaıdar vekaletlere göndeı•ilen 

arzuhaller 
9 Zat ve EvııaJk .Müdürlüğüıne iaıde- olu

nan aPzuhal1er 
2 HıfzedıiJmı arzuıhalleı· 

12 B·elgeloı'i saJh1pleıı"İnf' .iıade cdUiıp işlem

den kaldm.Ian arzuhallrr 
ll' ~~ncüıne nlcı·p gönderi!eJ ı arzulıallı'ı· 

ı U ımınti Heyete sunulaın wrznhallt' r 
;nH 1 Kasım 1954 tıari·hıindeıı 28 Şubat 195;) 

taı,iliinP kııflar karaı·:c bağlanan al'zu
hallc•r 

785 1 Mart 195fi t.a11ilhindcn 21 Mıayıs 195fi 
tarihine kaıd:al' veka}etlet't' gönd('t'i-leıı 

arzu·hahleı· 

1~ Zaıt VI' l~vı•aık Miidürlü~üne iıa.dı(' nin - . 
n:in arzuhruller 

G Helgelcı•i salüplerim' nacle rdilip i~lı'tıı 

d~n 'kal'<.lırılaın arzulııalleı· 

E<ncüın:onlcı'f' göndeııilcn arzuhalıler 

2::! İtLı·azclan soıwa ver~il mıiıı bu lun an ve 
dosyıasiyll(> hirleştı:ir.ilcı•ek lTrnıum~ Hr
·""t~e luıııara 1ha.ğl'anıan arzuh~ıllct 

:2 011 1 Mııl't 195!> barFh<~nden 21 Ma.v-ı:; ID5f> 
t•aroıiıhin(' kada ı· karaı·a hağhınmı a ı·zn 

hııllrı· 

!)H:i ~1 ~\ [ayıs 1955 tarihinden ;n f~küıı HJ:i;) 
tııl'ihim' lm<hr Yekal{'tlcı'(' göndrr"ileıı 

a.rzuh<aller 
i f>02 31 Ekim 1955 tani·hıinde encümend<' bu

lnnwrı arztıha!ll<'r 

14 OR8 Yekün 
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İÇT1MA 2 

\fiitf>ıwvvi lm~usata H>it !'vı·ak H ar..mhallı'l' 

Aı·zuılıaıl l•~ıwünwııiıw n>ı·il!'ıı ıırzuiıaller 

12 !)mı l~vnı:k gdnıiştir. 

ı. Uyihalar .il• • ' .. 

Bu İçtima içinde gelen (257) layihadan (135) i İkinci, (67) si Uçüncü içtimalarda sonuçlıı.nd.l
rılmış, (11) layiha Hükümet tarafından geri almnuş ve (44) ü de Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hülrii.msüz kalnuştır. 

2. Teklifler 
~ .. 

Bu İçtima senesi içinde gelen (220) tekliften (57) si İkinci, (18) i Uçüncü içtimalarda sonuç
landınlmış, (32) teklif sahipleri tarafından geri almmı~tır ve (113) ü de Dahili Ni.zamnamenin 
69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalmıştır. 

3. Tezkereler 
Bu İçtima senesi içinde gelen (200) tezkereden (124) ü İkinci, (28) i Uçüncü içtimalarda 

sonuçlıı.ndırılmış, (22) si Hükümet tarafından ~ui alınmış ve (26) sı da Dahili Nizamnamenin 69 
ncu maddesi gereğince hükümsüz kalmıştır. 

4. Takrirler 
Bu' lçtima senesi içinde gelen (101) takrirdm (58) i İkinci, (1) i Uçüncü içtimalarda sonııç

landınlnuş, (38) takrir sahipleri tarafından c-eri alınmış, (2) si Dahili Nimmnamenin 69 ncu 
maddesi gereğ·ince hükümsıiz ve (2) si de Encü1r.ımde kalmıştır. 

5. Muhtelif evrak 
Bu İçtima senesi içinde gelen (10) muhtebf evraktan (10) u da Uçüncd lçtim.ada sonuçlandı

nlnuştır . 

6. Mütevenni hususata ait evrak ve arzuhaller 
10 ncu Devrenin tkinci toplantısı içinde mütmevvi işleri ilgilendiren (6 770) evrak ve arzu

hal gelmiş olup bunlardan (40) ı muhte)if eııcümenlere, (15) i Hususi Kaleme, (1 962) si Ka
nunlar Müdürlüğüne, (2 655) i Zatişleri ve ~1vrak Müdürlüğüne, (23) ü Matbaa Müdürlüğüne, 
(1 228) i Muhasebe Müdürlüğüne, (549) u Daire Müdürlüğüne, (24) ü Meclis Doktorluğ'Una, (80) i 
Milli Saraylar Müdürlüğüne, (45) i Kütüphane Müdürlüğüne, (11) i Emniyet Amirliğine, (2) si 
Meclis Muhafız Bölük Komutanlığına ve (133) sı da Başmühendisliğe havale edilmiştir. 
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7. Arzuhal Encümenine ha vale edilen arzuhaller 
İkinci İçtima senesi içinde Büyük Millet Meclisine gelen arzuhallerden (4 951) tanesi Arzu

hal Encümenine havale edilmiştir. 
Bu arzuhallerden (542) si evvelce vakı müracaatlerine ek olarak gönderilen arzuhallerdir. 
Bu İçtima senesi içinde Meclis Reisliğinden Arzuhal Encümenine havale edilen (4 951) arzu

hal ile, geçen lçtimada~ müdevver arzuhaller hakkında yapılan muameleler aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir : 

Gelen 
7 502 :ıı Ekim 1955 tariıhind(' encümende 

bulunan arzuhaller 
2 .J-21 ( * ) 1 Kasını J 955 tarihi'llden J Mm1 1956 

tadhirne kadar cncüm<mc gdcn ar
zuhaller 

845 l Kasım t955 tanihi'llden 1 Mart 
I 956 tıadhime kadar v(''kfıletle~·<l('n 

• g·den arzuhaller· 
ii7H ('ı) ı :\ I aı1 1956 tar·l'hind('tı J l'~ylii'l 

19i'ifi tnı-ihin<' kadaı· rneüınen(' griMı 
Ht'ZU'halJe ı · 

710 1 Mart 1956 Uırih ,in<lr1ı 1 Eylül 1956 
tıarihiTie ·kaclnı· V('kıi letlel'(l<'n gt>leıı 

a rzpflıall<'ı ' 

:~ Eneümenlrrdrn grlrıı ııı·zııhn ll rı· 

..J. l O (* ) 1 Eylfıl 1956 tarihin'den 1 Kaınnı 
1956 tıari1hi,nr k:ıdar rııcümene gr l rıı 

arzuhaıller 

102 1 !~ylül 1951i 1al'ihinflen l Kasını 

1956 tarihine kada,. vrkfıiE'tlrrcl eıı 

g-e!Nı aı·zuhalleı· 

1;{ fı7 ı Yekfın 
, 

("') 2 42J + l 578 + 410 = 4 400 + :)42 

ek veya tekit arznhıalleı•i = 4 951 

Giden 
GJ 7 1 Kas]m 1955 tarihinden 1 :Mart 1956 

tarihine kadı-u· vekaletl eı·e gönderBen 
aırzuhalle ı· 

:n Zat ve Evı·ak Müdüı·lüğ iine iade olunan 
a ı ·zuhrallıe r 

H Bolgeleri sahipleriıııo iade edHip işlem
<lcn ::kaldm~an a ı·zuhallee 

~ l•~ııcüıııen l ere giinder11en arznhaller· 
!3 174- Knrnl'a hağl ıınan arzuhaNe ı· 

234 l Mart J956 t a l'i hıiınden l<Jy l ('ıl J9.j6 
tar~hilnıt> kıa ıdıa r vckilletlere gönde ı·ilen 

a!l'zulıaller 

rı:1 Z :ıt vr Evrak Miirlii ı<liiğ'üne i ıadr ohı nmı 

ar·zu halleı · 

10 Brlgcl ı<'ri sahiplrrüır i :ıcLc eelHip iş lem 

den kaldırı l nn aı·zuhalJ E't' 

-! !i}nciiınenlerP gönıclerilen a ı·zuha ll-e ı · 

4 271 Ka ııaııa bağl ıınan nrzuhallE'r 

(j;) ı Eylül 1956 1ıarihirııdcn 1 Kasım 195(i 
üı riıh~ne kacl:u ve'kaletlE"re gönd'eı,il e~ıı 

a ı ·zuhallrı· 
G OHf'i :J ı Ekim 1956 tn ı·ihinde em•limeııde bu

lunan arzU'lı a llN 

1:3 57 1 Yeküıı 
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l çtima ic:inde Y ülo;<'k .:\I eC'lıise 
L72 Lfıyih a 

152 1'P'k J:i.f' 
142 'l'C'Zk•C' I'<' 
7(i 'J'a k ri r 
l t Jluh1elif ev ı ıak 

7 -4 H7 .vl üt<'ıwvv i hmmsat;ı aH <' Vrak vt' a.rzuhall<'r 
:ı k l-l- r\ ı·znha l En eünı<'ııi· ıw \'C ı ,il <' n anm haller 

1 1 H:-ı;) J<jvrak g·e lm işt i r. . -
ı. Layihalar 

Bu İçtima içinde gelen (172) layihadan (119) u Üçüncü İçtimada sonuçlandırılmış, (3) layi
ha Hükümet tarafından geri alınmış ve (50) si de Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğin
ce hükümsüz kalmıştır . 

2. Teklifler 
Bu İçtima senesi içinde gelen (152) tekliften (12) si Üçüncü İçtimada sonuçlandınlmış, (9) tek 

lif sahipleri tarafından geri alınmış vc;: (131) teklif de Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi gere
ğ·ince hükümsüz kalmıştır . 

3. Tezkereler 
Bu İçtima senesi içinde gelen (142) tezkereden (81) i Üçüncü İçtimada sonuçlandınlmış, 

(14) ü Hükümet tarafından geri alınmış, (6) sı Hükümete iade edilmiş, (35) i Dahili nizarnname
nin 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz ve (5) i de encüınende kalmıştır. 

4. Takrirler 
Bu İçtiına senesi içinde gelen (76) takrirden (34) ü Üçüncü İçtimada sonuçlandırılmış, (34) 

takrir sahipleri tarafından geri alınmış, (5) i Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğince 
hükümsüz ve (3) takrir de encümende kalmıştır. 

5. Muhtelif evrak 
Bu İçtima senesi içind:3 gelen (12) muhtelif evraktan (11) i İkinci, (1 ) i de Üçüncü içtima

larda sonuçlandınımıştır . 

6. Mütevenni hususata ait evrak ve arzuhaller 
10 ncu Devrenin Uçün\3ü toplantısı içinde mütenevvi işleri ilgilendiren (7 487) evrak ve ar

zuhal gelmiş olup bunlardan (121) i muhtelif encümenlere, (3) ü Hususi Kaleme, (1 637) si 
Ka'nunlar Müdürlüğüne, (2 621) i Zatişleri ve Evrak Müdürlüğüne, (10) u Matbaa Müdürlüğü
ne, (1 573) ü Muhasebe Müdürlüğ·üne, (426) sı Daire Müdürlüğüne, (1) i Meclis Doktorluğu
na, (6) sı Bütçe Kalemi Müdürlüğüne, (25) i Kütüpane Müdürlüğüne, (5) i Emniyet Amiıliğine, 
(6) sı Meclis Muhafız Bölük Komutanlığına (25) i Milli Saraylar Müdürlüğüne, ve (28) i de Baş
mühendisliğe havale edilmiştir . 
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7. Arzuhal Encümenine havale edilen arzuhaller 
Uçüncü lçtima senesi içinde Büyük Millet Meclisine gelen arzuhallerden (3 814) tanesi Ar

zuhal Encümenine havale edilmiştir. 
Bu ar.zuhallerden (237) si evvelce vakı müracaatlerine ek olarak gönderilen arzuhallerdir .. 
Bu lçtima senesi içinde Meclis Reisliğindeıı Arzuhal Encümenine havale edilen (3 814) arzu

hal ile, geçen lçtimadan müdevver a.r.zuhaller baklanda yapılan muameleler aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir. 

O elen 

.ı OH6 1 Kaısını 1956 tarilııirııdr ı>Jwliıııl•ndı• 

Iminnan arzuhıalleı· 
626 r~ ı 1 Kasım 1956 tariılırinden ~8 ~ubat 

1957 taı•ih:ine kada ı· <'lH'iiııı<:'ııe ı;\'elen 

arzuıhaıHer 

:n :-ı ı Kasım 1956 taı·ihindt>ıı 2H Şubat 
ı 957 tar~hiuı.c ka.daı· vokah~tlerxlen 

gelen :u•zıihaller 
['irwiimenl.crden gPien ıı ı·zuhaller 

382 ( 0 ) ı .\laı·t 1957 tal'ilıJ.ind{•n :U Haziraıı 
1957 tanilhiıne kadar rnci.i'lllenr gelen 
ımmhıall r r· 

202 ı J l art ı 957 t•arihin·d<'n ~..J. Hazlı·aıı 

1957 tıaıibiınr kad~tı· vralrtlt'·txl.crı 

gelen arzuhalleı· 
Rnrümrnlerdrn .g-elen arzuhallpı· 

il69 (jj) 24 HaziPan 1957 tarihrindrn ll Jr;y. 
lfıl 1957 tat>ilhin ı• lnıclal" rneiimrrır 

76 

2 7 1 ~ 

gel<'n nı·zuhı:ıllf>r 

24 Hazit>ıw 1957 tıarihimd(•n 11 l<;y 
li\1 1957 taı,i hiHe k!adar vekaJetl<>ı'

<len g€l•e-n arzuıfı .'tllrı· 

1940 senesi<nd ~n 1954 senesine ka
dar v•ekiUetlrı•dr-n gelrn ~rrzuh.alle ı · 

lll "'.f """ ~~ .., • r - 1 • • ,. 

. "'1· .. 

ll ~74 

( •ı 62H + ı :ıA2 t- :,69 = :~ ;,n + 2:n 
t'k Vf'.va t<"kid veyıı ll l<Jylfı l 19!17 - l K asını 

Hlfi7 arıısında gelen arzuhallrı· = ;{ HI-i 

:ı 

•) 
o) 

Uide11 

2()2 1 l<ıasıııı 1 !l:JG tıaı·i· hindeıı 2~ ~u'b.ı~t l!l:l7 
taııil:ııirn.e kıtdıaı· ,·eka.J,et.Jpre gönd<>ı·nen 

arzuhaller 
.)0 

l:i 

.. 
o) 

l 
032 

175 

~2 

ı o 

() 

:{ 

on 

74 

ZaL ,~e [r~vrak :\ l üdüdiiğüıw i~u:l.e olu 
nan aı•zuhal ler 

Belgeleı-i swb:ipleı-:in<> ia•de edil ip işlenı

ılcn kakb ı·ılan anmha.lleı· 

Eneümenleı·r gönderiılen arzuhalleı· 

Riy;asete iıade olunan al'zu•hallrr 
Karaı·a ))ağlanmı aı·zuhal l er 

l Mal't 1957 ü~ı,ilırindmı 24- Hazi raın 1957 
tal'ih1nP •kadar n•kfıletl<' ı 'r gönd<•ı·ilf>n 

a ı•zuha:hler· 

Zat ve Evı•aJk Miidü ı•lüğline iıade ol tmwn 
arzuhaller 
Belg·eleni sah'iplrı•inP iade edilip iş l em

dP>n kaldırılan ıw:~.uhallrı· 

l~ıwlinıeıılere gönder-il-en arzuhallrl" 
lmyııtJScıt·<' göıwl eri Im <1'1'ZU'ha l ıl rı· 

Karanı hağlaııan atznha l leı-

~4 llaziı•an 1957 taı•ih:iınc l cıı J l l~ylfi l 

1957 t aı-iıhıiıw kadar vrkftl rt l<'l'(' gönde
ııil <'n a· ı·z n 'ha 1 1 e ı· 

7(i Z•at v<:' Evra k M ii d ii ı ·lüğiinr iarlr ı•di

lrıı aı·znhallı,ı· 

~~ B rlgrleı-1 ~a.hi plpı·i·ue i ·ııdr rdiliıı i!ileııı

d<'ll lwldıı·ıhın an:uhııllrı-

~ı 

:) 12() 

ı Oll 

i'~nrünırn l e ı·r goiind<•ı•ilrıı nı·zuhallc>ı· 

f-l ıfzN!ilrıı aı·zn ıh a ll rr 

Karııı ·ıı ha.ğ,1a ıwı ıı ıı ı ·zu hallrl' 

1 l gyh1l 1%7 dr enriime-ndr kaJaıı ar-
zuhalJC' ı' 

Ll 974 Yrkun 
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Devre X 

lQTlMA : F . 

LAYtHAL.AıR 

Ma'kin.a ve K-imya Errdüstriısi Kurumu 
Ilmnun }ayj!hası (Bütç'e Encümeniııe) 

Kanununa eık 

lnihisarlar Uımum Mü.düd'üğ;ii v,e Gümvülk Mrulb.rufaza 
Ulmum Kumandaınlığı işç..ileriıne ililvıe tediye Y'aprlması 

hkıkmda ,kanun layıihası (Bütçe Encümenine ) 

Türikiye VaJkıflar Ba.nıkası 'Dülik Anorrim Ortaıklığı Kia
rı:ununun 1'5 nC:i ımaıddesiııin ttJad:ili hakikınıda ıkanun 1a
yilh88ı ('Ticaret ve Bütçe encümenlerine ) 

l/4 Amme himnetlerinv muhassas olup kullanılmasına lü
zuım 'k,almıyan gaıyrimıenkuJılerin tas:lliiyıesi lhaı&mda ka-

Mu amelesi 

9. V1 . 1954 tarihinde 642l sayı lı 

Kanun olarak ka bul edilmiştir. 

( İçtimu : ~'.) 

:!6 . l. l955 taı·ihinde 6-t-5~ sayılı 

Kanun olarak kabul edilıniştiı· . 

( 1çtiına : 1 ) 

ll V I . l954 tarihinde 641fi sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

( İ~tinıa : 1<'. ı 

nun l 'ayıiıhaısı ( Ma~zye vr l31i'tx~e enrüımeıüerine ) ~5 . XJ . l955 tarihinıle Hükümet 

1/5 Türkiye He Paıkistan arasında AikdediQ'Cll Postrune İş 
Birl~ğıi Andl.aşmıısımıı tasdiıkıne da.ir ka nun 1ayıilh ıası 

. tarafından geri alınmıştır 

(P. : 31 - l c.tima : 2) 

(Hariciye Encümenine ı ll . Vl . 1954 tarihinde 6416 sayılı 

l/6 

1/7 

ll 

MHli Müdwfaa VıekiıJetine aiıt i? yerlıerinde ~alı.<J'tırılan 

i§çillıere H&ve t,ediye yapılması haJklloııd'a 1kamm l'ilyi

hası (ıBütçe Enciiıznenine ) 

1954 mail yılı Muvazıenei U ınumitye Kanunu na bağlı ceıt
veUe'dd.e değişiıkHik yapılması ha'rokınıhı lkıanun 13-yilha
sı ( Bi:iıtçıe Encüımenine ) 

Kıocweli vi1layıetine baği ı AdwpaZ'an kazasında ( Salka.r
ya) adiyle yıenıi.lden ıbiır viHl.yıeıt, 'kurulması lha!ldnııda 'ka 

nun la yilhas ı ( iDahiliıye ve Bütçe '('ncümenlel'linıe) 

Kanun olarak kabul edilıniştiı·. 

(tı<t i ımı : 11' .) 

~6 . ll . 1955 tarihinde 6452 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( !çtiına : 1) 

~ı . VJ . 1954 tarihindı:ı 64 14 sayılı 
Kanun olaı·ak kahul edilrrıiştir. 

( İçtirı • a : F.ı 

14 . vı . 1954 tarihinde 64J 9 sayılı 
f\:ııınn olaı·ak k:ıhnJ edilmişth·. 

(tçtima : F'.) 
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Hulasa~n 

MaLatya v'rH1yetiıne ıbağh Adıy;aman ·kazasında (Adıyıa.

man) adiyl•e yenilden 'bk viılıayet kurulunası ha.klkında 

•kanun lfty~hası (:Dahiliyıe ve Bürtç~ •enl(}funeniJiednıe) 

' 
Dervlet llav•ayollar.ı Umum Müdürlıüğü 1954 mali yılı 
Bü'tıçe lfanununa !bağlı (A/ 1) işaretli cet<vdde değiş~k
Hk yapı:lm.ıu>ı hwklkında kanun layıilhası, (Bütçe Encü

:ınenine ) 

J 954 mali yılı Muvazenei Umumiye Kıaııunurra bağlı 
(A/1) ve (A/ 2) iŞaretli cet•vd~•erde dıeğişilklilk yapı·lmaısı 

halkJkınlda ·kıa.nun lfı.yiıhası (iBüıt<:'{> En:cümeniıne ) 

1'954: mali yılı Muv.azenei Uımurmiye Kanununun 117 nd 
madclesi·ni:n değıişıtJirilmesi• lhaılillnnda kanun layiıhası 

(Bütçe Ene'üımenine ) 

l / W ı\ımeriıka. Birl'eşilk Devletleri vıc Avrupa IDlwnoorıiık iş 
Biırliğiıne da.h'il memleıketlerl~ Borçlanma.. Yardım ıve 

Ödeme an1a~maı:an all.rdi iı;ıin Hülkünıete sa•llahioyet •vıeril

mesine dair 5.,tJ36 sayılı Kanunuıı merlyet müddetinin 
u:twtılması ıhaJ<'kmlda \{anun Uiyii1hası ('Haricıiye ve Bütçe 

e ne-ii menlerıine ) 

I / J4 Türkiye Cuıınhuriyeti H.ı'ı.kümeii ih> Romanya Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Nisan 1954 hı ı·i 

hinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 'l'ediy<' Anla~

maları ve ekieri ilc tasfiye protokolü.ııüıı tasd i kı 
hakkında kanun layihası (1-Tariciye V(' 'l'icar·et NWÜ · 

Muamelesi 

14. vı . J954 tarihinde 6o.iJ8 sayıh 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : F. ) 

9 . VJ . 1954 tarihinde 6413 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

( I~t:iuın : F. ) 

H . VI . 1954 tarihin dt> 6-d 4 sayılı 
Kanun olarak kabtıl edilmişti!' . 

(İGtiına F. ) 

• 

9 . Vl . 1954 tarihinde 6~ ı .ı sa~·ılı 

Kantm olarak kabul cdiimiştir. 
( İ~tiına : F. ) 

1 ~ Vl . 1954 tarihinde 6417 sayılı 

Kanun· olarak kabul edilın4tir. 
( İ~tima : F. \ 

' menlerine) !) . 1J . 1955 tarihindt> 646-1: sayılı 

lj/15 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fedeati:t: Halk 
Cumhuriyeti arasında imzalanan, 1 Nisan 1954 . :3J 

Mart 1955 devresindeki mal mübadelelerine ait pr()

tokol ile melfufu mektupların kabulü hakkında ka
nun layihası (Hariciye ve Ticarel rncünırnJeeine ı 

Kanuu olarak kabul ediiıniştir. 
(İçtima : 1) 

9 . ll . 1955 tarilıiııd. · 6.Jfı3 sa.vıJı 

Kanun olaı•ak kabul edilmiştir. 
!İçtima : l ı 
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1954 mali yılı .Muvazenei Unıunıiye Kanununa bağlı 

( .Ajl) işaretli cetvelde deği§iklik yapılnHıHı 1ıak kınchı 

l<anuıı layihası (Bütçe Encüınenin.e) 

'l'ürkiye Oımıhuriyeti. EmekH Sandığı Kanununun 
ha.zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lilyih:ısı 

(Dahiliye, Adliye, Maarif ve Büt~e encümenlel'ine ) 

Devlet Su İşleri Umum Müdürliiift1954 yıl;· bütçesine 
ımınzam tahsisat veeilmesi hakkında kanun li\yih:ıı-ıı 

Muamelesi 

18. Vl. 1954 tadiünde 6420 sayılı 
'Kanun olı.mık kabul cdilmiştiı·. 

( f(;tinuı : 1•'.) 

~ 1 . vı o 1954 tal'ihindc 6422 sayılı 
Kanun olarak kabul edilıni§tir. 

( 1çtiına : P'.) 

(Bütçe Encümenine) 18. VI. 1954 tarihinde 6421 sayılı 

l/19 

l / 20 

1/21 

1/ 22 

Milletvekilleri Se(:imi Kanunuımn bazı maddelerinin 
değiştirilmesine \' b~ zı maddelerinin l<'alıdırıhnasnıa 

(lair kanun lii.yihaHı (Dahiliye ''e Adiiye encü:men
lcrinc) 

Kıı·§ehir vilayetinin l<aldırılına~sına ve Nevşehir }{aza
ı:nııtln (Nevşehir) adı ile yeniden bit· vilayet kurulma
sına d ai ı· kanun la.yiıhası ( Oahil'iyr \'C Büt~c e'nciimen
Jeıine ) 

Beden Terbiyeı.-i 'Gınum Müdürlüğü 1952 mali yılı He
sabı Kati kamnı layihası (DiV'anı Muhaseba:t Encü:me
nine) 

Öh:üler Kauuııuııuıı bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu )t,anuna bazı maddeler cıklennıesıne dair kanuıı 
Ji1yiha~ı (:!iktisat, Dahillye ve Aldliye encüm'enlcrine) 

~u :\Jahsulleıi kaıınını layihası 
(·art't YC Büt<:e encümenlerinc) 

(.Adliye, Maliyr, 'J'i-

1 / 2+ Yenid(• n yapılıucak su işleı·i i <,:İn gelecc-k yıllara sun 
ta ah hütl ere giti.şilnıetrine mezuniyet verilııı~i ha:kkı n
daki 3132, 3100, 4649 ve 5259 sayılr kanunlar~ı ek ka-

Kanuıı olarak kahnl edilıniştit. 

( İ~t.ima : F. ) 

30. VI. 1954: tarihinde G.ı28 sayılı 
Kanun olarak kabul edilruiştiı·. 

( tı:tiına : F'. ) 

:30 . V [ . J 954 tarihinde 64~9 sayı lı 
Kanun olarak kabul edilmi§tİL". 

(İçtiına : F .) 

Dahili Nizamııameniıı 119 nru 
maddesi gereğince hükiinır.;ti.z kal 
nııştn·. 

21 V. 1955 1arihinde 66~1 sayılı 
Kıınun ola ı·a k kabul cdilıniştir. 

(İ<:tima : 1) 

1 >ahili ~izamnaıneııiıı ô9 mu 
ınaddcı-;i geı·eğincr hüküınsüz kal 
nıı~'tıı·. 

nun ]ayihası (Nafıa ve Büt<)e encüınenl~rine) :{O VI. 1954 tarihinde 6425 sa;nlı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

, (İçtinıa : F. ) 
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Türkiy(' Cumhuriyeti il~ Amerika Birleşik Devletleri 
al'asmda «Kuzey Atıantik Andlaşmasına Tıaraf Dev
ı e>tler a nuanda, Kuvvetl,el'inin Statüsiine dair Sözl:eş

nıe» nin tatbikatma ınütaalHk Aıılaşmamn ka!bulü halt
kmda kanun layihası (Hariciye, Giiınrük w tnhisar
laı· , ,,faliye ve Büt<:c cncümeıılerine ) 

'l'üddyr ile Amcri'ka Birleşik Devl etlcı'i aı·asnulakri Ver
~i. ::'ıfuafiyetle-l'i Anlaşmasmın tasdikme dair kanun la 
yihası (Ha·Yi •iye, Gümrük ve İnhisaı·l;ır, ),{aliy<' YI' 

Büt~e encümenlrrine) 

Dt'vlet Havayolları Umuuı l\Iüdül'lüğü J 95-+ mali yıb 
Büt<:e Kanununa bağlı (A/ J ) işaı·etli ertveld<' değişik
lik yapılması hlıikkında lnmun 15yihası {FHi.t<:e Eııcü
ınenine ) 

!stanbul Telmik Üııiver::,itesi 195+ yılı Bütçıe ·Kanunu
na bağlı (A/1 ) ' 'c (A/ 2) işaretli cetvelde d<'ğişiklik 
yapılması hal<1kıııdıı kanun li\~r1h;ısı (ıBi.it~e Encüme
ııine ) 

1954 mali yılı ::'ıluvazenei Uınumiye Kanununa bağlı 
(A/1) işaı-etl'i cetvelde uıünakale yapılınası hakimıda 
kanun Hi.yihası (Bi.itc:e EneÜ'l.1lf'nine) 

'l'üı ·kiyc Peüollt'l'i A.nonüıı Ortaklığı Kanununa iki 
ınaclde He bu km unun 13 ncü nıa 'dclesine bir fıkra rk
lcnınc~':ine dair kanun Hlyihas1 (Ad liye, Hütc:e, İkti
sat ,.r }] rı;;nif encümcnlerline) 

Çeltik l'Jkinıi kanunu lfı.yihası ( Ziı•aat , Dahiliye, • ' ılı~ 
hat ve tçtim;ıj :;\f uavcnet, Ad H ye ve Bi:i.t~e enciimenle
ıiıw) 

X akdi Tazminat Kanununun 1: 2 ve 4 ncü maddclcı ini11 
değiştiıilıne:siııe dair kanun layihası (Dahiliye, Oi.iilıl'ük 

Ye İıılıhmı ·lar ,.e Bütı;c cnrürtı.enlm·inr) 

Muamelesi 

:30 . VI . 19-4 tarihinde 642i sayılı 
Kmnm ol;ırak kabul edilmiştir. 

{t0tio1a : 1<'.) 

30 . Vl . 1954 tarihinde 6426 sa~·ılı 

Kanun olarak ka bul edilmiştiı·. 

( !çtinıa : F. ) 

:2 . VII . l 954 tarihinde 6-!3 1 sayı 1 ı 
Kanun olar;ık kabul edilmiştir. 

. ( İçtinıa : F. ) 

~ . V ll . 1 954 tarihinde 6-ı32 sayılı 
Kanun olıırnl;: kabul edilmiştir. 

( İ<:tiına : F .) 

{ 

2 . , -H . 1954 tarihinde 6430 sayılı 
Ka nu n olıua k k n bul edilmiştir. 

( tçtiına : P. ) 

~ . VII . 1954 tarihinde 64'J3 sayılı 
Kaınuı olarak kabul edilmiştir. 

(!~tima : F. ) 

Dalıili ~izııınnamenin (.9 neu 
maddesi gereğince lıüküınsüz kal
mıştır. 

13 . IY. t955 tarihinde 6535 sayılı 
Kanun olarak ka.bul edilmiştiı·. 

(İçthn ;ı : 1) 

• 
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ı9 Eylül IH-19 tarihinde Cencn'(''dc akdolunaıı «Kaı·.:ı.yol

ları Trafik Sözleşmesi » ile on ekiııe ve cı:Halen işgal altm
daki memleketler ve topraklar~ ıniitcdaiı· Protokol» e itti 
hakmuz hakkında kanun Jfıyihası ( UariciyP vf' N af w J<;n
eümenlerine) 

Sanayi standardizasyon uzmanı celbi hususunda 1\irle~

rnir; Milletlcı· Teknik Yardım Teşkilatı ile akdoluMn 8 
sayılı I<;k Anlaşmanın tasdikı hakkında kanun Hiyihası 
( Haı-:iri,ve VI' İktisat eııci.imenlel'iııe) 

1 3.) ~ap H.astalığ .ı .Avrupa .Mücadele Komisyonu Ktıtuln~ An 
laşmasına iltihakmuz hakkında kanun lftyihası ( Ual'ici 
' 'E' /';iraat enciinwnl('l'İnr) 

1/ 36 Ziraat Odalan ve ıü·aat Odalan .Birliğ-i kanunu l<."v iha
sı (Ziraat \'C Adiiye encümcnleı-:iııe\ 

ı /37 

ı 138 

Devlet Kitap! arı Döner Sermayesi hakl}ı ndaki 4:9 !-0 ve 

fi760 sayılı kanunlarda değişiklik yapılınasına dail' kanun 

la.vihası ( Maarif ve Bi.it<.:c encümenlcı-in1' :ı 

1949 mali yılı Hesabı Kati ·kanunu Hi.yihası ( J>i.vam Mu
hasebat ı<Jncümeıunc ) 

1 ; 3~ 1950 mali yılı Hesabı Kati Kanuını: lfı~· ilutı>ı ( Divanı Alnha
.ı.;eha1 Enciimeııine ) 

1; 40 ı 951 mali yılı Hesabı lüti kaınınu lfıyihası (Divan ı .\f uha-
sebat Fln<'Ümeniıw ) \ 

1; +1 1952 mali yılt Hesabı Kati kanunu lıl,vihıuıı ( Divanı ı.\'hıha

~ebat E ncümenine) 

ı 14:! Beden Tel'biyesi Unuını :.VIüdürli.iğii 1948 mali yılı llrsahı 

Muamelesi 

l . V . 1.955 tarihinde 65J7 sayılı 

Kanun olaı·ak kabul cdilruiştir. 

( İçtima : 1) 

25 . Ili . 1955 tarihinde 6526 sayı 1 ı 
Kanun olarak kabul edilıniştİı'. 

( İçtin.a : 1) 

25 . lll . 1955 tarihinde 6520 sayılı 

Kanun olaı ·ak kabul edilndştir. 

( !çtiınu : l ) 

15 . V . H)57 tarihinde 6964 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
rtç~ima : a) 

'21 . X[] . 1954 tarihind·· Hükli 
nwt 1 amfmdan geri :ıl mm ış tır . 

( İçtima : F . : 7 ) 

:20 . V . 1955 tarihiııde 661:) sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtiıııa : l ) 

20. V. 1955 tarihinde 6615 sayılı 

Kanun olaı·ak kahul edilmiştiı·. 

( İçtinıa : 1 ) 

20. V. 1955 1al'ihindr 6616 sayılı 
Kaıınıı olarak kabul edilmiştil'. 

( İ<:tima : 1) 

12 .Xll. 1955 tarihind e 6631 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( tqtimıı : 2) 

Kat i kıımınıı lfı.vihm;ı ( Di\'anı ;vrutıa sf'bat ~n<'i.inwrıin p) Dahili Nizamnaınenin Ml 11('11 

ına.ddı>s\ ıı·ı>rf\ği.ner hiikiin.••Üz kAl
llllf$tır . 
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BC'drn 'l'Pı·biycsi l ' mum .Miidiirlüğii 1949 mali yılı Hesa
bı Kati kanunu lft~rihası ( Divanı JfuhasC'bat En<'Ürnenine ) 

Beden 'fC'ı-hi .wsi tınnun 1\lüdül'liiğü Ul50 mali yılı Hc:sabı 
Kati kanunu layihası (Di va n ı }f n hasebat Fin<'Ünwniıw ) 

Bf'd eıı 'f <' t·biyı ·s i l ' m,uın .\liiclürlü.ğii l ~Jf) 1 mali yılı HC'sa.hı 

Kati ka nnnıı l ft~·ihası ( Divam }lnlıascbat l<;n<'iimenınC' ) 

1/ 46 Devlm Denrizyolları ve lıiıınaınları İşlctmıe Geııol Müdür
lüğü 19-!7 ma:li yılı Hesahı Kat.! kanunu La.yihası (Di
\ 'aDl MuhaSC'bat liJncünıenine) 

1/ 47 

l / 48 

1/ 49 

1/ 50 

1/ 52 

Devim i))eııizyo·fları ve LiimanlM'ı 1~ıetme Genci. Mrüdür
lüğü 1948 mali yılı Hesabı Kati kanunu 1a~hası (Diva
nı M1.1hasebaıt Encümenine) 

Devlet Denizyolları ve" Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü. 1949 mali yılı Hesabı Kruti kaıınınu layıilms1 (Diva
nı Mu1ıa.sebat Eneümenirr<' ) 

Devlet Havayoliarı lTmunı Müdürlüğünün 1951 biitÇ(' 
yrlı Hesabı Knti kanunu 18ıyihası · ( Divanı Muhascbai 

Encümenine) 

Devlot Üretme Çiftliklıeri Unnun 'Müdürlüğü 1951 bü'tçe 
yılı Uesa~bı Kati kauunu lilyihası (Divanı Mnhıı•ı.ebat En

cümmviıne) 

Hudut 'Ve Sa:hi:ller Sağ'lrk ·Umuın r.Müıdürliiğü 19~1 ıbütçe 

yıı1ı Hesrubı Kati •kanunu layihası (iDitvam 'Muıhasebat 

Encülmeni'ne) . ~· \_ . - .. ·~ ..... 

lstanhul T~knik tlniversitıesi 1950 mali yılı Hesabı Kıa.rti 
kanunu layiliası (IDirvanı MuhasE','hat Encümıenine ) 

, 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncn 
maddesi g-ereğince hükümsii z kal 
ınışt.ıı· . 

Dahili Nizanınamenin fi9 ncu 
maddesi gereğince hülriim ~üz kal
ımııtıı ·. 

l>ahili Nizamnamenin mı ucu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal 
mıştu·. 

Dahili Nizamnanıeııin 69 n<'ll 
· maddesi wreğiner hükünısiiz kal 
ın ış tl!'. 

Dahili :\Tizamnaııı ı> niıı fıCJ n cıı 

maddesi g<'reğine<' hiiki.inı ;;;iiz kal 
m ı~tır· . 

Dahili Nizamnamenin lı~l ncıı 

ınaddı>si gereği ne<' hilkümsüz kal . 
mıştıı· . 

~~ . J ll . 1955 taril>inck 6508 sayılı 
Kanun olarak kabul rc1ilmiştil'. 

( İçtima : 1) 

:23 . l Tl . 1955 tarihindı> 6512 sayılı 
Kanun olarak kabul ediJwiştir. 

<!çtiına : 1) 

26 . Ul . l956 tarihinde 6fl99 sayı! ı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İ~tima : ~ ) 

:!ö . lll . 19fi6 tarihinde 6697 sayılı 
Kanun olarak kııbul edilmiştir. 

( İçtima : 2 ) 
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!stanbul Üni~rsites.i 1950 m&i yılı Hesabı Kaıti kanunu 
laytilh;a.~ı (iDi:vam Mnhasf'bat Encünıenine ) 

1/ 54 ~Iülga Devl~t Deniıyolları w TJimanları İşletme Genel 
Müdürlüğii 1950 mali yılı Hesabı Kati kanunu lay'ihası .. 

1/ !>5 

( Divam M\ıhasebat Enei.imenin<' ) 

Posta, Telgvaf vo Telefon Unmm 1\Hidürlüğü 1951 mali 
yılı Hesaıbı Kati kammu 1ayihası ( Divanı Mu}uıselbat 

Enciimroine) 

1/ 56 '1\>.kel Genel Müdürli\ğü 1946 mali yı1ı Hesa:bı Kati ka
nunu layihaRı (Divam M1ı:ha~t>hat Encümcnine) 

l j :J7 'l\•kel Genel Müdürlüğü. 1947 mati .vılı llt>sabı Kati ka-

!Muamelesi 

26 . lll . 1956 tarihinde 6G~I8 sayılı 

Kanun olarak ka bul eclilıniştiı · . 

· (İçıtima : 2) 

Dahili Nizanınamcnin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mı~tır. 

1.7 . V . 195!5 taı-ihindc 6451 sııyılı 

Kanun olarak kahul f'dilmiştit'. • 
( fçtimıı : 1) • 

27 . III . 1957 tarihi nd(• 69-13 sa~nlı 
Kanun olaı ·nk kahul cdilrniştiı ·. 

( fr,tirnıı : 3 ) 

ıınnu lfıyihııs ı (Di,·ant :1\hıhac:ı<"lmt 8n<>ümenin<' ) 10 . LV. 19.)7 tarihinde 69-t:) c;;ayılı 
1\aııuıı olaı·ak kabul f'dilmiştiı·. 

1/ 58 

1/ 59 

1/ 60 

1/ 61 

Tekel Genel lVIüdürlüğü 1948 lllali yılı Hesa:bı Kati ka
nunu lfıylhası ( Divıını .:.\lfuhasebııt E11cümenin c) 

'l'ekel Gt'nel )1ürlürlüğü 1949 mali yılı Hesı~~bı Katı ka
nunu lft~~ihası ( Divanı JV[uha.<rebat. En<>üıneninc ) 

'rekei Genel Mü(lürlüği.i 1950 mal\ ;vüı Hesabı Katt ka 
nunu la;vihası ( DiYanı l\Iııhasehat En<'iimenine ) 

Teirel Ummn i\Ii:idürlüği:i. 1951 mali yılı Hesa.bı Kati ka 
nunu layliha.cıı ( DiYanı MuhaS<'hat En<'iim<'nine ) 

1/ 62 , Tiirlciye Hükümeti il<' AmN-ika Birleşik Dt>vwtl~ri Ili.i
künıcti arasında 12 Temmu.:~ 1947 tarihintıc Ankara'da 
imzalanan «Ti.\rkiye 'y e yapıtaealk yardım hakkında Anlaş
ma» nın onanmasına rlair 5123 sarılı l{amınun 2 nC''i md
desine bir fı1kra Vf' aynı kanuna ge<;'ie.i bir ımaddtı elklen
mesi hakıkında kanun lfuyi.hası ! (ıHari (·iy r , Mi1·11 Mii.d~ı

faa , Maliye Ye Büü;e encümenlerine ) 

( 1\:tima : 3) 

lO . lV. Hl~7 taı·ihindc 6~ı.t6 sayılı 

Kanun olnr·ak kahul rdilmiştiı·. 
( İı:tima : 3) 

29. V. 1957 tarilıimlr 69 3 sayılı 

Kanun olaı·ak k rı lınl edilmiştiı·. 

( !~tiııın. : ~) 

31 . V. 1957 tuı ·ihiııd ., 6992 l)ct_\' ılı 

Kanun olaı·ak kabul edilmiştiı ·. 

(1 (:tiına : 3) 

Dahi li . ~izaınnamenhı 6!-l m· u 
ınarldcsi geı·<'ğince hiiki.i msüz kal 
mıııtır. 

:H . V . 1955 tarihinde 6625 sayılı 

Kanun olarak kahul edilmiştir. 
(İçtima : 1) 
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LA YİHALAR 

Arnerikah vatandaş ve şirketlerinin memleketiınizdc ya· 
pacakları yatırımlatın İ1rtisadi İş iBiı 1liği ldaresü1cf' 
garanti edilmesine dair Anlll§malllİl onannıası hakkında. 
kanun layihası (Hariciye, Ticaret ve Bütçe encümen· 

lerine)J 

Ankara 'daki Kızılay Hastanesinin satmalınınasi hakkın
daki 5970 sayılı Kanuna ek kanun Htyihası ( Sıhh:ıt 
\ re İçtimai Muavenei ve Bütçe encümenlerinc) 

Ankara Şehri Lağımları hakkındaki 4099 sayılı Knnwı<1 
.ek kanun layihası (Nafıa, Dahili~·(' , ::\Tali:v'(' w Bütc~' 

encümenleriruı) 

Ankara Üniversitesi 1952 lVIali yılı Hesabı Katı ka · 
nunu layiliası (Divanı Muhasebat Encümeniııe) 

Asker ailclerindeıı Muhtaç: Olanlara Yardım hakkın· 

daki 4109 sayılı' Ka.nwıun 7 nci maddesinde d0ğişiklik 
yapılmasına dair kanun layihası (Dnhiliyc, Mali~·(' 

·:Muamelesi 

/ 

D. VIl . l956 tarlllinde 6791 sayılt 
Kanun olnrak kabul edilmişti!'. 

İçtima : 2) 

27 .XII. 1954 tal'ihinde 64-!7 sayılt 
Kannn olarak kahul Pdilnıiştiı'. 

( İçtima : l } 

Du lıill ~izaınnanıı>nin 6!) J.l('U 

ııııultl e si gl:'t'eğ-iıwc hükümsi.iz kal
mıştıı· . 

2;J. 111.1955 tarihinde 6516 sayılı 
Kanun olarak kEtbul edilıniştil'. 

(İ~tima. : 1) 

ve Bütçe encümenlerine) 29 IY . 1 95;) tarihin di:' Iliikümet. 
111ı·nl"ınclan gC>ri alınmıştır 

Belediye Kanununa bazı maddeler eklenmcsinc ve bu 
'kanunun bazı maddelerinin kaldırınınasma dait- olan 
5669 sayılı Kanunun ek 1 ve 4 ncü maddelerinin değiş

tirilmesi hakkındaki 6424 sayılı Kanumm ek birinci 
maddesi ile muvakkat maddesinin tadilinC> dair olan 
kanun Ja;vihası (Dahiliye Encümenine) 

1952 yılıııda. But>nos - Aires 'dC' iJnza rdilnıil) olnn :\lil 
leıtlerarası T<'lekomünika&;~·on Sözle§mesinin tasdikı hak 
landa. kanun lft~rihası (Haı·i<>i~·l:' w )iünnkaUıt <>n<>timcll · 
l<>ri.ne ) 

(F . : 20 - İçtiına : l ) 

ı!) . X I . 1954 ta rilıindc 6437 sayılı 
K anun olEtrak kabul edilmiştir. 

( t~tima : 1 ) 

6 . IY . ı 95G tal'ihiııcl 0 650:3 sayı lı 
Kmınn alEtrak ka bul edilmiştir . 

rtçtima : 1) 
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1/ 70 Brüksel'de toplanmış olan 13 ncti Dünya Posta Kongre
si ·karal'larını havi sen('tleriıı tasdik:rıH' rlair· kaııun layi
hası (Hariı>İ~'P ve Münakalfıt rnrümrnlerinC' ) 

l/71 D. D. T. Döner ~eı·mayrsi kanunu layihası ( Sıhha1 ,.<. 

1 

Muamelesi 

14 IT . 1955 tarihinde 6467 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul Pdilıniştir. 

1 İ<ıtlına : 1) 

lr:timai MuavPne1. Maliyr ve Büt~e encüınenlerinc) 13 . V . 1955 tarihind(' 6562 sayılı 
Kanim olarak kabul cdilıniştir. 

1/ 7:! Devlet Deıniryollal'l vp L·imanları İfjlrtnw LTmum J.Iüdiir
lüğiinün 1951 .vılı Hesabı Ka.tl kanunu layihası (Divsnı 

:\fuhasebat gncümeniıw ) 

' 
ı ;n Df'vlet nemilermin Muaflığına daiı· bazı kairlPll'rin biı·

leştirilmf'Sİ için irnzalanımr; olan Milletleı·arası Anlaşma 

.va ('k olarak imzaJanınış Protokol<' katılmamız hakkında 
kanun layihası (H ariciye, Adiiye n · JJ iiııakala1 rnc·ü 
menlerine ) 

J / 71- J>r,·lt,t Üı·etrne ('iftliklPri lTınuın Nilielüt'lüğ1i l!lfi2 Mıdi 
.vılı Hesahı Katı kannntı la.vi ha>;ı ( f)i,·aııı ;\lnha-;rbat 
~:]nriim~nine ) 

1 7!"ı !l ~ııhat Hlfi.J. taı ·ihli 'l'ürki,Yt' - .Ylacarista n Ek Protoko
lüniin tasdikma dair kanun liiyihası (Hariciye ve Tica 
rM Pn<>ümenlerine ı 

ı 76 .J. .\ı·alık 195:3 tari'h li 'rilrkiyP - Poloıı,v ıı Buğday Pro
tokoli.lniin tasclikınr dail' kantuı lay.iıhıı , ı (Har1ri;vr H 

Ticaret encümenlerine) 

1 /7~ 

Ecnebi devletlere Ankara 'da sefaret w konsoloshaııc 

inşa etmek üzere mecca.~ıen arsa tahsisi hakkınrlıı · 
kamm layiliası (Gümrük ve 1nhisarlar, Maliye "~' Biitr:e 

encümenlerine) 

Eczacı Odalan Birliği kanunu layiliası ( ~ı hhrıt ve 1<~
timai ·Muaverıet ve Adliye enı>ü.menlerim ı 

( t~tima : 1) 

9 . Vll . 1956 tarihindr 6782 sayılı 
Kanun olarak kabul edılmiştiı· . 

r l~tima : 2) 

l.J. U . 1955 tarihinde 64G8 sayılı 
Kanı.ın olarak kahul t:dılıııil'!tiı· . 

( İ~tima : L) 

23 . IIJ 1955 tarihinde 6513 sayılı 
Kanun olm·ak kahul r>dilmiştir . 

. 11 r:tima : 1 ) 

2fl . III . 1955 tarihinde 652':1 sayılı 
Kaıınıı olarak kabul edilıniştiı>. 

(1~tima : J ) 

:!5. Lll . 195fi tarihinele 63:?5 sayılı 
Kanun. olaı·ak kabul edilmiştir. 

( lçtiını:ı : l ) 

~O . ,~ . l!li5fi tal'ihindr ôfi!l3 sayı 1 ı · 

Kanun olavak kahııl Pdilıl"iştir. 

f İç t ima : 1) 

~;) . f . 1 !'Jf)(j tarihinelP 6643 sayı lı 

Kaıımı olarak kabul Pdilmiştir . 

(İl;tiııut : 2) 



No. 

1/79 
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Bulasası 

\ 
E'lmnoınik 1statistikleı·c mütedııir 14 Aralık 1928 tarihli 
Milletlerarası Cenevre Sözieşnıesi ile bmnı taoil eden 
9 Aralık 1948 tarihli Paris Pı·otokolünc katılnıa n nzıı n 
bu senetle ı-in ·tascli'kııw dail' kanun layihası ( ll nl'iciyt' 

Muamelesi 

ve İktisat encümenlerine) ı ı . lV . 1956 tarihinde Hiiküme1 
1arafıııdan geri almmıııtn · 

1/80 {+eriıi sahiplerinin soı1.1mlnluklm·ının 1ahdidi \'(' koııif? 

ıııentoya mütaallik bazı kaidelerin te,~hi·di ha·kkındaki 

~5 Ağustos 1924 tarihli ve Deniz 'I'ica~·et vasıtalarmııı 

rehni ve imtiyazı ve Devlet Gemileı·inin muafiyctlcı·i~· Jc. 

ilgili bazı kaideleriıı tevhidi hakkındaki Hl2ö 1 a ı ·ih 1 i 
Milletlerarası dört sözleşmeyp katılınanm: hakkmda 

(F. : 76 . İc:tima : 1) 

kanun layihası (Münaka·lat Encümenine ) l..J. · ll · W5fi taı·ihindı> fi lMl sayı! ı 
Kanun olaı·ak kahnl Pdilııtil')tiı·. 

1;}81 Gümrük iM uhafaza ve Muamele ımııfı meınurla ı · ı teşki 

latı hıı.kkındaki 3944 sayılı I\aııunun bazı maddclrriniıı 

değiştirilmesine dair 4632 sayılı Kanuna müzeyyel ka
nun layiliası (Gümrük ve İııhisa;rlar ve Büt<:e eneü-

' !~1ima : )) 

menlerine) :20 . \" . 1955 tarihinde Hükümet 
t aı·::ıfından geri almımştn . 

1/ R2 

l/83 

1/84-

-.- ~ 

Clümrük TarifeJrrindeki Eşya 'l'a~mif Nomanklatöriihı' v<' 
U ümrük kıynırtine miitrdair mukavelenamekı-in 1 a::.dikı 

hakkında kanun layihası (llarici .v<' vp G[iınrük ,.r tnhi 

sarlar rııcümenlerine ) 

Gümrük Tarifekri w 'ri (• a ret <l<•nE'l Anla~nıa~nna eldi lis-
1 eıı~rin ınctinlrrindl' düzclt nw Vf' değişiklik yapılın cı sma 

ınütaallik Birinci Protokol ün o nanması hakkında hınun 
lfı_vihası ( Hariciyc, Gümrük w , tnhisarlaı· . 'l'icarrt, :.Vfnli 
.vp 1'<' Rüt<;<' cncüıncnlcrinP ) 

U ümrük. 'I'arifrlrri \'(' 'l'iC'a ı ·pt <lrnel Aııhtşmruıına ('kli 
listd erin ınctiıılerind<> .''apılan düzeltıne V<' değişikliklere 
ınütaallik Ü(~Üncü Protokol ün tasdikı hakkı nda ka~ un lii 
.v ihası (I-Tarl<•i:n·. Olimriik 1 e Jnhifıarlar ,.<, Tü•aı·rt l'ncü 

,ınPn lrrinr ) 

( F' . : 24 - tçt.iına : 1) 
• 

i . 1 . 1955 tarihinde 64:4!} sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!<;tüna : 1) 

:21 . Y . 1955 rarihino• ()624 sayılı 
Knnnn olarak kabul rdilmiştir. 

ı tı:tima : ll 

:2!'i . 1 1 . 1955 tari lıind ~ 6;521-l sayı h 
Kanun olarak kabul fdiJnıiştir. 

(İçtima : 1) 



No. ---
1/ f\5 

-~-
Bulasası 

Gümrük Tarifelen ve Ticaret Genel Anlaşma.<ıı Akıd Ta
raflarından bazıları. ile Japon,va arasındaki ticari mi.tnasc
betleri düzenliyen Beyannamenin tasdikı hakkında kanun 
layihası (Haririye, Oümı·ük vc İnhisıırlar, Tirar~>t. w• 

Biit(!e encümenlerin<') 

l/86 Hudut vr Sahiller ~ağlık LTııı.um :Müdürlüğü 1952 mali 
yılı hesabı kati kanun layihası ( Dh·anı :\lnhasrbat Bn
cümenine) 

l/87 

I / AA 

1/89 

1/ !tO 

1/ 91 

ldaı·ci Umumi~·p VUfLyat Kımununun bazı nıaddch ı inin 
değiştirilmE'Sinc dair olan 6423 sa~·ılı Kanunun tadili hak
kmda kanım ıa:.,rihası ( Dahili~·r F:nı>iinwnin(' ) 

İnhisarlaı· Cınuın :\Iüdi.irli:iğiincP yaptıı·ılacak 1ütii 'ı ha
Inm "~' i§lcmr <'vleri i~in gcl<•c<'k ~·ıllara g'<'çici .vüklerıınc

kre girişilml.'si hakkındaki 5113 sa~·ılı Kanuna (•k kantın 
lil .vihası ( <lünuük w lnhisarl ar \'P Bii.t~r rneü mcnl<'l'inc ) 

İspanya'ya 100 000 ton huğllay sal ı::ıı hususunda 'l'üı·ki~·r 
Cumhuriyeti Hükümeti ilr hpan~'a Hükümeti arasında 
tcati edilen mcktuplaı;ın tasdikınt' dair kıınıın lfı.viha"ı 

( Iladci~·c \ ' C 'ricarct l•:nriimcnlcl'int' ) 

lstanbul 'reknik Ünin'rsitesi Hl5J mali yılı Hesabı Kati 
ltaıınnu la,vihası ( Dinını }1 nhasrhat l~nrümt'ninc ) 

!stanbul Ün i versitl'si 1951 mali ~r ı lı Tll.'sa bı Kati kan n nu 
lfı.'· ihası (DiY.am Jiuhasrbat ~}ncümcninc ) 

!stanbul 'J'eknik Ünin?rsitesi 195-t yılı Biiü;c Kannmuıa 
bağlı (A / 2) işaretli cetvelde değişiklik ,\'apılması hakkm
na kanun l ayihası ( Bütc;/~;neiinıcnin!' ) 

1; 93 .Jandarma Kanununun ;)061 sayılı Kanurıla (kği~lil'ilt•n 

12 nci maddesinin tadili hakkında kanun H\yihası r ;\i(i)li 
)liidafııa ve Dahiliye rnciimenlN'İ m•) 

Muaınele-si 

:!, • V . 1 955 taribind6 6549 sa~·ılı 

Kanun olarak kabul rdilmiştir. 

( !~tima : J) 

2 . IV. I 956 tarihindt> 6712 sayılı 

Kanun olarak kabul f'dilmiştir. 

(1ı;:tima : 2) 

Hl . XI }95+ tarihinde 6-W8 sayılı 
Kanun olarak kabul t>dilmiştir. 

( 1~t.ima : 1) 

lG . li. 1955 tal'ihindt 6476 sayılı 

Karnın olar ak kabul rdilmiştir. 

( İ<:tima : 1) 

_ :25 . liT . 19!>5 tarihinde 6f>22 say ı lı 

Kantın ola :·ak kabul cdiJrniştiı·. 

( İ~tima : 1) 

?.6. ın . 1956 taı·ihindr 6700~ayılı 
Knnnn olıırak kahnl edilmiştiı· . 

( İ<:Lma : 2) 

:26 . ın . 1956 tat'ibinde 670:2 sayılı 
Kanun olaı ·uk kahnl cdilmiştiı-. 

rtc::timn : 2) 

17. XI . 19fi4 tar·ihinde 6~36 sayılı 
Kanun olaı ·ak kabul rdilmiştiı·. 

(lc:tima : 1) 

31 . T . 1955 tal'ihindt: 645P sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 



No. 

1/ !·H 

1/ 95 

l j !)(j 

Bulasası 

Kaı·nyollaıı l Tın um Müdürlüğü 1952 mali :·ılı Hesabı Ka
ti kanunu Hiyilıası ( })iyanı Muhas<'hat Bncüıneııiıw ı 

Kamulaijtırına kanunu Hiyihası ( Dahil iye, Nafıa, Adli~·e, 

:.ua li~·r w Bütı;e ı>nciiınenlerine ) 

Memleketimizde açılacak olan Birleşrni~ Milletler ('ayır, 

Merc Ye Yem Nebatları Yetiştirme Merkezi İl}in teknik 
.vardım yapılması hakkında Türkiye C'nmlıuriyeti Hükü
meti ile Birleşmiş Milletler Gıda Ye 'l'arım Teşkilflt.ı ara 
:-ıında imzalanan (12) sayılı Ek Anla.oşmanın tasdikı hak
kında kanun lilyihası ( Haı·iri:ve Y<' Ziraat cnci.iınrnlcı·ine ) 

1/ !17 M<'nsncat sanayii mrnnnmda 'l'iiı·kiye\r t<' lmik ~·ı:tı'<lım 
temini lnıımsunda. 'fi.il'ki;n' Cnınlnni.vrti Hükümeti ilc:> 
Bil·lr:-ımiF! Milletler· aı·a.sında imzalanuıı 1~ numaralı [•;k 
,\.nlaşmanın tasdikı hakionda kanun lilyihnsı ( liari ei~·c 

Muamelesi 

33 . lil . 1955 tarihinde 6514 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 1) 

31 . VIII . 1956 tarihinde 6830 AA

yılı Kanun olarak kabul edilmiı:ı

(İçtima : 2) 

25 . III . 1955 taıihinde 6::19 sa yıl ı 
Kannn olarak kabul ·~dilmiştir. 

(İ~tıma : 1) 

w İktisat cııri.imrn!Ninr ) ~5 . lll. 1955 tarihind<' 6::27 s.1rılı 

l 1!lH 

1/ !lD 

ı ; ıoo 

1/101 

:' 

.Jli.i!ga 1 )evlrt Drnizyollaı·ı vr Limanlan l8letıııe C: enel 
1Iüdürlüğü 1951 ma11 ,vılı Hesabı Katı kanunu lilyilıası 

( Di Yanı 11 uhasehat l<}ıırümrnin<> ) 

Xafuı V<'kftlı>ti 'l'<>şldU\t n' Yazifrleı·inr chıir :{611 ~nyılı 

Kanunun 0nri maddesinin -t ıırü brndinin deği8tirilınesi 
lıakkıııcla kantın Jilyihası ( ~afıa V<' Bütçe PtlC'Ürn<'nl<'rine) 

Hl Orak Hh'J.J. tarihindr 'l'iirkirr ile Fı ·ansa arasında imza
lanan «Sınai ye İktisadi Teçhizat Sipaı·ü;l<'ri hakliında 

Anlafima» nın tasdikınr dair kanun la~·ihası ( H al'ieiyr. 

1ktisa1 \'f' 'l'ienr~t f'ııei.inı<>nlrrinc ) 

Om1an araştırma mevzuuncla 'rürkiy<' 'yr teknik ya ı·dım 
temini hususunda Türkiye Cumhuriyeti llükümeti ilr 

Bil'leşıniş Milletler Gıda ' 'e Taruu ~!'eşkilatı arasmda 

imzalanan (10) numaralı ek Aniaşınanın tasdikı hak
kında kanun layihası (Hariciye ve Ziraat encünıen

lerine) 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İ<:tima : l ) 

Dahill Xizaınnamenin 69 ıı<·n 

maddesi gereğince hi.ikümsüz kcıl 

ımştıı·. 

' 
1 . ~~ll 1954 tarihindf) 64:::9 sa~rı] ı 

Kanun olarak kabul ':'di!mişth. 

( İ~tima : l ) 

21_ . V. 1955 tarihind<' 6628 sayılı 

K anun olarak kabul ediln'İ§tİr. 

( l : ı:ıtıı~l5T) 

2 . V . 1955 tarihinde 65..t6 sayılı 
Kanun olarak kabıli e-dilmiştir. 

( İçrima : 1) 
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1/102 Orman Uımum Müdürlüğü 1952 mali yılı Hesa;bı Kati 
kanunu layiliası (Divanı Mu.hasebat Encümenine ) 23 .JII. 1955 tarihinde 6510 sayılı 

ıvı o~ 31 Ağustos 1946 tarihli '!'ürk - .Fı ·ansı z Aııhıı;;ıııasıııı ı 

Ek Protokolün ve ilişikierinin tasdikt hakkında kaııuıı 

layihası (Hariciye ve 'NcarPt en<'üJınenlerine 

IJ.y1ı04ı Su ortakbkları kanunu layihası. ( Nafıa. ıl\laliy<' Vt' 

JV105 

ı j JOfi 

Bütçe encümenlerine)ı 

!::;uıiye , lJiihnan. irak, Ür·düıı, .Mısıl' , tı·aıı, ~\fgaııis

tan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiy1· ı Lükümet l<·ı · i 

için orman siyaseti eğitimi tcııı~ıı e<ll'tı bir ınerkeziıı 
teşkili suretiyle, teknik yanlıım .vapılnıası gayesiyle 

Birleşmi§ Milletler Gıda YP Zieaat Teııkilfıtı il1· Tül'
kiye Cumhuriyeti ll ükümeti arasınd ~t imzalanan ı O 
numaralı Ek Anlaşmanın onanınası hakkıııda kanuıı 

layiliası (Hariciye ve Ziraat eneümenlHine ) 

Tekel Umum Müdürlüğü 1952 nıwli ,xıh Hesabı Kati 
kanunu layibası (Divanı Muhasebat Enrüınerıinr ) 

1/107 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile A.Jııııuı;) a 1•\·dpı·a 1 

Cumhuriyeti Hükümeti arasında mrr'i 1() ~ubat l9G:? 
tarihli Ticar t ve Ödeme Anlaşmalarının :~ı Ekim Hl.'i ~ 
taıihine kadar uzatılınasına dair trati olnnaıı ıneli:tnp 
ların ta.sdikı hakkında kanun layi.ha.<ıı r flaı·i<•iyt> vP 

Ticaret encünıenleı-:ine) 

ı ; ıo~ 

1; 109 

'l'ii r k.iF r 'umhudyeti il(: isı ·ail l>f:'vleti Hükümrtİ aı·ac 
s ında ki 4 'I'enınıuz ı 950 tarihli Ödeme ~\ nlaşmasma ıij 'k 
Pl'otokolün tasdikı ha·l~kmda kanun layihası (Harici:ve 
vı> 1'icar<'1 r nd.iıııı>nlcriıw ) 

'l'ül'kiyP 1 \uııbuıiye ti Hüküllıl'ti ilP }fısır Cumhudyeti 
1-IükünH'ti arasında i'llnalanan 'Picaı·et vr Öde mr A ıı 
laşmalan ile eklerinin tasdikı hakkındıı kantın lfıyih:ısı 

( Hari(·in \ ,. Tieu ı ·rt rıw ii ııwııl<'ı·inı • ı . . 

Kan#n ola•·ak kabul ndilıııiştir. 

(IGtima : 1) 

• 
2:5. llL. ı955 tarihinde 6521 sa;vılı 
K aıınn ola rak kabul nrJilıniştiı-. 

. t0tima : 1 \ 
• 

ı lahili ~izanınaıncni ll mı n cu 
ıııad<lesi grreğoiıH'r hü'<iimsüz kal 

, mıştır. 

~ı . V . l!l!) i) tarihinelP 6626 sa.vılı 

Kanun •llaı·ak kabul edilmiştir. 
rtr,tima :· ı ) 

Dahili :\fizanuıamenitı 119 ncn 
ı ııa<ldesi gereğinre hükümsüz kal
ı ııiştıı· . 

21 . V. IH55 tarihincir 6627 sa.vılı 
Kanun· olaPak kabul edilmiştir. 

C1Gtiına : ı ı 

~2. VI 19!16 tarihinde 6750 sayılı 
Ka~ olarak kabul edilmiştiı·. 

(İ<;tinıa : 2) 

~!i . 1 ı 1 . 1 !li55 tat·ihinde 6fi23 sa,nl t 
Kıınuıı olamk kabul edilmiştir. 

ı l(;ıima : l ,ı 
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~o . Hulasa.sı 

l j !JO 'l'üı·kiye - l,'inlfmdiyn '['ical'et Pı·oto'kolüııüıı tasdikm«:> 
<la~ı· kanun layihası ( Haririye vr 'l'ieaı·(•1 eııeümrıılr

ı'iıw ı 

l / 1 ı ı 

1/ 112 

ı;ı 13 

Tüdüye . tspanya Tü·ıı ı ·e1 Vf' Öcleınt:> Anla~malurına el\ 
H Nisan 1953 tarihli Pı•ot'o'kolde ınünderi<: üç milyon 
dolarlık pli'ifon ıııiiddetiniıı altı aydaıı hiı · seneye çı
karılması hususunda Ispanya Hülkünıeti ile trati edilrn 
nıektuplaı1ıı tasdikme da il' ~anun li\yihası ( Jlariciyı· 

ve Tieıw€'1 encüımcnlN'İne ) 

Tüddye - Poloııya Ödcım• Anlaşmasına I<Jk Pı·otoko
lün ta.sdikınr dair karımı l ~ftyiıhası ( Hnı·ici.ve H ' 1]Paı·t•t 

enciinıt'nleı-ine ı 

'I'ii ı'kiye Cumhuı·iycti Hüküıııeti ile Yunanisi aıı Kıra 

liyeti Hükümeti aı·asınclıı .\ııkaı·a 'da imzalanan 'rica ı·ct 
' 'e ÖdenıP Anlaşmalan ilr ekleı·iniıı tasdHo hakkında 
kanun layihası (l-Iariciyr "~' 'rica ret encüınenleıi.ne ) 

ı;ı ı .ı 1'ürkiyc Spol' Dil'liği kunılmasıııa. dail' kaııuıı layihası 

Muamelesi 

28 l . 1955 tarihinde 64fi7 sayı lı 

Kanun olaı ak kabul edilmişth. 

( İçtirna : 1 1 

28. [. 1955 tarihinde 6455 sayılı 

Kanun olarak kabul ~dilrııiştir. 

~ İ~tima : l ) 

28 . I . 1955 tarihinde 6466 sayılı 

Kanun olarak kabul edih,liştir. 

' İrtima : 1\ 

:H. 1. 1955 tarihinde 6460 sayı!~ 

Kanun olarak kabul edilınifjtir. 

(İGtima : 1) 

(1.\ll.aa rif, Da lüli,v<' ,.<' Büt<:e mcünıenJeı'ine ı :n . l . 1955 tarihinde Hükümet 

tal'afından geri alınımştır . 

ı ; ı 1;) 

. l j t 16 

ı ; t 17 

Vakıflal' Umuııı .\lüdüı·lüğü L951 Maili: yılı Hesabı kati 
kamıntı lfıyihası ( Divmıı ..\luhasel>at ~incümrnilw ) 

28 Ağustos 19.')2 tiı·i1hli 'ri.il'k - Fransız Protokolü ilc ek 
lerinin 1 !~ylül 195:3 taı1hinden itibaren Ü<: ay müddet
le uzatılınası için !•'ransa Biiyük t'lçiliğ·i ile teati edilen 
ınektuplai'Jlı tasdikme dair l<aının li\yihası (Hariciyl' 

V<' 1'iNt.ı'ct (ııwünı<'nlerine ) 

tstanbul On i veı·si1 esi'nin 1952 M all yılı hesabı kati ka 
ının li\yihası (DiYHnı :.vruhasehat EncÜnı<'nin<' ) 

(F. : 12- İt:tima : l 1 

26 . II f . 1956 tarihinde 6701 sayılı 
Kanun olarak kabul 0rlilmiştir. 

( İçtima : 2) 

~R. J . :95:, tarihind~ 6..J-5J sayılı 

Kan n n ola ı·ak kabnl edilmiştir. 

( fçtimu : 1) 

~ . 1 V . 1956 tarillinde 6715 sayılı 

Kaıınn olaıak kahnl rclilıniştir. 

( İçtiımı : 2) 
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l / 118 3 . V ll . 19::30 ta.rihıinde ].;ondra 'da akdeclileıı Bcynel
nıilel Yükleme Smıı·i Sözleşmesine iltihakımızm t~dikı 
hal-t'kında kıımuı lfiyihaın ( Hıı.l'ieiyc ' 'C ~fi.lnal<alftt eııdi

ınenler1ıw ) 

J / .119 Devlet Havayollaı·ı Umuııı J[üdüı'lüğüni.in 1952 mali 
yılı hesabı kati kanun Jayihası ( Dil,-a nı :Mu1ıasebat gn

ei.i.menine) 

• 
l j 120 Dev lt>t .\Ienıurla n .Aylık! arının 'l'evihH ,·e 'l'eıHlii lüıw 

dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı ( .1 ) sayılı eetveli11 
l~ınniyet Uınwın Mii'düdüğü kısmına ilavf' yapılması 
ha:kkıııda kanuıı Jii.yıiRahı (Dahiliye ,.e Biit(;e enciiıııeıı

leriıw) 

J / 121 Kadl'otlan c:ıkanlını~ bulunaıı harb gemilerinden :Me-ci
diye, Banduma, Bafra, Kemal ı·eis gemileri i1lc Duınlu
pınar denizaltı gemisi, Şimşek, Bora. Kasıı·gıı. Yıldı 

nnı, HB 8, Doğan. Martı 'l'ayfun 'hücuın botlaı:ı. ~a.ınuı· 

ı dnbası ve toı-pido ta:kip motoru ile Zoı ·Ju motörünün 
sa.tılmasına dair kanun lfiyihası (Milli l\'lüdafııa, )laliyf• . 
ve Bütc:e e ncümen lerine ) 

1/ 122 KonSf'l'V!'Cilik w gıda maddeleri ınuhal'azası uzmanı rılbi 
hususunda Ti.i.rkiye lli.ikümeti ilP Birlc~ıni~ )Iillctleı· 1'ek
nik Yardını Teıjkilatı arasmda akdolunan 14 sıı;vılı TC'k
ni'k yardım Anla~ınasının tasdikı hakimıda kanun liJ,,·iha
sı (H arici~·<· W' Tica rrt rııeümcıı leı·i ııc ) 

ı , ı 2:3 Posta, Telgraf Ye Telefon lıjletnıesi Uenel :\Iiidül'lüğü
nün 1952 ma ll yılı hesa~bı kati karımı lfı~'ilıası ( Divan ı 

)[ulıa~ehat Bncümenint' ) 

1/124- Ti.i.I'ki~'c'ye teknik yardım temini hu.,usuncla Tül'kiye H ıi 

küıneti ile Birlesınis Mill ·tler Teknik Yardım İdaresi arıı -
, ' ' 

sında imzalanan 6- numaralı ek Aıılaı)manm tasdikı hak-

kında kannn layilıası Cflariciyc n• Nal'ıa P ıırünıenl eriıır ) 

, Muamelesi __ ___., ____________ _ 

15 . IV . 1955 tarihinde 6529 sa~' ıl ı 
Kanun olal'ak kabul rclil:niştir. 

u çti 111 :ı. : ı ) 

:!3 . III 19:)5 tarihinde 6•:i0H Slt?ılt 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

( İ~tinıa : .1) 

27 . XJr . 195.J: tarihiııldr f:.J-.46 SH

yılı Kanun olarak kabul eclilmiş

( lc:tinıa : l ) 

!J. II . 195.1 tarihlnd•' 6" ti2 sa:vılı 
Kanuıı olarak kabul. edilıni~tir. 

( İ~tinıa : 1) 

:!0 . V. 1953 tarihinde 66P sayılı 
Kıınuıı olaı ak kahul rdilmiştir . 

(l<:tinı a : 1) 

:23 . J ll . .19.J6 tarihinde 6515 sayı lı 
Kanun olarak kabul C'cHlmiştir. 

( İ<:tima : ı } 

6 . lV . 1955 tarihinele 65:5:! sayılı 

Kanun olaı·ak kabul edil miı:ıtir. 
( !çtiına. : J ) 
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3656 sayılı Kanuna bağlı ( 1) sayı] ı eetvdin :Yiaarif Ve
]{iilleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 

eetvcle bazı kadrolar ilavesi ve 1954 mali yılı Muva.zenei 
Uınumiyc Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ınası hakkında kannn H\yihM31 (Maat'if vı:• Büt~e encii
menlt•rİn(> ) 

19fifi mali yılı ... \lnnız«:>nei Cn1tınıiye kanunu la;viha.-ıı (Büt
<:ı> Bneüıneııine ) 

J j l:n Ankara ÜııiYcrsiiesi Hl5:i mali ~- ılı Büt(_;e kanunu la;·i
Jıası ( Bütı:e BncümPnine ) 

1/ I~H Beden 'l'cı•biy cs i l~ınuın .Müdül'lüğü 1955. mali ~-ılı Bütı:e 

l\Iuauıeiesi 

·----------------

:!4. H. 1955 taril\inde 6483 sa~· ılı 

Kanun oları:1kk abul edilıui~tiı·. 

(İ<_:tiınfl : 1) 

28 II . 195'5 tarihinde 6507 sayıh 
Kantın olarak kabul edilmiştir. 

(İ0tima : l ) 

:24: . II . 1955 tarihinde 6484 şayılı 
Kanun olaı ·ak kabul edilmi~tir. 

( İ<_:tima : J ) 

k<ınunu lfi.,,rihası (Bütı:e Bnrünwniıw) :!R . II. 1955 tarihinde 6502 sa~·ılı 

J / 1~9 Del'iet Haxa.vollan Cınnın )[üdürlüğü 1955 mali ;nlı 

Kamın olar ak kabnl edilJ1ÜŞtir. 

(İ~tima : 1 ) 

Büt<:<• kanunu lft~rilıa ~ı (Bii tı;r ~~nciimenine ) ::w II . 195E tarihinde 6497 sa~·ılı 

1/ 130 Devlet 8u İşleri Fınuın .VU.Idüı·li.iğü 1955 maJl yılı BütÇl' 

Kar.ı.m olaı·ak kabul edilmiştiı·. 

( İ<:tima : 1) 

kanunu la~rihHsı (Bü't<:c l~neünıeııine ) ~.ı. . II. 1955 tarihinde 6 ı86 sayılı 

1/ 131 DeY1et Vı-ctıne Qiftliklt·ı·i l'munı )[üdürlüğü 19;)5 ınnli 

Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

( f~tima : 1) 

yılı Bütı;r kanunu lftrilıaı;ı ( Bütı;c Bueilnıeniıw ) 28 fl. 195C tarihinde 650-! sa~· ılı 

1./ 132 Hudut Ye 8ah.illeı· Sıhhat l ' ınuın ~lüclürlüği.i 19!)5 ıııali 

Kaının ol.al'ak kabul rdilm.i~til'. 

(H ima : 1) 

yılı Bütçe kanunu Jftyihası (Bütçe ~Jncümeninc ) 3fi ll. 1955 tarihinde 6.J.88 sayılı 

l/ 133 

1/ 18..J. 

l/ 1:35 

lıılıisarlar LTınum }.[üdürlüğü 1%!) mali ~-ılı Bütc;c kanu 
nu lftyihası ( Büt~c ı•;ııcünıenine ) 

!stanbul Üninrsitesi 19!15 ıııall .'' ılı Bütc;e kanunu lftyi
lıasl ( Bütcıe Enei.inH'niıw ) 

Istanbul Teknik Üni,·eı·silesi 1955 Illa1l .nlı Bü.tc;c kaını 
ını Hlyi 1hası (Biit çe Eneiimenine) 

Ka ının olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : :ı ) 

26 . Il . 1953 tarihinde 6489 sayılı 

Kanun olarak kabul cdilıniştiı·. 

( t~tima : 1) 

:!8 . u . 195:1 tarilıindo 651) ı sarı ı ı 

Kannn olarak Jnıbul edilrııiştil'. 
(!çtima : 1-) 

U . li . 1955 tarihinde 64S5 sa;rıh 

Kanun olarak kabul edi!mi§tir. 
(İ~tinıa : 1) 
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No. Bulasası 

----- -------------------------------------
1 1136 Karayollan [mum Müdürlüğü 195fi ıııali yılı Bütç:e ka

nunu lftyihası (Bütc;c Enci.imenine ) 
' 

/ 

IJ 137 Omıau Fınunı :.\lüdül'lüği.i 19fji) mali yılı Büt<:P kanunu 
lfı,vihası (Bi.it<:c Encümenine \ 

1/138 

l/ 139 

l j l40 

PE-trol Dairesi Rcisliği 1955 mali yılı Bütı;P kamınu lüri
hası (BÜ1(:e ~}nciimcnine ) 

Vakıflar lJnıum Müdürlüğü l955 mali .vılı Biitçe kanunu 
layihası ( Bütı: ,• E ncümenine ) 

Bfı:t.ı silfdı, menni w ınwl:t.Pmeııiıı 

Pelilmesi hakkında kanun ta,vilıası 

Bi.itı-:<' enciinwnlerinP ) 

ı_,ibya Devletine hibe 
(M:itll Müdafan \'l' 

1/ HJ Askeri MPınnn .\iıntakalaı· hakkındal<i Kanunun Jt('J 

maddesinin (B) benelinin tadili hak'Innda kanun la,vihası 

l Dahiliye ve Milli .Müdafaa encümenl!'L'İne ) 

l/1-12 .\.skerlik Kanununun :3!) nci maddesine bir fıla·a ilavesi 
hakkındaki 5010 sayılı Kanunun taciiline claiı· kanun li\ 
yihası (i\fiHJ Müdafaa l<:n<•ümeniıw ) 

l./14:3 1954 mali yılı MuvazcııPi Fnnınıiye Ka.ııuııuna bağlı cct 
' 'ellcrde clcğif]iklik yapılması hakkıııda kamın lft.vihaf.ı 

( Büt<:c f'Jneünwnine ) 

1/144 İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesının 

300 milyon liraya çıkarılması hakkında kanuıı Hl.yihası 

(Gümrük ve lnhisfı.rlar, Maliye ve Bütqe cnci:imenlerine) 

1 

Muamelesi 

~8. U. 1955 tarihinde ·6t.'03 sayılı 

Kanuıı olm·ak kiılml cdilwiştk 
( İ<:tinıa : i ) 

28 . li . 195~ tar.ihindl 65% sayılı 
Kanun ol.aı .ık kabul edilmiştiı·. 

( İr.1ıma : 1) 

27 n . 1955 tarihincir 6:100 sayılı 

Kar,ıın olarak kabul cdılnıiştiı·. 

(İçtima : l J 

:!8 . n . 195.5 tarihinele 6CI)f: sayılı 

Kanun olaı ak kabul ecliııniştiı· . 

(!çtima : l ) 

H. XJI. 195-t tarihinaefl4.J.1 sayılı 
Kaııuıı olaı·ıık kll!buJ ed_ituıişt.it·. 

(İçtima : 1 ı 

25 . II I . 19.15 tarihindP. 65J 7 savılı ' . Kanun olaPak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 1) 

2fl . ru . Hi55 tarihinelP ()51 R sayılı 
Kanuıı ula• ak kahnl co ilmiştir. 

( İçtima : 1) 

24. XIT . l '•'>-1- tarihindr 644!) sa
yılı Kanun olaı·ak kabul ed ilmi"
! il'. (İ(}tinıa : 1) 

22 . XII . 1 915+ tarihinde f.443 sa
yılı Kanruı. olarak kabul edilmiş

ti ı·. (İ<ıtima : 1) 
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Milli Müdafaa VekaJeti ile bu VekiUete bağlı teşekküller
de kullanılacak yabancı devlet tcbaasından ınütelıas

sıs v.e ustalada yapılacak mukaveleler hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesinin tadilin.e daiı· kanuıı liı~· ilıa~.;ı 

(Milli Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

1/146 .ı.\llulıasebei Umumiye Kanununun 24 ncü ındadesinin 

tadili hakkında kanun layİlıası (Maliye ve Büt(}e en-
cümenloerine) 

Jj l:l-7 '!'oprak Malısulleri Ofisi tarafmdan veya nam ve hesa
bına hariçten ithal olunacak hnhubat YP un :at'la bunlarııı 
naklinde kullanıJaeak her ıwyi malıemrniıı ltlıal v~·ı·gi~i 
ilc resim ve harelardan muaf tutulması hakkında kaınm 

('l'icaret, Mali yP vr Bütçe eneüınenlerine) 

1/ 148 Zabitan ve Askeri Memurların Maruıatı hakkındaki Ka
nuna ek 3661 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra 
eklenınesine dair kanun Ht,vihası (Milli' Müd:afaa ve 

Muamelesi 

'27 . 1 V . 1955 tarihinde 6543 sayılı 
Kanun olarak· kabul edilmiı;tir. 

( !çtiına : 1 ) 

15 . 1 V . 1955 tarihinde 6537 sayllı 
Kanun olar;ık kahııJ rdiJıniştir. 

(lt::tima : 1) 

:w . lll . 1 9:'i, tarihinde 65:?9 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : l} 

Bütçe encümenlerine) 27. IV. 1955 tarihinde 6542 sayılı 

l/l49 F'Cderal Almanya 
laşmasına iltihakına 

Enciimenine) 

umhuriy.etinin Kuzey .Atlantik .And-
dair kanun lu;vihası (Hariciye 

l/lfiO Türk Ticaret kanunu layilıası (Ad liye E ncümenine) 

1/ltiJl 'rü•tÜ\: Tıcaret Kannnnun yüı'iiı·liiğıe ıgiriş ve u~gu'lanma 
~cJdi hakkuıda lkanun laynchası (.Aıdli~ı> Em:ıümenirnıe) 

1 / 1'52 Türıldye Cumhuriyeti :M-erlkez Baı:ııkası Kanununun bizı 
madde'leıiil1in değiştirilmesi ve hu ika.nuna .bir madde elk
lenme'S~ ıhaıldmıda kanun lay~hası (IMalıiıyıe w Bii'tçe 
t•nribm1enl'El'l'İ'llf') 

Kanlin ola":ık kabul rdılmi~tir. 

( İc.:tima : l ) 

16. U . 1955 tadhinde 6471 sayılı 
Kamm olaırk kabul edılmiştir. 

( İçtinıa : J ı 
29 . VI . 1956 tarihinde 6762 sayıh 
Kanım olaı·ak kabul edilmiştir. 

( İ~tima : 2 ) 

:.!9. \Tl . 1956 tarihinde 6763 flayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2 ) 

27 . IV . 1955 tarihinde 6544 ı:;ayıl ı 
1\aııuıı olarak kabul edilınii)tiı'. 

( İ<:tiına : l ) 

1/1'5'3 Uayriıruıeukul 'lciraları hallekında kanun ~atyifb.a:sı ('l.'~ ·ca-
ret, Dahiliy('. Aıdliyr v•e Uütçe t-ncii!men'ler'i:ne) 18. V. 1955 tarihinde 6570 sayılı 

ı..:aıınn olaeak kahul edilıni&tir. 
(İçtima : 1 ) 
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Altıınl§ milyon liralıık madem nfalk'h!k pına ıbru:nlını:uıı 

haıklkmdaıki 5016 .sayılı Ka;rıunun ·bidnci matdde:;ilniın ta
dill~rı.e ·da+ı· 'kanun layi·hası ( ~Mali~ v·e Bü:txıe enıcümen
ı~rıiınıe) 

1 / l~f) 5434 sayılı Ka;nunuıı ı :>3 ncü mıaddesiyre yiiı'fih·lüıktt'('n 

' k'aldırılan A~kel'l Malfıller'in 1~erfilhine dai't o'lan 551 sa
yılı Kanuna g·ör-P aı·azirye müstalh.aık olup da henüz 1bu 
halklarını araz;i olara~{ alamııyanların imiilhlkaldarınBı 

naıkden önenınesi ıhaıkkmda ·kianun layrhası (Milli Mü
dıırf.aa. M wliıye ve Hütı.;e encümenleır1ne ) 

1/ 156 Kaı·ayoHa:ı·ı Umuım Mtüdürlüğü Lı!J54 yılı ·OO~:e Kı.Lııu

ınma bağ h ('A/l ) V'e (A/2) 'işa:retH cetveUerde deği~ilk1~1k 

:vapı1nıası ba:klkında kıanun lıtyiijıaısı ( P,üıtçe ·Enciime-

.\luaınele::.j 

~ . V . Hl5fi ta.ı·ihinclt> 65-4-H ~ııyılı 

Kanun olarak kabul <'dilmiştir. 

( 1f:tiııııı : ı ı 

(). l . L956 tarihiudP 665tl ilayılı 

Kannıı olarak kabul edilmi~tir. 

( tGtilnıı : :!) 

nıine) ~~ . 1 . 1955 t arihincl <> G-t:>:3 say ılı 

ı ; HTI Bir J'wrupıı Teldiye Biı·liğ.i kurulması h'ruk!lunda1kii 19 Bıy

lfııl 1950 tariihtlıi Anlaşmayı tadiıl e~en. f) sayılı Eık Pro
tolkıolun Lasdiikıne daiı· •karnın Jayi!hıısı ( 1Tari~.iyr vı!' Ti -

Karnın olaı·ak kabul edilmiştir. 

(İı,ıtima : 1 ) 

Nıret encümenler'İ'nel 1 . LV . l955 tarihiııdr 6530 .»a.vılı 

1/ 158 lstaıvbul Kapalı Ça:r!Jı yangın ı hasarhı:rınm taımiri ihal• -
11urrda ka,nun lfıyihası (Nafıa. Dallıiıl.iyr \'(• Bütx:r erwü-

}~anun olarak: kabul edilnıiştiı·. 

r t~tima: 1) 

mıenılerine) ı ;:; . ı U . ı955 tarihin de 653~ sa.'' ılı 
I< anun olaı·ak kahnl edilmiştir. 

1 / 1 !J!l fhilkinıler Kamuıunun ıbaozı ına:ddelerinin de~tiı':i~rrwsi ı 

ve ilk1i' geQici madde eklıenm:esi haJkıknrcla•ki 54157 sayı~ı 

Kanuna ınuva'kika1 biı· madde Havesine dair o'lan 6004 
say~lı Kanun hüJkmünün iıki yıl da:ha Llzahlınaıı::ı 1Ja~clkın-

( h:1ima : ı ) 

rla k·anun J 1fuyihası Ud1iy-P EncÜımen~ne ) !+. ı . ı955 tarihinile 6450 sayılı 

1/ 1160 

· ~,,l<annn olaı·ak kahtıl P<'lilmiştiJ·. 

(l(:tima : 1) 
'I'emsil <X.leneği hakık.mdaıki 50'27 sayılı Kanuoon 1 nci, 
mald~esionıe bir fılkra i'J.avesine daıiır ikanun 1ayİihlliSı: '(i))a. 

hıi!Liye ıv r DütG.e en cü m enıloe'J'Ö.n'e) :~ 1 . r . 1955 tarihinde 6458 sayılı 
K anun olal'ak kaıbul edilmiştir . 

·· · dQtima : 1) 
1/HYJ Üı~J.Uan kanunu 13Jyl'hası (Ziraat. Oafhi'Jaye, Ad'liye. Ma-

li'Yr ·v~ Biit.çe encümenler'iıne) ~~ f . l957 tarihinde Hliküınd 

1 :mıfınoaıı geri alınınıt;ıtll'. 

(F.: IJL . f(}tima : 1) 
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De·vflie't memuı~an aylılklannııı tıev>hit vıe t>CaJdürlıüne dairr· 
o'la.n :3656 sayı h Kanuna ·bağlı (1 ) sayılı cetvıelin Emni'
y:et Umurrn Müdüı'lüğıü kısmında değişilkıli'k yap1i'ınasma. 

dair· •kanun Jiiyirha~n ( D:ııhfi:tiye ve BüttGe encümerrhmine) 

İstanıbul .biı-leşilk idar·esiniıı ayniması haklkındaıki 6'349 
sayılı K•anuııun b'azı maddaJ.erinin deği§ti'rhlmesilnıe da:iı

'Jınnun JayHmı-ıı ,re Daıhi!tiye, Malliye ve Büt0e encümeııleı·i 
maz,bart.aları ( Rn~naıııeyf' l 

1/ 1164 ('eza Muıhaıkrmeleı·i l'sulü ~<aııumı ·Hıyihası {Adlirye ..b:n-

211 uumclctıi 

• (i . ll . 1955 tarihinde 64 70 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmi~tiı· . 

( İçtima : 1 ) 

:!:i . lJ . 1955 tarihinde 6499 sayılı 
l~ı.ınnıı olarak kJıbul edilıruştir. 

( İGtima. : 1) 

(•Ümeni~1e ) ll . 1 . 1957 taribinde Hi.ikümet 
:"t'. 

l / 165 liuıkuıkıta Yıt'l'gılanm Usuli.i ka.nuını 

Eneıü menine) 
li'tryilıası 

1/ H)6 Ci-enel mahkeınel•er ı kuı·ulu~u kanunu l'a!y~hası CAd1irye 
vıe HütA<e encümenılerim>:) 

l/ Jı67 1954 •ma li yılı Mııva:tJeııei UmtHniyc Kanununa bağılı oot
v;ellerde rdeğlişilkHk yapılına.sı halkilunl<la kanun layiihası 

V'e Büıtçe En<'ümwni nuızhHtnsı (Ruznameye) 

1/168 Oiya1ııet İşi'el'i •Iteisl•iği ·tc~l~Ha't. ve V'azife}eri lıaikkındaQci 
Kanunıda Mizı üeğ·işi:kli'kleı· ,vapı'llmasıııa dair •olıaıı 5634 
saıyılı K·ııııunun tadili lıa;wkınıda luınun layi•ha'Sı ,re Bi.it:<;e 

t.mıfından g-eri alınmı~i ıı ·. 

(P . : 45 - lçtima : :n 
.....--=-

26. xn-:-1955 tarihinde Hükünwt 
ı c>rafından geri ah nmıştır. 

(1•'. : 4-1 - t~tiına : ~ ) 

26. XIl .1955 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınrmştır. 

( ~' . : -!2 - !çtima : ~ ) 

~~ . II . 1955 tarihinde 6461 sayılı 

1\ ıınun olarak kabul edilmi~tiı-. 

( İ~tlına : 1 ) 

l<Jnci.hneıı:i muzbatası ( Ruıznameye ) ll . II. 1955 tarihinde 6465 sayılı 

l./ıl169 SıQJJhat ve 1ı.ıt!imai Muaven~ Vcıka.'lıeti kuruluş V'e memur
ları Kanununa bfı.zı lı!üıkümle-r eklenuıesine ve 4258 sayı

rı il~anuna bağılı kadro cetveHıerinin değiştirilmesine dair 
486ı2ısnıyıh Kanuna bağlı (1) ve (2) saıyrl.l ootveTI'e-ve Ha
-v·e.ler yapılıması haıklkınld·a kanun -H1yiJhası ve SJihhaıt ve 
İGt~mai Muav·cnet ve Bült<;e encüimerrleri maızbaıtaları 

h anun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 1 ) 

(Ruznameye) 25. II. 1955 tarihinde 6487 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 
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l/170 Aı··ari Veı'gisi kıymetleri'llin ar1:ır1!lması ve A l'auJi vre fBi
na iVergileriyıle ıb1na1a:rdan ruhnan ıBuihran Vergrisinin 
Muva:zenei Umumiıyıey,ı> devri halkkırnda ka,nun lftyıiıhası 

( ı])alhHi'ye, Nl. a1iıye vı> .Bü:to,e eooün ler6.ne) ~:) . J . 1956 tarihinde H iiküııırt 
:m·afından geri almmı~iıı·. 

1/ J'iil DevJet ınemudarı aylıiklarm'ın tevıhit ve teadi.ilrii.'ne dah· 
oılan 3656 sayılı Kanuna. hağ'lı (1) sayı:lı cetvel.in ı.Mailiye 
V ekialeti !kısmına eıld(!ne<•ek 'kadrolar ve ·hususi ida<ı~e1•eı ·
den naıklen alınacaJk memuı,hu· lhruk1kın:da •kanun lftyıilhası 

( F. : 50 - İGtima : ı) 

r.nahİIHye. Mairiıyı> ve 'BütC,'e en<'ümenle'l'itıe) ~G . 1 . ı !)56 tal'ilıindl' Hüküııı\'t 

tarafından gel'i alınınıştı r. 

J / 1 7"2 Ve'l'gi Usul ~anunuııun ıba,zı ımaıddelel"inin ıdeğıiştidlrınıesi 
fhrukıkmda k·anun ılayiihası (ıMallıye v•e 'Bü:tıc.e encürım:!n 

lt>ri'l1f' ) 

ı/] 73 Ceza Muhakeınıe'leri Usulü ıkammu lfıiyiıhası (Aıdliyıe En
<'Ümıenine) 

1/ 174 GeNı· Veı'g1iı;i Kanuıınnun 89 HCU maddesinin değişıtiril 
rnıeSinre dair U{anun layi•haısı ('Ma'J'iye Ye iBüıt~e eııcü

menleı1ne ) 

6 Haziı·aıı J 947 taı'ihinde La Hay e 'ele !I<U rulaıı 4:MiıLlet

leraN\ISı !Beratloar EnstitJüsüne» 'i~'t'iihalk.ırmız ıha:klkında fka
ııun lfuyiıhası (ıHariciye vr İktisat ıencüınell!lerine) 

11 176· 195>3 ıbütçe yılı Hesa:bı Kwti 1lmnunu l@yiıhaısı (l)ivıam 

( F . : 50 - t<:tinıa : ~ ) 

25 . l . 1956 tarilıinde Uükünı et 

taı·afından g-eri alıııını~tn. 

(1!'. : 50 - tQtima : ~ ) 

1 )ahili ~izamnaıncııiıı ü9 ııcn 

ıııaddeı:;i gcı·cğineı> hüküııısüz kal

mıştır. 
l 

:!.7 . U . L955 tarihinde Hükümet 
t m·afından geri alınmıştır. 

(F. : 15 - !ı,:tima : 1) 

1:! . V . 1955 tarihinde 6563 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İ<";tima: 1) 

Muıhasehat Encüımenine ) 17 . VIII . 1956 tarihinde 681 H sa
: · ılı Kanun olaı·ak kabul Pdilmiş

tiı·. ( İ<:tima: 2) 
1/177 

1 
03!mga Resmi Kanununun bazı maddelerinıiD tad'i1ine 
ve lbu kanuna hazı hrüıkümıleı· ilruvesine daiT k·amm l ı fı 

yi!hası fıMaliyf' ve Rüt~e encüımenler.ine ı 

Gü:ael sanaıtlarda f•evıkaı~iı.de iıstiıdat ıgöster·en çocuiklaı·ın. 
Dev'let hesaibına yetiş'tir·i!lmeleıli. ıhaiklkmlda. ıkanun lay;~hası 
('Maariıf 'V'e Büttı;ıe oencünıenleriıne) 

1:-l. IV . 1955 tarihinde 6536 sayılı 
i<anun olarak kabul eclilıniştir. 

( lGtima. : 1) 

i.) . n . l956 tarihinde 6660 sayılı 

Kanun olarak kabul edHıniştir. 

( İçtima : 2 ) 
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------------------------------- ----------------------------
1/179 Iİn'h'isal'lın Umuım Müıdül'lüğü 19.54 yılı Bütçe Kanununa. 

bağlı cetveHerde değişill\'liık yapılıması haıldlünda kanun 
la.yi/luıL<ıı ( ıBütGE> enıeüm.ıenirne) lt). ll . 1955 tarihind<> 6475 <ıayılı 

1/ 181 

1nih~sa1·lıı. r· Umum Müıctürlüğü 1954 yıh 'Bürtçe Kanununa 
ıbağlı (A/1) ve ('A./2) işaretJJ.i c-e:tNelilerdıe değiŞilk'l'ilk ya
rpı!lma.sı hafklkında kanun l.a:yıiıhaısı (lRii.tçe ·Eneüım•tmine) 

Oııma;n 'kanunu lüıyi:hası (Ziraat, Dahiıli.ve, Adhyıe, Ma
ıl!iıyıe ve Riitçe enciiımen~eri:nıe) 

l/18~ Orman Umııını Müdürlüğü 1954 yıh •Bütçe Kanmıuna 

bağlı (A/ 1) ve (•A./ 2) iŞaretiii cetv~~lerde dıeği.§iiJdik ya-

l\mnın olaı'ak kabul Pdilmiştiı-. 

( İçtiına : ı ) 

l 6 . Il. 1955 tarihinde 6475 sayılı 

K anun olarak kab ni <>.dilmiştir. 

( İçtiına : l ) 

:n . VllJ . 1956 tarihinde 6831. sa
y ılı Kaının olarak kabul edilıniıı-

1iı ·. ( İc.tiına : 2 ) 

p:ıi1ması halldunda ikanuu layiJhası (IBüt~e 'Encüınıen'ine ) lti . Il. 1955 tarihinde 6-!74 sayılı 
l\ anun olarak kabnl edilmiştir. 

( İçtima : 1) 

Sayımlal' Kanunmıun 1, 10 V<' ll nci maddelerinin t<tdili 
hııkkmda kantın layibası ( 1 >ahiliye , .Adli~·c \·e Bi!tt.:c en-

<'Üıncnleı-inc ) i.~ . IV. 1955 iarihindf' 6534 sayılı 

1/ IR.J. Sıhlıat \'(' 1Qtimai Muaveıwt Vrkalrti hastane vt• Reha
bilitation müe.<:sesE>lC'l'inde ıııi.itedavil sermayf' tesisine dair 
kanun lfıyihası ( Sıhhat w 1çtimai ~luavı?ı;rt, Mali~·<' n · 

Büt~P <>nciimenlerin<> ) 

1 ; 11-' fı 'l' iearP1 Kanunumııı :!HO, :~H?-1 \ '<' .J.HO ıwi nıaddel e ı·inin tcı 

di li hakkında kan n n lfı~· ihası ( 1'iearPt n ' Adli.vr l'fWii 

nwnlt>ı•ine ) 

l ; l~ti 'l'üf'k Ceza Kaııunıııuuı Gt:2:~ sayılı Kanunla değişt iı·ilPıı 
-+6 ıı<·ı ınadd<>sinin tadilinı> da il' kanun l fıyihası ( .\<ll i~· < · 

l•jıwii.ın<>ninr ) 

1; 11..!7 '1 . "· ' i'ıı·kiyP (' umhul'iyeti il<• Yunanistan l{mıllığı n ' Yııgos 
1 a v,\·a l•'rrlE>ratif Halk Cnmhuriyr:i arasında H .Ağuı:ıto:-; 
I!)G-1- tarihindı> «Bl<><h dr akd~dilen lttifak, Si,va.<ıi t!i Biı ·
liği , .P Karııılıklı Yaı-dını Anlaşmasının ta<:dikı hakkmda 

1-: ı. nun olarak kahul edilmiştil'. 

( İçtima : l ) 

: :~ . V . J 955 tarihinde 6561 sayılı 

1\anurı olarak kaJbul edilmişti!'. 

( İr.tima : 1 1 

:n . V . 1955 tarihind<> Hükünwt 
ı ııı ·afından gt-ri alınmıştıl'. 

(F. : 26 - lçtima : 1) 

1~ . V . 1955 tarihinde 6569 sayılt 

Kanun olarak kabul rdilmiştil' . 

(l<:tima : I ) 

kantın lfı~·ihaı-;ı ( ITaririy<> I·~neiiınrniıw) lG. U. 1955 tarihindP 64n sa,vılt 
Kantın olarak kabul t'dilmiştil'. 

(İçtima : 1) 
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1/ 188 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun -ı7 nci 
maddesinin (Ç) fıkrasmm tadili hakkında kanun lftyiha-

:Muamelesi 

sı (Ziraat, Ticaret ve Bütçe enci:imenlcrine) 20. V. J955 tarihinde Hükümet 
taı·afından geri alınmıştır. 

1 1 J S9 :!8 Haziı-an 1954 tuihind(' l.;ondra 'da imzalaııaıı «Millet 
lerarası Kalay Anla§ma.ım> nın tasdikı bakinnda kamm lfı.-

(F. : 27- tçtimıı : 1) 

,vihası (Hariciyf' ve Ticant eııcümPnlrrüıf•) 26. XII. 1955 tarihinde 6632 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. ( İ~tima : 2) 

111 !W Üç tan<> Uğur tay,vaı·cııinin O rdün Devletin<> hi bt> edi! nı<>
ııi hakkında kanun lfı,vihası (lVIilll l\lüclafaa ~-<' Biit~,, <>n
riimenlerine ) 

l / Hil Bankalar kanunu layihası ( 'l'icarC'1, Adli .ve, Mali yı• YP 

U . [J . 1955 tarihinde 6466 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( lc:ıtima : 1) 

Bütc:ıe encümenlerine) 2ı . lll. 1955 tarihinde Hükümet 
tarafından geri almmı~tır. 

ı Hl2 Vakıflar (Tmtmı Müdü1·liiğü L954 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 15-
yihası (Büt1:C' l•Jncümenine ) 

J 1 ı !):l Avukatlık Kanununun bazı maddeleriniıı tadil '<' ilg-a~ı 

vr hu kanuna muvakkat bir madde ilavpf;i hakkında ka
nun l~yihmn AclliyP Encümrnine ) 

ı ' 1 9.} 

J )!) ;) 

1/ 196 

1!15-J. mali :n lı i\lu,·azl'nPi llnnııni,Vl' Kmııııınrnu bağlı <'Pt
vellerde değişiklik yapılması hakkında kannıı layiluı~ı 
( Büt<;c f<}nci.imPninC' ) 

Ankanı. Ünivı>ı"Sitesi ı95..J. mali .rılı Bi.it<;1· Kanuııuıııı hağ·

lı (A / 1) i~arctli cetvelde değişiklik yapılınası hakkında 
kanun Ulyihası (Büt<:<' F:nciimeninc ) 

DP\Iı>l Sn J !]l<'ı·i lJnnuıı ~li.idüdi.1ğü ı954 ınal! yılı Blit<:l' 
Kanu~ıuna bağlı (A / J) ve (A/ 2) işaretli (·dvellcrd<> değ·i
~iklik yapılınası hakkında kanun Hiyihası Biit<:P Enı·i.iııw
nine) 

( ~'. : 1() - f<:timn : 1) 

16 . JJ . l95fi tarihinele 6473 sayılı 

Kanun olarak kabul erlilmiştir. 

( İçtima : 1) 

!l . Xl I . ı955 tarihinde Adliyt' 
Encümı>ni matbatası kabul edil
miştir . m. : ..J.9 - t(;tima : 2) 

23 . J l . Hl55 tarihinde 6482 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir . 

.t lc.tima : ı ) 

26. ll . 1955 tarihinde 6490 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İ<}tima : 1 ) 

26. 11 . 1955 tarihinde 6491 sayıh 
Kamın olarak kabnl rdilmiştir. 

( tr.:tima: l l 
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1/ 197 tnhisarlaı· lTınnın Müdürlüğü l9fı.f Mali ,Yılı Bütc.ı<~ Kamı
nuna bağh (A/1) vı> (A/2) işaretli re1vellı>rdı> dPğişiklik 

yapılmmn hakkında kanun layihası (Bütçe Encümenioe) 

lj 19H istanlml Üniwı·sitt:>si l!l!)..J. Mali yılı Bütl:e Kamuıuna bağ
lı (A 11) işal'r.tli ('l'tvrld<' değişiklik yupılınası hakkında 

Muamelesi 

26 . ll . _ı.955 tarihinde 6492 sayı] ı 
Kamuı olarak kabul edilmiştir. 

( İ<ıtima : 1 ) 

kannn li'tyihası (Bütçe Encümenine) ~6. U. 1955 tarihinde 6493 sayılı 

1/ ID!l Karayollal'ı l · ınuııı :\Iiidüı>liiğii 19;)-J. ~\lali yılı Biit<~ ~ Ka
ıııınuııa hağlı ( A 1 1) i~arrtli retn-Idr değişiklik .vapılma.ı;ı 

Kanun olarak kabnl edilmiştir. 

(lr,:tima : l ) 

hakkında kanun lnyihası ( Bütı;:.e l<iıwiimeninr ) ~l:i .ll. W55 tarihinde 64:95 sayılı 

l; :.WO Kamyollan l · ınıım :\Jüdiil'lüğii 1!1!)-J. :\Jal1 .nlı Büt1:f' Ka
ınuınıuı bağlı (A/ 1) 1' (' ( A, <! ) işaı·etli e<'1vel1Prdr df'ği 

~iklik yapılınası hakkında karnın lfı;vihnsı ( Büt~e J• :ıwü

me-nine ) 

l j :WI 

,l/ 202 

öOHfi sayılı Karayollan 'l'rııfik K~ıınmıınuı 77 ıwi mad 
desinin değiştirilmrsi hakkında kamın layihası (Nafıa, 

~1ünakalfıt. I>alıili,\'l', Adli.\-(' \ 'f' Bil1ı;e PıH'iiınenlt'rıtı<•) 

ll uknkta ınulıakruw ııstılii kanunu lfı.;viluısı (:\dli,v<' ı•;n 

<'Ütn<'ninr ) 

1!20:~ l.-ıtklfıl l-1 aı ·bi nıiUftlleriıu• vPı1l<•(•t>k paı·ıı nıüki\fat ı hak
kında kanun la.vilııı.<ıı !Büt<;e- r~nf'ü meninr ) 

1/204 

1/205 

~'laarif VekalPti Kurulu§ Kadrolaı·ı ilc lVIerkez Kurulu~ 
ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik 

lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek w 
zeyilleri bulunan kanunlarda değişiklik yapılmasma dair 
kanun layiliası (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

'rürkiye üe Irak arasındB 2'4 ıŞ ubat 1955 tarihinde imza
laıuın karşılıklı tş Birliği Andlaşmasınııı ta..-ıdikınf' ait 
kanun layihası (Hariciyc gneümenine ) 

..,;:ı. -"' - ·-

Kanun olarak kabul edilmiştil·. 

( l~tima : 1 ) 

26 . 11 . t955 tarihinde 6495 sayılı 

Kantın olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

27 . ll . 1955 tarihinde 6498 sayı] ı 
Kaınuı olarak kabul edilmi§til'. 

( İ<)tima : 1 ) 

Dahili ~izaıunaınenin GH ncu 
madde-si g·ereğince hiikü'nısüz kal 

ımştlr. 

26. Ll . 1955 tarihinde 6494 sayllı 
Kanun olarak kabıli ooilmiştÜ'. 

( lçtima : 1 l 

18. V . 1955 ta.rihinde 6567 sayılı 

Kanm1 olarak kabul edümiştiı·. 
(l~tima : 1) 

:ı6 . ll . 1955 tarihinde 6496 sa.rılı 

Kanun olaı·ak kabul e-dilmiştiı ·. 
(fçtima : 1) 
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1/206 Ankara Andiaşması Daimi Sekreterliği meınndannm 

Diplomatik Statüsüne mütedair Protokolün tsadikmr 

1/207 

dair kanun layiliası )Hariciye Eııcürnt>nine) 

1118 sayılı Oyun Kağıtları 1nhisarı hakkındaki Kanunun 
4584 sayılı kanunla muaddel 2 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair kanu~ lilyihası (1\fa ll:r(' ve Bütçe en
cümenlerine) 

l/208 İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 Mali yılı Hesabı Kati 
kanun layihası (Divanı Muhasebat Eneümenine) 

1/209 Sigortacılık ınütahassısı celbi hususnnda 'l'lirkiye Hü-• kümcti ilr Birleşmiş i\Jillrtleı· Teknik Yardım lduresi 
arasmda akdolunan 17 sayılı Ek Anlaşmanın tasvibi 
hakkında kanun layihası (Hari<'iY<' ve tktisat. cneümen-

..Yiuam.elesı 

20 . V. 1955 tarihinde 6619 sayılı 

Kanun olarak kabul cdilmiştiı-. 

( İçtima : 1) 

20. V. 1055 tarihindr 6600 sayılı 

Kanun olarak kabul edlimiştiı·. 

( İr,tima: ı ) 

2 . 1 V . J 956 tarihind~ 6713 sayılı 

K amın olarak kahnl edilmişti ı·. 

( lr,tim::ı : 2) 

lerine) 26 . lll . 1956 tari hind0 6703 say ıl ı 

ı ;2ı0 Şi-karro'da 7 Aı·alık 1944 tadhi'nd0 imzalanını~ olan 
i\filletl0rarası Sivil Havacılık Konvamıiyonunda icrası 

nıukarreı· tadilata ait iki Protokolün üısdikın1• dai ı · ka
nun lfı.yihası (Hari('iyC' Yr :\fümı'lml ii t !'ııriiınenlfrİ ıH' ı 

1/ 211 'l'iirkiy0 ıile A.-usturya arasında imzalanan Tutanak, 
I~wnanıi'k VP 'T'eknik 1şbirli'ği Pmtoko l ii VP mektupla
rın tasdikın0 dair kanun H'ıyi·hası (H::ıı·iciye, İktisat vr 
Ticaret eıwünırnlrl'inP) 

l / 212 

ı ;~ı:ı 

Türkiye ile Belçika - ı~üksemburg l~konom~k Biı·ıiği 

aı·asındaki Öclfıııe Anla~masının bir sen<• müdeletic uzcı 
tılına:,;ma mütcdaiı· ınektnplar·ııı tasdikı hakkıııdıı kıı

nun layihası ( HaYici~ r vr 'J'ieaı·ot 0ncii ıııenl0ı·inc ı 

'l'ü!'ki;~-· 1· ilP Pakistan aı·asında akdo'hıııaıı ı >oı-ılatı(· İ l;i
birliği Andiaşm ası hı~kkında' ki ı ı Hazinın 10;)4 1aı ·iıhf i 

ve 6416 sayılı Kanuna ek kanun Jayi)ı ;:s ı ( If:ıı ·i 1c· i.l '(· \'(• 

:\Tim :\Tii<lafııa 0ııı·iimeıılN·iıw ) 

Kan un olarak kabnl edilmiştir. 

( İGtiıml : 2) 

:2ı . \. . 1955 t arihind r> 6630 sayı lı 

Kanun olamk kahnı edilmiştir. 

(tı:tima : ı ) 

26 . lll . 1956 tarihinde 6704 sayı lı 
Kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

(t ı:tima. : 2) 

20 . V . l955 tarihinde 6612 sayılı 

Kanun olarakk ahul C'dilmiştir. 

( l~tima : 1) 

:.W. V. 1 !'11)5 taı ·ihind0 661R sayılı 

1\anıın olnrak kabul rdilmiştir . 

( fr:1ima : J) 



No. 

1/ 214 

- - 361 -

HulAsası 

ffaf'i<:tl'n satmalınan huhaı·lı YP motorlu gemiiNin 
meınleke.tte yapılan ıniimasilleYi i<:in getiı·ilerPk eıFa-

11ın Oiiıııı·iik RrsnıirWlPn istisıuısına cla!ie olan 3•:ı39 sa

yılı Kamıınııı ııırı·iyrt ıııiiddetiniıı mmtılnıası lıak'kııı 

da 'kaııun lfıyillıası ( (lüırırük w 1nhisınlar . .\lüııakalilt. 

.\1aliye Vf' nüt~P ('J1(•Ümenleı-ine) 

ı ;~ı;ı Y<'tıi ı·ıHJ,,•o ist:ıs~ronlarınııı kunılnıası rp .\nkar·a Had 
.vo !stasyoıınnuıı tevsi ve> takviyl'si için g-eleeek .rıllanı 
g-ı•(:iri tanhlı\itlPı'<' ı.ôı·işilınPsi 'hakkıııclaki 6128 sayılı 

1\aıuıııa ek kaıınıı lfıyi:hası ( DahHiyr. ~Ln'l~yr V<' Rütr:P 
Pıırüııırnlrı·inP ı 

ı /211i. 

1/ 217 

l j 21H 

l/ 21!) 

Hil'll'şnriş .VIilletlcr l>iiııya ::-lağlık 'I'Pşkili'itı ili:' akdedi 
lrtı 'f'plmik Yanlım .\nlaşması ilc ıhu .\nlaşmaya ait 
iki nH•ktnhun tasıli'kıııe daiı· 'kamm lftrihası (Hm·iPi
·''P, ::-lıhhat V<' l<:ti:nıni :\TnaYPıwt. ~1ali~·c ,.<' Büt<:P <'11-
f'ii.menleriııe ı 

!~tibank Kanununun 10 ıwu nıııdLIPsinin ilgası hakkııı

da kanun lftyihası (İ-ktisat. Maliye w P.iiıt<:e eıwiiınPıı-
1 (' r·inp) 

~ünwı·bank Kaııuııunuıı +öi5~ sayılı Kaıınnla c!Pğişüı-i

l<•ıı 4 ııcii maddNıin'İıı taclili 'hakıkında kannn li\yihası 
Oktisat. ~1 ali,Yl' ,-p Büt<:P <'ıwüıııPnlrı·inP ı . 

Lr ıııuıııi İhti:ra<:laı· ]<:iıı haı·i<:tt•ıı R"<>til'iiPl·ck madeni' sıı 
lıonılaı·ı 'İlt' aksa. ııı yp tPfPI'I'HiltlJ11daıı nüını'iik Hesıııi 

alııınıasıııa <iail' oJıııı ~26R sayılı Kanunun G:365 sayılı 

K;ınunlıı <ieği>ştiı·ilcn 1 ıwi ınaddesind<' değişiklik ya
pılmasına ,.c nw;du"ı ı· ka nuııa ıınu vakkat. hi ı· nıaddP ilfı

Vf'fÜnP daiı· knıwn lfıyilıası (Dahiliyc. fiiiıııı'iik "'' fn
' hiı.;aı·laı· . .\Jafıa ve Hiit<:<> cnı·ii•menlpı·inp ) 

ı /'~'),() ı· ı·ı . -- ıııuıııi "uvaz<'ney<' <ani daiı·<'lel'le ıııiilhak lriiü:<'li 
idaı·eleı·. dli\yf>tlH, hel<'diyeleı· V<' bt111lanı 'bağlı fıııımr 

ın iiesscosel<:>ı·i lwsHhına tahsi 1 ya pan] amı ·nwc lnıl'i h i?;

ııwtler·i lnıkkıııda kanıııı layihası ( 1\ofa:ıril'. Dahili:n• . 
. \l;ıli:VP ,.P Biit<:<' <'ıwiiııwnkı·inp ) 

() . ll . 1956 tarihinde 665!) sayılı 

Kanun olarak kabul M.ilmiştir. 

(t~tima : 2) 

20 . V. 1955 tarihinde 6588 sayılı 

K anun olaı·ak ka bul edilmiştir. 

r r~tima : ı) 

1 

15 . Il . 1956 tarihinde 66b"6 sa:nlı 

Kanun olarak kahnl edilmiştir. 

( İ<:tima : ~) 

:W. V. 1955 tarihinde 6590 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(lr,tima : 1) 

:!0. V. t95fl tarihindE' 6606 sa:vılı 

Kanun olarak kahul edilmiştir. 

(İı_:tima : 1) 

15 . Il . 1956 tarih indP 6665 sayı! ı 

Kanun ola1·ak kalıni ı'<lilnıiştir. 

(İçtima : 2) 

l>ahili ~izamnanwnin fi9 ncu 
mıırld<•si g-rı·cğ'in<'c hü''Ün 1 <ıiiz kal
mıştır. 



- 362 
No. Hulasası 

1/221 Hamt ve PatlayH·ı ınıaıddelıerLe ı,ıi'Uth V<' teferru•aıtı ve arv 
maJzemE'Siniill irnıhisa·rdaın <:ıkarılıuası bakkmrla kanuıı 

layiıha!'iı ( Gümı·iik V<> l.n'biosal'lar. MaıJ.i<y<' v<· Büt~e ("T]cii 
m-E>rı 1 ~rıin e) 

1/ 222 Hiı·a. tahH köpiit·l' ll şaı•ap \ 'P vmski•nıi;n lsühlak Yc r·gisinl' 
inimtutulması hıakkmda k·anun ,Jayihaısı ( Giiınri.ik ve ln -
his:ıl'laJ' . .\lali~'P \ ' P Hiitr:r r.ıwiiı nwııl·rrinP ) 

ı 122:ı lspiı-to n ' ispittoln i<:kidpı· inıhi;;;ıı · ı ha.kkmdaki 42:>0 sa
yılı Kaınurncta bazı rleğiş:iıldiıkl~r yaıpılması lwıkilmııda ka 
muı lfiy.ihası ( Oiiımiik ve 1nhisaı·l a ı· . .\la.liyr ' ' <' Büt<:P 
en r ii· nı rn J N'İıı r•) 

• ı ;224 lsp·iı·to n• i~piııtolu ir:kileı· inhiı~aı·ı K'a•mtnnuun J6 n<'ı 
\ ' l' :'i4;il sayılı KııııunJa tar~H <•di·leıı 21 rıri mruddelerin.in 

· ılt>ffi·şl.irilmesi ha-klnııda kam1n lfıyiıha:-ıı ( (~üınl'iik v•r ln 
lüsıı ı·l;ıı · . :\ohılıiy~ · vt' Hiit.r:r> l'll<'Üıııl'-l'lli 'Pı·inP ) 

J j 22fi Korıe 'J'ürk ~iJfı'hlı Biı·l.iğıi a~r:ısı i:kf'J1 şehit dü~en M·eıhııı<'i 
~\kıınan 'ın ka;·ısı ~ll!tı Aknıaıı V<' aıvrnC"Vi Döndü Yürlız'H 
\raltJani hünnet teı~tillı~ııdıeın ınıa.aş ia.hsi.si hakkında kıaının 

layi•ha:sı (Mjl.IJ Müilafaa. .\1a.l~·.Y<' ve Bii !<:<' <'• ıwii.ııH'.ıtli ~

r•irl'l'P ) 

ı ;ı-.ıö ,Vfuıuıu~l(• Vr·ı·gıim lüvnunnnda d rğü;iklıiklpı · yapıloınasıııcı 
v·e 27:.n swyılı Kanun ve ~kleı·i g-eı·eğ:in<'P bazı ına.dclelPr 
d('!Tl alınan lstihlfılk Veq.dsiııiıı ~fu<Lmole V!•rgıiosiıylr bir
lt>~üı:iılııı~iııe daiı· -HJ:Hı sayılı Kaınıııuıı ıııuwtkkai ı nd 
ımtddeııfim· hiı· fıkr·a \'(' :~84:! saydı .Huanıf'l<· Vng-i<;;ri Kıı 

m.ıınn'l1a biizı hi.ikliınleı· ek.leıııme~iıır ılaiı· kaı:uuı layihası 

( Oünıl'iik vp tıılıisarlaı', .\1a1i.vP VP Bii1t('<' <'ııcüıneııl·rı'iııı• ) 

ı j227 Seyhan Bnnıjı iııı;aııtı dnl;ı~· ısiylf' sıliıııı· aliınd·a ka·l<l<'ıık 
köy V<' anı~i hakkım'la kaııuıı lı1yihası ( ~at'ıa , Dahiliye, 
.Ac~ij.ve . ı\'faliye vr Bi.itr;w <'JH'Ütn'i'ıı.leriııe ) 

:Muamelesi 

!) . V . ı9fifi tal'ihinclc 6fi51 sayılı 

K anun olarak kab1ıl rrlilıniı;ıtir. 

( İGtima : ı ) 

ı ı . V . 1955 tarihind(' 65fi6 sayı lı 

Kanuıı olaı·ak kabul edilıniştiı· . 

f lGtiına : ı ) 

!1 . \~ . ı955 1aı·ihindr 655:2 . sayılı 

Kanun olarak kabul c•dilrniştir. 

dçtima :1 ı ) 

!J . V . ı H55 1 a rihinde 65fi8 sayılı 

Kantın olaı·ak kahul Pdilmiştir. 

( İçtima : !) 

:W . V . 1 fl!)!J tarihinde 6576 sayılı 
Kanun olarak kah11l rdilmiştir. 

( İ<~tlına : l ) 

!J . V . 195fi tarihinde 6554 sa,vıl ı 

Kanun olarak kahnl eclilmi~tiı·. 

( t<;tinıa : 1) 

:W . ı V . HJ55 t arihiııdr 654 J sayılı 
Kımnn olarak kabnl rrlilmiı:ıtir. 

( İ~tima : 1) 

' 



No. 

l/22R 

1/22!} 

- 363 -
Huliisası 

Anıkaıra şehri hl.a.r Müdürli.iğünıiin Aıışara Belediyesine 
bağ].amıınru;;ı haıkkındaki 3196 saıyılı Kanunun 3 ncü mad
desinin değtiştiiriJıınıesirne daıir kanun liiyiıhası (Druhiliye 
ve Bürtçe eıroümenlerinıe) 

JJ.<nr,let Dooıi.ryoUan V(; Uiım!aıl!la1'11şlelinııe UmUil:ll Müdür
lüğünün 1952 'bütçe yı'lı hesalin ka:ti kanurnn ılayihoası 

( Divanı Muhasebat En<>ü.men~nf') 

lj2::o Devlet Ü100t1me Ç.&tıllıkleri Umum Müdürlüğü görev ve 
knrnluş Kannnurnvn 19 ncu ınwddesimıin doğiştiriiLnıesine 

:i\f uanıele~i 

20 . V . 1955 tarihinde 6604 sayılı 
Kanun olarak kabul f'dilıni~tir. 

( İr,tima : ı ) 

!l. Vll . .1956 tarihinde 6783 sayılı 
Kanun olarak knbnl edilmiştir. 

( lı;tima : ~ ı 

daıi:ı· kaımn Hiyü'hası (Ziı,aat. Vf> Hüt~e eıneÜ'meniiN'lne ) 26. xn . 1955 tarihindr Hükümet 

tarafından ~eri alınmı~tır. 

ı ; 2:-) ı t:Lızyv a~üaırm sağhk zabrtaısı lıakkmdaJci 1234 sa.yıJ ı K'll
nunun !3 ncü maıddıesWn değ;iştirjlmeSi:nıe claıiı · ka:nun la
yihası (.7.kaa•'t F)ncüıneniiJlle ) 

1/ 232 lırhhıaırlar Unıum .Müdül'lüğünün 1956 ınaıli yı.Jı hesabı 
k81ti kanun lRyi'hası (Di•v·am MU'ha.<ıeıha.t Eneü:ırH.>ı1ıiıne ) 

[;imaıni,arııı iıışa. tcwi, ıshı•h ve. te~Mzıin\• •laıiı· ol,an 5775 
,·e &192 saYl'h kanı.mJ.aı·a en· kanun layiiıhıısı ( Naıfıa vr 

Bü't~e eıncii:.noonilerinıe ) 

ı ; z:N :-.lr>ba.tları hastaıhk Vfl ı..a.ı•a.ı•lı ooeekıLerden J-o.ı·uına Kanu
ıumuıı 3 ncü ınııaddif'Sinıi~ı dıeğiştki.:lmcsi·h·t' dair kan:ı.m lft
yihası ( zi,ı-arut vır Gümri.i.k V(' İıfuiearla:r l:'llCÜmıenleı-inc) 

1:/235 

1/236 

Orman Kanununun 56.'13 sayılı Kanunla nıııaddel 17 nci 
madc:hısinin değiştirilmesine dair kanun layihası (Zira
at ve Bütçe encümenlerine) 

Petrol Kanununun bazı maddelerinin ta.dili ve bazı mad
delerine fıkralar ilavesi hakkında kanun layih.ası (İk
tis~t, Adliye, M.aliye v~ Biitçe enoibn.ıeriae). 

(F . : 43 - !çtima : ~ ) 

21 . V . 1955 tarihinde 6620 sayılı 
Kannn olar81k kabul ('dilmiştir. 

( İGtima : 1) 

Dahili Ni~cınnameniıı G9 ucu 
nıaddesi g('t'l:' iıwe hükii.m .-:üz kal
nı ı~tıı· . 

20 . V . 19!");} tarihinde 6596 sayılı 

Kanun olarak kabul rdilmi~1ir . 

( İçtiına : 1 ı 

25 . 1 . 1956 tarihinde 6642 sayılı 
Kanun olarak kabul rdilmiştir. 

(lçtima: i ) 

24 . XII . L956 tarihinde Hükü 
met tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 106 - 1ı:.:timıı : 3 ) 

'· 

13 . V . 1955 tarihinde 6558 sayılı 

Kanun olarak kabuJ edilmiştiı· . 

( l~tiına : 1) 



-- 364 

Xo. · HuJasası 

1/237 Tıp meslekleri ile yardımcı tıp mrsleklerinin ierasnıa 

dair kanun layiliası (Sıhhat ve İ<:timai Muavenet, .Ma
arif ve Adliy~ encümenlerine) 

lt/238 Türkiyr Cwnhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 545;) 
sayllı Kanunla muadıdel 5 nci maddesinin tadili hak
kında kanun layiliası (Ziraat. Ticaret ve BütÇ€ encü-

:\'[namele<ıi 

- ---- -- -----

1 Ja hill \'"izaııuıanıcıılıı G9 neu 
ıııacld('si g'('reğiıH•(> hükilnı,[i>~ kal 
ııı ıı:ıt ll'. 

menlerine) 20. V. 19:)15 1arihind(' 6617 'sayılı 

Türkiye ile ttalya arasında lktisadi ve Teknik İş Bir
liği Anl~masımn tasdikme dair kanun layihası ( Ha
ı·i('i,vr vr İktisat encümenlerine) 

1'ürkiyr ile .Japonya arasında imzalanan Ticaret ve Te
di.v<' anla.~ınalarının tasdikme dair kanun layihası 

( Hariciye ve Ticaret encümenlerine) 

1/24'1 1'ürkiy{' Zirai Donatım Kurum u Kauunwnm J 4 ncü 
maddesinin ~iştirilmesi hakkında kanun Layihası ( Zi-

Kanıııı olaı·ak kahııJ Pdilmiştiı·. 

( İ<:.timıı : 1) 

~5. l . Hl56 tat'ihinde 6649 s~.vılı 

Kanun olarak kahnl Pdilıni1)t ir. 
( t<:tinıa : :3) 

:.!6 . X ll . 1 9!)5 taı'İhinde 6633 sa
.vılı Kanun olm·ak kabLll cdil miş
tir. (i <ıtima : 2) 

mat ve Büt encümenlerine) ~6 . XII . l955 ta.rihindP Hüki.i-

1/ 242 

1/243 

1/2~ 

1/ 24:) 

:)eker· I1'abrikalarına Bahşoluııan lmtiynzat w· Muafiyat 
hakiondaki 601 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dıc

ğiştirilmesine dair kanun layihası ( İktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

'rürkiye Denrir ve Velik İşletmeleri Kanmı layihası 

(İktisat, Maliye -ve Bütçe enci.imenlerin<t> ) 

Türkiye Selüloz ve Kağıt I•'abrikalan lşlrtmesi kamııı 
Iayihası (İktisat, Maliye ve Bütçe encüııwnlerinr ) 

lnhi<ıarlaı- Um un ı Müdürlüğiiıw ait Bii.vükdrı·e Kilıt'i ı 
Fabrikası civarındaki aı·azinin Türki,v(• ı<::ınlak Kredi 
Bankasına, devri için mezkfır Um mn l\1 ~iclürJüğe salftlı i
yet verilme i hakkmda kanun lfıyihası (Oümrük n In
hisarlar vr Bütçe enci.imenlerine) 

ınei tarafından geri alınmıştır. 

(V : 44- tf:tiına : ~) 

:W . V . 191515 tarihindl' 6607 sayılı 

Kannıı olarak kabLll edilmiştiı·. 

( tçt.ima : i ) 

1 :ı. \~. 1!-1155 taı·ihinclP 6:):-}!) sayı! ı 

Kanun olarak kahnl rdilmiştir. 

Oc:tima : 1) 

1:1 . V . 1 !)!)i) Laeihinde fi560 sa~rı h 

Kanun olar·ak kahnl Pdilmiştiı·. 

(İc:ti ma : 1) 

~.ı . V 1 il . i !lfi6 tarih i ndP H ii kü
ınet t:ımJ'ından grı·i alınnuştıı·. 

(F' . · H7 - 1c:i ima : l J 



:\o. 

l/246 

- - 365 

llıııasa.~ı 

:\Iilli Kütüphane Kuruluşu hakiondaki 5632 sayılı Ka
nuna ek kanun Hlyihıu~ı ( Maaı·if ve Büt0r eneümeıı 

lerine) 

1/247 ı6 Ştıhat 1952 tarihli Türkiye - Batı .Almanya 'rie.aret 
ve Ödeme Anlaşmalaeına ek 21 Arahk 195-J. tarihli Pı·o 
tokoHerle ekleri mektuplal'ııı tasdikme dair kannıı lft 
.viha.<ıı ( Harieiyc V(' Tiearet encüınen1erine ) 

1/248 Türkiye ile Bnlıraristaıı anumıda 23 ~uh,tt 1 !)fi.) tari 
hinde' imzalanan 'ricaret ve Ödem\' AnlaŞmalarının tas
dikme dair kanun Jayihası (llariciy() ve Ticaret enci.i.-

:ır uaıııeles~ 

ı~ . \~ . ı HG!l taı·ihinde 6568 sa.n 1 ı 
Kaıınıı olarak kahııl Pdilmiştiı-. 

( tçtima : 1) 

~;ı . ı . ı9:i() 1 a rihindc 664-:i sa,,·ıı ı 

Ka.ııtın olarak kahul Pclilıniştir. 

( İ<:tima : 2) 

menlerine) :25 . 1 . L956 tarihinde 6646 sayılı 

1 /~49 ())'(hı \'l' .Jaı claı • ına Kadrolun Haı·ic:indeh Ilidematı 

DcvlC'ttP }1üstahdern• Oı·duya Mc>mmp :'11uvauaf Zalıit 

V<' .-\ltwanal' ~\.sk P ri J-1Pnmı·lan hakkındaki 12H1 sayılı 

Knnuııuıı 1 nei ınadclc>siııiıı tad:iliııt' dair k:ırnm layihHsı 

Kannn olarak kabul edilmiştir. 

(tr,tima : :n 

( 11il'll .\fiıclafaa \' \' Biitı:e ('neüınenleriıw ) ~O . V . 1955 tarihinde Hükiimf't 
tal'afından geri alınmıştır. 

1/ %0 GO ıııiıy.ııı liralık iç istihat:: akdi hakluncia 
lil.yilıası ( M:ıliyt> V<' Biit<:<' rıwümf'nlrr1ne ) 

kmnııı 

1/ :.!fil tnhisadaı· lwyiy(•Jcı·i ii<:t<'bil'lerinin harb ınftli\.Jil.eı1ıır v ı• 
~e h it y 0t imlc>riıı e tahsis vr tnvzii hakkın<laki 14R5 sa
yılı Kaııtınuıı ~ nci ınaddc>siniıı clf'ğiştil'ilıııesine dair 
kanun lfıyih;ısı ( Oiiınriik \'(' tnh:isıın·la.ı· vP Biitc:r <'nrü-

(F.: ~5-!çtima: 1) 

• 
:W. V . lH55 tarihinde 6583 sayılı 

Kaının olarak kabul edilmiştir . 

( İçtima : 1) 

ııı rn 1 r ı·iıw ) ll . ı . 1 Dfı6 taribin dr U ükümet 

1/ 252 t~ .\1ahkPııırl<' l"İ Kaııuııunuıı bft;,ı maddi'lerinin deği~ 
tiı'ilınwsi ve lm kanuna bir nıa.ddP eklenmesi hakkında 

1al'afmdan geri alınmı.Jır. 

(P . : 46 - tçtinıa : 2) 

kanuıı J~yihası ( Çalışma Ye> Adliye rncümenlerine ) ~5. U 1 . 1 ~57 tarihinde Llükiiııw1 
tarafından geri alınmı_ştır. 

1 /~G:ı 'ı'opnı1k .\1 ahsullcıi Ofisi Kanuuuıınn bazı maddeleri 
nin <lcği~titi.lmesiıw vp bu kanuna biı· ınadde eklenıH<> 

sinc dai :· kaının layihası ('l'ieaeet ve Bütı.,"l' Nıciiınen 

lı!rine ) 

(F. : 127 -İGtima : :J ) 

30. V. 195fi tarihinde 6573 sayılı 

Kannıı olarak kahnl c>dilmiştir. 
( İçtiımı : 1 ) 



No. 

1/254 

l/ 255 

1/ 256 

1/257 

1/258 

1/ 259 

I/ 2GO 

J/ 261 

366 

Hul3.sa.sı 

Tür!k Havayolları Anonim Omaklığı kanunu Layihası 

('1\iünıakalat. Malliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tüvk:iye Cuımıhuriyeti Hü:künreti ile Bi·l."leşıniş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkıilatı .arasında in121alanan (10 . .A) 
numaı-alı Ek Anlaşmanın tasdikı hwldonda kanun layi
lıası (Haric1ye ve Ziraat encümenl·erine ) 

l'.t ••• 

1'üı·kiye üumhul'iy.et Meı·kez .Baııkası Kanununun bazı 
maddelerinin tadiliııe ve bu kanuna yeni maddeler llil
v~'i ne dair· kanun layihıası · (Ticar·ert ve BütçP encii
menlerine) 

()ı ı·agan ~arayı N•kazı ile arısasının Hazineye iadesi ve 
1'üillci.ye CtHnhuriyeti Emekli Sandığına devri haıkkın
da kanun la.yihası ( Dahiliye, Maliye ve Bütçe Cl)<'Ü

men~erine ) 

gnuıiyet Umum Müdürlüğü vilayeüeı· teşki'lii.tı meıı 

•suplariyle meı·kez teşk'ilatı amiı· ve memurlarınıdan bazı 
himnetlerde çalıştırılanlara fazla mesai ücreti verilme
sine dair kamın Htyihası (Dahli.Hye ve Bütçe encümen-

1leıine) 

\o 

Telsiz Kanununun ;) nci maddesinin değiştiri'hnesi Jıal<
kmda kanmı layihası ( DahlHyc ve Bütçe cncüınen.

Jeıiııe ) 

Demiryol nakliyat kanunu layiliası ( .Jfünakalat, Ad-
liye, M aliye ' 'e Büıt~e encfunıenlerine) 

Denizde can emniyetinin komrum.ası hakkında 1948 yı
lında Londra~da toplanan Milletllera-rası Konferanstıa 

kabul edilen ni:hai karar ile eldel'inıc l<atılmamıza dair 
kanun layihası 

rine ) 
( R ariciye ve Miiııakalat encürneııle-

:.H . V . 1955 tarihinde 662~ ısayılı 

Kanun olarak kalbul edilm.iştir. 

( J~tiına : ı) 

25 . J . L956 tarihinde 6647 sayıh 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İç-tima : 2) 

• 
18 . V . t955 tarihinde 6571 sayılı 

Kanun olarak kabuJ edilmiştir. 

( lçtiına : ı ) 

:.'.0 . V . 1955 taribinde 6574 sayılı 

Kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

( İGtinuı : 1) 

l6 . V. 1955 tarihinde 6564 sayılı 

Kanıın olarak kabul C'dilıniştir . 
( tGtima : ı ) 

18. V. 1955 tarihinde 6566 • sayılı 

Kanun olara:k kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

Dahili Nizamnamenin ()9 ncu 
maddesi gereğince hüküm~üz kal
mıştır. 

25 . V . 1956 tarihinde 6759 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştiı>. 
(İ(ltiına ; 2) 
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llula~tısı 

~osyal hi~ııı eHer Bnstiti.isi.i ku mlmasma Ja:ir kan u ıı 
LJyiha ·ı (~ıhhat ve ft:timai Muave~ı·et V<' Biitc;r eneü

menlerine) 

(,'ii:tı:iyi Topnıklandırıııa Kaııuınınun +1 nti maddesi
ne bir fıkı-a iHivl'sine dair kamm liiyihası (Züaat. 
:\faliy!' n Büt<:·e rn<'Ümenlrd.ıw ) 

l j:W4 i{usı·ud<lu ' rmml' !-iüınlıüloğlu'nuıı ı•şi 'ihal ~üınbül

uğlu ilı• ı:oeukları Oml Sümbüloğlu V!' _ air Süınbiil
o~hı 'mı vııta.ni hi~ııırt trrtihiınlrn aylık bağlanınası 

bal\kıııdıı kaıııııı li\,vihası f ~Ialiye ve Bütı:ı• rıwünı<>n

lrl'ilH' ) 

1/ 26.) ı-stcmlnıl Koııspı·vah.ıyaı·ııııı tah-sis Nlilnıiş olan nwta
maııı lıiııanın Jla~inı•t'!' iııı;ıaı-nmn tııııımıılmıınasıııa daü 
kanuıı la~rihası ( Ihıhi 'liyı•. M·aliyp vr Bütı:ı· rıwi.iını•ıı

lı•rinr ) 

l j :2(11i Hirkı;ıııııiı;ı :\-lilldlPı' <hd<t \ ' !' Tarım 'l'reykilii1ı ile Tü.ı-k~ 

.vı· 1-lüki.iııırti aı·asmrla . llii'kü-nıP1iıııizr yapılacak t('k
ııik yaı,dıın bakimıdaki G sayılı [<jk Anlaı;ıınanın tasvi
lıiıH• daiı· kaıımı la.vilıası !R<ıt·i<>i~Tr ' '<' Ziraal ı'ıırii 
m('n l<.>rin(') 

1 /:M-i7 Dı•vl(•t ıııpıııuı·lıırı aylıklanıını te1"hit vr tPadülü.ıw dair 
olan 06;)6 sayılı Kıımına bağlı (1 ) sayılı cetvrlin 'l'apıı 

,-ı• 1\adnııtnı Pmnın :\hiclüı·li.iği.ilır ait losınında deği

r;ıiklik .vapıbııasıııa <hıiı· kaııuıı layiha:,ı D1ali.yP vı' 

1-ıii.t<:P ı'n<'Ümenleriıır ) 

.\Luıhiıl\: ı:il'tı:ilcl'P tidüııı,: 1olıuınluk vPl'ilnıesi hakJmı -

daki 3254 sayılı Kanunun hfızı maddelerinin değiştiııil

nu•sine ve bu kanuna bazı lıüküml,er rklenınesine vr 
g·öı.;, rnı•ııiPI'lt' ıuıkledilenlcre vı• muhtaı:: ı::iltı::ilre tohum
luk ,.e yt•ıııöldik tlağı'l:ılması hakkındaki :3242 sayılı 

Kanunun ;) nei maddesinin tleğişt'İriluıesi.nr llair kanun 
· lfıyihası (Ziraat. 'l'iı•a ı·e1. Maliye V<' B iii<:<' enri.bıwıı
lerinf') 

.. 

Muamelesi 

Dahili :\"izanınanıenin 69 ucu 
maddesi geı·eğince hükümmz kal
ımeytır. 

:W . V' . 1955 tarihinde 6603 sa.vılı 

Kanun olarak kabul edilmişti!'. 

(İçtima : l) 

30. I . 19fı6 tal'ihinde Bütr,e J<]n 
!'iiıneııi ınazbatası kabul edilmi~

tir. (E. : 64- İc:tiımı : :2) 

:W . \~. Hl5:1 tarihinde 6585 sayıh 
f<aınııı olaı·ak ka:hnl edilnıiştil'. 

( İ<~tima : ı ) 

:2f'ı. I . J!)~() tal'ihiud(' 6648 sayıh 

Kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

( tçtima : :2) 

:20 . \1 . 1 D5fl tarihinde 6587 sayılı 

Kantın olarak kalml Pdilmiştir. 

( İçtima: 1) 

20. V. l955 tarihinde 6572 sayılı 

Kanun olarak lrııhnl edilmiştir. 

(l~tiına : 1) 
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So . Hulasası ~1uame1etı~ 

1/ :269 gsnaf Vcrgi~i Kanunnııun kaldıl'ılınası n' .)..t~l sayılı (lr

lir V t>rgisi Kanununun bftzı uıadddcrinin taclili hakkıııı 1 a 

kanun luyiha;;ı (:\lali~·l' n· Biitı;r rııei:inwnlPrinr ) :20. V . 195!'5 taı·ilıiııdr G58~ sayılı 

Kmnın olaı·ak kabul rdilmiştir. 

1 /~70 Bazı ~il u lı , menni ,·e ınalz('meııin Lübnan D<!drt in e lı i ,(' 

rdilme;;i hakkında kanım layihası (Milli Miidafaa n · lEiı 

<;<' rncünıcıılel'iıw ) 

1/ 271 Pdrol l>aiı·ı ·ı-ıi 1905 ?ılı Biit<;c Kaıııııınna bağlı ı A/ 1 ) İl)n 

ı·(• tli <"etvcld<• dd~iıoıiklik .vapılma.sı ha.k'kınrla kantın lfı,vi 

lıa:-ıı !Büt<;t l<~neiinıeniıH· ) 

1/ :!7:! Tiiı·ki~· ı • ('uıııhnriyeti ilc Yunanüıtan Kıı·allığı \'(' Yugmı

laY,nı l •'rdrı·atil' Halk ('uınhuriyeii anısında Ankaı·a'da 

imza !'dilen «Balkan lstişari M<'rlisinin 're~kilim .Yiüt<-
dair Anlaşma » ııın tasrlikı hakkıncla karıuıı lfı.vihası ( TJ: ı

rieiy<' I<:ncüıne ninP ) 

:2H Niı-ıaıı 1!304 tarihli Alfımrti F'ar·ika Nizamnaınp;;inr ('k 

kanım la:vilıaı-ıı ( lktiı-ıal gncüıııeniıw ) 

1/:!7-l Amerika Birleııik Devletleri \'(' Avr·upa 8koııomik !ş Bil'

liğine clfıhil nwmlekctlerle bor<;lanma. ,V'ardım ve ödenw 

anlaşıııalHı akdi İ(;in hükiiıııete salahiyct verilmesine rlaıı· 

:)436 sayılı Kanunun mrı·i.vrt müddetinin uzatılmas ı hak-

( t~;tima : 1) 

:20. V. 1955 taı·ihincle 6586 sayılı 

K ann n ol araJ{ kahnl rrlilıniş1 ir. 

(t<rtima · ı ) 

16. l . 1956 tarihinde 6640 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştiı· . 

( H ima : ~ ) 

:21 . V . 1 !:155 tarihinde 66~2 say ıl ı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( 1 ı:tiına : 1 ) 

20 . V . 1 9f5f5 tarihlııd<' 6591 sayılı 

Kanun olaı·ak kahnl Pdilıni§tiı · . 

(1çtima : 1) 

kında kaının li'ı.vihası ( flm·iei~' <' \ '0 'l'ica.rr1 t'nrünmıl<•r-iıw ) 20 . V. 1955 tarihinelP 6605 sayılı 

Kanun olarak kabul rdilmişt.ir. 

( İ~tima : 1 ı 
1/ 27;) Basın - Yayın ,.P Turizın lJmuııı Müdürlüğü Trşkilfıt 

Kanununun :21 rı ı: i madd esinin tadil i hakkında kaııun 1.1-

~· ihası (Dahiliye J<:n('Üm cnine ) :W . V. 1955 tarihinde 6575 sayılı 

Kanun olarak kahnl edilmiştir . 

( İ~tima : l ) 
1/276 DrvJııt Hava.volla!'t {Tmum Müclürlüği.i Hı:;:3 mali yılı !w-

1/ '1.77 

sabı kati kanuıı layihası ( Di \ ' 3111 M tıha'lebllt :BJ~riimPninı ) .ı . rv . 1956 tarihinde 6717 say ıl ı 

Kanun olarak kabııl edilıniştiı·. 

( İ(;tima : ~ ) 
Haı·clar Kaııuııuıı a bağlı ( 10) sayılı tarifPnin (HO! sayıl ı 

Kanunun 1. ne i nuıcldesiylc muaddrl. -ı 1 sı m nuınatasınııı 

J I i~arctl i bendinın dcği~tirilnıesi hakkınıla kannıı lfi,,·i-

hası r .Vfali~·ı· ,." Biit<;C' nnf'iim(•nl<•ı·inr ı 20. V. 195!'5 tarihindf' 6ö08 sayılı 

Kmınn olaı·ak kabul <'dilıniştil'. 

( tc:tiına : 1 ı 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/278 Milli Piyango Teşkiline dair 3670 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin d~ğiştirilmesi hakkında kanun luyihası (M b-

liye ve Bütçe encümenlcrine) 16. V . 1956 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

1/279 

1/ 280 

Akar Y aintlardan Alınacak Yol V ergisi hakkındaki 58~9 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun layilıası (Maliye ve Bütçe encümenlerinc ) 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası yaptml
ınası için gelecek yıllara. geçici taahhi.itlere girişilmesi hak
kında kanun layihası (Nafıa ve Bütçe encümenlerine ) 

l/281 Tür'k.iye Cumhuriyeti H.ükünıeti ik Amerika Birleşik 

Devletleri arasında. Emtia Miibadelcsi ,.c Hububat Sa
t ışiarına dair Anlaşmanın ve Ekinin tasdikı ha ldunda ka
nun layilıası (Hariciyc v<:> Ticaret eneiiınen!eriııe ) 

1/ 282 

1/ 283 

1/ 284 

'1/ 285 

1/ 286 

Umumi İlıale kanunu layiha:-ıı 
çe enei.iınenlerine ) 

(.l\1aliye, Atliiye ve Büt -

Devlet 'l'iyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 5, 8 
ve 10 ncu maddelerinin tadili hakknıda kanun liiyihası 
( Maarif ve Bütçf' encümenlerinf:' ) 

Devlet Kitapları }li.itedavil Sermayesi hakkındaki 2103 
sayılıı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkea ile a,ynı ka
nuna muvakkat bir nıaclue eldenmesine dair kanun hl,
yilıası ( Maarif ve BiitGC encümenlerinc ) 

:\iilli Koi.1.mnıa Kanununun -U80 numaı·alı Kanunla de. 
ğiştirilen 50 nci maddesinin ll numamlı fıkrasının ta 
dili haldonda kanun 'Htyihası (Ziraat. Ticaret. Maliye. 
ve Bütçe enci.i menlerine) 

Tül'k Tütün Ekicileri Bankası kanuım layihası (Ziraat. 
Ti-caret, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve Büt<;e enci.ı 
n'i.enlerine ) 

(F . : 69 - 1çtima : ~) 

:W . V . 1955 tarihinde 6609 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 1) 

J 3 . VII . 1956 tarihinde 6805 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 2) 

9 . VII . 1956 tarihinde 6788 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

(İçtiına : 2) 

Dahili Nizamnameniıı ()9 neu 
maddesi gereğince hiiküınsüz kal
mıştlr. 

21 . V . 1955 tarihinde 6629 sayılı 

Kanun olarak kabul edilınişth. 

(İçtima : 1) 

Dahili Nizanmaıncnin 6!) ncu 
maddesi gereğince hi.ikiimsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hi.ikümsüz kal 
mıştır. 

Dahili Nizamnanıcnin 69 ncu 
maddesi gereğince hi.ikiimsüz kal
mıştır. 



-370 -
No. Bulasası 

J /2~7 'l'iirkiyC' ile !talya Hi.iki.iınetlrı·i aı·asıııda mektup teatisi 
suı·etiyk akdolunan uzun viideli Buğday Aıılaş~nasınııı 

ta ·d ikme Llair kanun Jayihası ( Haı1eiyr n ' 'l'ieaı·e t Pll

<"Üm<• nlel'İnı• ) 

1; 288 Y(lk ed il< ec k rn:ı k h:ı kkıııd:ı kanun lfıyihası ( Dahiliye 
l~ıı eiimcninc ) 

1ÇTtMA : 2 

T,AY1HALAH 

1/289 Ankara Üniversitesinin 1953 mali yılı hesabı k;ıti ka
nunu layihası (Divanı .M nlıasebrıt. Bııt~ünırııiıw ) 

1/2!J~J .Askı• dil< Mükellefiyeti Kanuımnuu 2850 sayılı K n.

rmula muaddel 80 nci maddesinin tadili hakkuıda l<a-

Muamelesi 

~7. Vlll. 1956 tarihinde 6826 sa· 
yılı Kanun olaı·ak l<abul edilmiş
tiı·. (lr,tima : 2) 

26 . !II . 1956 tarihinde 6696 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştiı·. 

( İçtima : 2) 

15 . II . 1956 tarihinde 6663 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : ~ ) 

nun layihası (Milli Müdafaa Encüınenine ) 23. XII. 1955 tarihinde Hilldirnet 
tarafından geı·i alınmıştır. 

1/291 

1/292 

1/293 

Baukalar kanunu lftyihası (Ticaret. Adliyr, Maliye n 
Bütçe encümenlerinl') 

Berat taleplerinde aranan fonnalitt>lere . nıütaallik A ,._ 

rupa Anlaşması ile İhtint Heratlarının :Vlillelleraı·ası 

Tasnifi hakkında Avrupa Anlaşma'sına iştirak edilme
sine dair kanun Jayjhası ( llaı·iciye n• tktisaL eııcümcıı
lerine) 

19-55 mali yılı Muvazenei Uınuıniye Kanununa bağ· lı 

(A/1) işaretli cetvelde deği5ildil' ~·apılması hakkında 
kanun layihası (Bütc;e Bncümenine) 

1 

( P'. : 40- İ(}tima : 2) 

Dahill Nizamııameniıı G9 nen 
maddesi geı·rğinee hi.lkiimsi.iz kal
mıştır. 

22. VJ . 1956 tarihinde 6749 sayılı 

Kanuıı olarak kabtti edilmil}tİl'. 

( İ(.}tima : ~ ) 

2G. fll. 1956 taribinde Hükünıei 
tarafından geri alınmıştır. 

(F'. : 62- t(}tima : 2) 



No. 
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Hulasası 

Birleşmiş Milletierin Ayrıcalık ve .Muaiiyetlcrine daiı· 

Sözleııme-y<' Türlüye Cumhuriyeti Hükümetinin Katıl

nıası lu&tkıııdaki 5598 sayılı Kanunnun 2 nci maddesi
nin (B ) , (C) ve ( Ç) fıkralarındaki ihtiı'azi kay ı Uarııı 
kaldırılmruıına dair kanun la,yihası (Ha,rticiyc, Ticaret , 
Gümrüık ve 1nhisarlar, Mal1ye Ye Bütç.e encüınenlerine 

1/ 295 Çiftçiyi. Topraklandmmı Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kamm layihası (Ziraat, ::'ıl:ıliyc Ye 

Muamelesi 

6 . V . 1957 tarihinde 6964 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 3) 

Bütçe encümenler:ine) ll . VI. 1956 tarihinde Hükümet 
taı·afından geri alınmıştır. 

1/296 Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun "5618 sayılı 'Ka
nunl·a değiştirilıen 2l nci maddesinin ta.diliııe dair lnınun 

(1<'. : 76- İQtiına : 2) 

layihaf;ı (Ziraat, Maliye ve Bütçe encüuıenleriıw ) 2+. II . 1956 tarihinde Hükümet 

taı·afındaıı geri alınmıştır. 

1/297 

ll/298 

1/299 

1/ @l 

Devlet Üretme Çiftlikleri Uruuın Müdürlüğünün 1953 
mali yılı hesabı kati kanunu layihası ( Divnnı Muhase

bat Encümenine) 

Devlet Üretme Çid:tlikleri Umum ıMüdürlüğü 1955 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2)\ işaretli cetYel
lerde değişiklik yapılması hakkında k:ıııuıı lfiyibası 

(Bütçe Encümenine) 

Erivan muhacirlerinden Cafer Avşar'a hideınatı vata 
niye tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun l5:vilıası 

(MiJJi Mü(!.afaa, Maliye ve Bütçe eııcümenlel'iıw ) 

(iüınri.il< T:arifeleı·i ve Ticaret Genel Anlı~şıuanıHuı ck
l.eriyle bu Anlaışmaya bağlı listelerin metinlerinde )-a
pılan düzeltıne ve değ:işikliklcre mütaallik 4 ııcü Pl'O
tokolün tasdil<ı hakkında kanun liiyihaısı ( 1 fariciyı· , 

Gümrük ve İnhisal'lar, Ticaret ve Büt1:(' encüm('nleı·ine) 

Hudut ve SaJüılleı· Sılılıaıt Unıum ıl\o.l!üoürlüğünün 1953 
mali yıh Uesalbı Ka't1 ı)mnunu llfuyiıhası (OiıV'am ' IMulluı 

s~baıt i'}ncüımenine} 

(F. : 58 - !~tima : 2) 

4 . J V . 1956 tarihinde 6721 sayı! ı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

"" (İc;tima : 2) 

16 . I . 1956 tarihinde 6639 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İç.tima : 2 ) 

12 . XII . 1956 tarihinde H ükümı>t 
tarafından geri alınmıştır. 

(1<'. : H9- !çtima : 3) 

6 . V . 1957 tarihinde 6959 sayılı 

Kanun olarak ka bul edilmiştir. 
(İ~tima : 3) 

4. IV. 1956 tarihinde 6719 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir·. 
(İçtima : 2) 



No. -
1/302 

1/300 

1/304 

1/305 

lj1306 

1/307 

lf308 
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Hulasası 

·İI~k ve orta rtedrisa't rrnuaıllıirmlerinin ıterli ve tecziyıe[eriı 
ıhalk1kındak'i 1702 sayılı l{janunun 2151'7 vıe '33113 ısaıyılı 

ika:nunlıa·rla :muadldel ;3 ncü madde•sinin ı (!A.) lf11kra:sınm 

ıdeği§ltliıri~ımesine dair ıkanun [ayihwsı ı(lMaar.İif IV'e U3üit·çe 
en'ciimenlerine) 

İ'stan!bul 'Deknik Üniversiıtesinin 1953 maJll yıh illjesajbı 
~ati ıkanunu ·layiihası (Diıvanı (Mulhwselba:t fi:!Jncürme·nine) 

iJ:~arayo'lları Umunı Milidürlıüğünün 195'3 maıli yılı Hesabı 
1Ka:ti !kanunu layilhası .(Diıvanı \Mulhase,baıt !Encüırnıe.rı:i:ne) 

1 

Maa'lif V eıka'leti !kuruluş kadr~oıariy}e merkez 1kuruıluşu 

•vıe ~~örevleri hall~kındaJkii 2287 'Sayılı Kanunda değiŞi.ıkolilk 
yap'lilmasına dair 492,6 :saıyılı Kanuna !bağlı :kadro ·c·etvıel

ıleri·nde değişiıklilk: yapılması ıhaıkıkında ikanun 1Jta~ih'as1 

'(IM·aarif v·e IBütçe ·encüımenler:ine) 

·M'a:arif Veika'leti merkez ıteşıJüH't.tı ve ıvaziıf•e,Iel'i .haiMnn
tdak'i 122'1'17 :sayılı Kanunıda ıdeği.şıi!l~lilk ıyaıpılinıasma dak 
olan 4926 ~sa·yı'Iı Kanuna bağlı lkaıdro cetvıeHne '5980 sa

yılı Kanunı:a ıeıkıl·enip ı6331 saıyı'lı 'Kanunl'a ıdeğişti.rilıen 
'1imam - Ha'tiıp ıoılml1arı :kaJdroların'da değiŞilkiilk yapıllma-. 

ısrna dairr !kanun. lay'i,hası (Maarif ve BüıtGte encümen-
1er.inc) 

'Mia'arH V ekaTertl:i ıkuruluş ikaıdrolariyol•e merıl{'ez !kuruluşu 

ve ıgörevreri ıhaıl&ındalld 2287 sayıh !Kanunda 1değ:i'şilkl•ik 
yapııLınası .haJKlktnda 4926 ısayılı .Kia:nuna lbağh (1) sayıh 

•ceıtJvıel'e bazı :ka'dr.'oların •eldıenıı:neısi•ne ıdair Ilmnun l'ayiihası 
( 1Maarilf ·v·e Bültçe encüı:nenler:ine) 

-· 
1ı6 Şulbat 1952 ıtar~hinde A·rı'kara'da iın:zalanı:nışı olan 
'Türik - A~rman TİIC'aret Anlaşması mn lV. sayılı Pro'tdko
'rüne mevbut Gümruk 'Taviz Usoosinlin ta'dıi1~ ıhruldkındaJld 
ll Haızh~a:n 19S5 tmi.h!T Proltloklolün rtasdi.kme ıdair ika
nun Iayıiıha·sı (Har.ici,ye ve •Ti.ear~t .encürnıenl•eı'iıııe) 

rMuam.eles.i 

l. IX. 1956 tarihinde 6837 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İGtima : 2) 

4 . IV . 1956 tarihinde 6720 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!~ima: 2) 

1.5 . VIII . 1956 tarihinde 6817 sa
yılı Kanun olara:k kabul edilmiş
tir. (İGtima : 2) 

2 . V . 1956 tarihinde 6728 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İQtima : 2) 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

25 . VI . 1956 tarihinde 6755 sayılı 
Kanun olarak kabıli edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

27 . VIII . 1956 tarihinde 6822 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 



No. -
1/309 

1/3lıl 

-373-
Hulasası 

Orıman Umtrm !MüdürlÜ'ğünıün 195'3 maıli yıh riliesabı Ka
ti ıkanunu layiih'ast 1 (iDiıvanı •MuiJıa:sıelbat Encürmenrne) 

Posta, T~e1gra:f ıve 'Tdefon ~İşrle'tJnıeSii Urmum Müıd.ül'lüğü
nün 'l9:l3 ıma~i ıyılı Hesaıbı Kaıti ıkanunu la:yi•hası (!Dava
nı iMuiJı·rus eıbat E ncümenine) 

Te'ffiiız Kanununun 31. nci maddesinin ;dıeğiştiı<i~mesi lhaJk
lkınlda tkanun 1'3Jy'iıhaısı ('Münaıkalat, Hariczye ıve IM~lli 

Müdalf'rua encümen[erine ) 

1/3112 rTü'l1lriY'e Cumhur~yeti ıirle YuıgroslaJvya F€deraıtif Ha1'k 
Cuımhuri~et1 araısında 1 Nisan 1955 - 131 iMaT't 1956 deıv

resindeiM mal ımiiıbaıdel:el'edne müter<tair rol'an ıve '3 [Mayıs 
19155 ıtar'ilhill'de An1cara'da ıiımzala:nan Pııot:O:k:ol 'iJıe ~elk'te

rin'in ı vıe 18 ·Ma:yıs 1955 ıtarilhinde Be~grad''da li:rnz,aTanan, 
216 ıŞuibatt 19·513 'tarihli Ödeme Anlaşmasına Elk Pro'to[{)()lıÜn 
trusdilkı lhalklkında .kanun 11ay:iıhrusr ' (IHariıci'ye ve Ti!Caret 
enıcüımenılıerinre) 

1/31'3 'Dihıldye Cumhuriyeti ~~le Yugoslruvya Thderatii !Ha~k 
• CU!mihur'iyeltli: hiüık:ülmeUeri arasmda ~mz'a:lanan «Orta 'V'a

d,el'i pamu!k ve :buğiday Anlaşmasına mürt;eıdair Pro'tolrob~ 

·Ün lkalbulü ha'k!kın{la ıkanu:n laıyiha·sı I (!Haııiciye ve 'fica
rıert encümell!lıerine) 

1/314 'Tüı~iye <Curnhurilyeti z,iraıai RanOmsı !Kanununun 37 nıci 
ıırıaJddesinin trudilfi 'halk'kınıda kanun Jıa,yıilhaJsı ( Zirraat, 
Ti~carr.et rve Büıt:çe erıcümen}erine) 

1/3115 'Türk'ilyıe i<1e 1Be1çiıka - Lü:ltıs·enıJburg iB~konomirk /Birliği ~ar>a
~}nda 115 Ni'san 1955 tar~hinde :imzaıbnan ''11icm,et vıe Öde
~me Prıottıolko~'ii irle ilişilklerıinin taiS'diıkı ıhaıı-ı!unda ıkanun 

!Muamelesi 

4 . IV . 1956 tarihinde 6718 sayılı 

Kantın olarak kabul edihniştir. 
(İçtima: 2) 

+. . IV . 1956 tari'lıinde 6723 sayılı 

Kanun olaı·a;k kabul edilmiştir. 
(İçtima : 2) 

22 . VI . 1956 tarihinde 6739 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

, (İçtima : 2) 

9 . VII . 1956 tarihinde 6790 sayih 
Kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

(İçtima: 2) 

9 . VII . 1956 tarihinde 6787 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) · 

Dahili Nizamnan}enin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
n.ıştır. 

'lfuyıilhası' ' (iHariıeirye v~e ''llic'aret ıencürmeı11erine) 27 . VIII . 1956 tarihinde 6823 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

l/'31J6 T~üı:1ldye He IBeılÇiıka - Lüıks~emıbtwg 1Eik'onooıi1k !Birliği ara
rsJinda:ki Ödeme Anlaşmasının \bir senıe müıddetle UZ'a'tı~
ıma:sırıa mü:tedai:r me,k.ıtup'la'rın ıtasdilkı ıhalklkmda kanun 
lii:yıi1hası (!Hariciyre ve 'Ti'ca:ı,~t encüımenlerıine) 27. VIII. 1956 tarihinde 6824 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 2) 



374: 

No. Hulasası -
1/ 317 Türkiye il e İngiltere arasındaki -ı .Mayıs 1945 tarihli Ti

caret ve Tediyf' Anlaşması ilf' hnna rk Protokolün 3f) Ha
ziran 1.955 tarihine kadar iki a,v müddetlf' uzatılınasına 
mütedair mektupların tasdikın(' claiı· kanun la:rihası (Ha-

Muamelesi 

ri<'i.Vt' ve 'I'irar('t en<'Ümrnlf'rin<' ) 27 . VIII. 1956 tarihinde 6825 sa
yıh Kanun olaı·ak kabul edilmiş

tir. ( İçtima : 2) 
1/ 31H Türkiye 'ye '!'eknik Yard ı ın Temin i hmıusuııda Tüı·ki.n' 

Cumhuı'iyeti Hükümeti ilf' Birleşmiş MilletlPr (hda ve Ta
nm Teşkilatı arasında imzalanan ( 11 ) numaralı Bk An 
la.<Jmanın ta.<ıdikı hakkında kanun lilyihası (If al'i<'iye w 

Ziraat rn<'iimcnleritH' ) 

1/ 319 

1 / :J20 

Vakıflar Umıını }lürlii.l'liiğüııün 19!1~ hiit<:<' :v1lı Hesabı 

Kati kanunu la.dhası (J>i,·anı Mnhas<'hat Bnciim<'ninn) 

Vakıflaı· l~nıuın :\[ihllirlüğünün 1!l53 mali yılı Hlı;abı 

Kati kanıımı layihmu ( Divanı ::vruhasrbat I<Jn<'Ümen1ne ) 

Vakıflar Umum Müdüdüğü ,·azifr n~ teıjkilfıtı hukımıda 

kanun layihası (Mali.v<' v<' Büt<;e eneümenlcı-in(' ) 

l / 322 Anıt - Kabı'in hC'ı· türlü hizmC'tleı·inin Maarif VekftiE'tiıı
c~ifasına dair kantın layihası (Maarif ve Biitç:C' cncü 
m<>nlrrinP ) 

ı ; :J2:J 

1/ 324 

Helediycleı'tlcn Genel Bütçey<• dahil daiı·ele~·le katma bi.it

~cli idareleı·e ve özel idarelere tayin edilecek sağlık ve na
fıa memUırlnnnın aylıklanna dair kanım la?iha.<ıı (MaH
ye w Büt~e en<>ÜmPnlrı ·ine ) 

Dt!miryoln ve Milletlerarası YoiC'tı Ye l~şva Nakline dair 
(Cim) ve (Civ) Anlaşmalarının 25 Ekim Hl:i2 taı·ihind(' 

Bem'de kabul olunan yeni metinl rinin tasdikı hakkında 
kanun lfıyihası (Hariciye Ye Münakalftt E'neümPniC'ı · iııc ) 

26 . lll. 1956 tarihinde 6705 sayılı 

Kanun olarak kabnl edilmiştir. 

( t<;tima : 2) 

~ . IY. J 956 tarihinde 67 H sa,>1lı 
Kanun olaı·ak kabul edilıniştiı·. 

(f<;.timıı : 2) 

Dahil! ~izanınanıeniıı 6~) ucu 
maddesi gN·cğinC'<> hü kiimsiiz kal. 
m ışt 11'. 

27. VI. 1956 tarihinde 6760 8<Wılı 
Kanun olarak kabul f'dilmiştir. 

(1<:-tima : :! ) 

9 . Vll . 1956 tarihinde 6780 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtimıı : 2) 

1-! . XU. Hl56 tarihindE' 6865 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmi!j
tir. ( İçtima : 3) 

l 5 . U . l 956 tarihinde 6667 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 



No. 

1/ 325 

-375-
Hulasası 

nümrük Tarifeler:i ve Ticaret Genel Aııla§ınasına (OATT) 
ekli listelerin meriyet müddetinin uzatılınasına müt(•tlair 
1 O Mart 1955 tarihli Beyannamenin taı-.c1iln hakkında ka
nun lfıyihası (Hariciyr, Giiınl'i.lk vr lnhisarlar, Ti<'al'('t w 
Büt<ır rnr.üınrnlcı·inc ) 

J/ 326 <lüımük 'l'arifrkri ,.c, 1'ieal'ct neııel .c\.Jılaı)ınasına (CU'l''J' ) 
ekli XXXVII sayılı '!'ürkiye Taviz Listesinin 6290 nayıh 
Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarifc Cetveline intibalona 
dair kanun lfıyihası (Hariciye, Gümrük ve İnhisarh.ı· Ti
c•ar<'t w Bütç<' <'nc•iim<'nl('rinr ) 

l/327 

ı f:i28 

J/ 329 

İnhisaı· beyiyeleri Ül}te birlerinin Harb )Jalullerinl' \ ' \.'Şe
hit Yetimlerine 1'ahsis Y<' Tevziinc dail' 1-lB5 sa.nl ı Ka
nunun 5755 sayıh Kanunla d<'ğiştirikn .ı neii macld\~siıw 

bir f'ıknı V<' bu kanuil1a. mnvakkat hiı· maddr ilfıvesi hak
kında knııun lfıyihası (Milli Müdafaa ve Bütçe ('ncümen-
1 N-ine) 

blı.ı.hı Uay,·anat Kanununa ıık ];:anun l<l,, · ilıası ( Zinıat , _\d 
liy<' ve Biit(!(' <'nciiııwnlerin(' ) 

1staııbul Ünil'<'ı·sitcsinin 1953 rnall ;nlı U<'sahı Kati 1-;.ınn
nula,yihası (Dh·anı .:\fnhas<'bat Encünwniıw) 

J/ 330 Şamp 1'ahlil ve Değerlerıdit'rne J..letot:lannın Birleşti
l'ilnıesine dair Beynclmilcl }fukavelenamenin tasdikı lıak
kında kanun layihası (Hariciyc•, Sıhlı.at ,.<' İçtimai }lua
wııet, Ziraat \ ' <' Oünırük w İnlıisarlar rncümc•nlrriııe ) 

l. / 331 Türkiye> Cumhuriyeti Hükümeti ik _\.merika Biı·le~ik ne,·
lrtleri Dış Muameleler Idaresi namına. hareket eden «E x
port - İmport Bank Of Washington» arasında imza!anaıı , 
Yirmi Milyon Dolarlık Kr('di Anlaşması ,.e eklerinin tas-
diln hakkında kanun Hiyihası (Hariciye, Ticaret . ,.e Biit~e 

Muamelesi 
----~------·----

6 . V . 1957 tarihinde 6957 sa,,- ı lı 

Kanun olarak kabtti edilmiştir. 
(İ tima. : 3) 

6. V . 1957 tarihinde 6962 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İ~t~ma : 3) 

28 . X ll . 1956 t arihiııde Ili i k Li
nwt tarafından geri aJınmıştıı·. 

( li'. : 108- f~tiına : 3) 

30. 1 . 1957 tarihinde 6893 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!~tima : :3) 

4:. 1 V. 1956 tarihinde 6722 sayılı 

Kanun olaı;ak kabul edilmiştiı·. 

( İçtima : 2) 

15 . Vlll . 1.956 tarihinde 6818 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İc:tima : 2) 

encümenlerine) l. IX. 1956 tarihinde 68-!9 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( lçtima : :2) 



- 376 
No. Hulasası 

1/332 Yabancı mcmleketlerle muvakkat mahiyette nıodüs viven
diler ve ticaret anlaşmaları akdi ve lmnların I)Ümulüne gi
ren maddelerin Gümrük Resimlerinde değişikiiider yapıl
ınası ve bu Anlaşmaya yana.,.,mıyan drvletler muvaredatı 

na karşı tedbirler alınması hususunda Hükümete sala
hiyet verilmesi hakkında kanun layihası (Hariciyc vr 
Ticaret rnciimcnlerine ) 

.lj333 

1/334 

JV335 

1/336 

1/337 

Aziziye tabyasının istirdadına iştiraık eden Nene Kmk
göz'ün Qğlu Yusuf Kırkgöz'·e vatani hizmet tertibin-
den maaş tahsisine da\_h• kanun H'ıyihası (Maliye ve 
Bütçe cncüm.enlerine) 

Maarif ViCkaJeti kuruluş kadro~ariyle merkez kuruluşu 
ve görevleri hakkındaki 2287 ısayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna ek kanun 
layihası ( Maarif ve Bütçe eneümenlerine) 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün Adiiye Ve
kaletiııe bağlanması hakkında kanun layihası (Adliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

1.'oprak ve lskan lşleri Uımum Müıdüıılüğünün Dahiliye:, 
V ekaletiııe bağlanması hakkında kanun layiliası (Ziaat, 
Dahiliye ve Bütçe encümenleine) 

Vakıflar· Kanununa ek kanun layihası 
ve Bütçe encümenlerine) 

(Maliye, Adl1y;e 

l/338 7 Kasım 1·952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan Ti
cari numuneler ve reklam malzemesinin j,thaHnin kolay
laştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin tasdikı 
hakkında kanun layihası (Hıariciye. ve Ticaret encii-

Muamelesi 

• 

1 . Il . 1956, taı-ihinde 6653 sayılı 

Kantın olaraJk kabul edilmiştir. 

(lçtima : 2) 

6 . VII . 1956 tarihinde Bütçe En
cümeni mazbatası kabul edilmiş

t.iı- . (E. :80 - İçtima : 2) 

2 . V . 1956 tarihinde 6727 sayıh 
Kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 

19 . XII . 1955 tarihinde Hüki.i
mrt tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 3+ - lr:tima : 2) 

6 . VII . 1956 tarihinde Bütçe En
cümeni mazbatası kabul edilmi~
tir. (E. : 82 - İçtima :2) 

menlerine) 27. VIII. 1956 tarihinde 6827 sa

Yılı Kanun olarak kabul edilmiş

1/339 Devlet Demiryolları ve Limanları İşlertme Umum Mü
düı-qüğiinün 1 . III . 1953 - 29 . VIJ . 1953 hesap dev
resine ait Hesabı KPti kanun layihası (Divanı Muha
sebat Eneümenine) 

tir. (İçtima : 2) 

9 . VII . 1956 tarihinde 6784 sayılı 
· Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İ~tima : 2) 



No. 

l/340 

1/341 

-377-
Hulasa.sı 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi U.mum Müdürlüğü 
teşkiHit ve vazifeleri hakkında kanun layihası C~lünaka

lat ve Bütçe encümenlerine) 

Devlet1erarası İstişari Denizcilik Teşkilatının kurulması 
hakkındaki Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin iltihakının ve bu Sözleşme ile eklerini~ tasdikme 
dair kanun layihası (Hariciyc ve Münakal.at encümen
lerine) 

1/342 Devlet Memur ve hizmetiiierine tahsisat verilmesine dair 
6211 sayılı Kanunun bazı madde ve hükümlerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun layihası (Bütçe En
cümenine) 

1/ 343 Gümrük Tarileleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT ) 
ekili XXXVII sayılı Türkiye Taviz Listesinde münderiç 
Sakız ve Kolofıaııla, X:XV sayılı Yunanistan Taviz Lis
tesinde münderiç taze ve tuzlu balık1ara ait gürnı-ük 

tavizlerinde yapılan tadil ve geri ç&ltmelere mütedair 
listenin tasdikı hakkında kanun layihası ( Hariciye, 

Muamelesi 

:28 . II . 1956 tarihinde 6686 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 

16 . VII . 1956 tarihinde 6812 sa
yılı Kanun olarak kabu1 edilmiş

tir. (İçtima : 2) 

23 . II . 1956 tarihinde 6675 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 

Gümrük ve İnhisarlar, Ticıaret ve Bütçe encümenlerine). 6 · V . 1957 tarihinde 6!:>58 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

1/344 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
bütçe kanunu layihası (Bütçe Encümenine) 

1/345 Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştiril
mesine aair 6234 sayılı Kanunun muvakkat birinci mad

desine iki fıkra ilavesi hakkında kanun layihası (Maarif 
ve Bütçe encümenlerine) 

1/ :346 Siıgorta şirkeitJlerıinin muraJkwbesi hall\lkında kanun· layi
·has ı ( 'l'ieaııeıt V't' Adliyıe encümeııleı•inıe ) 

1/ 34 7 Türkiye CUJnı!hurityeıtiı HükliJmc:ti ile .Aınerrika mr•leşik 
De\"letleri aı·asında emtia mubadelesinıe ve hubuıha.t sıı 

ıt:ışma dair aıkdediıl en Bk Aıılaışmamn ve ınerbntlarınm 
tasdıikı ha,kkında kamm lftyıilbas1 (Hariciyıe, Ziraa1 ve 
Ti<'aret en<.'Ümenlerinıe ) 

27 . II . 1956 tarihinde 6681 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

l9 . lV . 1957 tarihinde 6951 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 3) 

Dahili Nizaınnaınenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal

mıştır. 

9 . VII . 1956 tarihinde 6789 sayılı 
Kanun olarak ka bul edilmiştir. 

(!çtima : 2) 



No. -
1/ 84S 

- 3VS 
Hulasası 

Vwtani hizmet karşılığı mıaaş alanlar·la emekli, dul ve 
yotlm maaşı bıağlanmı!i ()lanüı;r~L ta1hsisaıt veril-mesi hak
kında. k'llııun layiıhm;.ı (Biitr:e l~nriinı<'ıııine ) 

1j:J.!9 1954 bütGe yılı hesabı lwtt'li hıwklkında knınm Jfı.yihası 

( mvıın~ 1fuhas<'lhart: En(•Li'ınrn:i!ııe ) 

J/ 350 1ııhisar·lar Uınunı 1lüdür+üğüııi:iıı 1955 yılı bütı,:e Kanu
ntma bağlı (A / 1) vf:' (A/2) işaretıli cetvelılerde değiişik

lik yapılması ha.kkmda lutnun lfıyi.hMn (Biit(:f Bncüme
ııine ) 

l / 8GJ Ha·s·an Hacı Selimoğlu Hihwyiıı A.v(lııı ' ııı kaı · ıı.;ı Ha·nife 
AJ'dın vf:' kızı _\füveddet Aydm'·a vaıtani h'izım<'i tert.i
bincl'en maaş bağlanmasına dair· kanun layiha'>ı ( .Vla-

Muamelesi 

2-ı. J I . 1956 tarihinde 6676 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(lGt;ima: 2) 

Dahili :'Jizamnamenin 69 ncu 
maddesi g·ereğince hükümsüz kal
ın ıştıı·. 

16 . J . 1956 tarihinde 6641 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İ<:tima : 2) 

liy<' v·e Büt<:<' eıwiimenll:'rin<' ) 5. XII. 1956 tarihinde 6855 sayılı 

] / 352 

1/ 333 

llüseyiııoğlu Han:ın Atay'ın karısı :\'ıafıa ~tay ve kızı 

Fatma Atay'a. \' aıta'lli h.izm(lıt t'!'ı1ti'bi•n•clen maaş bağl::ııı

ma·sma dair kanuıı lftyilh:ısı ( ~I ali_vır \ ' !' Büt<:r f:'tı(·Ü 

menlerinr ) 

}1ohin~doğlu Yuııu.-. Karhova kansı Z~hı•a Kar·lıov~L'y:ı 

vatani hizmN tcrtıibinden mam'i hağlarım>asına dair kiı-
nun la.yiJhası ( Maliyr \'<' BiHr:r eıırii.mrnl~l'i>nr ) 

J /3Ş4 Birleşm\ş MıiHetl'EW, Birlleşmiş 1Hı)lıe1leı· Gıda ve 'l'a.ı-ım 

'l'eşıkiJ3ıtı, MiUJet•leraıeası Sisv'~l Havaeılık TeşltiMıtı .Mil
letrlel1arası Çahşımıa. T~k~latı , Dünya Sağ~lı:k T·eşkilatı 
V'e Birleşmiş liHet·J:er r:Eği'tim, Bililm v>e KüLtür Teşıkilit
tınıda'l1 Teknik Yıarchm tem!in~ııc mü.rtedait· 5 l•}ylü1 1951 
tarrhJi. ·asas Anlaşıma mucilbince getiı•iıl.en 'reknik Yaı·

dıin eksperle.rline ödeıwcdk mahaılli geçi:m twhsisaıtlaı·ı 
lı wkkmdn Hi.lılcümetimi~lıe B.iıııleşıniş M.iHetlreı· T·ekni k 
Y'ard1ım Bürosu 'fürlciye Temsilciliği arasında varılan 

Anl!aışmayıa dail' nıezkfıı· temsilciliğe gönderHen melctu
bun tasdikı haıkkında kannn layırh'mn (Harici•ye, .. \{a 
liye ve Bi.i.t~t> encüm'enledaı>e ) 

., 
;_• 

Kanun olarak kabul edilmiştil' . 

( fı:tima : 3) 

fi. XII. 1956 tarihinde 6857 ~ayılı 
Kanun olarak kubnl edilmişth·. 

(İçtima : 3) 

r; . XII . 1956 tarihinde 6856 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İı;tima : 3) 

1 . IX . 1956 tat'ihinde 6848 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmi§tir. 
(İçtima : 2) 



No. 

ı / 1!15 

1/35!) 

1/360 

-379-
Hulasatn 

W56 mali yılı N[m· azrııri uınmmi,\'C kamuıu lfıyiıhası 

( Rütc,:ı:- [<}nriiıwen~ıw ) 

-
Aııkaı·a. Üniveı·siü,~i 19;){) ı ınal1 yıılı Hütc:e kanunu la.y\-
hası ( Biit<~e J<.:nei\mrniııf' ) 

Beden Terbiyesi Umum :\[üdüı•li.i.ğü 1956 mali yılı Büt
<!<' kanunu ı ayiha·Sl (1~iHı,:r Enı·i.i.men •inıe ) 

Devlrt :-;u lşleı·i Cnıunı ı\lüdüı·Jüğü 195ö .mall yılı Bütc,:e 
karnıını lay\hası ( Biiıü:r l<}ıı('ü.mrniıı.e ) 

• 
DrYlet Üretme Çiftlikleri lrmum Müdtirlüğü 1956 mali 
yılı BüJ<:f' kanunu lfı~·ihası (Biitc,:r Eneümrninr ) 

lnlıisarlat· Ummn Müdürlüğü Hl56 mali ~rılı Biitl:C Ka
ınınn lfıyihası (Bütc,:r I~Mümrninr ) 

l/36L !stanbul Üniv<'l'sitrsi 1956 mali yılı Büt<:t' Kannnn layi -

lıası (Büt.c,:r Bncüınrniıw ) 

1/ 36:2 İstanbul Telmik ÜniYrı·sitesi 1956 mali ~·ılı Büt<:e Kan u
mı layilıası (Büt •r Enriimeninr ) 

l/363 Kaı·ayollal'ı 1Tmum lVIiidürlüğü 1956 mali yılı Bütc.:c Ka
numı la~rihası ( Bütı:e Encümeninc) 

1/ 364 

1/ 36.) 

1/366 

Orman Uınurn Müdürlüğü 1956 mali yılı Bi.it<:e Kanunu 
layilıası (Bütç(' E ncümenine ) 

Pettol Dait·esi Heisliği 1956 mali yılı Bütc,:e Kanunu layi
lıası (Bütı:e Enci.iıneni nr ) 

Vakıflar Umuın .Müdürlüğü 1956 mali yılı Bütc:e Kamı
mı layihası (Bütçe Eneiimeııine) 

. ' ,., ... 

Muamelesi 

:29 . II . 1956 tarihinde 6695 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!~ima: 2) 

26 . n . 1956 tarihinde 6677 sa,vıh 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

26. II. 1956 tarihinde 6680 sayılı 
Kamın olara:k kahul edilmiştiı·. 

(İqtima : 2) 

28 . II . 1956 tarihinde 6690 sııyıh 
Kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

tlı:ıtima : 2) 

:28 . ll . 1956 taı·ihiııde 6692 sayılı 

Kanun olarak kabul rdilmiı;tir. 

(İ~tima: :2) 

'27 . ll . 1956 tarihind(~ 6682 sa,vıl ı 

Kanun olarak kabul edilmiştir·. 

( lçt.imn : 2) 

26 . H . 1956 tarihindr 6678 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

İ<,:tima ; 2) 

26. li. 1956 tarihinde 6679 sayıh 
Kanun olarak knbul edilmiştir . 

(İçtima : 2) 

28 . ll . 1956 tarihinde 6691 sayılı 
Kamın olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : :2) 

28 . II. 1956 tarihinde 6693 sayılı 
Kanun olarak kaıbuJ. edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

28. II. 1956 tarihinde 6689 sayılı 
Kanun olar~k kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

28. II. 1956 tarihinde 6694 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İ9tima : 2) 



1/367 

l/36~ 

1/369 

1/370 

1/371 

1/372 

- 380 -ı 
Bulasası 

6/7 Eylul hadiselerinden zarar görenlere yapılacak yar
dımların vergi muafiyeti ve bu zararlar oolayısiyle 5432 
sayılı Kanunun 260 w 299 ncn maddelerinin tatbikı hak
kında kanun layi<hası (Maliy<> ve Bütçe cncümenleriııc.) 

1955 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cet
velhırde değişiklik yapılması ha~kında kanun layihası 
(Büt<:r Encümeninr ) 

Birle.smiş Milletler 'l'eşkilatına bağlı İhtmas Teşekkülle
rinin imtiyaz ve muafiyetlerine dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hakkında kanun la
yihası (Hariciye, Milli Müclafaa, Maliye ve Büt~e encLi-
menlerine) • 

n.~vlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülü.ne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı crtvelin Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında kanun layihası (Bütcır Encüı:ncninP) 

Devlet Sn İşleri Umuın Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun layihası (Bütçr Encümenine). 

Subaylar Heyetine mahsus tPrfi Kanununun 5611 Jayılı 
Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesinin tacliline ve bu ka
nuna muvak'kat bir madde eldenmesine dair kanun layi
lıası (Milli Müclafaa ve Büt<:e cncümPnlerine) 

1 ;an ~Iil'letvekilleri Seçimi Kanununun bftzı maddelerin:i1ı 

Değiştiıilmesine ve ' bazı maddelerinin kaldırılmasına 

dair 6428 sayılı Kanunun ilgası ve 'bunun yeiJ.·ine 5545 
sayılı Seçim Kanununun eski ' hüki.iımlerinin aynen me
riyete lmnulması hakkında •kanun layi'hası (Da~ıiliyc, 

Muamelesi 

28 . ll . 1956 tarihinde 6685 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

16. 1 . 1956 tarihinde 6635 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiiküınsüz kal
mıştır. 

25 . VI . 1956 tarihinde 6756 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

16 , I . 1956 tarihinde 6636 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İ~tima : 2) 

24. II . 1956 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 59- İ~tima : 2) 

'l'eşkililh Esasiye Ye Adliye enriimmlerine) .J.. IV . 1956 tarihinde Hükümet 
tarafından geri ahnmıştır. 

l/374 Türkiye Cumhuriye't;io Emekli Sandığı Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesiM dair· kanun lftyihası 

('Maliye ve ıBütçe encümen~eıinr) 

(F. : 63 - İçtima : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal~ 
mıştır. 



No. 

1} 37•5 

. 1 

1/37•6 

l/377 

1/ 378 

L/ 379 

Jj 380 

1/381 

- 381 -

Hulasası 

l4 Eylul 1330 tarihli 'l'ayınat ve Yenı Kanununa ek 
kanun lıa.yihası (Milli Mi.idafaa. Maliye ve Büt~e en 
ci.imenlerine) 

1 

6 - 7 Eylul tariOıi'nde istanbul ve İzmir 'de vukulıulan 
·hooiseleıXle zarar görenlerin zararlarının ödenmesi hak
ıkında kanun layihası (Maliye ve Bütı;e eneüınenie
rine) 

Bağlı bulundukları teşkilat emrine alınmak sureıtiyJe 
vaz'ifed-en uzaık1aştırılaca1dar haıkkında;Jd 643& sayılı 

Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü 
ı ma-d!deS:inin kaldırılmasına dair kanun Jfıyihası (Dahi
liye, Maliye ve Bi.it<;e encümen'lerine) 

19>55 mali yılı ~luvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
A/2 işare.tli cetvelde Jeğişiklik yapılması haklmı1da 'ka
nun layihası (Bütçe Encüınenine ) 

Devlet Su işleri Uınum Mü<lürlüğü 1955 yılı Bü'tçe 
Kanununa ıbağlı cetvelleı'de değişiıklik ;\'apı'1ması hak
kında kanun layihası (:Büt(~e Eneümeııine ) 

Yeniden yapılacak SUl işleri ±çiıı' gelecek yıllara sari ta
a:J:llıütlere girişil<ınesine mezuniyet verilmesi hakkında
ki 3132, 4100, 4649, 5259 ve 6089 sayılı kanunlara e~c 
6425 ·sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilınesinf' 
dair okamuı layihası ( N afıa. ' rc Rütı.:c cııcüın enirrin e) 

Moo\ln Kanuınuıun 156 ncı maddesinin birinci w üc:ün
cü .fı'kralarmda yazılı olan iki yıllık mi:itldetin dört yıl 
uzatılınası Oıakkınd::ı kanun layi'hası (1 ktisat Encüınc
nine) 

1/382 Milletlerarası Finansınan Kurumuna 'kahlma1{ icıüı llii
•kümete salahiyet verilmesine dair •kanun layi1hası 

(Hariciye, Maliye v·e Bütçe encümcnlel'inc) 

Muamelesi 

9 . vn . 1956 tarihinde 6779 sayıiı 
Kanun olarak kabul edilm1ştir. 

(İçtima : 2) 

28 . II. 1956 tarihinde 6684 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

Dahili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddesi g_ereğince hüküınsü.z kal
mıştıı·. 

t 6 : I . 1956 tarihinde 6637 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

l6 I . 1956 tarihinde 6638 sayılı 

Kanun olaralr kabul edilmiştir. 
( İçtima : 2) 

:3 . ll . 1956 tarihinde 6656 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 

28 . II . 1956 tarihinde 6688 sayılı 
Kanun olarak kabııl edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

1 . IX . 1956 tarihinde 6850 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 2) 



- 382 -
No. Hulasası l ll 

1/ 38:3 Sı h hat ve İçtinıai Mua ve net. Vekalt:ti 'l'eşkilllit \ ' C Mr
ınurlan Kanununa bazı hükümler e'klerıımesine ve 425~ 
sayılı Kanuna bağlı kaıdı·o cetvefler-inde •değişiklik ya 
püma::ıına dair olan 4862 sayılı 1Kanuna ~ bağlı 1 w 2 
sayılı cetvellere kadeo ilaves1ne dair· ıkanun layiha::;ı 

( Sıhhat 'VC lr;timai :Muavcnet ve Bütı;t> cncümenlcr1ne ) 

1/ 384 Yıllık ücretli ü.iıı hakkında kanun lfıyihaı-;ı ( ~'8lışııw. 

Adiiye ve Bütçe encüıncnleriıır ) 

J / 38.) • Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazıninat kamıııu H\yi
hası (Jiilli ~füdafaa H Bütı; c en<"ünıenlel'ine ) 

\ 

1/ 386 

l/087 

1/388 

1 

".\IiUi Koruruna Kaımnunun bftzı madcleJeriniıı tadilü!r 
dair kanun lfıyihası ('!'icaret ' Da hi! iye Ye Adliyr cneu
menlerine) 

Karayollan yapııııı için gil'İi:jİlCtek sal'i taahhüt iı,ılcrin

de kullamlmak üzere bono ihracına yetki verilıueı;i hak
lundaki 63-!4 sayı1ı Kanunun birinci maddesinin deği~ıi
rilnıesiııe dair kanun layihasJ (Nafıa ve Bütçe encü
menleri.IH' ) 

6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletleearası Sağlık 
~izauınamesiniu b~zı maddelerini tadil ed(•n Ek Nizanı
namenin tasdikı hakkında kanun lftyilıMıı (HariciyP 
ve Sıhhat ve h:tiıııai Muavenct enrüıııenlrriııı• ) 

11 :,H:ıg Biı· Avrupa 'l'ediyr Birliği Kuı-ulnıası bakkındaki 19 Ey
lUl 1950 tarilUi Anlaşmayı t:ıJil eden (6) :sayılı Ek 
Peotokoliiıı tasdikme ılaiı· kaııun layihaxı ( lfaı-ieiyı- \<' 

'rica ret encünıenled.ne ) 

Devlet }Ieteorolo.ii İşleri Umuın }lüdürlüğüııün Ziraat 
\,..ckfı.letine bağlanıırası hakkında kanun W.yihası (Zir·aat. 
)Jilli )füchıfaa, Nafıa ve Büt!?e crıcüınenlerine) 

Muamelesi 

9 . V . 1956 tarihinde 6730 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İ<;tima : ~ ) 

Dahili Nizanmaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
ınıştıı· . 

18 .lV .1956 tarihinde 6725 sayılı 
Kanun olarak kabtti edilmiştir. 

( İ<:;tiına : ~ ) 

6. VI. 1956 tarihinde 6731 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( tçtiına : :2 ) 

0 . I . 1956 tarihinde 6655 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(1<itİma : 2) 

9 . VII . 1956 tarihinde 6786 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir . 

( İt}tiına: 2) 

31 . VIII . 1956 tarihinde 6832 sa
·' ' ılı Kanun olarak kabul edilıni~ 

tir. ( İçtiımi : 2) 

15 . V . 1957 taı·ihirıde 6H67 sayılı 
Kanun olarak k~vbul edilmiştir . 

( İ.;tinıa : 3) 



- 383 -
No. HulSsası -

J / 391 Köy ebelcl'i H köy sağlık nıcnıuı-lan tc~kilatı yapılnııı 
sına ve 30.17 numaralı ~ıhhat 1·c lc;tiınaıi Mua,·enet Y('· 
l<ılleti Teşldlat ve Mennııiıı Kanununun bazı nıaddel e ı'i

nin dcğiştirilınesilı e . uail' -1:459 sayılı Kanunun -1: nr ü 
ınalldesinin bit·inci fıkrasınm tadili hakkında kaııuıı lü 

yihası (Dahillyt> H ~ılı hat ,·c 1 (:tinıai Mua vcıırt eııcü 

menlcrine ) 

1/392 Kuzey Atılantik Andlaşmasına Taraf Devletlerarası 

Atom ile ilgili ın'alumat sahasında iş biı,liğine dair An
laşmanın tasdilo hakkında l'aııuu lnyihası ( Hal'i<'i~' e ,·e 
Yfilli M üdafaa encüınenleı-ine ) 

1/ 398 ,\leınurların suçlanndan dolayı haklannda yapılacak 
tahkikat ve takibata daiı · kanun Hıyihası ( Dahili~·r ve 
Adiiye encünıenleriııe ) 

. lj:3!)4 Off - !::\hoı·e 'l'cdaı·ik Programına ıııütaaHik Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Aınel'ika Birleşik Devletlcl'i 
Hükümeti arasında 29 Hazinın .1955 tarihinde mektup 
teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ile eklerinin tasdikı 
hakkında kanun layihası (Milll Müdafaa, Haririyc w 
Tir n rPt enrüınenlcıiıw ) 

l/395 Orman Umuırn Müldıürlüğ:ü 1"9515 yılı Büt,çe Kaııunumı 
hağllı (ıA/1) ve ·(tA/ 2) iŞarıeıtli cetve~}eı,dıe değiş~lcliik: ya -

Muamelesi 

:lfi . VI. 1956 tarihinde 6753 sayılı 
Kamuı olarak kabul t>dilmiştir. 

( İçtima: 2) 

1 . IX . 1956 tarihinde 6847 sayılı 

Kamm olarak kabul edilmiştir. 
( İçtiına : ~ ) 

Dahili ~izaınuaıneuin 69 ncu 
maddesi g-ereğinre hiUüimsüz kal
ını tır . 

16. I . 1957 tarihinde 6883 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 3) 

pı'rm:ı"3 ı hakkında ıkan un layihası (iBütı~ıe Eırcümeıı'ine ) 17. ll . 1956 tarihinde 667:3 sa~·ılı 

Kaınuı olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 

1/ 3'91) Orman Uınuın 1\-füldül'lüğü teş.l~latıua 'dair 3818, 3904 vt> 
6223 sayılı ıkanurl'lara ibağ.lı catJvıe!Ierde ıdeği§ilklilk yapıl

ınası 'halk•Jonda kanun Jıi\,yilıaııı ( Ziı·aat 'V ıe Riiıtçe ~en('Ü -

menlıel'linc) :1,) . Vl . 1956 tarihinde 6752 sa~·ılı 

] / 397 'Dopra1k ve ı!slktın lşl e•ei UmUıın Müdüı-lüğünüıı Dwhili>yıe 
Vekileti·ne hağJaıınıaı:ıına daiı· •kanun layi>hası ( Ziıra.at , 

Kanun olarak kahul edilmiştir. 
(frtima :· 2) 

DaMJi'y·e ve Hüıt<: e en<·iimeııleı ·inr) 26. ]]] . 1956 tarihinde Hükümet 
taenfından gcl'i alımnıştır. 

(F' . : 61 - İ<:.tima : :! ) 



No. 

1/398 

1/'3·99 

1/400 

1/ 401 

1/402 

1/403 

-384-

Hulasası. 

Viliflar Umum ıMüdürlüğıü 1955 yılı il~ütçe Kanununa 
ıhağfı (A/1) v·e (A/2) İ'Ş'aretli 0etveHerde ıdıeğ\işifkli'k ya
-pı1ma«ı ·h akıkmda kanun la yilhas ı (IBüttçe Enetimenine) 

Ordu ımenrsuplar.iıyle Emnri.yet Umum Müd:üı•lüğü ve 
Gümrıüık MU:hafa:za ·v·e Muamele ısımfı ıka..droılarmda çaılı

şanlara birer 'er -taıyını veri'lm·esi! 1hak.lnndalk& 41367 sayılı 
Kanunun 4J684 say:ıh K·anunla !değiştirilıen b'irinci maıd
dıesinin 'tadii'line ıdair :kanun lfuy:~hası '('Mi:l'li Müidafaa v•e 

~Bütçe enı0üme-nlerıinıe) 

Asıkeri Oeza Kanununun 34 ncü maddesi He 4.542 saytlı 
ıKanunıla muaddel '35 nci maddesinin 1(tA.) lbendi-ni1n 3 
numaralı fııkraısının dıeğ'iştiriilıuesi: ha'Mnnda Ilmnun 'l'a
yihası (l.Mil'll ıMüdaiaa vıe .AıdEye <encümenlennre) 

1955 mali yılı Muvazene\i. Umum.iye 'Kanununa !bağlı 
.(IA/1) ve (:A/2) işaretLi cetvellerde değişilkiiık yapı[ması 
haJklkında kanun h1yilh.ası · ( ıBütçe Encümeninıe) 

Demiryoliları ve J.ıimanıları inşaaltı i·ç'in ge1ec·elk yıHaıra 

sari ıtaaıhhıütııere ıgi:rişrl'rııesi hruk1nnldakli 3200, 3813, 4643 
ve 6075 sayı'lı ıkanunla-ra ıek 1ka;nun layihaıst (Nafm ıve 

Büıtçe encümeıılerine) 

Devlet !Su İş1el'li Umuın •Mudürlüğü 1955 yılı Büıtçe Ka
nununa lbağh cetıve.ıleııde ıdeğıişiıklik yapıılıması halkkmda 

lk anun rayi'ha,<ıı (IBütc:e E ncüınıenine) 

1/ 4!04- Halfta ı tartıi.ıli halkıkındaıki Kanunun 3 ncü maddesinıin ta
diline dair kanun layiıhası (Ça'lışma Encümenine) 

1/405 Karayolları Uırnum Müdürlüğünün 1955 yıilı \Bütçe Ka

nununa 'hağlı ~·ertvellerde değişi'kliık yapıılıması ·halkı1Gnida 
'kanun 13Jyı~hası (IBütçıe Encüımeninre) 

Muamelesi 

17 . II . 1956 tarihinde 667 4 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İ~tima : 2) 

30 . III . 1956 tarihinde 6706 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

17. XII. 1956 tarihinde 6866 sa
yıl ı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. • (İçtiına : 3) 

l7 . II . 1956 tarihinde 6669 sayılı 
Kanun olara:k kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

1 . IX . 1956 tarihinde 6845 sayılı 

Kanun olarak kabtı'l edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

l7 . Il . 1956 tarihinde 6671 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 2) 

2 . IV . 1956 tarihinde · 6710 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

17 . Il . 1956 tarihinde 6672 sayılı 

Kanun olarak kabtıl edilmiştir. 

(İçtima: 2) 



No. 

1/406 

1/407 

1/408 

1/4'09 

1/410 

--'385 -
Hulasası 

IKtrıklkale yapısı 81 milimert'velrilk (ı2 000) ıaded pcior&d!e ılıa
rvan mermisinin l.Jiıbrya Devletine ih~be ·ediılmesi halkıkında 

kanun Tay'il!ıası ' • ( ıMil'ü I.Miü!dafaa ve Bütç·e encülmenı}eri
ne) ı 

MaarH Vieıka11eti lkuruluş kaıdrola1·ı ille merıke2 !kuruluŞ 
Vie •g'Örev1erii: ıhaıktkıııdaJki 2287 sayılı Kanunda değişıiJkl.ilk 

yapümaısına ıda.ir ıol'an 4926 sayılı Kanuna ıbağlı ~cadro 

catıv~Hıer~nde deği~i1k!lilk yapıl'ması ·hall~kmda kanun 'lla
yilh!aısı ı (Uaarif ve Bütçe encüımenlerine) 

[Beden 'fleııbri~esi Umum Müldüırlüğü 19ıJ5 yıilı [Bütçe Ka
nununa !bağlı cetıvel1erde değişilkiilk yapılmaısı 'haklkmda 
kanun ~ayiıha:sı (Bültçıe EncÜ!menine ) 

Vakıflar U mUım Müdürlüğü 19:515 yıh Bütçe Kıanuııuna 

,bağlı (lA/1) işıaret1i 0etırelde değlişm\!l:itk yapıltınaısı rıı.anc

lk~nda kanun ~ayiıhası (Bütçe Encümenine) 

Avı·uıpa Para Arrl~nıası w Avrupa Para Anll:aşmasının 
!Muıvaıkıkaıt Taltibiık Pro'tol~olünÜ'n tasdilkme idair lkanun 
layiihası (Uari'ciye ve Ti~arelt encüm(mlerine) 

1/4.:H Bele'diyıe iKanununun lı5 nci maddesinin 43 noo fıkrası
nın değiş:t.irlilmesine Vü 1.9 ncu nıaddes'ine ıbi!r fıkra ve 
kanuna lbir madde eklenm~ine dair !kanun 18..yihası 

Muamelesi 

25 . VI . 1956 tarihinde 6757 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

~ . V . 1956 tarihinde ti726 sayılı 

Kanun olarak kabnl edilmiştir. 

(İçtiına : 2) 

17 . II . 1956 tarihinde 6670 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 2) 

17 . II . 1956 tarihinde 66'! 4 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtiına : 2) 

28 . XII . 1956 tarihinde 6879 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtiına : 3) 

l (ıDa:hllıiıy;e, Adli~e. Maliıye v·e Hü'tçe eııcÜ'menlerine) 12. XII . 1956 tarihinde Hükü-

1/413 

oı1Bir Avrupa Tediıye Bidiği kuruLması halk1kındaık'i 19 
iE}y'Iı1l 1950 t·a:ri'hılıi, Anlaşmayı tadi~ eden «7 ıs·ayılı Ek 
Pr.ot'olkol» He «IBh· Avrupa 'Te cl iye Birliği ikurulmaısı 'halk
lkındallci' An'laşmamn mtliValk!ka.t tatbilone müteda;iır Pro
ltldklolü tadfıl edıen Protokol» ün ta.Sdiıkıne dair !kanun Oa
yilhası (Harici ye ve Tiıcaı•et encüJnenıer.ine) 

Iİılı'tiiyarlı~c Sigoı'ltası Kanununun ·6391 ısayıh Kanunla 
muadlde~ 7, 16 vıe 22 nci: maddellerinin ıdeği§thilmesi ve 
!bu !kanuna mUIVaik:kat bir madde ~klenırnesi lhaıkikmda 
kanun 1ayihası (Çalı~'ma ıEncümel1ine) 

met tarafından geri alınmıştır. 
(F. : 100 · İçtima : 3) 

31 . VIII . 1956 tarihinde 6838 sa
yılı Kanun olarak kabıli edilmiş
tir. (İçtiına : 2) 

2 . IV . 1956 tarihinde 6708 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima. : 2) 



No. 

1/414 

1/415 

1/416 

l/417 

1/418 

1/419 

1/420 

- 386 -
Hulasası 

İş Kazalariyle, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigorta
ları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna iki muvakkat madde eklenmesi hakkında ka
nun layihası (Çalışma Encümenine) 

Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun 7 ve 27 ncı 

maddelerinin tadİline ve bu kanuna bir muvakkat mad
de eklenm.esine dair kanun layihası (Çalışma Eııcü

menine) 

Maarif Vekaleti !Merkez Teşkilatında (Öğretici Filinı 
ler Müdürlüğü) kurulmasına. dair kanun layihası (Ma
arif ve Bütc,:(l encümenlerine) 

Devlet Hava !Meydanları !şletme Umum iMüdüdüğü 
1956 yılı bütçe kanunu layiliası (Bütçe Encümeniııe) 

Gerze kasabasmın, yeniden iliyası ve yangından zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkında kanun Hiyihası 

(Dahiliye, Nafıa, Adliye, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması Ye 

5421 sayılı Kanunun bazı maddelerinin tadili ve bazı 
maddelerine ~ıkralar ilavesi hakkındaki 6582 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı 

hiikÜimler ilavesine dair kanun layihası (Maliye vr 
Bütçe encümenlerine) 

Ankara Üniversitesi 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(.A/1) işaretli cetvelde de.ğişiklik yapılınası hakkında 

kanun layiliası (Bütçe Encüınenine) 

Muamelesi 

2 . IV . 1956 tarihinde 6707 Rayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 2) 

2 . IV . 1956 tarihinde 6709 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükiiınsüz kal
mıştır. 

28 . II . 1956 tarihinde 6687 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

28 . II . 1956 tarihinde 6683 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtiına : 2) 

1 . IX . 1956 tarihinde 6838 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

26. III. 1956 tarihinde Bütçe En- ' 
cümeninin yazısı üzerine muame
leden kaldırılmıştır. 

(F. : 62 - !çtima : 2) 



No. -1/421 

1/422 

1/423 

1/425 

1/427 

-387-
Bulasası 

Askeri FaJbrikalar Tekaüt ve Muavenet Saııdığıııa 

ıbağlı işçi'lere mesken yaptırmaları için borç para verirr
mesine dair olan 6096 sa.yrlı Kanunun 6302 sayılı Ka
nun~a muıaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun layihası (Mil1i Müdafaa ve Bütçe encümen
lerine) 

Bazı silah, nıermi ve malzemenin Lübnan Hükümetin~:' 

satılması hakkında kanun layihası (MHli Müdafaa 
ve Bütç~ encümenleıine) 

Sanayi, Maden ve Enerji Vekaleti kurul~ ve vazifeleri 
hakkında kanun H\yihası (İktisat, Nafıa ve Bütı::e en
cümenlerine) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Hükümeti ar~ısında 

hava servislerine ait Anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun layiliası (Harici ye ve Münakalat encümenlcrine) 

Devlet Dffilliryolı1arı ve Liınıanları İşletme Umum .Mü
dürlüğünün 1950 mali yılı Hesabı Kati kanunu Hiyibası 
(Divam Muhasebat Encüm.enine) 

50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında kanun layi
llası (/Maliye ve Biı"tçe encümenlerine) 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 1 950 dekarının 

satılınası hakkında kanun layihası (Ziraat ve Büt<:P 
encüm.enlerine) 

1!428 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Uınum :Jtfidür
lüğü memur ve hizmetiilerinin ücretlerine dair olan 
2847, 3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda değişiklik 

yapılmasına ve 2847 sayılı Kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair olan 5616 sayılı Kanuna bağlı (III) sa
yılı cetvelin tadili hakkında kanun layihası (1\lüna-

)luamelesi 

9 . VI! . 1956 tarihinde 6778 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

17 . IV . 1957 tarihinde 6950 Rayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 3) 

22 . V . 1957 tarihinde 6973 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(1çtima : 3) 

9 . VII . 1956 tarihinde 6793 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

22. Vl. 1956 tarihinde 6748 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

29. VI. 1956 tarihinde 6764 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

17 . IV . 1957 tarihinde 6947 sayılı 
Kanun olarak kabtti edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

kalat ve Bütçe encümenlerine) l4. VI. 1957 tarihinde 7008 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

( İçtiına : 3) 
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No. Hulasası 

1/429 Harcırah Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun layihası (Ziraat, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

1/430 

1/431 

lV432 

1/433 

1/434 

Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci ınad®sinin değiş

tirilmesi hakkında kanun layihası (Ziraat, Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

!şçüere hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret 
ödenmesi hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun 1ayihası (Çalışma ve Bütçe 
encümenlerine) 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan 
«Turizm, Ticaret karayolu taşıtlarma ve karayolu ile 
Milletlerarası eşya nakliyatma mütaallik Milletlerarası 

Gümrük Sözleşme projelerinin geçici o~arak tatbıikıne 
dair Anlaşma» ve «Ek Protokol», «Turizim hakkında 
Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Pro
tokolü ve eklerine» iltihakımız hakkında kanun layilıası 
(Hariciye re Gümrük ve !nhisarlar encümenlerine) 

O~:~man Umuım Müdürlüğü 1954 hü'tçe yılı Hes&bı Katisi 
hakkında kanun Hiyibası (Divam Muhasebat Encüme
nine) 

Sılıhat ve İçtimai Muavenet Vekalcti hastaneleri ilc 
rehabilitation müesseselerine verilecek mütedavil sermaye 
hakkındaki 6'561 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 3 ncü 
maddesinin l nci fıkrasının tadiline dair kanun layi
lıası (Sıhhat ve 1çtimai Muavcnet, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

' 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasmda yapı 

lan Anlaşma gereğince ithal olunan pamuk yağlarının 
muafiyeti hakkında kanun Iayihası (Ticaret, Gümrük Vf 

İnlıisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiiküınsüz kal
ıtııştır. 

9 . VII . 1956 tarihinde 6792 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(1Çtima: 2) 

8 . VI . 1956 tarihinde 6734 Rayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İÇtima: 2) 

27 . VIJI. 1956 tarihinde 6820 sa
yılı Kamln olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

7 . XII . 1956 tarihinde 6861 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

Dahi)i Nizaınııaıuenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

15 . V . 1957 tarihinde 6969 sayılı 

J(anun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 3) 
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No. H ulisası -

l/436 4273 sayılı subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 
muaddel ll nci maddesinin tadiline ve bu maddeye muh
telif kanunlarla eklenen fıkralar ile 4798 sayılı Kanun
la eklenen maddelerin ve muvakkat maddenin kaldırıl

masına ve bu kanuna muvakkat iki maddenin eklenmesine 
dair kanun la.yihası (Milli Müdafaa Encümenine) 

1/437 

1/438 

l/439 

Menmu nuntakalar kanunu layihası (Milli Müdafaa, 
Dahiliye, Hariciye, Münakalfıt. Adliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Sıhhat ve 1çtimai Muavenet Vekaleti teşkilat ve memur
ları hakkındaki 3017 sayılı Kanunun 6 ncı ve bu kanu
nun 4258 sayılı Kanunla değiştirilen 49 ucu maddeleri
nin değiştirilmesine ve 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 6205 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelin tadili hakkında kanun layiliası (Sılı
hat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümenlerine) 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umuın Mürürlüğü 1954 yılı 
Hesabı Kati kanun layihasr (Divanı Muhasebat Encü
menine) 

1/440 Sınai müllciyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 ta
rihli Paris İttihadr Mukavelenıanıesıiyıle ticaret eşyası 
üzerinde sahte mahrcç işaretlerinin men'i ha:kkmdaki 
14 Nıiısan 1891 tarihl1 MadrH İtilafnamesinin 2 Hazi
ran 1934 tarihli I.;ondra tadillerinin tasdikı hakkında 
k!anun layıiliası (Hariciye ve Ticaret enciimenlerine) 

1/441 

1/442 

Temsil Ödeneği Kan,umnun bilinci maddesine bir ftk
ra• i'lfi.vesine dair kanun layihası (Dahiliye ve Bütı;e 

~ncümenlerine) 
1 

1 

İşçi Sigorb'ları Kurıımu Kanununun 5565 sayılı Ka
nunla muaddel 20 nci maddesinin tadili hakkmda ka
nun liiyihası (Çalışma, Ticaı<et, Maliye ve Bütçe en-
cümen'lerine) · 

Muamelesi 

22. VI. 1956 tarihinde 6743 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İı;tima: 2) 

Dahili Nizamnamenjn 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal-
mıştır. ' 

Dahili Nizamnaruenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 

5 . XII . 1956 tarihinde 6859 sayıh 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

30. I . 1957 tarihinde 6894 sayılı 
Kamm olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

16 . VII . 1956 tarihinde 6806 sa
yılı Kanun olarak kabul . edilmi§· 
tir. (İçtima : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 
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No. Hu1asası Muamelesi -
1/443 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Kanunu layihası 

1/444 

1/445 

1/446 

1/447 

l/448 

1/449 

(Bütçe Encümenine) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince . hükümsüz kal
mıştır. 

Türk - Yunan Trakya hududunun, mühim kısmını ta
yin eden Meriç Nehri mecrasının ıslahı dolayısiy1ıe ye
niden tesbiti için Hükümete salahiyet V'erilmesine diar 
kanun layihası (Hariciye Encümenine) 

Ankara'nın Ege mahallesiride bulunan 4 872 ada 1 par
sel numaralı ars:mın şatışı hakkında kanun lay'ihası 

(M aliyıe ve Bütçe en('Umenlerine) 

........ _ ._ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Flm
niyet Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılma
sı hakkında kanun layihası (Dahiliye ve Bi.itQe en('Ü
menlerine) 

Hükümete teknik yllrdım teminine dair Türkiye Cum
huriyeti Hükiimeti ile Birleşm1ş Milletler Gıda ve Tıa
rım Teşkilatı araaında imzalanan (10 C) numaralı Ek 
Anlaşmanın tasdikı hakkında kanun Hlyihası (Ha
Piciye ve Ziraat encümenlerine) 

Sıhhat ve !çtimai .M:uavenet Veka.leti teş'kilat ve mıı
murları Kanunun:ı. bazı hükümler eklcnmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kaıdro cetV'ellerinin değiştirilme
sine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvellerle 3017 sa
yFlı Kanunun 60 ncı maddesinin tadili hakkında ltıa
nun layjhası (Sıhbat ve !çtimai Muavenet ve Bütçe 
encümenlerine) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilatı arasında imzalanan Hüküme
te teknik yardım teminine ait (10 B) numaııalı Ek An
laşmanın tasdikı hakkında kanun layihası (Hariciye 
ve Ziraat encüınenlerine) 

12 . Xll . 1956 tarihinde 6862 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İç.tima : 3) 

9 . VII . 1956 tarihinde 6776 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir . 

(İ<:.tima : 2) 

4. VII. 1956 tarihinde 6766 sayılı 
~anun olarak kabul edilmiştir. 

(lç.tima : 2) 

30 . I . 1957 tarihinde 6895 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

27 . III . 1957 tarihinde 6942 sayılı 
Kanun ölarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 3) 

30 · 1 . 1957 tarihinde 6896 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 
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No. Hul8sası Muamelesi 

1/450 Devlleıt memurları aylıklarının tevıhit ve teadüllüne dair 
3656 saYJlı Kanuna bağlı (1) sayıh cetvel ile tadil ve 
eklerinin Dahiliye Vekaleti kısmında değiş1'klik yapıl

·ması haikkında kanun Hi.yihası (Dahiliye ve Bütı;e en-
cUınecl:erine) 16. VII .1956 tarihinde 6808 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

1/451 

1/452 

Devlet memurları ay'lıklarının tevhit ve teadülün'e dair 
3656 sayrlı Kanuna bağlı ( 1) saYJ1ı ce1ıvel ile tadil ve 
E;klerinin Ziraa.t Vekiileti kl8mınıda değişiklik yapılması 
hakkında kanun Hiyihası (Ziraat ve Bütçe encümen
lerine) 

Hariciye Vekaleti kuruluşu hakkındaki 3312 sayıh Ka
nuna ek 5023 sayılı Kanunda geçen bazı tabirlerin değiş

tirilmesine dair kanun layihası (Rariciye ve Bütçe en<.'Ü· 
menlerine) 

1/453 Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin 

kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu 
öğretmenler için teşkil edilecek Sağlık ve İçtinıai Yardım 
Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenl~rin alacaklanna 
dair 4357 sayılı Kanunun ll nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lnyihası · ( Maarif ve Bütçe encümenle
rine) 

1/454 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 n<:i 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun layihası 
C~Ialiye ve Bütçe encümenlerine) 

1/455 

' 1/456 

Türkiye Cumhuriyeti Merıkez Bankası Kanununun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni maddeler ilave
sine dair 6571 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin tadi1i 
hakkında kanun Hiyihası (Ticaret, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

1956 mali yılı Muvnzenei Umumiyc Kanununa bağlı cet
ve'llerde değişiklik yaprlmMı hakkında kanun layihıası 
(Bütçe Encümenine) 

6 . vıı . 1956 tarihinde 6773 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

15 . V .1957 tarihinde 6965 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

1 . IX . 1956 tarihinde 6842 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!çtima: 2) 

25 . VI . 1956 tarihinde 6758 sayılı 
Kanun olarak kabtti edilmiştir. 

(lçtima: 2) 

8 . V . 1956 tarihinde 6735 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(l~ima: 2) 



-392-
No. Bulasası 

l/457 Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklatürüne 
mütedair 15 Aralık 1950 tarihli Brüksel Mukavelename
sine ait 1 Temmuz 1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen 
tashih protokolünün tasdikı hakkında kanun layihası 
(Hariciye ve Gümrük v~ İnhisarlar eneümenlerine) . 

1/458 «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 

Devletleri Hükümeti arasında atom enerjisinin kivil saha
da istimali hususunda iş birliğine dair Anlaşma» ve W a~
hington Büyük Elçiliği ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hariciyt' Vekaleti arasında teati edilen mektupların ta.<.-

!Muamelesi 

30 . I . 1957 tarihinde 6897 sayılı 

Kanun olara'k kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

dikıne dair kanun layihası (Harieiye Encümenine) 14. XII. 1956 tarihinde 6864 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

1/459 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 

Devletleri Hükümeti arasmda mürrakit zirai emtia Anla~
masının tasdikme dair kanun layİlıası (Rariciye, Ti<>a
ret, Maliyr VC' Bütçe encümenlerine) 

1/460 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanan Modüs Vivendi ile Ticaret 
Anlaşmasının tasdikı hakkında kanun layi~ası (Harici-

tir. (İçtima : ~) 

14. VI. 1957 tarihinde 7006 saYJlı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima. : 3) 

ye ve Ticaret encümenlerine) 28. Xıi. 1956 tarihinde 6878 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

1/461 

1/462 

1/463 

1/464 

Türkiye Cuınhnriyı:-ti ile Holfında Kırallığı arasmda ah:
dedilen Ticaret ve Tediye Pııotokolü ile eklerinin tasdikı
ne dair kanun Htyihası (Hariciye ve Ticaret encümenle
rine) 

tir. (İçtima : 3) 

Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaıki 6136 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin tadiline dair kanun liiyihası (Da-

28 . XII . 1956 tarihinde 6877 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

hiliye ve Adliye encüınenlerine) 4. VII. 1956 tarihinde 6768 sayılı 

BelC'di~-e kanunu layihası (Dahiliye Encümenine) 

Devlet memul'ları aylıklarının tevhit ve teadülüne da.r 
3656 sayılı Kantma bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Dahiliye V ekiileti vilayet memurları kısmına il aw 
yapılması hakkında kanun Hiyihas1 (Dahiliyc Ye Bi.itf:e 
encümenlerine) 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

16. VII . 1956 tarihinde 6810 sa
yılı Kunu,n olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 2) 
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l/465 G ayrimerukul kira-ları haıkkmdaıki 6570 sayı'lı Kanunını 

a ncü ma1ddesine bir fıkra i'le bir bent eldıenmes'iıne dair 
kanun layihası (Daıhiliyıe Encümenh1e) 

J/466 

1/467 

Köy ensıtiti.i.leıriıyle · jı]ık öğretınenı okullarm ın biı•l~şıtn~-1.1-
mesi haıkllnndaıki 6234 sayılı Kanuna ek kanun lfıyihası 
oraaı·if ve. Bütçe enciiım(\nleı~ne ) 

& 
Köy kanunu layihası (Da,lliliye Encünıenine) 

1/468 'l'ürlciye ' ilc Japonya aras1nıclaki ticaııi münaseibeıtlere 
mütaaiHik olarıa lk :iınızıalanaın za~bı,tna.me ile ek mektubun 
ta:sdi1nne dair !kanun layilhası (Haı·icliy<' vr 'J'icarrt rn-

iMua.m.elesi 

4. VlJ. 1956 tarihinde 6767 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

~5 . I . 1957 tarihinde 6888 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

Dahili Nizamnanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hilkünısüz kal
mıştır. 

cümenlerine) 28. XII. 1956 taJ."ihinde 6875 sayıh 

1/ 469 · ±273 sayılı :;;ubaıylar hcyeti!H' mahsus terfi Kanununun 
561] sayılı Kanunla nıuaddeil 10 ncu ınacldesiııı'e bir .fık
ı·a eklenmesi hakloııdıa kanun layihaı~n (}fiili Müdafaa 
Y<' Bütç<' t>ııcÜm 'rnlcrinıe ) 

l/470 'rüılkiye Cıımhuriycıti Hüki.~nıoti ite Avrupa'daıki :M:üt
tıenk Yüatsrk Kumandam arasmda Avrupa Müttefik 
Kuvvetleı--i Yüksek Kararg-ftlıına tabi bulunan mütıte
filc kararp:alıll arın Tüı·kiy<' ü1l~esi.ndıe tesisine ve faali
yetlıerin<' ta.tbiık olmıaeaık hususi şrr~itc ınütedai.r An
laşmanın tasdi'kı haldmıda kanun lftyi1hası (Hariciye 
~<! 1HN1 :.Vhhlııfıııı rnıd~ıncnl<'I'İn<' ) 

1/47] Gidıet verg]leri kaınıııu J8y,i'hası (.Malıiye ve Bütçe en-

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 

5 . XII . 1956 tarihinde 6860 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

cüme:rdetine) 13 . VII. 1956 tarihinde 6802 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtim.a : 2) 

, J /472 Ayclm, Balıkesir, Biledk. Edimt>, Bskişehir, Kırklareli 
vr Kony-a vi,laye'tl'erin<' 1955 - 195() yıllarmdıa t,a,bii afE't
lt>ı:ıden zaraır göııenlere yapT1acruk yarcbım halkkında ka
nlJil lô.yilıası (Nafın. Uahill ıiy<E', Adıliıy0, ~!aliye ve Büt
c:e e-ncilmenlcdıne ) 22 . VI . 1956 tarihinde 6746 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 



No. 

l/473 
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Gelir V ergisi K!arıummun 32 ve 89 ncu maddelevi lıü

lküm1eı·inin değiştiriı1m'esi hal{!kında kanun layi<h•ası 

(Maliye V<' Bütf:e eııciiınrn.J.erinf• ) 

1/474 Şekıer kanunu lay]haısı ( İktıisai, Zi·raat, Gümrüık vıe 
lrıthlsarlar, Da:hiıJıiye, Ad'Hye, MaLiyıc ve Bütçe encümen
leı·ine ) 

1/475 

1/476 

Basırıı Kanununun bazı madıdderinin tadİiline vıe kanu
na muva:kkat bir madde ilav·esine dair kanun layilhası 

( Daıhilliye ve AcUiıye eneümenler..imıc ) 

Naşir yoUyle veya radyo i1e rşlıenccek bazı cürümler 
hl]jkkmdaki 6334 sayılı Kanuntın adı ilc bazı maddele
rinin tadilhıe dair kanun layihaıı~ı (Aıdliye Encümeniıııe) 

1/477 MiHi Müdafaa Ve'kaletıi üıkilrn ~htiıya~l-arı için sarfiyat 
icrası ve bu vel{la1atçe kuı1lamla:n gayriınıenku.lllerden lü
·zumu ka.lmıyarrl·a•rın saJtılmaısma saılfrhLyet verilırnJe\Si 
hakkında kanun layilbası (•Milli Mi.i.dafaıa, Ma!liye vr 
Büıtçe encümen'lerin'e) 

1/478 

1/479 

1956 ma:}i yılı )luvazenei Unmm:iye Kanununa bağlı 
(A/1) ve (D) işaretli cetvelilerde değiş~kl~k yapılması 
lhakkında kanun •layti•h&<ıı (IBütJQe Encümıenine) 

Devlet Su İşleri Umum )<Ji.i.di.i.rlüğünün 1954 mali yıh 
Hesabı Kati kanunu la~hası (Divanı Muhasebat Encü
menine) 

1/480 Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zam icrasma ve bazı maddelerin ınükellefiyet mevzuuua 
alınmasına dair 3828 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
bir fukra ilavesi hakkında kanun Jayilıası (Ma~iye ve 
Büt~e encümenlerine ) 

!Muamelesi 

8 . li . 1957 tarihinde 6908 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( !çtiına : 3) 

22. VI. 1956 tarihinde 6747 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( çtima: 2) 

7 . VI . 1956 tarihinde 6733 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

7 . VI . 1956 tarihinde 6732 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 2) 

6 . VII . 1956 tarihinde 6771 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 2) 

28 . VIII . 1956 tarihinde 6828 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

12 . XII . 1956 tarihinde 6863 sa
yılı Kfı.nun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

13. VII. 1956 tarihinde 6803 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima : 2) 
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ı 1 4Rl Gümrük 11u hafaz:a deniz v asıtala ı·ı sa tınalın ması içjn 
gelecek senclcı·p sari taahhütlere girişilmesi hakkında 

kanun layihası (Gümrük 'P lnhisarlar ve Bütçe encii.-

:Muamelesi 

nienlel'ine) 19. VI. 1957 tarihinde 7029 ~ayılı 

]/482 

1/484 

riarclar Kanununun 97 nci maddesinin tadili ve bu 
kanuna mu va kkat bir ınadclr ilavesi hakkında kanun 
lfıyihası (:Maliye ve Bütçe ('lH'Ümenlerine) 

Hudut ve :3ahiller Sıhhal lJ ıuuın :VIüdürlüğünün l954 
mali yıh Hesabı Kati kanunu layihası (Divanı Muhase
hat Encümenine ) 

!stanbul Teknik Üniversitesi ı 954 mali yılı Hesabı Kati 
kanunu layihı:ısı (Divanı Muhasebat Encümcnine) 

ı/485 Karayollan Umuııı ~füuüıliiğünün 1954 mali yı.lı Hesabı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

26 . IV . 1957 tarihinde 6955 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

Dahili Nizamnamen:in 69 ncu 
maddesi gereğince hükii.rnsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükünısüz kal
mıştır. 

Kati kanuıı ıayi.bası (Divanı Muhasebat Encümenine) 24. XII. 1956 tarihinde 6870 sa-

1/ 486 

1/ 487 

1/488 

Köy eğitmenleri ve köy sağlık memudarı Sosyal Yar
dım Sandığının ilkoku1l öğretmenleri Sağlık ve İçtimai 
Yardım Sandığı ilr bil'leştirilmesi hakkmda kanun layi
hnsı ( Maarif vr Bütı;e en<'Ümrnleriııe) 

.NI aa rif V e ldleti ınerk<'z teşkilatı ve vazifelerine dair 
2287 sayılı Kanunla ilgili 4926 ve 6389 sayılı kanunlar
(la değişiklik yapllması hakkında kanun layihı:ısı (Maa
ı-if ve Büt~r en<'j'ıırı('nlrriıır ) 

Maarif Vekaleti trşkilfıt kadrolarİyle mrrkez teşkilatı 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayı.lı Kanunda değişik
lik yapılmasma dair 4926 sayılı Kanuna ek kamm layi
lıası (1Tamif vr Bütçe t>ncüınenlerinr) 

yılı Kanun olarak kabıli edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır . 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiikümsüz kal
tir. 

30 . 1 . 1957 tarihinde 6892 sayıh 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 



No. 

1/489 
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Maarif Vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri hakkında
ki 2287 sayıh Kanunun 3087 sayılı Kanunla muaddel i2 
nci ve bu kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 5980 sayıil 
Kammla değiştirilen ü<ıüncü maddelerinin tadi'linc claiı· 

kanun layihası (Maarif v<> Büt<;e cncümc•nlerine) 

1/490 16 Şubat 1952 tarihli 'l'ürkiyr - Federal Alnıanya Tica
ret ve Tediye Anlaşmalarına mü.taallik protokollerle ili
şikierinin tasdikı hakkında kanun Htyilıası (Hariciye 
ve 'J'icarrt encümrnlcrinr) 

1/491 Ordu mensuplaı-•ı ilc gnıniyet lTınnın .YJüdürlüğü ve 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolannda çalı
şanlara bir er tayını verilmesi hakkmdaki 4367 sayılı 
Kanuna ek kanun layihası (Gümrük vr İnhiı:ıarlar vr 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

30 . I . 1957 tarihinde 6899 sayılı 

Kanun olara:k kabtıl edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

Bü.tı:e <>ncümenl<>rine ) 16. VII. 1956 tarihinde 6811 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

mıştır. 

1/492 Türkiy<> ve Orta - Doğu Anınıe İdaresi En,stitüsü teş
kilat kanunu Hlyihası (Maarif, Maliye ve Bütçe enci.i
menlerine) 

(İçtima : 2) 

Dahili Nizamnanıenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal-
mıştır. 

l / 493 Yüz elli milyon liralık madeni ufaklık para bası1ması 
hakkında kanun H\yihm;ı (Ma.Jiye ve Bütçe encümen-

l / 494 

1/495 

lerine) ll . VII . 1956 tarihinde 6797 sa
yılı Kanun olarak kabtll edilmiş
tir. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvclle, Ankara Üniversi
tesi 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkmda kanun laYihası (Ma
arif ve BütGe enciimenleri.ne) 

İ(! istikraz akdi hakkınila kvnun layihası 
BütGe enci:imenlerine ) 

(Maliye ve 

(İçtima : 2) 

• 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal

. ınıştır. 

13 . VII . 1956 tarihinde 6804 sa
yılı Kanun olarak kahtti edilmiş
tir. 

(İçtima : 2) 
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1/496 Tüikitye Cuımlhuriiy·e't~ Hül~ümeti ~re Eıgıe· Elektr~k Tü'l··k 
Anonim Orr-talldığı ·arasınJda Deırnfi.ıiköpr:ü ~arajı Hidrıo -
EIJ..elktrilk tes'is·1erinin de·vrine müt•aaUi.lk Qlaralk alkdedi'J.ıen 

.mu'kıwelenin tasd'ilkı ihaikıkınıda ıkan un ~'fıyithaısı ı ( iN afı a 

1 
Muamelesi 

ve iB'iiltçe en<ıü:meıüeriıne ) 1 . lX . 1956 tarihinde 6844 sa
.vlıı Kanun olarak kabul cdilıni~

tir. 
( İçtiına : 2) 

1/497 Tıopıla:nıt~lar 'V·e g~steri yürüıyüş~eı'li. amkkında kanun 1la-
y.iıh•8SJ! (Da'h:iliy·e ve Ad'liye <encriilrneııle1'iııe ) "27 . VI . 1956 tarihinde 6761 sa

~rılı Kanun olarak kabul edilmiş

til' . 

1/ 4'98 Öldrü111ç para •verme :işleri hakkmdalki •2'279 saıyılı Kanun
·da taıdi1a't yapılmasına ve ·5S41 saıyıh [[{aımnun kaldırı.J 

masma dair lkanun layihası (Ticaret, Adliye, 1\faliyr 
ve BiitGc encümenlerine) 

1/~99 Askeı•Bk K·anununuıı 315 -lı:crmaıddesinı~ 5oıo sayılı Ka
nunla 'ilBJv•e ,,ne ı6518 ısayı'lı Kanunila tadiıl edilen (E) ıfı!k

easının değıişıthıi'Lmesi .:Haıkıkmda !kanun l ayiihasl! •( !M~lll 

( İGtima : 2) 

Dahili Nizamııam enin 69 ncu 
maddesi gereğince hiikümsüz kal 
mıştır . 

Müıdafaa Enciiqnenrne) 17 . Xli . 1956 tarihinde 6867 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. 
( İ<ıtima : 3) 

1/500 A't'()nı Enerji'Si Kmnisyı0nu kurulması lıaıl<Jkında ıJmnuıı 

layıiıhası •('Ma:arirf ve Biiıtc;e encii:menlıcrin e) '2.7 . VIII . 1956 tarihinde 6821 sa
~rllı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. 

1/501 'Devlet nıenıudarı ay'l~klarının t!evılıiıt ve t eadü~iine dai r 
3656 s·ayılı Kaı~una 1bağ1lı (1) sayl!lı cet'vıe'l'in 4665 v•e 6012 
sayı'lı lk!l!nunlarla değiştiı'ilcn Harliciye Vieıkaleti kı:sımna 

bla:zı (kadro'l:ar ilfuvıesi 1ıa:klkında .kanun •layıi<haiSı (H aTici
y;e ıve iBii·t<ıe ıencii'men}(>t"İne ) 

1/502 ıDevılıet Or.man İşleıtmeleTi mütedavi'l s·enmıwesinıden mü
•tmrel~'iı karın Orman Umuın ıMudiirllüğ-ii m'iiılhak bü'tç·e
sine .devri ıha'klkında lmnun lay~hası '(Zi•eaat ve Biiltc:;e 
en:c'üım•enleı".İıne) 

1/503 Jand·arma IK·anununa 'bir ·madde aklenınes'ine dair k a
nun layi'hasr ( Daıhiliye 'V'e iBii'tçe <encü!men}e'l'·İne) 

( İç:tima : 2) 

13 . VII . 1956 tarihinde 6799 sa
.nlı Kanun olaeak kabul edilıni~ -

1ir. 
( İçtiına : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
madd<>si gereğ·ince hükümr:>üz kal
ınıştıı· . 

Dahili Nizaınnaıneniıı 69 ncu 
maddesi gereğince lıükiimsü?. kal
ıınştır. 



No. -
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1/506 

1/507 
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Sanayi ıSicili ıha;kıkında \kanun layiihaısı 
liıye encümenlerine) 

(1,ktisat rve Ad-

'fürkiıye Öğı•etmenler Bankası Tüill.\. .A.noniırn Şirtk~ti 
kurulu.~ !kanunu lay.i:hıası (.Ma:arif, 'Ti:ca'l·et, Maılıiye ve 

Bütçe encümerubırine) 

Va'kıfllar Unıuım Müdür'l:i.iğıi.i 1956 yılı Bütç·e Kanununa 
dk kanun layi'haı.<ıı (Bütı;e Encümenine) 

Ziı·ai mücadele işlerirı!de çalışıp ıbaşarı gösteren memur
laTa liikramiye verilmesi ihakkında:ki 6222 sayıh !Kanu
nun 1 nci maddesine bir fııkra ıetklenımesine da.ir kanun 
layihası {Zirat ve Bütçe encümerrlerine) 

1/508 Kaçall~çıhğın me ni ıve tll!kilbine. dair 1918 .sayılı Kanunun 
2!3, 24 ve 60 ncı maddelerinde ldeğiŞiıldiık yapl!l'ı:nası lhaık
lkmda Ui.<anun layilhası (Gümrü1k ve 'İnhisar1aır, Adlli·ye 

Muamelesi 

!7 . IV. 1957 tarihinde 6948 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir·. 

(lçtinı a : 3) 

Dahili ..\Tizamnaıncnin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

lJ . vur . 1956 tarihinde 6796 sa
yuı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. 

(İçtima : 2) 

Dahili Nizamnamcnin 69 ncu 
maddesi gereğineo hüki.imsüz kal
ınlştır. 

ve lBütçe encfunenleı~ine) 1 . IX. 1956 tarihinde 6846 sa
.Vllı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

1/509 Muha eheri U ıııu.nıiye ı Kanununa eık 1kanun 
('Maliy€ vı~ iBütçe ıencü1menlerin:e) 

layihası 

1/610 Miılli Mıü.ıdalfaa Ve·kaleti İlıni İstişare K urulu tc§kilil:tre 
darr kanun ılayıihası ('Milıli Müıda.faa ve 1Bü'tçe ıencü

rnen'lerine) 

1/fjll Devlet Orman l~letme ve faJbri!ka;l,arının t'o.nıru'k. 'Ve ke~ 
restıe piyasa 'Satışları iha'k!kında tkanun layİlıası (Ziıraat 

ve Büıtç·e encıiimenlerLne) 

(lçtima : 3) 

Hi . VII . 1956 tarihinde 6813 sa
.ı·ılı Kanun olarak kabul edilrni~
tiı·. 

• (İçtiına : ~) . 

Dahili ~izaınnanıcnin 69 ncu 
maddesi geı·cğincc hükümsi:iz kal
mıştır. 

16 . vıı . 1956 tarihinde 6809 sa
yılı Kanun olarale kabul edilmiş
til·. 

(1çtima : 2) 



-399-
No. Hulasası -
1/5ı12 ıSmır, lkııyı vıe ıkarasularımızın muhafa-za ve emniıyoeti ve 

tklliç•alkiçıbğııı menri v'e it·akiJbi işlerinin Daıhi1'zye V•elka:le
ıüne devri· -hruk<kında ıkanun l'fuyiıhası (Gümrülk vıe İn'hi-

'Muamelesi 

sa'l'Iar, DaJhjılıiyıe v·e Bütç•e encü'menı}erine) 16 . VII . 1956 tarihinde 6815 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

1/5'13 -195'6 mali yıh IMuvazeneli Umuım1ye ~anununa ibağlı 

ı (~/2) işaret'li ·c<e'tveılde değiş'i.ikl'iık yapılması· !lıaldrında 

kaoon ıla'yrhası ~IBüitç•e E ncümenine) 

1/514 [fwçakçrlığm meııi ve :tak1bine dair 1918 sayrlı Kanu
nun ibazı marldeloerinin ta.dili ve hu 'kanuna !bazı mrudıde
~·eı· ekloenme.si :hrukkında !kanun TayVhası .(Gü:mrülk ve 

(İçtiına : 2) 

16 . VII . 1956 tarihinde 6814 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

( İçtima : 2) 

!nh:ilsaıılar V'e Bültç·e encü:men]ecine) 29. VII . 1956 tarihinde 6829 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. 

1/615 

1/fj17 

613'715 sa.yılı Kanıınla ıta.sd']k ed~len «Ku~ey A'tlantitk An
t!l!Şmaısıııa rtaraf devle'tl.er arasmda lkuvtve1:leı-in staıtıüsü
ne dair Sözleşme» nin VII nci maddesinin 3 a (ii) bendi 
He rvnı ncıi ıma'ddenin ıtatibiık V·e trud~·llin!e dalir [\:.anun H'ı
yihası ı(Harl:c'iiy.e Encümıe:nine) ' 

Zirrurut V·eıkiaiıetinıe .bağh nıuıh'telif dereceiri ziraat oikuilıl•arı 

öğ;reıtlmen'lıe'I'inin deı."s saati •kanunu •Joayülhası (·ZiraBJt ve 
(Bültç·e enCiürmıen'leDillle) 

cA·nkara Üınirve·rsitesi:nin 1'954 mali yıh Hesabı Ka'ti :kanu
nu QayiJhası ('Dilvam Muhaseıbaıt Encümenine) 

lj1n8 6'290 ısayıh Kanurra eıkli Gü'rnriilk • Giııi~ Ta .ı-i'fe Oetıvıelinin 

137 • n'diı faslının 3701 ve '3702 poii.syorı:larm!da ıtaH •P'ozis
yon1ar rhdası :ha;kkmda ıkantın J·ay;ilhası •('Gümrülk ve 

( İçtima : 2 ) 

16 . VII . 1956 tarihinde 6816 sa: 
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. 
(İçtima : 2) 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsü.z kal
mıştır. 

21 . XII . 1956 tarihinde 6868 sa
~'ıh Kanun olarak kabul edilmi§
tir. 

( İçtima : 3) 

İnh:isar1a:r, ·Mal~ıye v•e Bütçıe encülmenleriıı't') 6 . V . 1957 tarihinde 6956 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmi§tir. 

(İçtima : 3) 



.. 
1.00-

No. Hulasası 

1/519 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı madde
sine b'ir fıkra eklenmesi hakkında kamm layihası (Da-

!Muamelesi 

hiliye, Maliye ve Bütçe 'encümenlerine) 10. IX. 1957 tarihinde 7045 sa
yılı Kanun ularak kabul edilmiş

tü·. 

J/520 Devlet memurlan aylrkl.annın tevhit ve teadülüne dail" 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelleri n N afıa Ve ka
l eti kısmına bazı kadroların eklenmesi ha:k'kmda 'ka
ııun Hiyihası ( l\' afıa ve Bü.tc:c encümenleri1ne) 

1/521 Her hangi bir zirai .faaliyet nev'ine tahsis edilmemi§ 
arazilerdeki intifa. 'haklarının müzakere&ine mahsus bir 
meekez teşkili şeklinde. Ya kın - Doğu memleketleı~~ıe 
teknik yardım temini gayesiyle , Biı·leşmiş ~Iilletlcı· 
Gıda ve Ziraat 'feşkilfutı üe Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında iımzalanan Erk Anlaşmamn tasdikı 
ha'kkında kanun lay~hası (Hal'ieiye ve Ziraat eıwü

menlerine) 

l/522 

1/524 

İs tan bul Üniversitesi 1954 mali yılı heı-.abı kati kanu
nu layihası (Divanı :\luhaschat Eıwi.i.nıenine ) 

Kara avcılığı ,kan~nu layihası (Ziraat. Da'hiliye. Ad 
liye, ::\fal iye vP Büt~e encümC'nlel'İn<' ) 

Telmik yardım temini husmmnda Bil"l cşmiş Millctlct· 
ile Hükümetimiz arasında iımzalanaıı 18 numaralı Ek 
Anlaşmanın tasdikı hakkında kanun layihası (Har•i
<'iye ve Ziraat encümenlerine ) 

1/,525 Türk Havayolları Anonim Ortaklığı ·hakkmdaki 6623 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun layihası (Münakalat, Maliye ''e Büt<:c cnei.i
menlerine) 

( 1çtinıa : 3) 

~8 . xn . 1956 tarihinde 6873 sa
yılı Kanım olarak kabuJ edilmi~

tir. 
(İçtiına : 3) 

1 

14 . XI. 1956 tarihinde HükÜimet 
taı·afın.dan geri alınmıştır. 

(F : 89 !çtima : 3) 

Dahili 1\'izaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

Dahili ::\izaınnauıcnin 69 ncu 
maddesi gereğim·e hükümsüz kal
mıştır. 

~fi . ur . 1957 tarihinde 6941 sa
.vıh Kanun olarak kabul edilmiş

tir. 
(·t~tin~a : 3) 

~ 1 . VJ . 1957 tarihinde 7034 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
ti ı·. 

( İc;tiına : 3) 



No. -1/526 

- 401 -
Bulasası 

Türkiye Cumhuı~yeti Hükümeti ile iBüyük Eritana ve 
Kuııey - İrlanda Biı.IJ.eşik Kırallığı Hükümeti arasında 
imzalanan Kültür Anlaşmasının ta.sdikı hakkında ka
nun layi/has1 (Hariciye ve Maarif encümenlerine ) 

1/ 527 Tül'ltiye ile İspanya arasında imzalanan Kültür Anlaş
masının ta:sdikı hak~onda kanun 1ayi'hası (Hariciye 

; ve Maarif encümenlerine) 

1/528 

Muamelesi 
1 

7 . VI . 1957 tarihinde 6997 sayılı 

Kaııun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

8 . IV . 1957 tarihinde 6944 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima: 3) 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1954 llllali yılı hesabı 

ıkati kanunu l'ayihası (Divanı Muhas~bat Encüme
nine) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsiiz kal
' mıştır. 

1/529 Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektı·ik mü
esseselerinin idare ve işletme'lerine dair olan 4325 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin tadili 'hakkında kanun Hl
yi:hası (Dahiliye, Nafıa ve Bütçe encümeıılerine) 

1/530 Riyaseti Cuımhur Senfoni Orkestrası kuruluşu kanunu 
layihası (Maarif ve Bütçe enciiınenleriııe) 

1/53,1 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halılt 

Cuımhuriyeti Hükümetleıi arasında imzalanan «Türki
ye Cumhuriyeti ile Yu'goslavya Federatif Halk Cum
huriyeti arasmda 15 'remmuz 1956 - 31 Ağustos 1957 
devresindeki mal lll1Übadelelerine mütedair Protokoh 
ile eklerinin tasdikı ha'kkında :kanun la,y.lhası (Hari
ciye ve Ticaret encümenlerine) 

1/532 Zirai maddeler iıicaretiniıı geliştirilmesi ve yardımlaş
rına haldundalti :muaddel Amerikan Kanununun 1 nci 
kısmı lhi:tkümleı'± gereğince, Türk.iye Cu:ınlb.uriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
smda münakit 12 Mart 1956 tarihili Zirai Emtia AnlaŞ
masına ek ll Mayıs 1956 tarihli Anlaşmanın ve imzası 
zımnmda teati edilen ımerotuplarııı tasdikı hakkında ka
nun layiıhası ()ıariciye, '!'icaret ve ıBütçe encünıen
!J..e:cine) 

12 . VI . 1957 tarihinde 7004 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş. 

tir. 
( İçtima : 3) 

25 . III . 1957 tarihinde 6940 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş. 
tir. 

(İçtima : 3" 

6 . II . 1957 tarihinde 6903 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

26 . IV . 1957 tarihinde 6954 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. 
( İçtiına : 3) 



•• 
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No. Hulasası -
1/5Hl 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı madde

sine b'ir fıkra eklenmesi hakkında kanun layihası (Da-

!Muamelesi 

hiliye, Maliye ve Bütçe oencümenlerine) 10. IX. 1957 tarihinde 7045 sa
:vılı Kanun ularak kabul edilmiş

hı·. 

1/520 Devlet ıucuıuı·lal'l aylııklannın tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cctv llerin Nafıa Vck~
leti kısmına hazı kadroların eklenmesi ha-kkında 'ka
mm Hiyihası ( Nafıa ve Bütı:e enciimenlerilrıc ) 

1/521 Her hangi bie zirai faaliyet nev'ine ta.hsis edilnıemi.§ 
arazilerdeki ıintifa 'haklarının müzakeresine mahsus biı· 
merkez teşkili şeklinde, Yakm - Doğu memleketleı·i~H' 

( İçtima : 3 ) 

28 . XIJ . 1956 tarihinde 6873 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. 
(İçtima: 3) 

teknik yardım temini gayesiylr, Bil'lcşnıiş Jifilletlrr 1 

1/522 

' 

1/524 

ljı525 

Gıda ve Ziraat 'feş'kilMı ile 'l'ürkiye Cumhuriyeti Hü-
kiimeti arasınıda ilmzalanan Ek Anlaşmanın tasdikı 
ha:kkmda kanun layi'hası (Hariciye Yl' Ziraat eneü-

menlerine) 14. XI. 1956 tarihinde Hükütmet 
tarafından geri alınmıştır. 

İstanbul Üniveı·sitesi 1954 mali yılı heswbı kati kaını
nu la;vihası (Divanı :\Juhaschat Bncünıcninr) 

~ . . 
Kara avcılıgı 'kanunu layihası (Zıraat. Dahiliye, Ad-
liye, lVIaliye V<' Rüt<ı(' encünırnlel'inr) 

'l'eknik yardım temini hususunda Birleşmiş Jlilletlcr· 
ile Hükümetimiz arasında İ!mzalanan 18 numaralı Ek 
Anlaşmanın tasdikı hakkında kanun li'Lyihası (llaıi

eiye ve Ziraat encümenlerinc) 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı haldmıdaki 6623 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun Hiyihası CMünakaHlt, Maliye ve Dütı:e cnei.i

menlerine) 

(F : 89 İçtima : 3) 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Xizaınnaıııenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

~fi . lll . 1957 tarihinde 6941 sa
,vılı Kanun olarak Jmhul edilıni§

tir. 
c·tı_:tima : 3) 

:H. Vl. 1957 tarillinde 7034 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tiı·. 

(İ~tima : 3) 



No. -1/5'26 

- 401 -

Hulasaı:n 

Türkiye Cumhuriyeti Hüldl:meti ile iBüyük Britana ve 
Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti arasmda 
imzalanan Kültür Anlaşmasının ta.sdikı hakkında ka
nun layilhası (Hariciye ve Maarif encümenlerine) 

1/527 Tüı,ltiye He İspanya arasında imzalanan Kültür .Anla§
masımn tasdikı hakkında kamuı layilhası (Hariciye 

' ve Maarif encümenlerine) 

1/528 

Muamelesi 

7 . VI . 1957 tarihinde 6997 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

8 . IV . 1957 tarihinde 6944 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

Vakıflaı· Uınuın Müdürlüğünün 1954 mail yılı hesabı 

ıkati kanunu layiha:sı ( Divanı Muhasebat Encüme
nine) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
' mıştır. 

1/529 Ankara Elektrik v·c Havagazı ve Adana Elektrik mü
esseselerinin idare ve işletmelerine dair olan 4325 sayılı 
Kanunun biı-inci maddesinin tadili hakkında kanun la-
yihası (Dahiliye, Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 12. VI. 1957 tarihinde 7004 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş · 
tir. 

1/530 Riyaseti Cuımhur Senfoni Orkestrası kuruluşu kanunu 
layihası (Maari:f ve Bütçe enciimenleriııe) 

1/531 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk 
Cuımhuriyeti Hükümetleri arasmda imzalanan «Türki
ye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federa;tif Halk Cum
huriyeti arasında L5 •remmuz 1956 - 31 Ağustos 1957 
devresindeki mal ınıübadeleleriue nıütedair Protokob 
ile eklerinin tasdiki ·hakkında ·kanun layihası (Hari
ciye ve Ticaret encümenlerine) 

1/532 Zirai maddeler ticareıtiniıı geliştirilmesi ve yardımlaş
ıma hakkındaki muaddel Amerikan Kanununun 1 nci 
·kısmı lhukümler.i! gereğince, Türkiye CunıiJıuriye'ti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü'kümeti ara
smda münakit 12 Mart 1956 tarihl~ Zirai Emtia AnlaŞ
masına ek ll Mayıs 11956 tarihli Anlaşmanın ve imzası 
zımnmda teati edilen ımekituplann tasdilu hakkında ka
nun layiıhası (Rariciye, Ticaret ve •Bütçe encümen-

( İçtima : 3) 

25 . III . 1957 tarihinde 6940 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

(!çtima : a:' 

6 . II . 1957 tarihinde 6903 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima: 3) 

!J.erine) 26 . IV . 1957 tarihinde 6954 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. 
(!çtima: 3) 
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H ulasa-sı 

Asl>:!cri Ceza Kanununun 65 nci maıddesinin t:adHinc 
da;ir kanun l·ayihası (:M:il'li Müda.faa n Adiiye encü

ıucn le d ne ) 

G432 sayılı Verg:i Usul Kanununun 279 n cu maddesini n 
dcğiştil'ilmcsi haktkında lumun }ftyıjha~ıı (MaJliye ve 

BiiıtG"e cnciimenlerinc) 

istanbul 'l'cJmi1k Üniversitesi 1956 yılı Büt~ I~anunu
ı~a. lıağ·lı ( A/ 1) ve ( A/2) işaro~li cetvıjllerde değiş1lclıik 
yapır1ıııal!:iı hakılmıda kanun lılyih~ı-sı (Büıtçe Encümeni 

nc) 

:-;il'il sa•vunınıa kanunu layiıhası (Dahrl'iye, ::\Lilli .Vfi.i ıda

l'aa, Adıli;ye ve Bütl:e cncümenlerinc) 

ı /537 Ziraaıt V cka.letıi ın üessese ve uludlamıa mi\tedavi1 seı·
map· vcriılmresi:ne dıı.iı· kamuı Inyiıhaısı (Ziıraa!t ve Bütçe 
l•ıwüme.ııl erine ) 

J/538 Devlıet menınıoları aybklarının tevhlt ve teadülüıw daü· 
olan :3666 sayı'lı Kaııuna ek 4644 sayılı Kanuna bağıl; 

:ı sayılı cetvcilln Ziı,aa.t V ckm'(.~ti kısımnda dıcğlişiklil{ 

yapılmasma dair kanun Jayİ'ha\\iı (Ziraat n Büit(}C 011 _ 

eiinıenlerirre ) 

1 j53!l ı 956 nıa:li yılı }lu vazeııci U unıımi.yc Kanununa bağ·] 1 

('etvE<llcnle değişiıklik yapıtınası ha'l~kında kanun lil.yi-
hası ( 13ü t<:e EncL~ıncniıır ) 

1/540 1718 Hayılı Dalıili htilıHtk Y crgiHi Kanunu ilc bu kanu
na ıııüzcyyei 2448 sayılı Kanunda değ•işiıklik yapı~ma
sı hal~kında kanun layırhası (Güııırük Ye tn~l·isaı·lııı·. 

Muamelesi 

25 . I . 1957 tarihinde 688!) sayı! ı 

Kamm olarak kabul edilmiştir. 
(İ()tima : 3) 

27. II. 1957 tarihinde 6935 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtinıa : 3) 

:!3 . XI . 1956 tarihinde 6853 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(tçtima : a) 

Dahili ~izaınnanıenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükünısür. kal

nnştıı·. 

Dahili Nizanınanıenin 69 ucu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin G9 ncu 
maddesi gereğinec lıükümsüz kal
mıştır·. 

0. XII. 1956 tarihinde 6858 sa.'·ılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İ<:tiına : !) ) 

;vJa'liye \'t' Büt<:e encünı~~nleı-inl') Dahili ~izaınnanıeııiıı 69 ncıı 
maddesi gereğince hiikü.ınsiü: kal-

] / 5-1-l J!)f)6 ın~ıli yılı Jluvazçnei Uınuııniye Kanununa. bağlı 

(A/2) i§aretli cetv.eide doğişi1kli'k yapılırnıası hakkıncl:ı 

kanun la.vihası (Büt<:c En<'Üıneııine) 

mıştır. 

ı . IX . 1956 tarihinde 689!) sa,\'lh 
Kannn olarak kabul edilmiştir. 

(1çtima : 2) 



No. , -1/ fi42 

ı / 34.) 
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- 403 -
Bulasası 

Maarif VPkaleti kuruluş kadı-olariyle merkez kuru
luş ve göı'<'V'loeı-i. halkkındaıki 2287 sayılı KaJnuııda de
ğiş_iklik yapılmaısmıa daıiı· olan 4926 sayıılı Kanunla ek 
Y e zeyillcd bu1lunıan k~umnlaı·dıı. değiışikHk ya.pıhnası 

haıldnnda kaııuıı layi'haı-n {:V[aaı"if \"O Bürt.t;"e eneümen
·l'<'r:ine ) 

Oüml'Ük Ye lnhisadar VekıHeti t.eşlkiıla.t ve vazifeleı·'i
ne claiı- 2825 sa\'fıh Kıanunun bazı. maıddelerindc ve bu 
].;anuna dk 6410 saytlı Kanunun ~ ııcü ma.ddesi:yle ayın 
kanuna bağ·lı (1) sayı<lı ,-c 6815' saytlı Kanuna bağlı (2 ) 
sayılı cetrveil'eı·de değ'işi'ktik yapı'lnıaısma Ye 2825 sa 
yılı l(iaııuna bazı maıdclelel' ek'leııınesirı.ıe daiı· kanuıı 

lftyrhası (Günuük ,·e 1nJhisc:ıl'laır Y·e BiHı:ıe eııeiim.eı-ıılıeı ·ine ) 

Kal'ayuı.Jaı·ı üııınını l\lüıdül'lüğ·ü ı!Jf)(i yılı Hiitc:e Kanu
·ınma bağlı cefveJıleııde değişi1klik yıapılııııası hakkında 

kanun layiliası (Bii.it<! t' En<ıünıeıı'lıı•e ) 

Kar·ayollaı· ı u· ıınııııı )[ü.Uürli.iğ·ü 1956 ,vılı Biit<:e Kamı
nuna bağlı c<"tvelleı·de değişiıklik yapılması hakkında 
ıkan un layiıhası (Büit<:e Encüıneııh~e ) 

İÇTlMA : 3 

.Askeri okullar öğretmenleri hakkındaki 50H sayılı Jüı 

nunuıı !) nci maddesine bir fıkra ilfwesine dair kanun liı 

yilıası ( ~Iilli .Miidafan, :\Imıı·if n Büt<:e rneümenlerine) 

1/547 Bas ııı - Yayın ,.r Turizm 1...-nıunı ::\Iüdül'lüğ·ü Kaııuının .ıll 

21 nci nıadd<'sinin tadili hakkmcla kanun la:vihası ( Dulıi 

li~·r n· Riit <:e encünıenleri ıw ) 

1/f)·!R Hl56 mali vılı 1ltwazenei L'ınuıniye Kanununa bağh 

(A/ 1) Ye (A/ 2) i~arctli cetvellerde değişiklik yapılıncısı 

Muamelesi ' -

17 . IV . 1957 tarihinde 6949 sıa:vılı 

Kanun olarak kabtıl edilmiştir. 
( İçtima : 3 ) 

1 . IX . 1956 tarihinde 6851 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

( İı_:tima : 2) 

1 . IX . 1956 tarihinde 6840 sa:vılt 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

( İc;tima : 2) 

ı . IX. 1956 tarihinde 6841 sayılı 

Kan n n olarak kabul edilmiştir. 
( İ<:tima : 2) 

Dahili ~izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

~3. l . l957 tarihinde 6886 sayılı 

Kamuı olarak kabul edilmiştir. 
( İ<:tima : 3 ) 

hakkında kannn Iayihası (Büt<:e I!Jııcünıeuine ) 5. XII. 1956 tarihinde 6858 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmi§tir. 

( İçtiına : 3) 



No. 

1/549 

- 404 ~ 

Hulasası 

1956 mali yılı Mm·azenei Urouroiye Kanununa bağlı eel 
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun layihası 

(Bütçe Encümenine) 

1/550 Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması halkkındaki Anlaş

ınayı tadil eden 29 Haziran 1956 tarihli ve 8 numaralı 
Ek Protokolün tasdikme dair kanun layihası (Hariciye 
ve Ticaret encümenlerine) 

1/551 Demiryolu müteharrik vasıtalarıp.ın finansnıanına mah
sus Avrupa Şirketi (Eurifima) nın kuruluşu hakkmda!d 
20 Ekim 1955 tarihinde Bern'de imzalanan Mukaveleyü 
katılmamıza ve bu mukavele ile eklerinin tasdikme da.i.r 

lMuamelesi 

5 . XII . 1956 tarihinde 6858 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

29 . V . 1957 tarihinde 6985 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
· (İçtima : 3) 

kanun layihası (Hariciye ve Münakalat encümenlerinı;;) 21. XII. 1956 tarihinde 6869 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
til·. 

1/552 

1/553 

1/554 

1/555 

1/556 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Ek 15 
Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dördüncü ve beşinci muıı

zam tavizler Protokollerinin tasdikme dair kanutı layi. 
hası (Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret ve Bütçe 
encümenlerine) 

Hastalık ve Analık Sigortası Kanurtunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine, bir maddesinin ilgasına ve bu kıı 

nnna bir muva:kkat madde eklenmesine dair kanun layi
lıası (Çalışma E ncümenine) 

İş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları 
hakıkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, 

bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun layihası (Çalışma Encümenine) 

Mahiliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanun layiha..•u 
(Çalışma Encümenine) 

Türk - Fransız Ticaret Anlaşmasının bir sene müddetlc 
temdidine mütaallik mektupların tasdikı hakkında kanun 
layihası (Hariciye YQ Ticaret encümenlcrine) 

(İçtima : 3) 

14. VI. 1957 tarihinde 7012 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

4 . II . 1957 tarihiııde 6901 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

18 . II . 1957 tarihinde 6917 sayılı 
Kanun olaralk kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

4 . II . 1957 tarihinde 6900 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!çtima : 3) 

28. XII. 1956 tarihinde 6874 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş~ 
tir. 

(lçtima : 3) 



-405-
No. HulA.sası -

1/557 Tiirkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında imzalanan «Müdafaa maksatla
n için ihtira heratı haklarının ve teknik ınalumatın müba
delesinin kolaylaştırılmasına dair Anlaşma» nın tasdikı 

hakkında kanun layihası (Hariciye ve Milli Müdafaa en
cümenlerine) 

1/558 Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birqği ara
sındaki Ödeme Aıılaşmasımn 30 Haziran 1956 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle uzatılınası zıınnında teati edi
len mektupların tasdikı hakkında kanun layihası (Harici-

Muamelesi 

.-., 

18 . II . 1957 tarihinde 6919 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

ye ve Ticaret encümenlerine) 28. XII. 1956 tarihinde 6879 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

1/559 

1/560 

1/561 

1/562 

1/563 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilatı arasında imzalanan 15 numaralı 
Ek Anlaşmanın tasdikı halcinnda kanun lftyihası (Hari
ciye ve Ziraat enciimenlerine) 

Türkiye ile Çekeslovakya arasında 16 Ağustos 19fi6 ta
rihinde imzalanan Zabıtname ilc Ek Protol ve teati olu
nan mektupların tasdikı hakkında kanun layih~sı (B ari
ciye ve Ticaret encümenlerine) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fedaratif Halk 
Cumhuriyeti arasında akdedilen, Yugoslavya'da devleşti
rilen Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine mütaal
lik Anlaşmanm tasdikı hakkında kanun layihası (Harici
ye ve Ticaret encümenlerine) 

• 
Yabancı memleketlerden hediye olarak gönderilen inlıisar 
maddelerinin yurda ithali hakkında kanun lftyihası (Güm
rük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

1956 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 

(A/1) işaretli cetvelde 6813 sayılı Kanuna istinaden ya
pılmış olan münakalenih kabulü hakkında kanun layihası 
(Bütçe Encümenine) 

(İçtima: 3) 

30. I .4!1.957 tarihinde 6898 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima: 3) 

.,_ -
15 . V . 1957 tarihinde 6971 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima: 3) 

10 . IX . 1957 tarihinde 7050 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

24. V .1957 tarihinde ·. Hükümet 
tarafından geri alınmıştır .. 

(F : 135 İçtima : 3) 

23 . XI . 1956 tarihinde 6852 sayılı 
Kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

(İçtima : 3) 



No. 

1/ 561 

l/565 

l j fj66 

-tM-
Hu18sası 

Oüınrük tarifeleri Ye Ticaret Ciencl Anlaşmasıııa ekli lis
telerin metinlerinde yapılan diizeltıne ve değişiklikleı·e mü
taallik Beşinci Protokolün tasdikınn dair kanun layilla
sı (Hariciye, Gümrük ve tnhisarlar, Ticm·et ve Rütr,e 
eneümenlPrine) 

İstanbul '!'eknik Üniveı·sitesi kuruluş kadroları hakkında
ki Kanuna ('k 6033 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıh cetvelde 
deği<ziklik yapılması hakkmda kıınnıı layihası (Maarif \ 'C 

Biit~e enciimenlerine) 

.Japonya'nın Uümrlik 'J'aı·ifelcri Ye Ticaret Ornel i\nla~ 

masma iltihak ~artlarına mütaallik Protokollin tasdikınr 
dair kamın Htyiha<;ı (Hariciyr, Gümrük w tnhisarlaı· 
Ticarf't, İktisat ve Biitı;e rncüınrnh•rinr) 

11 51l7 Sanayiin kmnlmasını, g-elişmesini ve korn.nınasmı ~:ağlt

·''acak gümrük kolaylıklarına dair kanun lfıyihası (liÜm-

ıMua.melesi 

6. V. 1957 tarihinde 6960 sayılı 

Kanun olarak kahul edilmiştir·. 

(İ~im:ı : 3) 

31 . V . 1957 tarihinde 6989 sayılı 

Kanun olal'ak kabul edi lmiştir. 
( tçtim:ı : 3) 

14. VI . 1957 taı·ihinde 7011 sayılı 

Kanım olarak kalıtü rdilmiştir. 
( İ<;:tima : 3) 

L"iik ve lnhisal"lar, Ti<'aret İktisat ,.r Biit (:<' enrümeniNiıw) 1 . 11 . 19:)7 tarihinde Hiiküııı<'t 

tarafından geri alınmıştır. 

1/ 56R Avrupa Kültür Anla~masının tasdikınr daiı· kanun li\~· i 

hası (1Iariri.n' V<' Maarif ('nrümenl<>riıw) 

1/569 «Gümrük Tal"ifel<'ri Yr 'T'iearet C+encl Anla§ması Akıd Ta
ı-aflarımn Dokuzuncu Devre Toplantısı Nihai Senedi» vr 
buna merbut «Gümrük 'J'arifcleri ve Tirarct Oenel Aniai-f
masının kısım 1 \.<' XXfX \·(• XXX nru roaddelcı-inin ta 
diline mütedaiı· Protokol», «Clümrük Tarifeleı-i ve 'rica
ret Oen<'l Anlaşmasının önsözii i}(' biı· ve ikinci kısımla
rının tadiline mütedair frotokol», «(himrük 'l'aı• if(']c,ri \"C 

Ticaret Genel Anlaşmasımn teşkilfıta mütaallik hiikiimlr
ı1nin tadiline mütedaiı· Protokol» ve 'I'ic·ari tıı Birliği Tef!
~ilat.ını tesis eden Anlaşmanın tasdikı w hu ,·esikaların inı 

za \ "C kabnlli il<' ilgili bilcümle muaı]l('JrlPrin yapıltna::iı hu-
. susunda Hükümete saUthiyrt verilmesi hakkında kamın lfı 

:vihası (Hariciye, Gümrük w Jnhisarl::ıı·, 'T'i<'aı·pt YC Bi.it
C:<' rnci.:iınenlerine) 

W: Jl6 !çtima: 3) 

,..__ 
7. YI . 1957 fı.ıı·ilıiude 699R s:ıyılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(l ı:ıtim:ı : 3) 

/ 

.l4. Vl . 1957 tarihinde 7014 ~ayılı 
Kanun olm·ak kabıü ediJmji}tir. 

( !~tima : 3) 
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No. H ulusası 

l / 570 Gümrük Tari:feleri ve Ticaı•et Genel Anlaşmasına ek 23 
Mayıs 1956 tarihli Altıncı Munzanı Tavizler Protokolü
nün tasdikme dair kanun layilıası (Haririye, Gümrük ,.e 
Lnhisal'laı·, 'l'icaret ve BütC}e <'ncümenlerine) 

1/ 57] 

1/ fi73 

1/ 574 

1/ 575 

1/576 

1/577 

1/ 578 

11 İdaresi Kanununun -i8 nci maddesinin değişti1·ilınesi 
hakkında kamın liiyihası (Dahili,v<' Encümenin<' ) 

Orta - Doğu Teknik Ünh·ersitesinin kurtılllij ve hazırlık
ları hakkında kanmı lilyihası (1\faari:f V<' Bütçe eııciimen 

i<'rin<' ) 

'I'iiı·kiye C'umhnri~r<'ti HükÜnH•ti ilr Aın<'rika Bil'leşİk 

Dovl<'tlcri namına hareket <'den « Export - !m port Bank 
of Washington» arasında 20 l\Iaı·t l9G6 tarihinde iınzala
nan 2!) milyon dolarlık Kredi Anlaşması Ye ekinin tıı.~dikı 
hakkında kanun lfıvihası (Tiaririy<' \'<' Biit<:r enrüın<'nlr

I'İn<' ) 

19.57 mali yılı Muvazenei 
(Bütçe Encümeniııe ) 

Uınumiye kanunu layihası .. 
Ankaı·a Üniversitesi 1957 mali yılı Büt<;<' kanunu layi 
lıası (Bütçe Encümenine) 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 mali yılı Bütr,f' 
kanunu layihası (Bütçe Encümenine ) 

Devlet Hava Meydanlan İşletme "Cmnın Müdürlüğü 
1957 mali yılı Bütçe kanunu 1ayihıısı (Bütr,(' Enri.iım

nine) 

.Devlet Su İşleri Unmm Müdürlüğü 1957 mali .vılı Bütr,(' 
kanunu layihası (Bütçe Ji1ncümenine) 

Muamelesi 

H . VI. 1957 tarihinde 7013 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İ<#ma : 3 ) 

limunıi Heyetin 21 . I . 1957 tarih· 
li 28 nci İnİkadında reddedilmiş
tir. 

(E : 105 İ~tima : 3) 

~3 . I . 1957 tarihinde 6887 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
( İ<}tima : 3) 

14. VI . 1957 tarihinde 7005 sayılı 
Kamın olarak kabııl cdilmiştiı·. 

( İçtiına : 3) 

:28 . n . 1957 tarihinde 6937ı sayı! ı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( t(?tima : 3) 

:26 . n . ] 957 tarihinde 6920 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

26 . II . 1957 tarihinde 6923 sa.vılı 

Kantın olarak kahul edilmiştir. 
( İçtima : 3 ) 

, . 

:27 . II . 1957 tarihinde 6928 sayılı 
Kanun olarak kabul rdilmiştir. 

(!c,:tima : 3) 

26 . ll . 1957 tarihinde 6924 sayılı 

Knnun olarak kabul edilmiştir. 
( İçtima : 3) 



No. 

1/579 

·lj/.580 

lı/581 

- 408 -
Bulasası 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 mali 
yılı Bütçe kanunu layihası (Bütçe Encümenine ) 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1957 mali 
yılı Bütçe kanunu layihası (Bütçe Encümenine) 

lnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957. mali yılı Bütçe ka
nunu layiliası (Bütçe Encümenine) 

1/582 !stan bul Üniversitesi 1957 mali yıh Bütçe kanunu layi-

Muamelesi 

27 . II . 1957 tarihinde 6930 ·sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

27 . II . 1957 tarihinde 6926 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
( İçtima : 3) 

27 . II . 1957 tarihinde 6927 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

lıası (Bütçe Encümenine) 26 . II . 1957 tarihinde 69~1 sayılı 

1/ 583 İstanıbul Teknik Üniversitesi 1957 mali yılı bütçe ka-

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

nunu Htyihası (Bütçe EncÜimenine) 26 . II. 1957 tarihinde 6922 sayılı 

l/584 

1/585 

J)586 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 mali yılı Bütçe ka
nunu layiliası (Bütçe Encümenine) 

Omnan Umum Müdürlüğü 1957 'llla1i yılı Bütçe kanunu 
layihası (Bütçe Encümenine) • 

Petrol Dairesi Reisliği 1~57 mali yılı Bütçe kanunu 
layihas1 ((Bütçe Encümenine) 

J.V587 Vakıfla:r Umum Müdürlüğü 1957 mali yılı Bütçe kanu-

Kanun · olarak kabul edilmiştir. 
(İçtirna : 3) 

ı26 . II . 1957 tarihinde 6925 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima. : 3) 

27 . II . 1957 tarih'.nde 6831 sayılı 
Kanun olarak kabtıl edilmiştir. 

( İçtima : 3) 

27 . II . 1957 tarihinde 6929 Rayılı 

Kanun olaralk kabul edilmiştir. 
( İçtima : 3) 

nu layiliası (Bütçe Encümenine~ 27. II. 1957 tarihinde 6932 sayıh 

lV588 

1/589 

1955 bi,itçe yılı Hesabı Kati kanunu layihası ( Divanı 

Muhasebat Encümenine) 

1956 mali yılı Muvazenei Um\inıiye Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun layibası 
(Bütçe Encümeninc) 

Kanun olara:k kabul. edilmiştir. 
(İçtirna : 3) 

.• Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hü'kümsüz kal
mıştır. 

26 . XII . 1956 tarihinde 6871 sa-
yılı Kanun olarak kabul edilmiş-

' tir. 
(lçtima : 3) 



No. 

1/590 

409-
Hulasası 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emni
yet Unıum :Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 

hakkında kanun layihası (Dııhiliye ve Bütçe encümeu
lrrine) 

Muamelesi 

• 

30 . I . 1915'7 . tarihinde 6890 sayıb 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtirna : 3) 

1/59] 1nhisarlar Umum Müdürlüğünün 1956 yılı Bütçe Kamı
m.ma bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun layihası (Bütçe Encüınenin<) 8 . II. 1957 tarihinde 6907 sa:r-ılı 

1 Kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/592 Sıhhat ve !çtimai Muavcnet Vekfıleti teşkilat \'e memmin 
Kanununda drğişiklik yapılınasına dair 3820 sayılı Ka
nun ilc eki 4929 sayılı Kanuna bıağlı kadro cetveUerinde 
değ'işiklik yapılması hakkında kanun 'H1yihası (Srhhat 
ve !çtimai Muavenet ve Bütçe encüımenlerine) 

1/593 3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 sayılı Kanunla mu
addel 5 nei maddesinin tadili hakkında kanun lfı~·ilıaı,ı 

( Dahiliye ' ' <' Bütı:r encümenlrrine) 

1/ 594 Avrupa Konseyinin imtiyaz w muafiyetlerine ınütaallik 
Umumi Anlaşma ilc buna ek Protokolün tasdikı hakkında 
kanun layihası (Hariciye, Milli Müdafaa, Adliy~, Maliw 
w Bütçe eııeümenlcrine ) 

1j5!-l5 Türkiye ile İran arasmda imzalanan Ticaret Anlaşmasi. 
Ödeme Protokolü, Zabıtname ve eki Protokollerin tasdiln 
hakkında kanun Hiyihası ( TTarici~rc ve Ticarrt encümrll-

(İ<}tima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsi.i.z kal
mıştır. 

Dahili Nizaınnamenirı 69 ucu 
maddesi gereğince hülri1msüz kal
mıştır. 

lerinc) J9. VI. 1957 tarihinde 7025 sayılı 

1/596 

l/fi97 

Dahiliye m em url arı hakkında'ki 1700 sayılı Kanunun 5354 
sayılı Kanuİıla muaddel ilcinci maddesiyle 8 nci madde<,ı
nin değiştirilmesi hakkında kanun Jayihası (Dalıili~-e ve 
Bütçr enciimenleri.ne) 

4:273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 
6743 sayılı Kanunla muaddcl ll nci maddesinin biri)l(~i 

fıkrasının (b) ve (d) bentlerinin değiştirilmesine dair h
mm layiha!'<ı (lVIilll ~füdafaa Enci.imenine) 

Kanun olarak kabu~ edilmiştir. 
(!çtima : 3) 

26 . II . 1957 taphinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

(F : J25 !çtima: 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



- 410 -
~o. Ir Uulasası 

1/ 598 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün Teşkilat vr vazifcleı i 
hakkındaki 4936 sayılı Kamınun bazı maddelerinin değiıı
tiıilmesin{! dair olan 4896 sayılı Kanuna. bağlı (1) sayıh 
~tvelin tadili hakkında kanun layihası (Gümrük ve İl.

hisarlar ve Bütf;<' eneünwnlerin<' ) 

1)599 Alıkara Üniversitesi 1956 yılı Büt~c Kanununa bagJı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında k<ı -

Muamelesi 

~5 . lll . l957 tarihinde 6939 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

nun Jayihası (Büt~c Eneümenine) 1 ı . 1. 1957 tarihinde 6880 sayılı 

1/ 600 

1/ 601 

Damga Resmi Kanununa ek kanun layihası 

Bütçe encümenlerin<' ) 

(Maliye 'e 

Devlet Su İşleri l ' rnuın :\!üdürlüğü l956 .vılı Blitc;c Ka 
nununa bağlı (A/ 1) işaretli cetvelde değiııiklik yapılma"ı 

hakkında kanun 1~.vihası (Bütc:e En<'ünwninr ) 

1/ 602 Bge Üniversitesi adi.vll' !zmir·'dc bir üniversit(' kunılnıa~ı 
.lıakkındaki 6fi95 sayılı Kanuna ok kanun ln~rihası (Maa

ı-if VE' Bi:it~E' enr. i'ımPnlei>İn<' ) 

1/ 603 Hilıkim.lcı· Kanununun bazı ma.ddQJ.ednln değiştirilme..~i 
Ye iki geçici madde dtllcnmesi hakkıındaki 5457 sayılı 
Kanuna mtwakkat bir maddf' Havesine dair olan 6004 
sayılı Kanun hükmünün iki yıl da·ha uzatılınası hak
kında kanun layihası (Adliye Eneümenine) 

1/ 604 Husn.~i Otomobil Vergisi kanunu layibası (Maliye w 

Kanun olarak ka bul edilmiştir. 
( İç ima : 3) 

21 . ll . 1957 tarihinde 6934 sayılı 

Kanun olarırk kabul !'dilmiştir. 
( !ı.ıtim:ı : il ) 

R . ll. 1957 taı·ihinde 6!10fi sayılı 

• Kanun olarak kabul edilmiştir . 

( İçtima : 3) 

26 . lV . 1957 taı-ihinde 6953 sa.vılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir . 

( İçt.ima : 3) 

IR. J . 1957 tariltiııd<' 6884 sayılı 

Kanun olaPak kabnl !'dilrrıişt.iı·. 

(1r:tima : 3) 

Biitçe encümenlerine) '27. IJ . 1957 tarihinde 6936 sa.vılı 

1/ 605 

1/ 606 

lnhisal'lar· Unmnı .\1üdür<lüğü 1956 yılı bütçe Kanunu
na bağlı ( A/1) ve ( A/2) işaretli cetve H erde cl eğişik li k 
yapılması haik<krnda kanun lô.yihası ( Büıtçe Enei.ilne
nine) 

lstanbul 'l'eknik Üniver-sitesi 1956 yılı bütçe Kanunu
na bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişi 'klli'k y;apılması 

hakkındıa kanun 1ny:i.hası (Bütçe Encüm,cnine) 

K anun olaı·ak kabul edilmiştir. 
( İçtima : 3) 

1 l. fJ . 1957 tarihinde 6914 sa.vılı 

K anun olarak ka bol edilmiştir. 
( İçtima : 3) 

ll . ll. 1957 tarihinde 6912 sayılı 
Kanun olarak kab\ıl edilmiştir. 

(İçtima : 3) 



No. -
1/ ()07 

1j 608 

1/ 609 

Bulasası 

Karayolları Umnm M:üdiirİüğü 1956 yılı bütı:e Kanu
nuna bağlı ce<tvellcrde cl'eğ'işi'kl'iık yapılmasr hakkmda 
kantfn lilyihası {Rüi~c Eneü:ınenine ) 

Se,nkıyat efı>at ve kü çük z3;bitanma verilecek yevmiye
ler ha:kkmda1ti 106 sayılı Kanunun 2717 sayıh Kanun
la değiştiriilen J nci maddesine bir fıkra ilavesi hakkın
na kanun layihnsı (Mil'li Miidafaa ve Bütı:e encfuncn
lcrine) 

\Talnflaı· Unmnı 1\füdiirlüğii 1956 yrh bütçe Kanununa 
bağlı (A/ 1) ve (A/2) işaret.H ct>-tvellerde değişikJik 

yapıllmııısı hakkındil kanun layihaın (iBütc;:e End~me-

Muamelesi 

6 . ll . 1957 tarihinde 6902 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 

nine) · 16. I . 1957 tarihinde 6882 sayılı 
, • , , .. .. !.ı_ 

1/ fllO 

1j fl11 

, . 

1/ ()1:2 

lh,d et nı r nıudaı·ı aylıklcıı · ıııııı lc'Yhit vr t eadülün e dair 
olan 3656 sayılı K'lntma bağlı ( 1) sayılr <'etvelin Bmıri

yrt Fnıum Miiclü.rlüğü lmımmn ilave yapılmasına dair 
kııınııı lfıyihmıı (Dahiliye \'E' Rütı:r cn<'Ümenij\'ı'in e) 

Bit· kısım ithnl a ta tahsis olunan <lövizl er · dolayısiyle 

alınacak Haziıw hissesi haıkkında kanun luyihasr 
(Gümrük ve İnhisat"lm·, Ticaı'rt , ~faliyr ve Büt~e encü
ıııenlrı-ine) 

lskan Kanu.ıııı la;ihası 
Giimı'ük vr lnhis ~tl'!aı · , 
rine) 

(Dahiliye. Hariciye, Ziraat. 
Maliye ve Bütc:r encihnenlc-

J j GI :1 Istanbul Openı binası inşaatının Hazinece ikmali ve 
suı·cti idal'esi hakkmdalı::i 6165 sayılı Kanumm 2 nri 
ına;ddPsinin tadi1ine daiı· lnımm li'iyihası ( Dııhiliy<' ve 
Büt<:P enoümenlerine) 

1/ 614 '1 \•diye nıeseleh' l'İ hususnncla Yunan Uiikiinı e ti ilc Hü
kümC'timiz al'asıhda tenti oJnnan m{'ktupların tasdikı
ne J.ı:ıir kanun layihası (Hariciye ve Ticaret eneümen
lerine) 

Kanun olamk kabul edilmiştir. 

( lı:tima : 3) 

;30. 1 . 1957 tarihinde 6891 sayılı 

Kaıınn olarak kabnı edilmiştil'. 

(İ~tima : 3 ) 

'27 . ll . 1957 tarihinde 693R sa.vılı 

Kanun olarak kabtti edilmiştir . 

( İçtima : 3) 

Dahili · ~"izamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükiimsiiz kal
mıştır·. 

19 . V 1 . 1957 tari !ıinde 7027 soyılı 
Kanun olarak kabnl edilmüıtir. 

(İ~tima : 3) 

'29 . V . 1957 tarihinde 6984 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

(lç:tima : 3) 



t 
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No. Hulasası !Muamelesi 

1/615 Zirai mücad~le ve zirai karantina kanunu layiliaSI 
(Zir.aat, Gümrük ve 1nhisarlar, Adliye ve Biitçe encü-
menlerine) 15. V. 1957 tarihinde 6968 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

1/616 Tüııkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Hükümeti. 
arasında hava ulaştırmaianna dair Anbşınanın tasdikı 
ha~kında kanun layihası (Hariciye ve Münakal8,t en-

1/617 

1/618 

1/619 

1/620 

1/621 

l/622 

l/623 

cüm.enlerine) 15. V. 1957 tarihinde 6970 sayılı 

At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek kanun W
yihası (Ziraat ve Dahiliye encümenlerine) 

Kanun olaraık kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

tO . VI . 1957 tarihinde 7000 sayılı 
Kanun olarak kabııl edilmiştir. 

(İçtima: 3) 
Uludağ milli park ormanı kuruluş kanunu layihası (Zıra

at, Dahiliye, Nafıa, Adliye, Maliye ve Bütçe eneümen
lerine) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal· 
mıştır_ 

Bir Türk - Alman örnek ve tatbikat çiftlikleri işletmcf:i 

kurıılmasıııa dair kanun layihası (Ziraat, Maliye ve Büt
ı:e encümenlerine) 

Türkiye ile Bıılgaristan arasında imzalanan zabıtname ile 
teati edilen mektupların tasdikı. hakkında -kanun Hiyihııı;1 
(Harieiye ve Ticaret encümenlerine) 

Demiryollar ve limanJar inşaatı için gelecek yıllara sar-i 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki 6845 sayılı Kantma 
ek kanun layihası (Nafıa ve Bütçe eneümeırlerine) 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Uınum Müdürlüğünün 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun layihası (Bütçe Enetimenine) 

1956 mali yılı Mnvazenei Umuıniye Kanununa bağlı ccı
vellerde değişiklik yapılınası halQkında kanun lftyihvf'ı 
(Bütçe Encümeninc) 

6 . V . 1957 tarihinde 6963 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!çtima : 3) 

31 . V. 1957 tarih;nde 6993 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

14 . VI . 1957 tarihinde 7009 sayılı 
Kanun olara:k kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

J 1 . II . 1957 tarihinde 6913 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 3) 

8 . II . 1957 tarihinde 6904 sayılı 
Kamm olarak kablıl edilmiştir. 

(İçtima : 3) 



No. -
1/624 

1/625 

413 
Hulasası 

Devlet Su İşleri Umuın Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kıc 
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkınc;a 

kanun layihası (Büt~e Encüınenin<') 

İspençiyari ve trbbi ınrü~Stahzarlar Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ekleıııne~i 
hakkında kanun layihası (Sıhrhat ve İçtima'i Muavenct. 
Adiiye ve Bütçe encümen1erine) 

• 
1/626 Karayolları Unıuıu Müdürlüğü 1956 mali yılı Bütçe Ka

nununa bağlı JA/2) işaretli cetvelde değişiklik yapllım-

iMua.nıelesi 

8. II. 1957 tarihinde 6905 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtinıa : 3) 

Dahili Nizanınaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince lıükümsiiz kal
mıştır . 

sına dair kanun layihası (Bütçe Encümenim') 8 . li . 1957 tarihinde 6906 sayılı 

1/627 Orman Umuın Müdürlij.ği.i. 1956 yılı Bütı,:1' "Kanununa 
bağlı cetvellerde dtğişiklik yapılması hakkmda kanun Hl 
yihası (Bütçe E ncümenine) 

1/628 31 Ağustos 1956 tarihli Türkiye - Fransa Ticaret Anlaj
ınasının bir yıl ınüddetle temdidine ınütaallik mektupla
rın tasdikı hakkında kanun layihası (Hariciye ve Tica
ret encümeıılerine) 

1/629 

1/630 

1/631. 

1956 mali yılı Muvazenei Unıumiye Kanununa bağlı 

(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hahlmida kanun Hiyihası (Bütçe Encümenine) 

Maa11bu'l Üni'V'eıı-s:iJt,esi 19,56 mali yılı Bütçe Kanununa 
ıbağh (A/1) 'V'e '(:A/2) işar€tli c-etvellerde ·değiş:iiklik wa
pılma:sı lhaik!knıda !kanun layiliha:sı (Bütçe Encümenine) 

'İstan'bul 'Ddkıriık Üniversitesi 1'956 yılı Büıtçe Kımnınuna 
•b•ağlı cet·vıeiUerdıe değiş~kliık yapılmaısı h'aiklkında k·anun 
~ii.yiıha~n ,· (lBii'tç~e Enciirnen.i-ne) 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( 1çtiına : 3) 

ll . Il . 1957 tarihinde 6911 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtiına : 3) 

29 . V . 1957 tarihinde 6986 sayılı 

Kanun olarak ka'bul edilmiştir. 

(İ~tima : 3) 

18 . II . 1957 tarihinde 6918 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

Bütçe Encümeninin 8. lV .1957 
tarihli tezkeresiyle muamele yapıl
masına mahal olmadığından işlem
den kaldırılmıştır. 

(F. : 128 . tçtiına : 3) 

Bi.itçc Encümeninin 8. IV .1957 
tarihli tezkeı·esiyle muamele yapıl
masına m~hal · olmadığından işlem
den kaldırılmıştır. 

(F. : 129 - İr,tiına : 3~ 



No. --
l / 632 

1/ 633 

J/{)34. 

1/ 635 

1/637 

1/ 688 

1/ 639 

1/ 640 

Hulasası 

İ'HeT Bankası Kanununun 12 Mi IJ1lad{}esinin değ~ştİ'ril
mesi ıha:k!kmda ıkamm layİ'lıası (iDalhilliye ve IBüıtı:e en
cünıenleı~ll~ ) 

İıı'hi.sada r lJ'nı:unı .Mıüdürlıüğü 1954 mali yılı Hesaıbı 
E!~ti !kanun lay~hası (Diıvam 'Muhaselbat Encunı-enine ) 

ısubay okulları açıhuası hakkında kanun layi/hıısı 
li MÜdafaa, Maarif •VE' Hürt~e encünıen'leriıl'e ) 

(fMil -

Or(l,; -n~en.suplarınnı ııalkiıl ve ıt:Jayıinl~ri hatklkıııda kanun 
lityiha.sı (.Da•hiliye Ye }ıfilll MıüJdafaa eneümenl~rine ) 

Pet11ol Dairesi Rei~liği: 1966 yılı illüt<~e Kanununa bağlı 
(A/ 1) işaretli (l~tveldc deği§i!klik yapılması haıklkında 
'kanun Jiliyiha'Sı (Bütı:e EııcÜimeııine ) 

Miılli !Korunma ıKanununun 67ı31 sayılı Kanunla muaddel 
31 nci maddesinin 8 nci Ibendinin taıdii:ine druir kanun la
yiıhası ( Tieaı•ıet , D111hili'ye ve Adıliıye ·encümenlel'i•ne ) 

'T'üril{li;ye 'ye ibiı· tekıllık y·ardım daıimi tteımsilcitıi izamı hu
susunda Türikiye Hü•kümeti ile Birleşmiş il\filletlıeı· Tcll\
ni'k Yardım Bül"osu arasında imzalanan Teknik Yaı.-dlilıı 
Ek Anlaşmasını tadil eden 17 'Eikim 1'9&6 'tarih1i nıelk

ltwbıın ltasdiıkı lha/k)kıııda ıkaııun ııayıithası (Uaı·i'ciyt> Bn
tümenine) 

Ereğili K~riııül' İşletnıeled ıkanunu J ıftyih<rsı ·( İıktisat , 
Nafıa, Maliye ve Büiç(! encıüm~ıılerine ) 

lst~kl'al Haribi maJfıllerh~deıı altı ıer·e verile-cek para ınü
lkafaıtı haklkı:nda kanun ~ayi:hası (Bütc:e Eııcülrnenine) 

Muamelesi 

Dahili Xizaınnaıneniıı G9 n cn 
maddesi gereğince lıiikiiınsüz kal 
ımştır. 

Dahili Xizamnanıeniıı 69 llC'U 

nıadde:-;i geı·cğiıwe hükümsüz kal

nıı~tıı·. 

DahHi Nizaırınanwnilı 69 neu 
maddesi grı·eğincr hükümsüz kal
mıştır·. 

15 . V . 1957 tarihinde 6966 <>a,vılı 

Kamııı olaı·ak kabul edilmiş_tir . 

ct<:tima : 3) 

.Büt<;e mııcüıncnirıin 8 . lV . 1057 
tarihli tezkeresiyle muamele yapıl 

masına ınaha.l olmadığınnan iıoılrnı 

(lrn kaldırılmıfjtıı·. 

(F. : 130 - l(~tinıa : :3) 

Dahili Xizamnamenin 69 n en 

maddesi gereğince hükiimsüz kal
nııştıı·. 

19. VJ . J 957 tarihinde 702-1 sayılı 
Kanun olarak kabnl edilmiştir. 

( İçtima : 3) 

:!:! . V. 1957 tarihinelp 6974 sa~·ılı 
Kaııun olaı·ak kabul edilmiştir. 

( İ(ıtiına : 3 ) 

2!) . V . 1957 tarihinde 6981 sa~·ı 1 ı 
Kanun olarak kabul edilmi~tir . 

( İçtiına : 3) 



- ili -
No. HulasaSl -

1/ 641 ıMıi:Uetılıerarası Hağhk Niızruııuramesinin ~çelk 3.§1'Sı ·vesi
'kasına rve hacı IJ:ıare'ketlerhün sııbıhi kontroluna müıtaaJlitk 
\bazı madde11eriniın t-adili haJk1nrudruki elk nizanmannele-rin 
tJwsdilkıne dair !kanun H1y'.iıhası (H art{li;vıe n • S:ı'hhat ve 

Muamelesi 

tç'ti'mai Muwvf'net. 'encümenlerine) 19. VI . 1957 tal'ilıinde 7031 sayılı 

1/642 Twpu ve Kadastı·o Uınuın tMüdüdüğü te§lkHıiıt ve vazi
feleri haıklkmdalki Kanuna ge<}id ,biT ıın-adde ~lıeıımesinc 
dair {)}an 4930 sayı'lı Kanunun meri'yet ıınü~~etinin uza 

·tıl'ması ·halk;kınd a numuıı Hlyıiha s ı ('Maliye ve Bü't<:(\ en
cüımenOerine ) 

J / G43 Üniversi:te müesseselerine gmş halkkım ıbalujooen ıdip
loınaların ımua!d(J11etinıe müteıdait· Avrurp·a Sözleşmesinin 
tasdilkı hakkında kımun liiyfuha:sı (Hark·iye ve Maarif 
eııcünmmlerıine ) 

1. / &H Zirai maddeler ıti{lı.n·etiuiıı gelıi§ti d'lmesi ·ve yarorınllaŞına . 

oJıru1\lkm<la Tlü'l'ki·ye Rüıkümeti :iılP Amerilka !Biırleş!ilk i>eY
Tıetlmi Huk'ümeltri ·arasında münaUd>t. m Kasım 1956 tal"ifh
•li AnTaşınanın ıt•asdilkıne daiı· ikanun Iayiıhrusı ·(Hari.'ciye-, 
~iı·aaıt. 'l'reaı·m Ye Rütı:e encüinıenleorine ) 

J / 645 

l / 646 

Zirai maddeler ti<ıare>tıinin gelişth1.hnesi ove yardıml~ma 
ıhwldmı'da. Tür~iye Cumılıuriyeti Hukümeti ile Aınıeri•ka 

·Bidıcşilk Devılet'leri Hukü:meti arasında müna·kit 12 'Ka 

sım 1956 .taı•iıhli ,A.nlaşmaya ek 25 Oca!k 1957 tarihlıi An 
l]a.ı~maonın ta~lnne dair Omnun layihası ( iHa't'liıCiy-e , ZJ.ra
at, 1'ieaı·M vıe Bütçe encüınıenlel'ine ) 

Bazı silah, ıına1zeme ve nıühimnıatııı LJiıbya Devıletine hi
Ibe e.<U'I!ınesi ha)ld<ında kanun 1ii.yilıası (iMilli iMüıdafaa 
v e Büt<;e eneüınenlerine ) 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3 ) 

Dahili Xizanmamenin 69 nc~ı 

nıadde..<>i gereğince hükümsüz kal
mıştır. • 

19 . Vl . t957 tarihinde 7032 sayİlı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 3) 

Dahili Nizamnameniıi 69 ncu 
maddesi gereğince hükümı:ıüz kal
mıştır. 

Da hi li Nizamnan1enin 69 n cu 
maddesi gereğince hükünısüz kal
mıştır. 

:N· . Y . 1957 tarihinde 6979 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiŞtir . 
( İçtima: 3) 



No. 

1/647 

1/648 

1/64'9 

418 -
HuHisası 

[B'ir1~mi~ MHleitleı·, Mdlleıtrerarası Çalışma Teşkiılratı, B'ir
leşımiş MitUeltılıer rG:ııda ıv,e Tanm Te§ikilaitı, Birleşmi§ Mil
letLer Eğitim, Biıli'm v·e Krült.ıür Teşlkila:tı, Milletl-erarası 
Sitviıl Havacı'bık Teşıki1atı, Dünya Sağlılk Tıeş'kiilatı, IM.'il

'let1erarası ''J}elelkomin'i'ka:syon (Birliği ıve Dünya Meteoro
loji Teşikilatmdan temin rettiğimiz tıeknik yardırolara 
müıtaa:llik 23 Oea!k 1957 ıtar:ihli (Değiiş'tirilmi~ Telkn.ik 
Y a:vdım ıE'sas An1ıaşması) nın ltaısdillu lha'l&mda kanun 
layıihası 1(tllariciyc, Ziraat, S~lı'hat ve ı:lçtiımai ıMuavenet, 
Maarif ve Bütçe encüımenlerıiııe) 

'Denizciliık Banıkıası Türık IA.nonim Oı•talldığı ~anunuııun 
37 nci maddesi'nin tadili ıha:kkında kanun Jayihası (Mü
naJkalat, MaQiıye ve Bütc_:c eııcüınen1erine) 

[)enizci'lik rBan!kası 'l'üı•k ·Anoıılm Ortaıklığı K!anununuu 
7 nci maddesine :iıki fıkra ilavesi :Jıa1~kmda kanun 'l!ayi

ıhası (Miiinıa!kalat, Daih~liye rve ıBütçe encürruenler'ine) 

1/650 Devlet Havayolları Uıuum Müdürlüğü 1954 mali y1lı 
Hesabı Kati kanunu layihası ( Divanı Muhasebat En

cümcninc ) 

1/651 

1/652 

l/653 

Devlet Havayol'ları Umum Mi.i.dürlüğünüıı 1!)55 mali yı 

lı Hesabı Kati kanunu layihası (Divanı Muhasebat En

cümenine) 

lnhisarlaı· Umum Müdürlüğünün J955 mali yılı Hesabı 
Kati kammu layihası (Divam :Muhascbat Encümeninc) 

Lübnanlı eşhasnı Option miiddetiııin iki~cr· yıl dah,a 
temdidi hakkında 16 Aı·alık 1954 ve 28 Ocak 1957 ta
rihinde Beymt'ta teati edilen mektuplarm tasdiki hak
kıında kanun luyihası (Hariciye Encümcnine) 

Mu8.me1esi 

Dahili Nizanmamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

24 . V . 1957 tarihinde 6978 sayılı 

Kanun olarak kahul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

Oahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dalıili 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. 

10 . IX . 1957 tarihinde 7049 Rayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 
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No. Hulasası 

~ --------------------------------------------
1/654 Milletlerarası Adalet Divanı Statiisüııün 36 ncı madde

sinin Z nci fıkrasında derpiş o'lunan ve hukuki ihtil8f
larııı halli hususunda Divanı 'Kaza hakkını öncedt'n 
tanımayı gerektiren ihtiyari kayda katılma hakkındaki 
504 7 sayılı Kanunun yeniden tcmdidinc dair kanun layi
lıası (Haıiciye ve Adiiye encüınenleıine) 

1/ 655 

1/656 

1/ 657 

Milli Emniyet Servisi teşkilat kanmıu layilıası 
Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe eııcünıenlerine) 

(Milli 

Petrol Dairesi Reisliği 1954 mali yıiJ.'l. Hesabı Kati kanu
nu layihası (Divanı Muhasebat Encüınenine) 

Tavşanh . Tunçbilek Demiryolu Şube Hattının Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesine devri hak
kmeta kanun layihası ( İktisat, Müııakalat ve Bütçe 
encümenlerine) 

1/ 658 Ticari nümuneler için E. C: S. Karnesi hakkında 
1 Mart 1956 tarihinde Brüksel'de tanzim olunan Gü.m
ı·ük Sözleşmesinin tasdiluno dair kanun layihası (Hari
ciye, Ticaret ve Gümrük vı:> İnhisaı'lar encümenlerine) 

1/ 659 Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Okul ve kursla-

1/660 

1/ 661 

rı hakkındaki 4915 sayılı Kanunun 3 ncü. maddesinin 
tadiline dair kanun Htyihası (l\fünakalat ve Büt~e en

. cümenlerine) 

Amerika Birle.şik Devletleri ve Avl'tlpa Ekonomik 1ş 
Birliğine dahil memleketlerle Borçlanma, Yardım ve 
Ödeme an'laşmaları akdi için Hükümete salahiyet veril
ınesine dair 5436 sayılı Kanunun ıner:iyet müddetinin 
uzatılınası hakkında kanun layihası (Hariciye ve Tica
ret cncümeııJerine ) 

Nişmı kanunu layihası (Ilariciye. Milli l\1\.i.dafaa ve 
Dahiliye cncünıenl erine) 

Muamelesi 

Dahilt Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnafuenin 69 ncu 
maddesi gereğinae hükümsüz kat
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizanınameııin . 69 ncu 
maddesi gereğince hülcüınsiiz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahill Nizanınanıenin 69 ucu 
maddesi gereğince hük:üınsüz kal
mıştır. 

17 . VI . 1957 tarihinde 7019 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtiına : 3) 

Dahili Nizamıianıeııin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

1 
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No. Huhlsası 

J/ 662 Türkiye (\ınıhuı·iycti Hükümeti ilt• Anıcl'ikıı .Bü·le;ıik 

Dedetlel'i Hükümeti arasında 13 Ocak 1957 taı·ihinll<' 

nota teatisi surctiylr akdolunaıı 1stirnlilk ve ,\fiisadcı·f' 

Chuaııtisi Anla~nıasmııı tasdikı haldoncia kaııuıı layi-

Muamelesi 

lıası (Hariciyc, Aclliye w Bi.it(:c enciiıncııl<•l'iıH') Dahili :.\Tizamnanıenin 69 ncu 
maddesi p;ereğinc<' hiikiiınsiiz kal
mı~tır. 

1/ 663 

1/ 664 

Be1ediye Kanuııuımıı 15 nci nıackle:siniıı -H ne i fılu·ası 

mn değiştiı·ilnlrsi hakkında kanun lilyihası (Dnhili?r 
EnriiınenİlH' ) 

1 

Petı·ul Kanunu ile bu kanunda değişikHk yapan 635!::l 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin tadili Ye bazı mad
flclcrine fıkı·alaı· ilil\•esi luı k kında kanun 1a.yihası ( tk
tisat. Adliye, :\[aliy<' vt• Biitc;r en(·Üıııenlcıiııe ) 

J j 665 Ege, Karadeniz 'l'rknik ve Orta - Doğu Teknik uıuveı·
siteleri He bundan sonı·ıı knnılacak üniversiteler ir,:in 
yapılacak istiınlfı'klerde ta•kdiri kıymet 'koıuisyonlaı·ı 

ile ehlivukuf 1heyetledııin sureti teşkili hakkında kanun 
layihası ( Nafıa. 'Dahiliye, .t\dliyc, )faliyc ve Tiüt<:e 
encÜ'menlel'ine ) 

1/ 666 Maliye Vekaleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştıirilınesine "~"· 
bu 'kanuna IJ.>azı maddeler eklcnınesine ıdair 565'5 sayılı 
Kanunla 6347 sayılı Kaııumuı 2 nci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı ce.tvelleıxl.e tadiHit yapılınası 

na müedaiı· kanmı l~yi1hası Pla:iiye ve Bütçe cncü
nıenlerine ) 

1/667 Atatürk Üniversitesi Kanunu Jayihası (l\faarif ve Büt
çe encümenlerine) 

-
1/ 668 ~evşeJlıir Vila,yetinı- bağlı Kırşehir kazasında (Ku·şe

hir) adiyle yeniden biı· ..,·ilayet kurulması hakkında ka 
nun layihası (Dah·i>liyc vr Bi.itÇc encüınenleı·ine ) 

~4 _ V . J 95 7 tarihinde 697 fi sayı h 
Kaıınn olaı·ak kahul edilmiştir. 

( !çtiına : 3) 

~9 . v· . 195 7 tarihinde 6987 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( !c:tiına : 3) 

z.± . V . 1957 tarihinde 6976 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştiı'. 

(İçtima : 3) 

31 . V . 1957 tarihinde 6991 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

31 . V. 1957 tarihinde 6990 Rayılı 

Knnun olaralk kabul edilıniştiı·. 

(İçtima : 3) 

12 . VI . 1957 tarillinde 7001 sayıJ ı 
Kanun olanık kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 3) 



No. 

1/669 

- 419 -
Hulasası 

~Iuvazenei Unmmiyeye dahil bazı daire1erin yapı işle
d için gelecek yıllara saıi taaılıhütlere girişih:nesi hak

·kında kanun layihası (Naf1a, Maliye ve Bütçe encü
ıneulel'iııe ) 

1/ 670 Muğla ve Denizli Hayetleri dıi!hilinde vukua gelen 
yer sansıntısuıda zarar görenlere yapılacak yardım hak

'kında kanun Hiyihru;ı ( Nafıa, Maliye ve Bütçe encü
nıenleıiııe ) 

J/ 671 

J/ 672 

1/ 673 

Yeniden yapılacak su işleri iı;in gelecek yıllara saıi · 

taa!lıhütlere g'h'işilmesine mezuniyet veren 3132, Jt.OO, 
..J-649, 5259 , 6089, 64~ö ve 6-656 sayılı kaınuılara ek luı

n\ın Hi.yiluısı ( Nnfıa, Maliye ve Bütçe enciinıenlel"'ine ) 

Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal B:i:lgiler fakültele
rinin · bina . illıtiyaçlıı rını karşılamak üzere gelecek yıi
lara sari laahlıüde giı·işilmesi hakkında 'ltanun lfıyiıJıası 
(N a.fı ıı. l\Ia a ı1f vr Bütçr cncii.ınenlerim ) 

İstanbul Üniversitesi bin al arının yapımı hakkındaki . 
4-999 sayılı Kamuıa ek kanun layi[lası (Nafıa. 1\faa.df . 

ve RütçC' rnciimeıılel'ine ) 

1/ 674 Askeri memı.wların sub:ı,ylığa nrukiUeri. hak1kıııdakli 6801 
sa.yıh Ka:nuna 3 d~: ve biır ınUivaldmt madıde HaYesine 
clai·r kanun layihası Drilll :'ı'Iüda.faııı, Dahiliye ve Büt

çe rncü.nıeıı.'leıine) 

1j 67fi 

1/ 676 

-
Gülh81ne ve .Ask,er! Tıp .Akadıeınis'i hakkında kaaı:un la-
yihası Piilii Mi.i.d<ıfa.a, .Maal'if. Sı:hha:t ve İ\:tiınai Mu- · 

aveııat ve Büıtçe enci.imcııJleı~ne ) 

Turıi.z.nı cndüstıisini tc~VÜ'k Kamuıunun bazı ınaddele

ı•inin t,adfli ve bu kanuna iki, muval{Jlmt madde ilavesi 
ha.ldkın(ht kanun lfiyiJımn (DaJhiliye. AdHyc ve Bütçe 

ettcüm enierine) 

Muamelesi 

17 . VI . 1957 tarihinde 7020 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

H . VI . 1957 tarihinde 7010 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

19. VI. 1957 tarihinde 7030 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3 ) 

l9 . VI . 1957 tarihinde 7026 sayılı 
Kanun olarak kabnl edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

19 , VI . 1957 tarihinde 7028 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtiına : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiiküıruıüz kal
mıştır. 

5 . vr·. 1957 tarihinde 6996 sayılı 

Kamuı olarak kabul edilmiştii·. 
(İçtima : 3) 

Dahili Nizaınııaınenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükü.ınsi:iz kal
lD.lljtır. 



.. 
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1/677 Tüı:lk.iye Cumhuriyeti Emelrli Sandığı Kanununun .6311 
sayıh Kamıııı1a muaıddel 22 nci ,maddesinıin (b) fıkrası
mn degişıtiriılmesi halkkında kanun lay1hası ( MaHye ve . 

Muamelesi 

Bütçe enc.ütı:nenlerine) 12 .VI. 1957 tarihinde 7003 sayılı 

1/678 Tüııkoiye Cumhuriyeti ile" Çin Cuımıhuriyeıti arasında im
ııalanan Kültür Mukavroesinıin tasdikı hakkında kanun
·layjıhası ( Hariciyıe ve Maa·rif encümmılerine) 

1/679 

1/ 680 

Y enidıen 64 kaza kurulmaısı v~ !zmir vilay·etinre bağ h 
Kuşadası kazasının Aydın vilayetine bağlanıması hakkın
da ·~anun layiliası (Daıhiliyıe V'e Bütçe enciimıenıeri:U€) 

Avuka.thk manununun 4 ncü maddesinin tadi1i hakkm
da kanun layihası (Adliyıe Encümenine) 

1/ 681 Adıyaman vilayeıtin€ bağılı Gerger kaza merkezinin aynı 
'kaızanın Taraiksu na:.lıiyesine bağlı Alduş köyü.ııe kaldı

rılması hakkında kranun layihası (Daılıi'liye Encüme
ninıe) 

1/ 682_ 

1/683 

1/ 684 

MHÜ Korunma Kanununmı !bazı maıddelerinin tadHi 
ve bazı maddeler·lıııe ele bent v;e fılkraJar ilavesi halkkın
da kanun layi'hasıı (Ticaı•e)t, Daıhilirye, Ad1iye V€ Büıtçe 

encümenierine) 

Sınır, kıyı ve 'kara stl'larımızın mulhafaJza ve eıı:nmıiyeti 

ve kaç-akçılığm meııi ve takibi işlerinin Dahiliye Ve
ık8Jletine dcıvr1 hakkındaki 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 
sayrlı cetveld() değişiklik yapılmasına dair kanÜın. layi
lıası (Gümrük ve İnhisarlaır ve Biitçe encümenierine) 

./ 

Ger~e yılingmından, Lü:lelburgaz vıe İnece'de su baskı
nından zarar görenlere yapılacak yardım hakkındak'i 

6683 sayılı Kanuna ek 'kanun layihası (Dahiliye, Na
fıa ve Bütçe eııcümerrlerine) 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

7 . VI ~1957 tarihinde _6999. sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

19 . VI . 1957 tarihinde .7033 sayılı 
Kanun olarak -kabu1 edilmiştir. 

(!çtima : 3) 

17 . VI . 1957 tarihinde 7016 sayılı 
Kanun olarak kabtti edilmiştir. 

(!çtima : 3) 

19 . VI . 1957 tarihinde 7022 sayılı 
Kanun olarak kabtti edilmiştiı-. 

(!çtima: 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküııuıüz kal
mıştır. 

10 . IX . 1957 tarihinde 7046 sayılı 
Kanun olarak kabtti edilmiştir . 

(İçtima : 3) 

10 . IX . 1957 tarihinde 7048 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 



No. -
1/685 

1/686 

l/687 

1/688 

1/689 

1/690 

l/691 

- 1/692 

-421-
Bulasası 

Limanların inşa, !Jevsh ıslah ve teçhiızine dair o~an 5775, 
6192 ve 6596 sayılı kanunlara elk kanun layihası (Na
fıa ve Bütçe encÜm'enılerinıe) 

3222 sa'Yl'lı Telsiz Kaııuınumm 5666 sayılı Kanunla mu
ıa:ddıel 5 nci maddesinin taıd:iılillle dair karnun luy'ihası 

(ıMünaka:la,t ve Bütçe encümenl-ednıc) 

26 Ekim 1956 ta;rillı.inıde New - Yoıjk~t& imzalanan (Miıl. 

leUerarası Atom Etrerjiısi Ajansı Stat.üsünün) tasdikı 

h aikıkında kanun layıihası (Haridyıe Encümenine) 

Devılet memudarı aıylıldarmın tevıhit ve teadülün_ıe dair 
3656 sa:yıh Kaınuna bağlı ( 1) sayılı cetvelin 6330 sayılı 
Kanunla nınadıdel Başv0kalet losmmda değişikHk ya
pılması hakkmda kanun lfi.yibaın (Bü!tçe Encümeninıe) 

İdarei umuınliyci vi'layaıt Kaınunuııuın 5048 sayıh Ka..
nunJ,a muaddel 140 ncı maddesillin değiştiı-iLnesi harrt
Ikmda kanun la\Yihası · (Da1hiiliyıe Encümeı:ünc) 

6245 sayılı Harcırab Kanununun 50 nci maddesinin 
t.adi1i ile bu kanuna ınuvakkat bir mıadde ilavesi hak

ıkmda kanun layilıası (Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

«Avrupa dahili tarifesiz hava servislerinin ticari lıaık
ııarı mevzuund,aki ço,k ta1:aflı Anlaşma:. nın tasdikı hak
ıkında kanun layihası (Hariciye Ye Müııakalat encü
menlerine) 

1818 numaralı Kanunla Devlet Demiryolları İdaresin
den ayrılarak Nafuı. Vekaletine bağlanıaıı Demiryolıları 
ve Limanlar !~aat Dairesinin bu ayrılmadan doğan 
vaziyetini tesbit E>den 3487 sayılı Kanuna ek kanun 
layihası (Nafıa, Münakalat ve Bütçe encümenlerine) 

Muamelesi 

10 . IX . 1957 tarihinde 704 7 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

21 . VI . 1957 tarihinde 7035 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

l! . VI . 1957 tarihinde 7015 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

19 . VI. 1957 tarilıiıide ' 7021 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsi:i.z kal
mıştır. 

Dalıili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
~tır. 



No. -
1/ 698 

]/694 

1/695 

1/ 696 

1/697 

- 492 -
Hu!Asası 

4273 sayıh subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 
5611 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesinin J 
nci bendinin A, B, C, D fıkra;larımn tadilin·c ve bn ka
nuna muvakkat bh madde elde11mesine dair kannn la
yihasr (Milli Müdafaa ve Bütçe encii.menler1ne) 

«Gi.i.mrük Tarifelleri ve Ticaret Genel Anlaşmasmın 

Fransızca metnine ınii1edair 'J'ashih Proıtoıkolü» nün 
tascli'kı hakkında kanun layihası (Hariciye. Günu•ü'k 
ve tnhisMlar ve Tiear<>t encüıınenl'erine) 

Hemşire, ebe ve hemşh·e yardımm•lar:ına 

ücreti veri•lımesi hakkında kanun layihası 

İçtimai 1\fuavenet ve Bütçe eııcii.menlerine ) 

fazla mesfli 
(Sıhhaıt ve 

İnhisarlar Unmm Müdürlüğü binası için gelecek sene
lere sari taahhütlete girişilmesi hakkında kanun layi
lıası (Gümrük ve fnhisarl::ı l' ve Bü.ıtı;e encümen11erine) 

lstikliH Harbi mal-tı~~el'ine vcl'ilccek parıı ınüldifatı 
hakkında kanun layiluısı (Bütc.e Encümeninc) 

1/ 698 Öğretmenierin özel olmllarda ve özel öğrenci yurtla
rında ek vazife deruhde edebilmeler'i hakkında kamın 
layilıası (l\faarif ve Rüt~:e encümen~erine) 

1/ 699 ~ıhhwt ve tı:ıtimai l\fuavenet Ve'kalet'i TeşkHat ve Me
murları Kanununa bazı hükiim[er eklenmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişikHk ya
pılnuısına dair olan 4862 sayılı K!amma bağh (1) vr 
(2) sayılı - cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun Jayihası (ı-3ıhhat ve !çti_mai Muavenet ve Büt~e 
encümenlerine) 

.. 

Muamelesi 

Dahili Nizaınııaıneniu 69 ncn 
maddesi gereğince hükünısüz kal
mıştır . 

Dahili ~izamnamenin ()9 ııcu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili ~izaınnaıneııin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili ~izamnanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsi.tz kal
mJştır. 

O ah ili Nizamnıı me nin 69 ncü. 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizanmamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnaıneniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır . 



No. 

1/ 700 

-423-
Huıa.sası 

Sıhhat ve İ<: tiıııaı Muavenet Vekaleti teşkıiı}at ve lll€· 

mnrları Kamınuna bazı hükümler eiklenmesine ve 42.58 
sayılı Kanuna bağlı kr..dro cetveUerinin değiştirilmesine 
dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı~ ı cetvelde 
değişiıklik yapulınası hakkmda kanun layihası ( Sıh

hat Ye İ<;:itimai M:uavenet ve Büt<:e enci.imen~ ·E'Tine ) 

1 
1/ 701 Tebligat kanun n layih nsı (.Adli ye Encii.ımenine ) 

1/ 702 'rürkiye Cuımhmiyeti i~e Büyük Britanya Hükümeti 
arasınoa mün&kit J l\farıt 1953 tm-iMi Ticaret V'e Sey
I'İSC'fain MuahedC'namesinin 16 ncı maddesinin meriyet
ten kaldırılmasına dair nıoktup~a, İngil .tere tarafından 
1'üvkiye mC'nşeli :.iftik ve palamurta t·aııman gümrük 
tavizlerine dair mektubun tasdilu ılıakkında kanun Nl
yihası (Hariciye, Ticaret ve Gümri~k ve İnhisarlar 
l:'ncümenlerin~) 

l / 703 

1/ 704 

1/ 705 

1/ 706 

'l'iil'kiye Cumhut"iyeti ile F'('{leı·al Almanya Cumhuriyeti 
arasmda imzalanan Kültür Anlaşmasnun tasdikı hak
kında kanun 1ayihası ( Hıırieiye V€' )faarif €ncümen
lerirrıe ) 

Türk - Fransız 6 ~jsan ] 957 İktisadi Ye )fa 'li Proto
kdlü ile €ldednin tasdikı hakkında kanun layihası 

(HariciyC', lktisat ve Büt~e enci~menlerine ) 

'l'üı'l~ye He 1ıtalya arasında 1%6/ 1957 ınervsımı zar.fın
daJlri ttical'ete miiiaa ll ilk olaraık ıne\kltup fea'tisi sureti~!~ 
yaıpılan All'laşma ımı t asd~kı hal~kınlda kıınun 1aryi1Jı'll.Sı 

(Haı'i ·eıiye Yt> Tka.ı•et encümenO'erine ) 

Aslında vwkıf n la u 1. ar.iıhi ' 'e mimari ılaynıeti haiz e'Ski 
eseı"lerin Valkıflıar Umuım Müoürrlrii.ğıüne ıdevr~ne daiT :ka
nun layiiliası (Dahi.Jiye w Büt<:e ıencüı:menlıerine ) 

Muamelesi 

Dahili ~izamnameuin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizanınamenin 69 ncu 
maddesi gereğince lıükümsüz kal
mıştır. 

Dahili -:\fizamnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hüküm.süz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnanıenin 69 ncu 
maddesi gerl:'ğince hülrii.msüz kal
mıştır. 

Dahili .~izaıımameniıı 69 ncu 
maddesi gereğinee hülrii.ınsüz kal
nm~tır. 

Dahili Nizaınnameniıı 69 ncu 
maddeRi g'('reğince hükümsii.z kal -
mıE~tıı· . 

• 

1 O . lX . 1957 tarihinde 70-H Rayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştil'. 

( İçtima : 3) 



No. 

1/ 707 

1/708 

1/709 

1/ 710 

-424-
Hulasa~u 

1957 ma1i yılı 'Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cet
vellEmde değişıiıktm{ yapılma'sı halkkında kanun layihası 
(!Bütç-e Encü'menine ) 

~Devlet Su 'İ§'leri Uınum Müdürlüğü 1957 yılı 'Bütçıe K~a
nununa ~bağlı ıcetv,ellıerde deği§~kBk yapııl'ması haılukında 

lka:nun l<ay~hası (Bütçe Encümenine) 

Ka-rayoHarı Umum Müdür'lıüğü 1957 yıh Büıtç~e Kanununa 
ıbağ1ı ce1ıv'ellerde değişikhk yapılması halkıkında 'kanun 
layihası (!Bıi.it~e Encümenine) 

Vakı'ill'ar Uımum MüHürlüğü 1957 yıılı Bütçe Kanununa 
ıbağlı ceıt<veHeride değişiık1ilk yapıltınası ha'klkınd:a kanun 
~'ayihası (BÜitP;e Encümenıine) 

1/711 Vakıf~aT Umum Müdürlüğü 1957 yılı \Bütçe Kanununa 
ıbağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişi.lklilk ya. 

Muamelesi 

9 . IX . 1957 tarihinde 7038 sayılı 

Kanun olarak kahul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

9 . IX . 1957 tarihinde 7040 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İGtima : 3) 

9 . IX . 1957 tarihinde 7039 sayılı 

Kanun olara:k kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

9 . IX . 1957 tarihinde 7041 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

pı~ması hakıkında ıkan un ı}ayiihası (!Bütçıe E ncümenine) !-l . IX . 1957 tarihinde 7042 sayılı 

Kanun olarak kabıli edilmiştir. 

(İçtima : 3) 
1/712 Ordu ınıensuplariylıe Emniyet Genel Müdürlüğü ve Giim· 

ııük Mu'hafaza v·e 'Muaımelıe sınıfı kadrosunda ~ça'lışanlara 

'biTer ıer tayını verilmesi lıaJkkmda 4367 ısayılı Kanuna 
eık 4786 sayıh iKa:nunun 5605 ısayıh 1Kanun1a de~tiril€n 
1 noi maddesinin tadHine ~dair kanun lay~hası ı (:Milll 

1/713 

1/714 

, ıMü:dafaa ve Bütçıe encümenlerine) 

Devlet ınıemurları aylıklarının tevhit v·e ıteatdülüne dair 
ıdlan 3656 ıSayılı Kanuna ibağlı (1) sayılı cetvel .ile taıdil 
rve ·dklerin'in .Aıdliye Ve·kaletıi kısmında ~değişilkli'k yapıl. 
ması 1ıaJkıkında kanun . laY,ihası ('Adliye vıe Bütçe encü
menlerine) 

• 

Milll·eıtvelkıillıeri ISeç'ilıni ~anununun ,tadi'line vıe 1bu kanuna 
muvaıkikat lb'i,r mad.de eklenmesine dair 1kanun layıiıhası 
('Teşildlatı Esasiye, Dahil~ye v~e Adiiyıe encümenlerıine) 

10 . IX. 1957 tarihinde 7043 sayılı 
Kantlll olarak· kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

ll .IX. 1957 tarihinde 7051 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. · 

(İçtima: 3) 

ll . IX . 1957 tarihinde 7053 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(lçtima: 3) 



No. 

1/7.15 

- 425 --
HuHisası 

ı320'2 sayılı Tüııkiıye Cumhuriyeti Ziraat Banıkası Kanu
nuna ·eık kanun layihası I('Ziraa:t, "lü'Car·et, tM•aliyıe ve 
Bütçe en:cümenl•erıine) 

1/71<6 Karayıolları Genei Müdürlüğü 'kuruluş V'e göreıv'leri halk
finndalü 5539 sayılı Kanıma ıdJr 1mnun Hiyihası (N afıa 

:YI namelesi 

ll . IX. 1957 tarihinde 7052 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 3) 

v·e tBütı,:e encıiimeırler<İne) ll. IX. 1957 tarihinde 7054 sayılı 

1/717 

2/ 1 

2/2 

2/3 

2/4 

'fliirıkiye Büyıiilk fl\fillıet .Meclisi binası ve elklenti bina
~arı irle te'Sisl~·rinıi:n yapımı yetlkisinin N afıa V e'ka·lıetine 

devri halkrkındaki 5011 sayılı Kanuna ~k 'kanun layıihası 
(:Bütçıe Encürm:en:ine) 

İQTlMA.: F. 

'rEKLİFLER 

İdare _Amirlerinin, Büyük Millet Mecİisi 1954 yılı büt
çesinde değişiklik yapılınası hakkında kanun teklifi 
(Bütçe Encümenine) 

Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu ve 3 arkadaşının, Be
lediye Kanununa bazı maddeler eldenmesine ve bu ka
nunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan 5669 
sayılı Kantmun ek 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifil (Dalıiliye Encümenine) 

Ankaı·a Mebusu .Atıf J?cnderlioğlu ve 3 arkadaşınm, !da
rei Uınumiyei Vilayat Kanununtın bazı maddelerinin de

. ğiş:tirilınesine dair lmnun teklifi (Dahiliye Encümer.ine) 

Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Yüksek Tahsil Li'onu 
teşkili hakkında kanun teklifi (1\Iaıırif, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

9 . VI • 1954 tarihinde 6412 sayılı 

KahUn olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : F.) 

23 . VI . 1954 tarihinde 6424 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : F.) 

23 . VI . 1954 tarihinde 6423 ıı~yılı 
Kanun olarak kabul edilmi§tir. 

(İçtinıa : F.) 

Dahili Nizaınnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal· 
mıttır. 



No. 

- 486 - • 
Hulas8.8ı 

Zonguldak Ylebmm C'cıual Kıpc;ak'ın. Ateşli BHahlal' ''~' 

Bıçaklar hakkındaki Kanunun geçici ikinci maddesi :3 
ncü fıkrasının değiştirilmt?si hakionda kanun ! eklifi. 
( Dahiliye H' Adliy<' enrÜm<'nlf'rine ) 

:2 16 Anka.nı . .\Iebusu 'l'alat Vasfi Öz 'ün, ıneskendeıı gay·:ı i!?

IHde kullanılaıı gayi'İm<'n kulleri n kiralanması hakkıııda 
kanun teklifi (Ticaret. Dahiliyl' , _\.dliye ve Büt ;.: eıı

f•ümenlerine ) 

2; 7 ~mçluı· .\Lebusu }!ehmet Özbey'iıı. Devlet ve beiPdiyc 
hastaneleri başhekinıleıiyle servis şeflerine tnzminat 
Yerilmesi hakkında kanun teklifi (Dahili,ve. Sılıhat ve 
İçtimai :Muın· 0nct n Bütı;e l'nrÜmf'nleri.ne ) 

:2 ! 10 

2/ 11 

Buı·dıu· .\Lebusu }!ehmet Öıbt?y 'in, Diyanet lşleı·i ı-ıeis 
liği Teşkilat ve Vazifeleri hakkıııchıki 2800 sayıh Ka 
nunda bfızı dı>ğişiklikle ı· yapılmasına daiı· olan :l66:) sa
.nlı Kanuna 0k 5634 sayılı Kanuna geçici bir ınadi! c ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (::\{aliye ve Bütç0 ı_neü

nwnlf'rine ) 

Bııı ·duı· ::\Lebusu :\Iehml't Özbey'iıı. İlk t0drisat müfetti~?
l<'ı'İnin ::Vluvazrnei Umumiyc için<' alınmasına daü· olan 
:1407 sayılı Kanunun :-ı ncü ınar esinin dC'ğiştiril~<'ısi 
ha kkıııda kanun teklifi (.\1 aal'if Ye Hüt<:e l'neüınen led
ne ) 

Burdm· )lcbu<Su Mehmet Öılw;v 'in, :YIWi Eğitim Veki\leti 
.\1:rrkrz 'I'<'şkilatı w Vazifelrri hal<kındaki 2287 :;;ayılı 

Kanunu tadil eden :3225 sayılı Kanunun 1 nci macltiesin
de değişiklik yapılması suretiyle bir (Halk Eğitimi Ge
nel Mildürlüğü ) kurnlmmn hakkında kanun teklifi (::Vfa. 
arif ve Bütçe f'nc·ümenlc!'ine ) 

Bul'dut· :Ylebusu Mehmet Özbey'in, Naınıkkomalmahalle
sindeki memur evlerinin satışı ve resmi dairelere tnhsisi 
suretiyle tasfiyesi hakkında kanun teklifi ( Nafıa, Mali
ye ye Büt~e encümenlerine ) 

Muamelesi 
-----------

16 . VI . 1954 tarihinde snhiplt>ri 
tarafından geri alınmıştıı·. 

(F. : 1- İçtima : P.) 

J 8 . V . 1955 tarihinde 6570 .sayılı 

Kanun olaı·ak kabul l'dilmiştir. 

1 İçtima : 1) 

Dahili ~izamnamenin 69 ncu 
maddrsi g'ereginee hükümsü.z kal
mıştır. 

Dahili ~izamnamenin (;9 ııcu 

maddrsi gereğince hükiim<jiiz kal
ımştır. 

Dahili XızamnameniH 69 • cu 
ınaddesi gereğince bükümai.1ı kal
mıştır. 

Dahili Nizamnameniıı. &9 ncu 
maddesi gereğince hüki.brı&i.iz kal
mıştır. 

24. n . 1956 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 54. İçtima : 2) 
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No. Hulasası 

2/ 12 Burchu· i\lcbusu )!ehmet Özbcy'in, Umumi Bütçeye da
hil daireiei'le katma, büt~eli dairelerde. hususi id:tre ve 
belediyeleı·l<' lktisadi Devlet 'L'<'şekküllerinde ve Serma
yesinin tamamı v<'ya ,varısından fazlası Devlet tarafın
dan temin Nlileıı banka. şirket V<' müesseselerde E'iitekli
ye a.yr'rlanların istihdam edilmemesi hakkında. bımın 

teklifi (Da hiliyc, Maliye \ ' <' Büt<;r en(•ümrnlel'iıw) 

2/ 13 . Bmdur Mebusu 1Lehnwt Özbe.V"iıı, Uınunı helediyeyt 
ınütaallik ahkfunı cezaiye hakkmdaki 486 sayılı Kann
nun bazı maddelerini tadil eden 1608 sayılı Kanumm 
3764 numaralı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin dr-
ğiştirilmcsi hakkında kanun teklifi (Dahiliyc Ye Adlivc 
encümenlcrine) 

2/ 14 'frabzon :Mcbusu ~üıhnıut (+ol oğlu 'nun. Türk Ceza Kn
ııunnnun bazı maddelerinin değiştirilmesine ctair olan 
6123 sayılı Kanuna muvakkat bir madde eklenmesi hak
kında kanun tekli i i ( Adl iye Encüıneniııe) 

2/ 15 Trabzon Mebusu :\Iustafa Re~it 'rarak~ıoğlu 'nuıı, Türki
YP Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 75 nci marl
desine bir fıkra eklenmesi hakıkında kamın teklifi ( ::\fıı-

Muamelesi 

Dahili ~izaınnaınçmin 69 n{'u 

maddesi gereğince hüküm ~ı üz kal . 
mıştıı· . 

16. VI . 1954 tarihinde sahipkri 
tarafından geri almmıştır. 

(F. : 2- İGtima F .) 

2. VTl. 1956 tarihinde 6434 savtlı . . 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : F. ) 

liye VE' Bi.it~e enciimenkrine) 22 . V1. 1956 tarihinde 6745 sa.nlı 

2/ 16 Ankara. }ff'busu 'l'alat Vasfi Öz'ün Hı fzıssıhha ınclrtE'lıi 

2/ 17 

kurulmasına ve teşkilatma dair kanun teklifi ( Sıhhat 

Ye !~timai Muavenet w Büt<;e encümenlerine) 

Rize Mebnsu lzzct Akçal ,·r Niğde i\febmm Hüseyin Ami 
Göktürk'üp, TesE'il edilmiyen birleşmelerle bunlardan 
ooğan ÇO<'Ukların cezasız tesciline dair kanun teklifi 
( Dahiliye Ye Adliye encümenlerinP) 

2/ 18 Trabzon Mebusu Emrullalı utkn'ıum, Eyüp'hi .Mehmet 
Fuad Tanrısever'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi 
hakkında kanun teklifi (Maliye. ve Bütçe eneiimenle
rine) 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 

Dahili Nizamnaınenin 69 neu 
maddesi gereğince hi.ikümsüz kal
mıştır. 

30 . I . 1956 tarihinde 665_2 sayılı 

Kanun olarak ka bul edilmiştir. 
( İçtima : 1) 

20 . V . 1955 tarihinde 6599 ~ayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 



No. 

2/19 

428 
Hulasası 

Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Yedek Subaylar ve 
Yedek Askeri 1\Iemurlar Kanununa ek 6137 sayılı Kanu
nun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkmda ka
nun teklifi (Maarif, Milli Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

2/20 Çankırı Mebusu Kenan Çığman'ın, Namıkkemal mahal
lesindeki D ve E tipi blok evlerin verem hastanesi yapıl
ması hakkında kanun teklifi (Nafıa, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

2/21 

~/22 

Denizli :M~busu Baha Akşit'in, taşocakları muamelatının 
tedviri ve varıdatının tahsilinin vilayet hususi idareleriııe 
aidolduğu hakkındaki kanun teklifi (iktisat, Dahiliye, 
Maliye ve Bütçe cncümenlerine) 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, Ticaret Kanununun 
483 ve 484 ncü maddelerinin değiştirilmesi . hakkında ka
nun teklifi (Adliye Encümeninc) 

2/23 Bolu Mebusu Fahri Belen'in, Milli Müdafaa Vekaletine 
ait bina ve arsalardan bfuı:ılarmın satılması ve bunların 
bedeli iJe yeni garnizonlar kurulması ve bazı garnizonla
rın ıslahı hakkında kanun teklifi (MilU Müdafaa, Mali· 
ye ve Bütçe encümenlerine) 

2/24 Çankırı Mebusu Kenan Çığman'ın, Türkiye Veremle Mü
cadele kanunu .teklifi (Sıhhat ve lçtimai Muavenet ve 
Bütçe encümenlerirıe) 

2/25 İzmir Mebusu Pertev Arat ve üç arkadaşının, Vekttlet, 
idare: müessese veya kurum emrine alınmak suretiyle vu
zifeden uzaklaştırılacaklar hakkında kanun Htyihası (Ad
liye, Dahiliye, Maarif, Divanı Muhasebat, Teşkilatı Esa
siye, Maliye ve Bütçe encümcnlerirte) 

• 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküm.süz kal
mıştır. 

24. II. 1956 tarihinde sahibi ta
hibi tarafından geri. alınmıştır. 

(F. : 55 -İçtima : 2) 

15 . II . 1956 tarihip.de 6664 sayılı 
.Kanun olarak .kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

17 . XII . 1954 tarihinde 6442 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. (İçtima :. 1) 

4 . VII . 1956 tarihinde 6771 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükiim.9üz kal
mı~tır. 

5 . VII . 1954c tarihinde 6435 ®yılı . 
Kanuır olarak kabul edilmiştir . 

. (İçtinıa : F.) 



No. 

2/26 

2/27 

2/28 

• 

Hu1!sası 
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1QT1MA: 1 

TEKLİFLER 

İstanbul mebusları Füruzan Tekil ve Celal Tiirkgeld.i'
nin, Milli Korunma Kanununını tadili hakkındaki 6084 
sayılrı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi ('l'i
caı·et, Dalıiliye, Adliye ve Bütçe cncümenlerinc) . 

Ordu Mebusu Refet Aksoy'un, Belediye Kanununun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi (D ahiliye Encüıneniııe). 

Tokad Mebusu Ahmet Giirkan'm, Hukuk Usulü l\Iuha
kemeleri Kanununun 61, 261, 264, 339 ve 49-1 ncü mad
delerinin tadiline ve 495, 496, 497, 498, 499 ve 500 ncü 
maddelerinin lağvına dair. kanun teklifi (Adliye En
ci.inı._ıınine.) 

2/29 Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, l\Iilli Konuıuıa Kanu
nunun bazı. maddelerinin değiştirHmcsine dair 3954 sa
yılı Kamuıun 31 ve 59 n cu maddelerinin tadili hakkmda 
kanun tekHfi ('!'icaret, Dahiliye ve Adiiye encümen-

Muamelesi 

18 . V . 1955 tarihinde 6570 l'a,yılı 

Kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

10 _ XILA 1954 tarihinde teklifin 
reddi hakkındaki Dahiliye Encü
nıeninin nıazbatası kabu1 edilmiş

tir. (E. : 17 -lçtima : 1) 

Dahili Nizaınnaıııenin 69 ncu 
ıııaddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

lerine) 21. XII. 1955 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınınıştır. 

2/30 Trabzon ~lebnsu Enırullah Nutkn'ııuıı, zaruri ihtiyaç 
maddeleriııiıı kontrol ve tcvzii hakkında kanun teklifi 
(Ticaret, Dahiliye ve Adliye encümeulerine) 

2/31 Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, Üsküdar vilaye-
ti teşkili hakkmda kanun teklifi (Dahi·liye ve Bütçe 
eucümeııleriııe) 

2/32 Anta1ya Mebusu Burhanettin Oııat'ın, Vakıflar !dare
sini ıslah için bir danışma kurulu teşkiline dair kamm 
teklifi (Maliye ve Bütçe encüuıcnlerine) 

• 

(F. : 38 -1çtiına : 2) 

6 . VI . 1956 tarihinde 6731 ı:.ayılı 

Kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

(İçtiına : 2) 

20 . XII . 1954 tarihinde ,teklifiıı 
redeli hakkındaki Bütçe Enciin'le
ni mazbatası kabul edilmiştir. 

(E. : 26 -1çtima · 1) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır . 
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~;:ı:ı :-iinob Mcbnsu Scn•cr Soıııuııeuoğln'nun bina kiralaı·ı 
hak~nnda kanun teklifi .( 'l'icat'et, Dalıiliy<', .Adliye Ye 

Bö.tı,:e cııciiınenleriııe ) 

2 :~4 Manisa :Mebusu .:\Iuamnıer Alakaııt 'nı , mıkeı·lik hiznıt:

tinde geçen zaman laı1uııı bi ı· kısınmın teı·fi ınliddet leri 
n<> ınahsubedilmeınesi ve kadrosuzluk sebeplcı·i ile tc ı fi 
r>dcıniyen hakimlet- hakkıııcla umuıı trk'lifi ( .Adli;n'. 
Haliye ve Hi.itc:c rıwünıenlel'inc ) 

• 
Trabzon 1Iebi.ısu ~ınnıllah Xutku'nuıı, :;\Iilli Konmıııa 
Kanuuuimıı 6084 ·sayılı Kanunla değiştieilrn !30 nı·u 
ınaddesiniıı tadili hakkında kanun teklifi ( 1'ica ı·< 1. 

Dahiliye, Adliyr ve Büt<:r rıı c ünı cnlerine ) 

2 / 36 Bursa .:\Iebusu Agfıh Et·oz:ın 'm temsil ödeııcği hakkırı -

daki Kanıuw r k kanun teldifi ( Dahiliyr vr Büt<:r 
enC'Üıncııleı'iıır ) 

2137 Edimc :\[cbuı.u f'eınal .Köpl'ülü 'ııüıı. azınlık okullrı rı 

Türkçe vr Türkqc kültür tl<·rsleei öğl'ctnıenliklcri hak-

Muamelesi 

18 . V . 1955 tarihinde 6570 ı;ayıh 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima ·: l ) 

Dalıili Nizamnameııin 69 ucu 
maddesi gereğince hökümsüz kal
mıştır. 

18 . Y . 1955 tarihinele 6570 sayılı 

Kanun olarak kabul edilıniştiı·. 

( İçtiına : 1) 

31 . I . l955 tarihinde 6458 sayılı 

Kaııuıı olarak kabu] edilmiştir. 

(!çtima : 1) 

kııula kanun teklifi praııl'il' ve Büt<~e eıwi1nıenlrı1tH') 20. V . 1955 tarihinde 6581 sayılı 

2 138 \'iğde .:\Iebusu Alınıci Xuri Kadıoğlu 'nun. ( 'ift(;iyi TrıJ

n.ıklandırıııa Kanununun tatbil<atiyle alakah tli\.valııı·n 

hakmak Üzpı·s. gezici ınahkc ııı e lcr kur·nlınasına rlaiı· kıı -

. 2 / 39 

2/ 40 

nun teklifi ( Ziı·aat. Adli,rt• ve Biit(:c eıwümrııleı·inr ) 

1 

'Xiğde Mehusu Ahıne t Xuı1 Kad10ğlu 'nun. Çiftı;iyi Tup
raklandırnıa KanuJtuııun ..ı :~ ncü Y<' aynı kanuııı.ın 562H 
sayılı Kammla dcğiştiriJen -1:5 nci nıaddelcr1niu tadili 
ne ve 55 nci maddesinin kal<lırılınasuıa dail' kaıınıı 
teldifi ( Ziı·aııt. )faliyl' ve IH:itf: l' eııci.i.ınenlcıin<' 1 

Bu1'sa Mebusu Müfit Erkuywucu 'nun, Ceza ve Tcvki r 
Evleri Umuın .Müdürlüğünün Teşkilat ve vazifeleri hak
'kmclaki 4358 sayılı Kanunun H ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi. (Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

Kanun olarıık kabul edilmiştir . 

( İçtiına : 1. ) 

Dahili .Nizamnanıenin 69 ncu 
maddeı:ıi gereğince hüküınr:;ü.z kal
mıştır. 

20 . V . 1955 tarihinde 6603 :-;ayıh 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İGtima : ]) 

7 . 1 . 1955 tarihinde 6448 Rayıll 

Kanun olarak kabul edilmi§tir. 
(İçtima: 1) 
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2/ 41 Burdur -:\Iebusu ::\!ehmet Ö7.bey'in, Tli.rkiye Cuınhuri~·ct i 
Bınekli Sandığı Kammuııun 32 nci maddesine bir fıkra 
ve 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasına bir hüküm eklenme>i 
hakkında kanlln trklifi ( Dalıili,ve, lVIali~re ve Bütı;e em•ii - . 

Muamele& 

ınenlerine ) Dahili ~izaıunanıeniıı 69 neu 
maddesi gen•ğince hükümBüz kal
mıştır. 

Konya :\lebusu Hida~·et A?dın;r ve -:1:6 arkadaşımn, İstaıı 
hul Geelikpaşa Eminsinan malıallesinde 244 ada, 32 parsel 
sayılı gayrimenkullin lJa;r.iııeye eleni hakkında kanıın 

trklifi (Maliyr w Büi<:r <'neilınenlcriM ) 

2/ 43 Burdur )febusu :\Iehnwt Özbey'in. Tüı·kiye Oumlnırİ~'cti 
Bınekli Sandığı Kanununun 102 ve geçici 30 ncu ınadd•• 

lcı·inde yazılı müracaat i(;in yeniden altı aylık müddet d<ı 

lıa verilmesi hakkında kan nı ı teklif i (Mali re ve Biit,:r 
cııeünıenlerine ) 

• 

2/ 44 İzmir )iebusu Mehmet Aldemir Ye İdare .Amiri Kütahya. 
:\Iebusu İhsan Şerif Özgen'in , Hiyaseti Cumlıur 1954 yılı 
bi1tçesinde değişiklik ~-apılması hakkıııda kanun trkl i fi 
(Büt<:e T'ineiimen1 ıır ) 

2/ 45 Kırşehir :Mebusu Tahir Taşer 'in, Hukuk 1;suli.i. 1Iuhakı>

mcleri Kanum.ınuıı 288 YC 566 ncı maddelerinin tndili 
hakkında kanun tddifi ( .\dli~-c Bııei.im'eııiıır ) 

2/ 46 

2/ 47 

Çorum :Mcbusu :\-Iustafa Kemal Biberoğlu'nun, Türkb-e 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ınuaddcl 39 ııcu . 

maddesinin (B) fılu-asının tadiline dail' kannıı ieldii"i 
(Maliye ';c Büt<:c eııei.imeııleı·ine ) 

Dt>nizli :.VIcbusu A. Haındi Sancar'ın, Askeri Ceza Kanu
nunun 150 nci maddesinin 2908 sa~ıılı Kanunla yül'ürliiğl' 
konan a sayılı bendinin değiştiı:ilmesine dair kan mı tek Hi 
(Milli Müdafaa Y (' Adiiye eneümenlerine) 

• 

Dahili ~izamnaıuenin 69 ncu 
maddesi gereğince hi.1kiiıusüz kal
mıştır. 

Dahili Xi:ıaınnamenin 69 ncu 
maddesi. gereğince hüküınsüz kal 
mır-ıtır. 

6- XII . 195-:1: tarihinde 6440 sayılı -
Kaıımı olarak kabul edilmiştir. 

( İGtima : 1) 

Dalıili ~izamnamonin 69 ncu 
maddesi gereğince lıükiimsüz kal 
mıştır. 

Dahili ~izaınııaıneııiıı 69 ncu 
maddesi gereğince hüki:imsü7. kal
mıştll'. 

9 _ VII . 1956 tarihinde 6781 ı.ayıh 
Kanun olarak kalbul edilmiştir. 

( İ~tima : 2 ) 



-432-
No. -

2/48 Bursa Mebusn l\Iüfit Erkuyumcu'nun, Tii.rkiye-Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin 
(E) fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi (:Maliye ve 

Muamelesi 

Bütçe encümenlerine) 21. XIT. 1956· tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/49 Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve Rize Mebusu Hüseyin 
Agun'un, Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Kanuna mnvak
kat bir madde ilavesi hakkında kanun teklifi (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

2/ 50 

2/51 

İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'ın, Devlet Kitapları Mti.
tedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanuna ek ka
mm teklifi (Maarif ve Bütçe encüınenlerine) 

Sinorr Mebusu Nuri Sertoğlu ve iki arkadaşının Muamele 
Vergisi Kanununun 5668 ııayılı Kanunla değiştiri+en 12 
nci maddesinin (A) fıkrasına bir hüküm eldenmesine daiı: 
kanun toklifi (Maliye ve Bütçe enci.imenlerine) 

2/52' İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve Ankara lVIebusu Aliye 
Temuçin'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand1ğı Kanu 
nıma muvakkat iki madde eklenmesi hakkında kanun tcK 

lifi (.Maliye ve Büt~e encümenlerinc) 

2/ 53 Trabzon ~rcbusu :\Ialııuut Goloğlu Ye iki arkada~ının, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa t~eç:ici 

bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi (Maliye ve 
Bütçe encünıenlerine ) 

2/ 54 

2/ 55 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ve iki arkadaşınm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kammmmn 53 
ncü maddesine bir fıkra ekleumesine dair kanun tekli
fi ('1\faliyc ve Bütçf' enci.i.ıııeıılerine) 

Antalya .l\febusu Burhanettin Onat'ın, Antalya merkez 
'ilcesine bağlı Çığlık köyünden Ahmetçavuşoğln Mehmet 
Memili'ye vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifi (Maliye ve Büt<:e encüınenlel'ine) 

(F. : 103- İçtima : 3) 

16 . IV .1956 tarihinde 6724 Bayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

16 . II . 1955 taribinde 64 77 r.ayılı 

Kanun ·olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

13 . VII . 1956 tarihinde ·Muvak
kat Encümen mazbatası kabul 
edilmiştir. (E. : 86- İçtima : 2) 

22. VI. 1956 tarihind~ 6740 &ayıh 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

20 . V . 1955 tarihinde 6580 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima: 1) 

22 : vı. 1956 tarihinde 6741 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

9 . V . 1955 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

(F. : 21 - İçtima : 1) 

• 



No. BulAsası 

2/ 56 Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, Zeytinciliğin ısla

hı ve yabanilerinin aşılattınlıııası hakkmdaki 3573 sayı
lı Kanunun Aııteb.fıstığı Ye lıamupluldara da wşınili 

hakkında kanun teklifi (Ziraat ve Bütçe encümetıleri
ne) 

2/ 57 Erzurum Mebusu Bahada· Dülger'in, Dahili Nizamw:tnıe
nin 51, 53, 56 ve 57 nci maddelerinin değiştirilmesi hak-

Muamelesi 

9 . VII . 1956 tarihinde 6777 sayılı 
Kanuıı olaı·ak kabul edilmiştir. 

(!çtima: 2) 

• 

kıncla nitaınııaıne teklifi (Teşldlatı Esasiye Encüınenine) 28 . XI 1955 tarihinde kabul 

2/58 

2/ 59 

İdare Amiri .tzınir .Mebusu .Mehmet Alc:leınlr ve i ki aı·
kadaşmm, 1954 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/ 1) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısımnda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(Bütçe Eneiiıneııine ) 

İdare Anıiri İzmir Mebusu Mehmet Aldemir v"Eı iki aı·ka
daşmın, 1954 mali yılı Muvazenei Umuıniye Kanunuıuı 
bağlı (A/1) işaretli cetvelin Divanı 1fuhasebat Reisliği 
kısmıı1da değişiklik yapılması hakkmda kanuıı teklifi 

edildi. (K. : 1 - İçtima : 2) 

24 , XII . 1954 tarihinde 6445 sa
yılı Kantın olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

(Bütçe Encüıuenine ) 24 . XII . 1954 tarihinde 6445 sa-

2/ 60 Kütahya Mebusu İhsan Şerif Özgen. ve iki arkadu~ının , 
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna ek ka-

yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtinıa : 1) 

nun teklifi (Bütçe Encünıenine ) 17 . XII. 1954 tarihinde salıibi ta
ı·afından geri almmıştır. 

2/ 61 Sivas Mebusu Etem Erdinç ve altı arkadaşıııın, Tüddye 
Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununa bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (Maliye Ye Bütçe "'ncii
ınenlerinc) 

2/ 62 

2/63 

Trabzon 1\fcbusu Eınrullah Nutku'uuıı, Milli Korunma 
Kanununun tadili lıakkmdaki 6084 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklih (Ti
caret, Dııhiliye, Adliyc ve Bütçe encümenlerine ) 

Tokad Mcbusu Ahmet Gürkan'ın, neşir yoliyle veya, rad
yo 1lo işlenecek bazı cürümler hakkındaki 6334 s:.ıyılı 

Kanunun 3 ncü maddesinin ta diline dair kanun 1 eklifi 
(Ad liye Encihııeninc) 

(F. : 5 - lçtima : 1) 

Dahili Nizaınnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükünısüz kal
mıştır. 

24:. XII. 1954 tarihinde 6444 sa
yılı Kaııtm olarak kabul edilnıiş
tir. (İçtima . 1) 

'" 
22 . XII . 1954 tarihinde sahibi ta. 
t·afından geri alınmıştır. 

(F. : 6 ·İçtima : 1) 



No. 

2/64 

- 434 -
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ı757 sayılı Kanuna ek 5ı42 sayılı Kanunun kaldırılma
sına ve yeniden bir hüküm tesisine dair kanun toklifi 
(Bütçe Encümenine) 

2/ 65 İdare Amiri İzmir Mebusu Mehmte Aldemir ve 2 drka
daşı Meclis Hesapla~nın Tetkıki Encümeni azasmdan 
murakıp olan zata ücreti huzur itasına dair 1238 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (Bütçe 
Encümeııine) 

2/ 66 İdare Amiri Kütahya Mebusu İhsan Şerif Özgen ve 2 ar
kadaşı, Büyük Millet Meclisi Divanı Riyaseti · azasına ve
rilecek tazminat hakkında kanun teklifi (Bütçe .hncii
menine) 

2/ 67 

2/ 68 

~ 2/69 

2/ 70 

Türkiye Biiyük Millet Meclisi Başkanı makam ödeneği 
hakkındaki Kanunun ı nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi (Bütçe Encümenine) 

. Başbakan ve Bakan makam ödenekleri hakkındaki Ka
nunun ı nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanım 
teklifi (Bütçe Enciimenine) 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci ınaddesiı:.c 

(ı) fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

İzmir Mebusu Behzat Bilgin ve 22 arkadaşmın, Ege 
Üniversitesi kurulması hakkıııda Kanun tek1ifi (Maaı-if 

v~ Bütçe eııciimenlerine) 

2)7,:1 Tokad Mebusu Ahmet Gürknn'ın, Türk Çeza Kanunu
nun 140 ve 312 nci maddelerinin tadiline dair kanun 

:N!uıımelesi 

20 . II . ı955 tarihinde 64 78 ııayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 1) 

24 . I . 1955 tariihnde sahipleri 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 10- !çtima : 1) 

24 . V . ı955 tarihinde sahipleri 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 9 · İçtima : 1) 

20. II. ı955 tarihinde 6479 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

20 . II . 1955 tarihinde 6480 ı-ayılı 
Kanun olarak kabıli edilmiştir. 

(İçtima : ı) 

Dahili Nizamnameııin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

20. V. · ı955 tarihinde 6595 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 1) 

tckl.ifi (Adliye Encümeninc) 2ı. XI. ı956 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

.. (F. : 92. !çtima : 3) 
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Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 40 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (;ı'icaret, Adiiye 
ve Bütçe enciimenlerine) 

2/ 73 İstanbul Mebusu Tahsin Yazıcı ve 6 arkadaşmm, Subay
lar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Ka
nunla değiştirilen 10 ucu maddesinin 1 nci fıkrasının 
tadiline ve aynı kanuna geçici iki madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (Milli Müdafaa ve Bütçe encüıııeıı
lerine ) 

2/ 74 

2/ 75 

2/ 76 

l 

Kayseri Mcbusu İbrahim Kirazoğ1u ve 2 arkadaşmm, 
Türkiye Cuıııhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa iki ge
ı:ici ıııadde eklenmesi hakkında kanun teklifi (Maliye 
ve Bütc,:e encünıcnlerine ) 

Kocaeli Mebusu Selaıııi Dinçer ve 7 arkadaşının, Ha
kimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla değiştirilen 47, 
56, 58 ve 60 ncı ıııaddclcrinin tadiline dair kanun tekli
fi ( Adiiye ve Bütc,:e enciimeıılerine) 

Bursa Mebusu Agah Erozan'm, Eınniyet teşkilatma da
hil maaşlı nıeınurlara fazla mesai tazminatı veri'lıııesine 
daiı· kanun teklifi (Dahiliyr ve Biitç:e eııcümenlerinc) 

2/77 Erzurum nfehusu Abdülkadir Eryurt ve dört arkadaşı

nın, Devlet memurları aylıklarınlll tcvhit ve teadı.i· 

lüne dair olan kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve 
tadillerinin Adli ye V ckaleti kısmmda değişiklik yapıl
ması hakimıda kanun teklifi (Adliye ve Bütçe encü
menlerine) 

2/78 Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, Yapı ve !mar 
lmnum1 teklifi (Nafıa, Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet ve Adli ye enciimenlerinc) 

Muamelesi 

DahiU Nizamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
m.ıştır. 

13 . V . 1955 tarihinde 6557 sayılı 

Kanun olarak kabul cdilmiııtir. 

(İçtima. : 1) 

30 . V . 1956 tarihinde sahibi ta
rafmdan geri alınmıştır. 

(F.: 71-İçtima . 1) 

6 . IV . 1955 tarihinde 6531 sııyılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 1) 

16 . V . 1955 tarihinde 6564 sayılı 
Kamuı olarak kabul edilmiştir. 

{İçtima : 1) 

2 . V . 1955 tarihinde 6545 Rayılı 

Kanun olarak kabul edilmiŞtir. 
(İçtiına : 1) 

9 . VII . 1956 tarihinde 6785 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(1çtima: 2) 
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2/ 79 Trabzon 1\fehnsu ~Iahmut Cioloğlu ve 57 aekada~ının, 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaldığı Kanununa 
geçici bir madde eldenınesi hakkında kanun tckEfi 
(MünakaHtt, Maliye ve Bütçe encüınenlel'ine ) 

2/ 80 Giresun Mebus tı Abdullah lznıcn 'in, Avukatlık Karıuı,u 

nun 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkmda kanun 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

teklifi (Adliye Encümenine) 5 . XII . 1955 tarilıiııde Adiiye 
Encümeni mazbatası kabul edil
miştir. (E. : 49- !çtima . 2) 

2/ 81 Afyon Karahisar Mebusu Muı·ad Ali Ülgen'in , Nakil vu

Fntaları hakkındaiki Kanuna ek kanun teklifi (Biitç:c En
cümenine) 

2/ 82 

2/83 

2/ 84 

2/ 85 

2/ 86 

Bursa Mebıısu Müfit Erkuyumcu'nun, Avukatlık Kann
nunun 7 nci maddesinin kaldırılması hakkmda kan ını t('k
lifi (Adliy(' Encümcnine) 

Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, }[illi Korunma Kamı 
nunun 4945 sayılı Kanunla tadil eelilen 31 nci madclcsinin 
birinci bendi ile 57 nci maddesinin II, III, IV ve V ıwi 
bentlerinin değişti!·ilm csi hakkında kanun teklifi ( Tica -
ret , DahiliyP ve Adliyc encümenlerine) ' 

'l'rabzon . .Mcbusu l\f.ahmut Uoloğlu'nun, Türk Ceza Kanu
nunun 6123 sayılı Kanunla muadclel 46 nc1 maddesiniı1 

değiştirilmesi hakkında lı: anun teklifi ( Adliye Encümc
ninc) 

Trabzon il[ebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arka
daşımn, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kuruluşu hak
kında kanun teklifi C~Iaarif ve Büü;e encümenlerine) 

Gazianteb l\Iebusu Süleyman Kuranel ve Maraş Mebu-;u 
Mazhar Özsoy'un, Gaziantebli Sakıp Nazlı'ya vatanİ hiz
met tertibinden aylık bağlanması halekında kanun teklifi 
(:\faliye ve Bütc:e cncüınenlerine ) 

'Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüki:iınsüz kal
mıştır. 

5 . Xll . 1955 tarihinde Adliye 
Enciimeni mazbatası ka:bul edil
miştir. (E. : 49- !çtima : 2) 

6 . VI . 1956 tarihinde 6731 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

18 . V . 1955 tarihinde 6569 sayılı 

Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

( !çtiına : l) 

20 . V . 1955 tarihinde 6594 Eayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!çtiına : J) 

6 . VII . 1956 tarihinde Bütçe En. 
cüıneni mazbatası kabul edilmiş. 

tir. (E. : 79- İçtima : 2) 
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2/R7 Elazığ Mebusu Selahattin Toker ve Ordu Mcbusu Mehmet 
Cemil Bengü'nün, Maliye Vt>kaleti kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2996 Rayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eldenmesine dair 
olan 49] O '3ayılı Kanunun 15 nci maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi (Maliye ve Bütçe encümenledne) 

2/88 !zmir Mcbnsu İlhan Sipahioğ·lu'nun, Türkiye Sahillerinde 
Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları 

daJıilindc icrayı sanat ve ticaret hakkındaki 815 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

(Ticaret ve Adliyr encüın0nlrrine) l±. XI. 1956 tarihinde sahibi ta-

2/89 

2/90 

2/91 

2/92 

Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp ve 7 arkadaşının, Ka
ra Salih Çavuş'a vatani hizmet tertibinden maaŞ tahsisi 
hakkında kanun teklifi (Maliye n Bi.itçe encümenle
rine) 

Burdur Mebusu Mehmet Özbcy'in, Devlet Şurası Kamı
nuna rk kamm teklifi (Dahiliyc vr Biitc,:e encüınenle

rine) 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Belediye Kanununa bazı 
maddeler eklenmeHine ve bu kanunun bazı maddelerin ; ıı 

kaldırılmasına dair 5669 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(Dahiliye ve Adliye enei.imenlerine) 

Kocaeli Mebusu Selami Dinçer ve 51 arkadaşmın, Devlet 
memurları aylıldarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Adliye Vekaleti lm
ınında değişiklik yapılması hakkında kaınııı teldifi (Ad
liye ve Bütçe encünıenlerine) 

2/93 .Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, Bitlis vilayet 
merkezinin Tatvan'a nakli hakkında kanun tek1ifi (Dıı
hiliye Ye Bütçe encümenlerine) 

rafından geri alınmıştır. • 
(F. : 90- lçtima : J) 

20 . V . 1955 tarihinde 6598 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçlima : 1) 

2 . IV. 1956 tarihinde 6716 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!çtima : 2) 

20 . IV . 1955 tarihinde Adliye 
Encümeni mazbatası kabul adil
miştir. (E. : 39- İçtima : 1) 

20 . V . 1955 tarihinde 6584 &ayılı 
Kanun olarak ka bul edılmiştir. 

(İçtima: 1) 

19 . II . 1955 tarihinde sahibi ta
rafıııdan g · almmıştır. 

(F. : 14- !çtima : 1) 



No. 

2/94: 

2/95 

438 
H ulusası 

Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve Mara§ Mcbu"u 
Mazhar Ozsoy'un, Gaziantebli Mehmet Özhızalan'a vatanİ 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanım tek
lifi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'ın, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair olan 
6311 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2/96 Zonguldak Mebusn Sabih Duralı'nın, Kozlu - Ereğli hattı 

ile Armutçuk şube hattı inşasına ait gelecek yıllara geı;:iei 
yükleurnelere girişilmesi hakkındaki 5415 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (Nafıa 

ve Bütçe encümenlerine) 

2/97 .Ankara Mebusu Mümtaz Tarhan'ın, Diyanı Mnhasebat 
Kanununun 3 ncü ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi 

haıkkında kanun teklifi (Divam Muhasebat, Maliye ve 

::Mua.melesı 

Dahili Nizamnameniıı 69 ucu 
maddesi gereğince hüküms~ kal
mıştır. 

6 . VII . 1956 tarihinde Bütçe En
cümeni mazbatası kabul edilmiş

tir. (E. : 76- !çtima · 2) 

20 . V . 1955 tarihinde 6601 8ayıl ı 

Kanun olarak kabıli edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

Bütçe encümenleriııe) 21. XI. 1956 tarihinde sahibi ta
ı·afıııdan geri alınmıştır. 

2/98 İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük ve 23 arkadaşının, Dum 
hıpmar Denizaltı Gemisinde şehit düşenierin aileleri lehi
ne hükmolunacak tazminatların rüçhanlı olduğuna daiı· 

(F. : 93 - İçtima . 3) 

kanun teklifi (Maliye ve Bütçe encihnenlerine) 6 . V . 1957 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/99 

2/100 

İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya Mebusu İlısan 
Şerif Özgen'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset 
Divanı il.zasma tazminat itasına dair olan 756 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (Bütçe Encümenine) 

Antalya Mebusu Attila Konuk ve 3 arkadaşının, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Nafıa Vekaleti kıs
mında değişiklik yapırınası hakkında kanun teklifi (Na
fıa ve Bütçe encümenlerine) 

(F. : 131 - İçtima : 3) 

20 . II . 1955 tarihinde 6481 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
~İçtima : 1) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mı.ttır. 



No. 

2/101 

-439-
Hulasası 

Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhioğlu'nun, Edirne Mü
dafii General Şükrü zevcesi Zafer Edirnfyc vataniz hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi (Mali
ye ve Bütçe encümenlerine) 

2/102 Konya Mebusu M. Rüştü Özal'ın, Yüksek Mühendis ve 
Teknik okulları mezunlarının mecburi hizmetlerine da~r 
3467 ~ayılı Kanumuı bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi (Maarif, Nafıa ve Adiiye encü
menlerine) 

2/103 Zonguldak Mebusu JJldibe Sayar'ıri, Neşir yoliyle veya 
radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkındaki 6334 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının tadili hak-

Muamelesi 

20 . V . 1955 tarihinde 6597 ı-ayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

Dahili NizamnamerıPı 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

ltında kanun teklifi (Adliye Encümenine) ll. IV. 1955 tarihinde sahibi ta 
rafından geri alınm1ştır. 

2/104 Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, Devlet memurları 

aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kıt· 
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenme~i hakkındaıki 4598 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinin tadili hakkmda kanun teklifi (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

2/105 

2/106 

2/107 

Seyhan Mebusu Ahmet Kınık ve 12 arkadaşının, Seyhan 
vilayeti adının (Adana) olarak değiştirilmesi hakkınc1a 

kan_un teklifi (Dnhiliye Encümenine) 

Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, Güzel Sanatlar Akı:.
demisi kanunu teklifi (Maarif, Nafıa ve Bütçe encü
menlerine) 

Niğde Mebusu Ahmed Nuri Kadıoğlu'nun, Türk Kanu
nu 1vledenisinin 134 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (Adliye Encümenine) 

2/108 Manisa Mebusu Şemi Ergin ve iki arkadaşının, Avukat
lık Kanununun 4 ncü maddesinin (E) fı-krasımn de-
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (A liye Encüme-

(!çtima : 1) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

25 . I . 1956 tarihinde 6644 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!çtima: 2) 

Dahili Nizaınnamenin 691 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

nine) 5. XII. 1955 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 32 • lçtima : 2) 



No. 

2/94 

2/95 

438 
Bulasası 

Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve Maraş Mebn::m 
Mazhar Özsoy'un, GaziantEJbli Mehmet Özhızalan'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanım tek
lifi (Maliye ve Bütçe enciimenlerine) 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yahm'ın, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair olan 
6311 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (Maliye ve Bütçe enciimenlerine) 

2/96 Zonguldak Mebusu Sabih Duralı'nın, Kozlu - Ereğli hattı 

ile Armutçuk şube hattı inşasına ait gelecek yıllara ge~iei 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 5415 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin tadili hakkında kanun trklifi (Nafıa 

ve Bütçe encümeulerine) 

2/97 Ankara Mebusu Mümtaz Tarhan'ın, DiYanı Muhasehut 
Kanununun 3 ncü ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi 

haıkkında kanun teklifi (Divanı Muhasebat, Maliye vr 
Bütçe encümenlerine) 

2/98 İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük ve 23 arkadaşının, Dum 
lupmar Denizaltı Cemisinde şehit düşenierin aileleri leht
ne hükmolunacak tazminatların rü<:hanlı olduğuna daiı· 

Mua.melesı 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküms~ kal
mıştır. 

6 . VII . 1956 tarihinde Bütçe En
cümeni mazbatası kabul edilmiş

tir. (E. : 76- !çtima · 2) 

20. V. 1955 tarihinde 6601 ~ıtyılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 1) 

21 . XI . 1956 tarihinde sahibi tn
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 93 - İçtima . 3) 

kanun teklifi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 6 . V . 1957 tarihinde sahibi ta
rafmdan. geri alınmıştır. 

2/99 

2/100 

İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya Mebusu İhsan 
Şerif Özgen'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset 
Divanı ii.zasma tazminat itasına dair olan 756 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (Bütçe Encümenine) 

Antalya Mebusu Attila Konuk ve 3 arkad~ının, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Nafıa Vekaleti kıs
mında değişiklik yapıl'ması hakkında kanun teklifi (Na
fıa ve Bütçe encümenlerine) 

(F. : 131 - !çtima : 3) 

20 . II . 1955 taıihinde 6481 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

~İçtima : 1) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsü.z kul
ml.§tll'. 



No. 

2/101 

-439-
Hulasası 

Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhioğlu'nun, Edirne Mü
dafii General Şükrü zevcesi Zafer Edirnfye vataniz hiz
met tertibinden mııaş tahsisine dair kanun teklifi (Mali
ye ve Bütçe encümenlerine) 

2/102 Konya Mebusu M. Rüştü Özal'ın, Yüksek Mühendis ve 
Teknik okulları mezunlarının mecburi hizmetlerine da.i.r 
3467 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi (Maarif, Nafıa ve Adiiye encü
menlerine) 

2/103 Zonguldak Mebusu 12_dibe Sayar'ın, Neşir yoliyle veya 
radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkındaki 6334 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının tadili hak-

Muamelesi 

20 . V . 1955 tarihinde 6597 ı-ayılı 

Kanun olarak kabul edi:ıniştir. 

(!çtima : 1) 

Dahili Nizamname$ 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

ltında kanun teklifi (Adliye Encüınenine) ll. IV. 1955 tarihinde sahibi ta 
rafından geri alınmıştır. 

2/104 Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, Devlet memurları 
aylıklarının tevlıit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kn
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmeı:ıi hakkındaJki 4598 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

2/105 

2/106 

2/107 

2/108 

Seyhan Mebusu Ahmet Kınık ' :e 12 arkadaşının, Seyhan 
vilayeti adının (Adana) olarak değiştirilmesi hakkında 

kan_un teklifi (Dahiliye Encümeııine) 

Erzt\l'Um Mebusu Bahadır Dülger'in, Güzel Sanatlar Akc.
demisi kanunu teklifi (lVIaarif, Nafıa ve Bütçe encü
menlerine) 

Niğde Mebusu Ahmed Nuri Kadıoğlu'nun, Türk Kanu
nu Medenisinin 134 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (Adliye Encümenine) 

Manisa Mebusu Şemi Ergin ve iki arkadaşmın, Avukat
lık Kanununun 4' ncü maddesinin (E) fı-krasımn de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (A iye Encüme
nine) 

(!çtima : 1) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

25 . I . 1956 tarihinde 6644 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!çtima: 2) 

Dahili Nizamnamenin 691 ncu 
maddesi gereğince hükümsi.iz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsi.iz kal
mıştır. 

5 . XII . 1955 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 32 • lçtima : 2) 



-440-
No. Hulasası -

2/109 Amasya Mebusli l\Iustafa Zeren'in, Pasaport Kanunu
nun 14 ncü maddesinin (B) bendine bir fıkra eklenme
si hakkında k m tekliii (Hariciye ve Dahiliye en<'ii
menlerine) 

2/110 Amasya Mebusu :Mustafa Zeren'in, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

2/111 İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar'ın TürkiyP-'de Türk va
tandaş1arına tahsisedilen sanat ve hizmetler hakkında 

kanun teklifi ı Hariciye, DahHiye, Adiiye ve Çalışma 

Muamelesi 

4 . VII . 1956 tarihinde 6770 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

16 . VII . 1956 tarihinde 6807 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 2) 

enci.i.menlerine) Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

2/112 Niğde Mebusu Ali Ulvi Arıkan'm, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi (Maliy<" ve Bütçe encü-
menlerine) 

2/ 113 Sivas .Mebusu Etern Erdinç'in, İş Kanununun 38 nci 
maddesinin tadili hakk,mda kanun teklifi (Çalışma En

<>Ümenine) 

2/ 114 Konya Mebmm Abdürrahman Fahri Ağaoğlu ve 225 aı·

kadaşının, Selçuk Üniversitesi kurnlması haklnnda ka
nun teklifi (Maarif ve Bütçe encümenlerine ) 

2/115 • İzmir Mebusu Haluk Ökeı-en ve Kayseri Mcbusu İbra
him Kirazoğlu'nun, Noter Kanununun 5928 sayılı Ka
nuna ınuaddel 18 nci maddesinin kaldırılmasma ve 
4782 sayılı Kanunla değiştirilıniş olan 71 nci maddesi iJe 
4166 sayılı Kanunla değiştirilen 73 ncü maddesinin ta
diline dair kanun teklifi (Ad liye Encüıncninc) 

2/116 Rize Mebusu !zzet Aleçal ve Niğde Mebnsu Hüseyin Av
ni Göktürk'ün, :i.\fuamele Vergisi lüınununuıı 9 ncu 
maddesine bir fıkra elelenmesine daiı- kanun teklifi 

Dahili Nizamnamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

5 . XII . 1955 tarihinde Çalışma 
Encümeni ma.zbatası kabul edil
miştir. (E. : 51 . İçtima : 2) 

Dahili Nizamnameni'iı 69 ucu 
madde.<:ıi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

25 . lV . 1955 . tarihinde Adiiye 
'li1ncümeni mazbatası kabul edil
miştir. (E. : 42 • İçtima . 1) 

(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 20. V .1955 tarihinde 6592 sayılı 
'*'· Kanun ola.ı ak kabul edillniştir. 

(İçtima : 1) 



No. -
2/ 117 

441 --

Hulbası 

Kocaeli Mebusn Cemal TiizL'ın'iiıı. Emekli sandıkları 

kanunları ile İhtiyarlık Sigol'tas'ı Kanununa tabi işleı·
de geçen hizmetlerin bil'leştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (Çalışma, Maliye ve Büt~e encümenleriııe) 

2/ llH Aına::;ya .Mebwıu Mustafa Zcren'iıı, Ordu ve Jandarma 
kadroları haricindeki hidematı Devlette müstahdem or
duya ıoensnp nıuvazz:ıJ' zfıbit Ye muvazzaf askeri rnE'

nıurlar hakkındaki 1~81 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin ta.diline dair kanun teklifi (Milli Miidafaa ve 
Bütc:;c enrii.menlcrine) 

2/119 

2/120 

2/121 

Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu ve Çankırı Mebu
su Tahir Aknuın'ın, Bitlis'in, Zeydan mahallesinden Ra
mazanoğlu Abdiiikerim Zırhlı'ya vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun 'teklifi ("J!aliye 
ve Bütçe enciimenlerinı>) 

Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün. İlkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğ·ind<>n gelip de muhtelif de· 
receli okullarda ve Milli Eğitim Vekfileti teşkilatında ça
lışanların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ( Maarif ve Blit~e encümenlerin<>) 

Elazığ Mebusu Salahattİn 'l'oker'in, Doğu ÜniYersitc:<ıi 
kuruluşu hakkında kanun teklifi (Maarif ve Biit~c en
eümenlerine) 

2/122 İstanbul Mobusu Hadi H iisınan ve dört aı·kada,ının 1'üt
kiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 'felefon İşletmesi lcı
nıluşu hakkmdaki 6145 sayılı Kanunun geçici VI ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (lVIli
nakaHit ve Biit<}e <.'neiimenlerine) 

2/12:3 Zonguldak 11cbustı Edibe Sayar'ııı, Basın Kaııununmı 

33 rlcü. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(Adli ye E ncümenine) 

Muamelesi 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hü.kihnsü.z kal
mıştır. 

20 . V . 1955 tarihinde 6577 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

6 . I . 1956 tarihinde 6657 sayılı 

Kanun olarak kabıli edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

19 . XII . 1956 tarihinde sahibi ta
l'afından geri alınmıştır. 

(F. : 102 -l~tima : 3) 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiikümsü.z kal
mıştır. 

20 . V . 1955 tarihinde 6578 sayılı 
Kanun olarak kabul edlimiştir. 

(1çtima : 1) 

-t . V . 1955 tarihinde 6550 sayılı 

Kannn olarak kabıli edilmiştir. 
(!çtima : 1) 



No. 

2/124 

2/125 

Hulasası 

Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, Süleymanoğlu Rüs · 
tem Çetinkaya'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi (Maliye ve Bütçe eneümen
lerine) 

İdare Amirleri Kütahya Mebusu İhsan Şerif Özgen, İzm;r 
Mebusu Mehmet Aldemir ve Balıkesir Mebusu Ahmet 
Kocabıyıkoğlu'nun, inşa edilmekte olan yeni Büyük Mil
let Meclisi binasiyle müştemilutına yapılacak tefriş ve tez
yİn işlerine ait taahhüt İcrasına mezuniyet verilmesine 
dair kanun teklifi (Bütçe. Enciimenine) 

2/126 Ankara Mebusu Ramiz Eren'in, Tiirkiye Cumhuriye~i 

Emekli Sandığı Kanımunun geçici 37 nci maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifi (Ma1iye ve Bütçe encümel!
lerine) 

2/127 Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanummun 100 ncü maddesinin 5 nci 
bendinin tadili ve bir fıkra iH1vesi hakkında kanun teklifi 
(Maliye ve Bütçe enci.i.mcnlerine) 

2/128 

2/129 

2/130 

Çorum Mebusu Sedat Baran'm, Türkiye Cnmhnı·iyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (Ç) ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (Maliye Ye 

Bütçe encümenlerine) 

Denizli Mebusu A. Harndi Sancar ve 39 arkadaşınııı, Be
lediye Kanununun 23 ncü ve ek birinci maddeleriyle 
6437 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi (Dahiliye Encümenine) 

Kastamonu Mebusu Ali Muzaffer Tanöver'in, Bina Ver
gisi Kanununun 2413 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesinin 7 numaralı fıkrasının tadiline ve bu kanuna 
muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Muamelesi 
·--------------

6 . VII . 1956 tarihinde Bütçe En
cümeni mazbatası kabul edilmiş
tir. (E. : 78 • lçtima 2) 

20 . V . 1955 tarihinde 6589 s.ıyıh 

Kanun olarak kabıli edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

16 . XI . 1956 tarihlnde Bütçe En
cümeni mazbatası kabul ediimiş· 

tir. (E. : 92 -lçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküm~üz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal· 
mıştır. 

ll . V . 1955 tarihinde 6555 ı<ayılı 

Kanun olarak" kabul edilmiştir. 
(lçtima: 1) 

• 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüı kal
mıştır. 



No. 

2/131 

2/ 132 
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Erzurum :Mebusn Esat Tuncel'in, Demiryolları ve Jimau
ları inşaatı iç:in gelecek yıllara geçici yüklenmelere A'İ1'1-

şilmesi hakkındaıki 5413 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(Nafıa ve Bütçe enrümenlerine) 

Burdur Mebusn Fethi Çelikbaş ve 10 ıırkadaşının, Türk 
Ceza Kanununun 481 nci maddesinin tndiline dair k~nun 
teklifi (AcUiye Enc\imeniue ) 

2/ 133 İzmir 11ebusu Mehmet Ali Sebiik'iin, suçlu olmadığı hal 
de tevkif edilenlere tazminat verilmesi hakkında kıınun 
teklifi (Adliye ve Biitçe encümenlerine ) 

2/ 134 

2/ 135 

2/ 136 

. 2/ 137 

2/138 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ve 214 arkadaşınm 
Avukatlık Kanununun 4 ncü. maddesinin (A) bendinin 
tadiline dair kanun teklifi (Adliye Eneümenine) 

Yozgad Mebusu Talat Alpay'm, İskan Kammunutt bazı 
maddelerinin tadiline ve yeniden bazı hükümler iit.vesi
ne dair 6093 sayılı Kanunun bazı maddelerinin tadilinc 
dair kanun teklifi (Dahiliye Maliye ve Bütçe eneümen
lerine) 

Bolu M:ebusu Fahri Belen'in, Ordu mensuplarİyle .I<:mni
yet Umuın 1\Iüdürliiğü ve Gümrük l\Iuhafaza ve :Mua
mele sımfı kadarlarında çalışanlara birer er tayını veril
mesi hakinndaki 4 786 sayılı Kanunun birinci maddesini 
değiştiren 5605 sayılı Kanunun tadiline dair kanun tek
lifi (Milli Müdafaa ve Bütçe eneiiınenlerino) 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve Trabzon Mebm,u ls
mail Şener'in, Yabancı sermayeyi teşvik Kanununa bazı 
ilaveler yapılması haklunda kanun teklifi (İktisat, Tica
ret, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

İzmir Mebusu Pertev Arat ve 13 arkadaşının, Mebusluk
la birleşmesi caiz olmıyan işler hakkında kanun t>:ıklifi 

(Adliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Nafıa ve Ticaret 
encümenlerine) 

!Muamelesi 

20 . V . 1955 tarihinde 6602 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

6. VII. 1956 tarihindeAdliye En
cümeni mazbatası kabul edilmiş

tir. (E. : 81 - lçtima ; 2) 

28 . V . 1956 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F . : 70- !çtima 2) 

Dahili Nizamnanıenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
m.ıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümru kal
mıştır . 

30 . III . 1956 tarihinde 6706 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 2) 

Dahili Nizamnamenin 69' ncu 
maddesi gereğince hü.küınsüz kal· 
ml§ tır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddeai gereğince hükümiüı kal
ı:ıllftır. 



No. 

2/ 139 
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Rize :i\Icbusu lzzet Akçal ve 20 arkadaşının, Türk Ceza 
Kanununun 493 ncü maddesinin tadiline dair kanun tek
lifi (Ad liye Encünıcninr ) 

2/ 140 Ankara. :i\lebusu Aliye Tcnıuç:iıı'in, Korunınaya muhtaç 
çoct~klara yardım fonu kanun t~klifi (Dahiliye, Maarii, 

Mllamel('si 
----- - ----

Dahill Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hi:ikümsüz kal
mıştır. 

Sıhhat ve lçtimai l\fuavenet ve Bütçe enciimenlerine) 21. XII. 1955 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/ 141 Diyarbakır mebuslarmıu, Li ce kasabasın ın yerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (Dahiliyc, Nafıa, 1\fa
liye ve Bütçe encümenlerin<' ) 

2/ 142 Yozgad Mebusu Talat Alpay'ın, '!'ürkiye Cumhuriyeti 
Erneidi Sandığı Kanununun 55 V<' 66 ncı maddelerine hi
eer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (Maliye ve Büt
çe En cü menlerine ) 

2/143 İdare Amirleri İzmir Mebusu :Mehmet Aldemir ve Kü
tahya Melıusu İhsan Şerif Özgen'in, Biiyük Millet Mec
lisi Emniyet kadrosunu dahil bulunan nıemurlara fazla 
mesai ücreti verilmesine dair kanun teklifi (Bütçe En 
cümenine) 

2/144 Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, ınnYazzaf subaylaı·a. 
arazi verilmesi hakkında kanun teklifi (Milli Müdafa:.ı. 
Maliye V<' Bütçe erıcümenlerine) 

2/145 ~\lalatya Mebusn Nüvit Yetkin ve 5 arkadaşının, Basın 

Kanununun bazı maddelerinin tadiline v<' '6334 sayJlı Ku
numın meriyetten kaldırılmasına dair kanım teklifi (D1ı 

h ili ye ve Adliye <'ncü.menl<'rine) 

2/146 Elazığ Mebusu M. Şevki Yazman'ın, Milli Korunmu Ka 
ıumunun 608'4 sayılı Kanunla tadil edilen 30 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (Ticaret. Da-

(F. : 36- İçtima 2) 

20 . V. 1955 tarihinde 6610 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

Dahili Nizaınnameııin 69 ncu 
maddesi gereğince hfrkiimsüz kal
mıştır. 

16 . V . 1955 tarihinde 6565 sayllı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( lçtiına : 1) 

:W . V . 1955 tarihinde sahibi ta
rafından geri almınıştır. 

(F. : 28 -lçtima · l ) 

Dahili ~izamııarnenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiiküm,<>iiz kal
mıştu·. 

hiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 18. V . 1955 tarihinde sahibi ta-
rafından geri alınmıştır. 

(F.'. : 22 - İçtima : 1) 
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2/147 İstanbul Mcbusn Tahsin Yazıcı'nın, 1455 sayılı Askeri 
memurlar hakkındaki Kanuna ınuvakkat bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (Milli Müdafaa ve But
ı;:e rnci:imenlerine) 

2/148 Trabzon .Mebusu .Muzaffer Haruıı.oğlu'nun, .i\Iilli Korun
ma Kanununun tadiline dair olan 6084 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (Tiear'l, 

, 
Muamelesi 

4 . V . 1956 tarihinde 6729 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 2) 

Dahiliye, Adliye ve Bütc;e encüınenleriııe) 18. V . 1955 tarihinde sahibi ta
l'afından geri alınmıştır. 

2/149 'rrabzon 1\lebusn S:clmi Orbcrk'in, Subayler heyetine ınalı
sus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiııtirilen 10 
ncu maddesi ile Subay ve ·askeri memurların maaşla"'ı 

hakkındaki 5609 sayılı Kanunun 5838 sayılı Kanunla dH
ğiştirilcn 1 ve 2 nci maddelerinde değişiklik yapılınası 

halkkındaki 6557 sayılı Kanuna geçici bir madde elden
mcsine dair kanun teklifi (Büt<:e Encümenine) 

2/150 İstanbul Mebusu Hfı.di Hü man'm, Merhum Talat Paşa 
l'Ctikası Hayriye Bafralı'ya vatani hizmet tPrtibind<!n ma
aş bağlanması hakkında kanun teklifi (Maliye vr Büt<:l' 
f'ncümenlerine) 

2/151 Kars mebuslan Sırrı Atalay w İbrahim l"s'tm, Tii.rkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı madde',,_ 
rinin değiştirilmesine dail' 6422 sayılı Ke.nunun mel'iyct
ten kaldırılmasına dair kamuı teklifi (Dahiliye, Adliye. 
~Iaarif, Maliye ve Bütçr enci.i.ınenlerine) 

2/152 Tunceli Mebusu Arslan Bora'nııı, Subaylar heyetine mah
sus terfi Kanununun ll nci maddesine bir fıkra ekleıınıe
sine dair kanun teklifi (Milli Miidafaa Ye Bütçe encü 
menlerine) 

2/153 Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve iki arkadaşııım, Millet
vekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin tadiline w 
yeniden iki madde eldenmesine dair kanun teklifi (Dafı;. 

(F. : 23- İ<:tima : 1) 

20 . V . 1955 tarihinde 6611 ~·ayılı 

Kanun olarak kabul ')dilıniştir. 

(İçtima : 1) 

30. I . 1956 tarihinde Bütçe En
cüıneni mazbatası kabul edilmiş

tir. (E. : 63 - İçtiına : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince büküınsti.z kal
mıştır. 

23 . XII . 1955 tariliinde sahibi ta
rafmdan geri alınnuştır. 

(F. : 39- 1çtiına : ~) 

liye, Teşldlatı Esasiye ve Adiiye encümenlerine) 23. I . 1956 tarihinde sahibi ta
ı·afmdan geri alınmıştır. 

(F. : 49- İçtima : 2) 
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2/ 154- Diyarbakır i.\Iebusu Mehmet Hüsrev Ünal ve iki arkada
şının, İskan Kanununun bazı maddelerinin tadiliııe ve 
yeniden bazı hükümler iHivesine dair 6093 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinin tadili hakimıda kanun teklifi 
(Dahiliye, ·Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

lÇTİMA : 2 

TEKLiFLER 

2/ 155 Afyon Karahisar Mcbustı Kemal Özçoban'an, Milli Ko
runma Kanununun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 57 
nci maddesiyle 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 
69 ncu madde~erinin tadili hakkında kanun teklifi ('I'i
caret, Dahiliye ve Adliye encüınenlerinc ) 

2/ 156 

2/ 157 

Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in, 5421 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununa nıuvakkat bir madde eldenmesine 
dair kanun teklifi (Maliye ve Bütçe eııcüınenlerine) 

Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in 5422 sayılı Ku 
rumlar Vergisi Kanununa ınuvakkat bil' madde eklenme
sine clail' kanun teklifi (Maliye V<' Bütf:-c encümenh'
rine) 

2/ 158 Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, tıkokul öğretmeJı · 
~eriyle ilkokul öğretmenliğinden Gelip de Muhtelif de-

; 
receli okullarda ve Milli Eğitim Vekaleti te.şkilatınJa 
çalışanların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi (Maarif vr 13ütı:e encümen-

Dahili Nizaınnamenin 69 · ııcu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

6 . VI . 1956 tarihinde 6731 ~ayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

28 . II . 1956 tarihinde 6685 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

tçtiına : 2) 

28 . II . 1956 tarihinde 6685 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

lerine) 21 . .XII. 1956 tarihinde salıibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/ 159 Gazianteb l\Iebusu Si.Ueyman Kurancl'in, 3458 say1b 
Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair ]{anun teklifi (1\afıa ve Adliye 
encümenleıine) 

(F. : 104. İçtima : 3) 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 



No. 

2/ 160 

2/161 

• 
2/162 

2/163 

2/164 

2/165 

2/166 

H ulAMsı 

Konya Mebusu A. Falu·i Ağaoğlu'nun, Devlet memurla
rı aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağılı bir sayılı cetvelin Diyanet İşleıi 
Reisliği kısmında değişiklik yapılmasma dair kanun 
teklifi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Rize Mebusn Hüseyin .A.gun'un, 3788 sayılı Çay Kanu
nunun 4 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair 
5748 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle aynı Kanunun 
6133 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin tadili
ne . dair kanun teklifi (Ziraat, Maliye ve Bütçe encu
menlerine) 

·' . 

Kocaeli Mebusu Cemal Tiizi.in'i.in, Türk Ceza Kanununun 
370 ve 383 ncü nıaddcleıi.nin tadiline dair kanun teklifi 
(Adliye Encüınenine) 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 5887 sayılı HarclH 
Kanununun 125 nci maddesinin değiştililmesi hakkm
da kanun teklifi (Adliyc, Maliye ve Bütçe enci.imen
leıine) 

.Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in, hakiki ve hi.ikmı 
şahıslar tarafından yabancı memleketlerden mubayaa elli
lecek her nevi tayyare ve helikopterlerle bunlara ınütaal
lik teçhizat ve malzemenin Gi.i.ınriik Resmi ilc diğer vergi
lerden muafiyeti hakkında kanun teklifi (Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye ve Bütçe eııcümcıılerinc) 

Manisa Mebusu N afiz Körez Ye on arkadaşının, menafii 
· umuıniyeye hadiın hayır cemiyetlerinin çıkardıkları şef
kat pullarınlll tevhidi hakkında kanun teklifi (Dahiliye. 
Maliye ve Büt~c encümenlerine) 

Muğla Mebusu Yavuz Paşamehmetoğlu ve Samsun l\1ebu
su Muhittin Özkefeli'nin belediye kamuıu teklifi (Dahi
liye, Adliye, Maliye ve Bütçe enci.imeıılerinc) 

Muamelesi 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

25 . VI . 1956 tarihinde 6754 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(!çtiına : 2) 

Dahili Kizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümıriiz kal
mıştır. 

29. VI. 1956 tarihinde 6765 sayılı 
Kanuıı olarak kabul edilmiştir. 

(!çtima : 2) 

3 . XII . 1956 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 96- !çtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hii.ki.i.msüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hilki.inısüz kal
mıştır. 



• 
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2/1 67 Çonıh Mebusu Yaşar f+ümüşel vr altı arkadar:ıının, Belc
diye Gelirleri Kanununun 19 ncn maddesinin (B) Iıkru

sının tadili hakkında kanun teklifi (Dahiliye, Maliyr 
ve Bütçe encümenlerine) 

2/ 16 Çoruh Mebusu Ya~ar Güınüşel ve altı arkadaşının, Uihıı

ı·ük Kanununun 17 nci maddesi 6 numaralı bendinin (C ) 
fıkl'asının tadili hakkında kanun teklifi (Gümrük ve 

İnhisarlar, Mali~·e ,.f' Bütçe encümenlerinr ) 

2/ 169 

2/170 

/ 

İzmir 1\lebusu P ertev Arat 'ın, Gayrimenkul kirı;ıları hak
kındaki 6570 sayılı Kanunun muvakkat birinci madde
sinin ( Ç) fıkrasının tadiline dair kanun teklifi ( 'I' icaret, 
Dahiliye, Adli~rr. vr Bütç:e eneümenl crine ) 

Yozgad J.Vlebusu İhsan Aktürel ve Ankara Mebusu H a
zım Türegün'ün, 'I.'iirkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 80 nci maddesiyle 87 nci maddesinin (K) 
bendinin tadili hakkında kanun teklifi f}faliye ve Büt 
çe encümenleriııe ) 

2/171 Rize Mebusu !zzet Akı.:al ve Niğde Mcbusu Zihni Üner'in , 
Harcırah Kanununun 15 nci maddesinin değişti rilmesi 

hakkmda kanun teklifi (Milli Müdafaa, Maliye ve Biit·:r 
encümenlerine) 

2/ 172 <i-iresun l\Iebusu Abdullah 1zmen'in, bazı orman stH}ları 
nın affı hakkında kanun teklifi (Ziraat ve AcUiye ı:>ncü

rnenlerine) 

2/ 173 Giresun Mebwm Abdullah lzınen 'in , Harclat· Kanununun 
125 nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (Ad
liye, lVIaliye ve Biitı;c encümoıılerine ) 

2/ 174 Giresun 1\Iebusu Abdullah İzınen 'in, Hukuk Usulü' M:ı
hakemeleri Kanununun 5464 sayılı Kanunla muaddel qı 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
( Adiiye Endimenine ) 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 61) ncu 
maddesi gereğince hii.küm<ıüz kal 
mıştır. 

Dalıili Nizamnamenin (19 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ml§tır. 

9 . 1 . 1956 tarihinde · 6634 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükii.msüz kal
mıştır. 

20 . VI . 1956 tarİlıinde sahibi ta 
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 78 - 1çtima 2) 

Dahili Nizamnanıenin 69 nc ıt 

maddesi gereğince hüküm~üz kal · 
mıştır. 

29 . VI . 1956 tarihinde 6765 sayılı 
Kantın olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

4. VII. 1956 tarihinde 6769 ııayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 
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Giresun l\fcbmm Abdullah tzmen'iıı Türk Ceza Kanunu
nun 13 ncü maddesinin biriııci fıkrasın~n değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi ( Adli~-(> I!Jncümeninr) 

ldat•r Amil'lerinin, 1955 yılı Muvazenei Uınunıiye Kanu 
nuna bağ·] ı (A/1) İ!:}aretli ret vrlin Divam Muhasebat Reis
liği kısmında deği~iklik .'·apılması hakkında kanun t(>!difi 
( Bütı:r l<Jncümenine ) 

2/ 177 Kaı:ıtaınonu Mebusu l\iuzaffer Ku~akçıoğlu'nun, Türki.?e 
Cumhuriyeti Emekli Sandığ·ı Kanununun geçici 76 ncı 
maddesine bir fııkrn ilftvesinc dail' kanun teklifi (Ui1!1 
::'lfüdafaa, :Mali~·c Ye Bütr;e encümenlerine ) 

2/ 178 

2/ 179 

Denizli .\[rbusu Baha Al<şit'in, muayenehane açınıynn 

tabip vr diş tabipleıi.ylc ki.myageı· ve eczacılara tazmi
nat veeil nı esi hakkında kanun tckılifi \ 8ıhhat ve tı::ti 
ıuai M mwenet ve Bii t~c rneiimeıı ler:iıw ) 

Denizli :)Lebusu Baha ..Akşit'in, Sıhhat ve İçtimai Mu
aven(>t Vekilieti Teşkilat V(> ,\!Iemurin Kanununa ek ka
ııtuı teklifi ( ~ı lıbııt ve 1~;tiınai :\Juavenet n- Biit<:t' 

rncüıneıılt'riııe ) 

2/ 1 AO Denizli ~Icbusn Ha h n Akşit vr dört aı:kadaşının, Ast-

2/ 181 

sulıay Kanununa ek kanuıı tc·klifi ( ~Tilli l\Iüdafaa w 
Hütı:<> cneiinıel1'lcı·in(>) 

:\luğla :\1ebusn Yanız Paşanı<'hmetoğlu'nun, İlk Ye orta 
tedrisat muallinılrriııin teı·fi ve tecziyeleri hakkındaki 
1702 sayılı Kanunun 599 1 sayılı Kanunla değiştiril('n 

:3 ncü maddesinin (B ) fıkı'asıııııı ta.dili hakkın<la kanun 
1eklifi (l\laaı·i[ Yr Bütr.c en(•Ünwnlednc ) 

Muamelesi 

15 . II . 1956 tarihinde 6661 ::ıayılı 

Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

(İ<;tima : 2) 

16 . I . 1956 tarihinde 6635 sayılı 
Kanun olarak kabul edılmiştir. 

(İçtima : 2) 

21. XII. 1955 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 37- İçtima : 2) 

Dahili Nizaınnaınenin 69 nen 
maddesi gereğince hükiimsüz kal

mıştır. 

6 . VII . 1956 tarihinde 677 4 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

2:2 . VI . 1956 tarihinde 67 44 sayı lı 
Kantın olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

1. . IX . 1956 tarihinde 6837 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 2) 
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:>./ 182 :'oriğde Mebusu Ahmt't Nur-i Kadıoğlu'nun. 'l'ürkiye Cum
huriyeti-Emekli :::landığı Kanununda bazı . dcğişikliklür 

yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler· eklenmesiııl' 
dair 5591 ı;ayı~ı Kanunun 6244 sayıh Kanunla muaddel 
:1 ncü madflesinin tadili hakkında kanun tPklifi (1\fıı

li:ve VI' Büt~e eııeümenlf'ı'ine ) 

~/ 18a Zonguldak ~icbusu ( 'cmal Kıpçak vr !H arkadaşnıın. 
:-:)f'rnıayesiııiıı tamamı DC>vlet. tarafından verilmek suı·P
tiyle kueulan iktisadi teşekküllcrin teşkilatiylc idaı·e V(' 

muı·akabclcri hakkıııdaki :~460 sayılı Kanunun fi ı,c·ı 

maddesinin değiştiı-ilmesi hakkıııda k ann n teki i fi ( 1 k
tisat, i\la liyr ·v(' Büt(:r f'r11'Ü menlrı'i.ne) 

2, 184 Yazgad .Mebu:su Ömer Lütfi l<~rzurum luoğlu'nuıı, ~ı h hat 
ve lçtinıai .\T uavenct V c kaleti Teşkilat ve ıneınunı 

Kanununa bftzı hükiiınle ı· eklcnmcsinc ve 4862 sayıh 
Kanuna bağlı (1) sayılı cctvf'lde değişiklik yapılnıaı-.ı 

nır. dair kanun teklifi (Sıhhat. V<' t~tiınai ~uavrnet 'P 

Bütçe encümenl~riıw ı 

2/185 

2/ 186 

t:<;lazığ Mebusu :-::;eıahattin 'T'okeı· ve Konya ~1ebuı.u 

A. I~'. Ağaoğlu'ımn Türk Cezcı. Kanununun 481 nci nıad 

clesiııin tadili ha.Jdancla kanun teklifi ( Adliyr Biıwü 

rn e rı iıw ) 

.\luğla Mebusu Yavuz Paşamehmetoğlu ve iki aı·kadaşı 

mn Mebus !:3c(.}imi Kanuııu teklifi ('l'<'şkilatı [~sasiyt>, 

Adli:v<'. Dahili:v<• eıH·ünwnlerin<') 

2/187 Yazgad Mebusu Ö. Lütfi grzuı·umlul)ğlu'mm l<~ıııniyd 

(Tmum Müdüdüğii kadrosuna dahil ıncmmlıwa fazla 

mesai ücreti verilmesi hakkındaki G!JG4 sayılı Kumı

nun 1 nci maclclrsinin değiştirilmesine ve bu karıuı.a 

ınuvakkat biı· madde 'cklenmesine dair· kaııuıı teklifi 
( Dahiliye vr Bütc~<' (•nclimenlel'inr) 

M ua.ınelesj 

Dahili Nizamnaıneni11 o9 ncu 
maddesi gereğince hüküuı,üz kal 
mıştır·. 

6 . VIl . 1956 tarihinde M.uvakkat 
[<}ncümen maııbata.sı kabul edil 
miştir. m. : 73 - 1çtima 2) 

Dahili Nizamnamenin ti9 ncu 
ıııaddesi gereğinre hükümr;üz kal 
mıştır. 

6 . VII . 1956 tarihinde Adiiye l:<;n 

(•ümeni rnazbatas1 kabul cdilmi~
t.iı·. (E.: 81 - İ(,}tiına : 2) 

1 > alıili Ni zamnamenin 69 n cu 
maddesi gereğince lıüküm-,üz klll 

ımştıı·. 

:30 . I . 1956 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 
(F. : 51 - İçtima . 2) 



No. 

~/188 

2/ 189 

2/ 190 

-411-

Niğde Mcbusu Ali Ul vi Anlmn'ırı. Çiftçiyi Topraklan
dıırma Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (Ziraat, Maıtiyc ve Bütçe cncümenieri
ne ) 

Muğla ?llcbnsu Yavuz Paıjamelıınetoğlu 'nuıı , Üni
versiteler Kanununun 46 ncı maddesinin 6185 sayılı 

Kanunla değiştirilen (D) fıkrasının tadili hakkında 
kanun teklifi ( Maaıif b:ncüıncnine) 

Elazığ Mebusu Scli~ hattin 'I'okcı·'in, Türkiye Cuınhal'iyet i 

1<1mekli Sandığı Kanumumn 6-:1-22 sayıh Kanunla değişti

dlen 39 ncu maddesinin (B ) fıkrasının tadili hakknıdP 
kanuıı 1 eklifi (Maliyf' vı.> Bi1tçe encümenlerinc ) 

2/191 Elazığ :Mebusu Selahattin Toker ve iki arkadaşının. Kır

şehit; kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden hir vilayet ku
rulmasına dair kanun teklifi (Dahlliyc ve Büt<:c cnciı -

Muamelesi 
---- ··------

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
mad~i gereğince lıükütll.'Iüz kal 
ınlŞtır. 

Dahili Nizamnamenin tı9 ncu 
maddesi gereğince hükünısüz kal 
mıştır . 

Dahili Nizamnanıeııiu 69 ncn 
ınadd~i g'Creğince hükümsüz kal 
mıştır. 

mcnleriııc) 19. Vl. 1957 tarihinde Biitı:.e En· 
c.ümeııi tCllkeresi üzerine işlemden 

kaldırılmıştır. 

~/192 Kocaeli Mebusu Selami Dinçer ve iki arkadaşının, 'l'ürki 
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı madde· 
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna muva.kkat madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (.Maliye \'C Bütçe encü 
ınen leı·ine ) 

2/ 19a Konya .Mel:ıusu Abdül'l'ahma.n F'ahri Ağa.oğlu 'nun , Seçim 
Kannnu teklifi (Dahiliyc. Teşkilatı Esasiye ve Adlh·e 
l.'ncümenlerine) 

2/194 Muğla mebusları Yavuz Paşamehmetoğlu ,-c Turhan 
Akarca'nın, neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bazı cii
rümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun ilgası hakkında 

kanun t eklifi (Adliye J..Jncümcnine) 

(F . : 138 . İçtirtıa . ~~ ) 

13 . VI . 1956 tarihinde sahibi t a
rafından geri alınmıştır. 

(F . : 77 - İçtima : ~ ) 

Dahili Nizamnanıenin 69 neu 
maddesi gereğince lıükürruıüz kal· 
ınıştn·. 

Dahili Nizaınnameııin 69 ncu 
maddesi gereğince hiik:üınsüz kal· 
mıştır. 



-=- 4J)2 .-

No. .. f ·, Hulasası ,, . 

2/195 Ankara .Mcbusu _.\Jıye T<•ınuo::in 'iıı, Konuıına,\·a nı u h ta(: 
<:ocuklar hakkm<laki 5387 sayılı Kanunun bazı maddele
rinin dcği§tirilınesinc daiı· kanun teklifi ( Dalıiliye, 1\Lı
aı·if, Adliye, Sıhhat n· İ<:timai }luan·ıwt w Büt<;P L'ncii 

menkr·inc ) 

2/ 196 

1/ l!H 

Kastamonu Mebnsu iVInzaffcl· Ku~jakçıoğlu'nun, Türki,\1' 
Cünıhuriyeti Emekli Sandfğı 'Kanununa gcçic.l bir maJi!P 
iHivesiıw dair kunıııı teklifi (~aliye \"<' Biitı:t· cneümcu
lrrinc) 

Balıkesiı- :\Ichusn }fckki Said Esen'in, basın ~rolu il(• ilıll' 

nen HU<:ların affı hakJmıC!a kanun teklifi (~\dli~- 1' l•:n
ciimcnine ) . 

:Z/ 198 Seyhan )lebu<ıu Siııan Tckelioğlu'mın. Başn•kil w n-kil
lerin vazitt' ve ıw~<>uli,vetlcl'in<' dair kantın tPklit'i (TL'N-

:Muamelesi 

1.'5 . \r. 1957 tarihinde 6972 sa~·1lı 

Kamın ol~uak kabul edilmi§til'. 
( !çtiına ·= 3) 

1 

J3 . \TI.1956 tarihinde 6800 sa
.nlı Karnın olarak kabul edilıııiı:ı

ti.r. (1ı:tima : ' :2 ) 

L. Vl . 19!>6 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınnııştıı·. 

( .F'. : 7'!. . lı:tima : 2) 

kilatı BsasiyP \ '<' Adli~·c ı•ııriimenlel'iııe ) J3. U . 1957 tarihinde sahibi ta

rafından geri alıımu~t ır. 

2/ 199 Seyhan Mebusu Sinan Tckelioğlu'nun , Türkiyt> Cuınhn 

ı;iyeti Emekli Sandığı Kanununun 64- ncü maddcsi:ıin ctr
ği~tirilmesi hakkmda kanun tf•klifi (:VJilli 1iiirlafaa, )lıı. -

1 i~· e ' 'e Büt <:<' encünwıılerine) 

2/ 200 Tımceli , 1Iebusu Arslan Bonı:nın , askeri adli hakim! en· 
hakim tazminatı wı ·ilmcsi hakkmda kantın teklifi (.;\fiili 
}[iicla taa , Adli~·r vP Biltı-;<' encümPnlrrine) 

2; 201 Denizli j[ehusu Ahmrt Hameli Rancar ve 16 aı·kada~ınuı , 

Devlet memurlan arlıklarının t<'dıit \'(' tradLUiin<' claiı· 

olan 3656 sayılı Kanuna bağlı ( l ) sayılı cet ve1 ile tadil , r 
eklerinin Adiiye VekilJeti kısımnda değ·i~ikHk yapılmaw 
hakkında ka mm teki if i ( Adli;ve Ye Büt<;e cneiimeııle

ı·inc ) 

(1<'.: lHJ - 1<;tiına. 3) 

1 J . VJ l . ] 956 tarilıind(• 6795 sa
yılı Kantın olaı-ak kabul cclilmi~-

1 ir. ( tc;tima : ~ ) 

(). vrr. 1956 tarihinde 6770 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

( f<:tima : ~) 

30. [ . 1956 tarihinde 6651 sayılı 
Kamın ola.n~k kabttl edilıni§tiı'. 

(İçtima: 2) 
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:!/ :20:2 Dt•ııizli ~\h•lıusu ~\lııııet llnııııli :-4aııt·ııı· n .L5 arkadaşıınıı, 
llilkirnlrı· Kannınıııa t'k kannn tckliJi (Ad!i:·e Yr Bi.itc;P 
l~ıırünırn JeTine) 

l~lilzığ }lehmm ~eli\lınttin 'l'oker'iıı. Tii.rkiyc Cnmhmiyeti 
Bınekli Sandığı Kanununun bazı ınaddelerindr dcğ!,- !klik 
.vapılmasına Ye aym kaınıııa · hazı .Jıükümlcı· t>klenm:siııe 
dair knnuıı trklifi (::\üıarif. )faliye w Biitc;e eıırümenlcri
nr) 

l~lılzıil: )Jebusu Sclahııttin '1't>kcr'in,"J1cınnı"in Kamıınına 

t'k ii43~l sayılı lünıunuıı ~ nci maddesinin kaldırılm •ısııııı 

rlııir· kımun tPklifi (Dahili.''(' ve Biit<;r rnriimcnlerinC') 

:2 . ;!Q:'ı ~~luzığ ,)lrlımm Selahattin 'I'okeı • 'iıı, Fmumi,· miilh .tk . Ye 

hususi büt<;E>lerJP idare ı>dilcn daireler n' belcdiycleı·!e tk
tiso.di J)pv]et Tı>şekki.lllrrind<' \ 'P bUJ idaı·clere bağlı bnnm 

\'(• ınÜC'SS<'SPlcrde <:alı~anların fii~·a si faaliyette bnlunnıa
lal1!mı önlcnmesinP dair kanun tPklifi. (Dnhiliye n Ad-

Muamelesi 

Dahili .\Tizı:ıııuıoırıeniıı 69 nen 
maddesi g'{'rrğinee lıiiküınRüz kal
mıştır. 

Dahili :'\izamıuımeniıı 69 n<:u 
ına,ddE>si gereğin<~f:' hükiimsiiz kal
mıştır. 

Dahi1i :\i.zamnameuin 69 ııcu 

ın.addesi gereğince liüki.imsüz kal
mıştır-. 

li:vr ı'ncümcnlcıiııP) 30. I . 1957 taıi.hlnde sahibi ta 

l'afmdan geri alınmışt.H· . 

:2/206 'l';n:uı·nm .M.Plnısu Ahdülkadiı· Bı·;vul'f Ye 8 al'lcnda~ınııı, 
.. \ vnkatlık Kammuıırın + nl'i.i ınaddPsinin T•: bendinin dr-

... (P. : 114 · İ~tima : 3) 

ği~tirilııwRi hakkında kaıı un tekli ri ( Adli~·c J<Jnci.imcııinP ı .1 5 . U . 1956 tarihinde reddine 
dair olan Adliye Encümcni nıa.z

batMt kabul edilmiştir. 

:2/ 207 lstaııbul Mcbnsn Naei Kurt ,·r · iki al'lradafillllll, 3!l+ s0,\' 1· 

lı l-(afta Tatili l(anununun li~üncü maddesinin ta ·Hlint' 
dair kanun teklifi ( ~'alıı:ıma E ncümenine) 

~ 1 208 Konya. :\L(•busu Abdnnalıınaıı l<'ahı'i ..:\ğaoğlu 'ının, l\lua

ınclr V ergisi Kanununun 1 vC' 67 nci maddcleriylcı aynı 
Kanunun 4939 sayılı Kanunla değiştirilen 92 nci maddt>

sinin ta.dili hakkında kannıı tC'klifi ('J'i<:ııı·ct , ".\loli~ c w 
Bütçe enciiınenlerinf:') 

(E. : 65- İ(!tima . 2 ) 

:2 . 1 V. 1956 tarihinde 6710 Sityılı 

Kanun olara'k kabul edilmiştir. 

( İçtima : :2 ) 

15 . V ın . 1956 üı.ri h inde sa,hibi 

tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 85 - İc:;tima : 2) 



2/~W9 

2/210 

2/211 
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Konya Mebusu Abdurrahman Falıri Ağaoğlu'nun, Türk 
Ceza. Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 419 
ncu ve 450 nci maddelerinin meriyetten kaldırıhnası hak
kıncla kanun teklifi (Adliye Encüınenine) 

i\'iuğla ~ebusu Turhan Akarca'nin, Dış memleketlerde 
ziraat müşavir ve ataşelikleri ihdası hakkında kanun tek
lifi (Ziraat VA Büt«:ıe encüınenlerine) 

Seyhan Mebusu Sedat lları ve 7 arkadaşınm •. Turizm 
Umum Müdürlüğü teşkili hakkında kanun teklifi <Dahi
li.ye ve Bütçe encümenlerine ) 

2/ 212 Seyhan Mebusu Sinan Tckclioğlu'nun, J.<Jmekli, Dul V(' 

Ye tim ayhklarına zam yapılması hakkındaki 4992 sayılı 
Kanuna ek 5107 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin taeli
line dair kanun t.eklifi (Milli Müdafaa ve Bütçe encü
menlerine) 

~i vas ıııcbn~ları Ete m Erdinc ve Bahattin Örnek ol 'ım, 
+59R. 4620. ve 4621 sayılı kanunlara C'k kanun t\"klifi 
<Bütçe Encümenine) 

:U2l4 Van Mebwm Kemal Yörükoğlu v1~ 18 arkadaşının De\' 
Jet memurları aylıklarının tevlıit ve teadülüne dair olun 
3656 sayılı Kanuna bağlı bir sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adli ye V ekaleti kısmında deği!5iklik yapılınası 

hakkında kanun teklifi ( Adiiye ve Bi.itr,e An<'iimt'ııt.~. 

ri ne) 

:!/:.!15 Zonguldak Mebusu Necati Diken ve iki arkadal)mm, i~ 

Kanununun 5518 sayılı Kanunla deği,tiı·ilcn 13 ncü mad
desine bir fıkra ilii.vcsine dair kanun tı,ldifi (Çalışın n 

Encümcnine) 

Mua.mcıes= 

6 . VII . 1956 tarihinde Adiiye En
cümeni mazbatası kabul edilmiş

tir. (E. : 85 . İçtima . 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hüküınBüz kal
mıştır. 

Dahili Niznmnamenin 69 neu 
maddesi ~reğince lıükümsüz kal
mıştır. 

4. n . 1957 tarihinde sahibi lara 
fmdal1 geri alınmıştır. 

w. : 117- lçtiına. : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddehi gereğince hiikümsü.z kal 
mıştır . 

30. J . 1956 tarihinde 6650 ı;ıayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 2) 

Dahili Nizamuanıeuin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsim kal
mıştır. 



~o. 

~/216 

2/ 217 

:2/218 

Hulasası 

Zonguldak Mebusu Suat Başol\m, Devlet memurları ay
bklarınm tE'vhit ve teacHilüne dair olan 3656 sayılı Ka
ııunla buna ek 4644 sayılı Kanunda değişiklik yapılm:1sı 

hakkındaki -:1:988 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili 
nE' dair kanun t{'klifi (Büt<w Enciimenine) 

Zonguldak Mebusu Suat Ba~ol'un, umumi, müllıak V{' hn

ımsi bütçeli daireleı·le mütedavil sermayeli müesseseler. 
lktisadi DE'vlet Tcşekkülleri ve müesseseleri, scrmayes,
nin yarısından fazlası Devlet<' aidolan şirket V<' kuruııı

larla b{'lcdiycler ve bunlara bağlı teşekküllerc ait iş yerlP
rinde ~alışan i5çilere ilave tediy<' ~·apılması hakkmoa ka 
nun tPJdifi (Çalışma ve BütGc encümPnlerinE') 

l zınil' l\Iebusu .t\!bidin 1'C'kön'üıı, 3460 vE' 6212 sayılı ka
nunlarm şümulü dışmda kalan umumi. mi.ilhak ve lıusu~i 
bütçeli dairelerle nıütedavil sermayeli müesseseler, serma
_vesinin yarısından Eazlası Devlete aidolan şirket VE' k1 -
n:ımlarla belediyeler Vf' bunlara bağlı teşekküllere ait ııı 

yc1'lerinclr ~alışan iş~ilcrE' ilavr triliye .vapılması hakh:ııı 

ilaki Kanunun 1 nci nıadd<>~iıır hir fıkra cklenmesiıw oaiı· 
kanun teklifi (ÇI.llıışnıa FJnei:imenine ) 

::l/219 tzmiı· Mehusu Nuri,vr Pınal'·ın, Ünivrrsitelrl' Kamıııun~ın 
Ş8 Mİ macldesinc hir fıkra ilavesi hakkında kanun trklifi 
(Maarif vr Büt<:f' rn<·i.i.nıımlrrinr) 

~/220 

2/221 

Muğla Mebnsu Yavuz Paf)aıne-lımrtoğlu'nnn, ınt>murların 

sue<l.armdan dolayı haklarında yapılacak tahkikat w taki
hata clair kanun IE'klifi ( Dahiliyr v<> Ailli,vr ,enriiınrıı

lerine) 

Oazianteh Mebusu Süleyman Kuranel 'in, Oüzel Sanatlar 
Akademisinin Mimarlık ve Şehireilik Fakültesi halinr 
it'rağı hakkında kanun teklifi (Maarif. Naf1a ve Büt~r 
c.>ncümenlrrine) 

Munıneles~ 

Dalıili Nizall\namenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hüki.imsiiz kal
mıştır. 

6 . Vll . 1956 tarihinde 6772 sayılı 
Kanun olarak kabıli edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

6 . VIl . 1956 tarihinde Çalı§ffiH 

Encümeni mazbatası kabul edil
miştir. (E. : 74- İçtima . 2) 

L7. VI. 1957 tarihinde 7017 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(lçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiik:üın.süz kal
mıştır. 

nahili ~izamnamenin 69 ncu 
madde.r;i gereğince hükümsüz kal
ınıştn·. 
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2/ 222 İstanbul mebusları Ahmet Topçu ve Naci Kurt \ın , f~ Ka
nununun 5868 sayılı Kanunla değiı,tirilen 13 ncü maddt:>
sinin 6 ncı fıkrasnıın tadili hakkında kanun t<>klifi ((!a
hı;ıma Encümenin<>) 

2/ 223 Kocaeli Mebusu Ceınal Tüzün'ün, Devlet memurları ay · 
lıklarının tf'vhi1 ve teadülüne dair Kanunda değişiklik 

:vapan 4598 w 4988 sayılı kanunların bfızı hükiimlerinı ı: 

değiştirilmesi hakinndaki 5049 sayılı Kanunun 1 nci mail 
desinin taellline dair kanun teklifi (Bütçe En<'Ümenine) 

2/ 224 Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Gdiı· 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin tadiline ve bu kıı 

nuna bir madde ila.vesine dair kanun teklifi (Maliye \e 

Muamelesi 

Dahili :'-Jizamnamenin 69 ucu 
maddesi g-erE-ğince hüküınsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizanmaıneııin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal 
mıştu. 

Bütçe eneümenlcrine) ~ . XH . 1956 tarihinde s~hibi 

tarafından geri alınmıştır. 

2/ 225 BHizığ Mebuım Hüsnü Köktuğ 'un Aıstsubay Kanunuııun 

hazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek-

(F. : 109- lçtima. : 2) 

lifi (Bütçe Encüınenine ) . (2/ 180 ile birleştirilmişti ~ . ) 22 . Vl . 1956 tarihinde 6742 sayllL 

2/ 226 Elazığ ~Iebusu .Vf. :). Yazman'ın askeı·i öğrencilel'duı 

başan gösteremiyen-ler hakkındaki 5401 saydı Kaınuı.tııı 
:3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (Büt 
c:e Eneümcninc ) 

2/ 227 

2/ 228 

:-::livas Mchusn B. Örnekol vı> 1<.:. Eı·dinç'in , c;:eşitli ka 
nunlarda mevcut <:ocuk zamını ilc ilgili hükümlerde ce
ğişiklik yap1lması hakkında kanun teklifi (Bütçe En 
ci.imenine) 

Tı~abzon ;\1ebusu Mahmut Goloğlu 'nun Gi:imrük Mul:a
faza ve Muamele sınıfı memurlan teşkilat Kanununda
ki 3944 sayılı Kmmnun bazı maddelerini değişthcıı 

4632 sayılı Kanuna ek kantın tekılifi ( Bütı:;e Encüme
nine) 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(lc:tima : 2) 

:22 . Vl. 1.956 tarihinde 6744 say1lı 
Kamın olarak kabul edih:ni~ir. 

( İçtima : 2) 

Dahili Nizanınameuin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsi:iz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükii.msüz kal
mıştır. 



No. Hul8&ı8ı 

:2/229 ~<'yhuıı 11ehmnı Ahııwl 'l'op:ıloğlu H ii<: arkadaşuıııı, 
Drvlet nıemurhırı aylı killi'In ın t p,· h it ,·r teııdülüıw 

(hıiı· 8656 sayılı Kanuna hağ·lı (1) sayılı <·rtvrl H<' üıcm 
w rkleı'iniıı Dahiliye \TrkAlt'ti yjJfıyrllrt· nıC'nıurlcın kıs

mında değişiklik yapılıııuı<ı hakl<ındn kanun trkliri 
( Dahiliyı> \'<' Hiit<:<' rtıC"iiıııenlrı ·iıw ) 

2, 2:10 Afyon Karııhi1-wı · ;\l<?lmsu Rııa ('eı' t:Pl'iıı. mııhtelif ka 
mmlnrla knhul rdilmiıı olan ıııeccani telefonlann kaltfı 
rılımısı hakkında kanun teklifi ()lünakıılat w Büt~r 

rnrü m <?nl<?riıw 1 

:2, 1:231 Afyoıı Kaı·;ıbisaı · _}[pbwnı H. ız<ı ~\'l'<:el'iıı. 'l'üddye Cnııı 

huriyeti l~ınrkli :--\anclığ·ı Kanununun ıwi maddesinin 
(h ) r·ıkrıısının tlrğiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

(:Yinliye V<' Bli.t<:e encüınrnlcrine ) 

2/ 2:32 (.'oruh ı\1cbusu Hilmi Çeltikc:ioğ·Jn w :ı aduıdaşınm. 

Çol'uh dlayrti admm (Artvin) ola ı·cık değiştirilmesi 

hakkında kanTin trklifi fDahiliyP Enl'Ümeninr ) 

:1/ 2:33 izmit· ::\lebustl .Ahclullah ..Al<<?ı· "~" [{ize .\Jehusu İzıct Al, 
~al'ın. i\fadrn Kanunumın lf>O nci nuıddesinin (41\ ) beıı

dine biı· fıkı·a ekleıınırsinr dair Joıııuıı teklifi (Adliye. 
tktisat, 'rirn ı·<?t w .\1 :ıli ye <'l]('iim<•ıılerine ) 

2/ 234 Kayseri .\Jebusu HaJdn 1\nı·ın<?l'in. :-;uhaylar Hl'yetiııe 
..\1ahsus 'rerfi Kanununun f}R ı 1 sayılı Kanunla ıınıadclel 

J ne i maddesinin ( B) fık~·ası nın değ·iştil'ilmesi YC hu 
];.amma ge~ici bir madde ilavesi ha]{kında kanun teklifi 

Muamelesi 

2-l . ll . 1956 1 ari hi nde s<ıhi bi 1 a
nıfındmı geri alınmıştır. 

(F. : 56- 1çtima : 2) 

1 

Dahili Nizauıııaınerun 69 m~t 

maddesi gereğince hükümsiiz ka ı
mıştır. 

1 . lX. 1956 ta.rihinde 6843 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(1<;tima : 2) 

17 . U . 1956 tarihinde 6668 sayııı 

Kanun olarak kabul edilnlli?til'. 

(İ~tima : 2) 

15. 1J . 1956 tarihinde 6662 sayıh 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 

(Milli ..\lüdafaa ve Büt<;e rıwii.m<>ıılrıine ) ~±.II. 1956 tarihinde sahibi ta

ra n ndan geri a.lmm~tır. 

2/ 2::J5 İdan• Aınil'leı·i. lzınir :Jiehusu "\fehnwi Aldrmiı· Ye Ko
<·ıwli Mebusn .\Jüıh<?i Alnn'ııı , ı 955 ın ali yılı ::vıuvazen<?i 
Uınuıniye K anununa brığlı retvf'lledıı Tii.rkiye Biiyük 
)!"illet .\:feclisi kısm1ndn değişiklik yapılması hakkında 

•Jumnn teklifi (Bütçr .(;Jneünıenine ) 

(F. : 57 - lçtima : 2) 

17 . II . 1956 tarihinde 6669 sayıh 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 2) 



No. 

2/236 

2/237 

2/238 

2/239 

2/240 

2/0jJ1 

2/24!2 

458 -
H ulisası 

Kon)"a iMeıbusu Albdürra'hman Faıhri Ağaoğlu 'nllill, 
'1\ü:nkiıye Cum'hurii.y.eti Emekli Sandığı Kanununun ge
~ici 65 nci ma'Cl1desi 'hükmü•nden, tayin ve d.ernetlenmıesi 
M!i'lli lEğiıtiım V ak:Mıetirne ili~kin ·Özel Türik dkulları öğ

retmen~erinin lde faydalanmahı;rı ihaıkıkmdaiki 60114 sa
yılı K!anunun 1 ınci ıma:ddıesine fbir flikra Hav•esin€ dıa.ir 

kanun tek:Hfi ( ıMaHIJe ve ıBüıtç·e enciiırn~lerlinıe) 

Kooaeli M~busu Selami Dinçıer ve Kıonya M'Efuusu 
Re·yihan Gölmnenıoğılu'nun, AvuJkatlı!k Kanununun 15178 
sayılı KanuınJa değiştirHen 21 ınci maddesi'nin ibiırin·ci 

f:ılkrasımn badili 'hakıkında •ka.nun ıt,eklifi (Adliye En

cümenane) 

ıE:tazığ Mebusu M. Şevki Y azmaıı voe Hüsnü Gölktuğ 'un 
Askcı:i adli hakiınlcre hakinı ödeneği verilmesi Jıakkın
da. kanun teklifi ( Aciliye Enriimcnine', (2/242 ile 
birleştiri~ıniştir.) 

Erzurum ıM.ebusu 'FAıat Tun0el 'in Harcwalh Kanununun 
7 nci maddesi ile lbu ıkanuna fbağılı 1 sayılı ıeetvıe1de de
ğti§iiki.lilk y;a;piJ!:ması hakıkınd-a !kanun teklifi (!Bütçe En
cüm~e) 

'İzmir Mebusu İ1hıan ıSipahioğlu'nun, Tıüı,kiye CUfiil!huri
yetıi lEmeık:Ji Sandığı Kanununun 78 n:ci rmaıddesirrin 
değiştirilmesi 'ha'kkında ıkanun telklifi (Maliye ve IBüt~ 
eneüınenlıeıine) 

lzmiT Me!busu Nurliye Pmaı- 'ın, mürl<ıiyıe Cumhuriıye:ti 
Emelkli Sandığı Kanununun 32 nd maddeSine bir fıQr
r.a eklenmesi ·v(' ~3 nc-ü ımaddesin'de değiŞilklik yapll
ması ·ha!klkınc1a lkıa:nun teklifi '(MaJ1iye ve !Büıt'()€ ıencü

menl(lrine) 

Kay-seri ıM el?usu Hakkı Kurmel'in, Askeri ıaı<fli hrukimle·re 
hakim öden~ği verilmesi hakkında kanun teklifi ( Acl-
liyt" Encümcnine ). (2/ 238 ile birleştiıilıniştir.) 

Muanıel~i 

l7. VIIJ . 1956 tarihinde l'eddi 
hakkında:lri Muvakkat Encümen 
muzbatası kabul edilmiştir. 

(E. : 90- İçtima : 2 ı 

27 . II . 1956 tarihinde sahibi ta 
ı·afından geri alınmıştır. 

(F. : 60- İçtima : '2 , 

6. vn. 1956 tarihinde 6775 sayı h 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kaJ 
mıştır. 

2. IV . 1956 tarihinde 6711 sayılı 

Kannn olarak kabul edilmiştiı·. 

( İ~tima : 2l 

Dahili Nizamnamenin 69 n<•ıt 

madde..c;;i gereğince hükiimsü.z kal 
mıştıı·. 

6 . vı ı . l956 tarillinde 6775 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştiı· . 

(lçtimn · :..' 



No. -
2/2413 

2/244 

2/2~ 

2/246 

2/ 247 

2/24R 

2/ 249 

2/250 

~ . 

- 469 .~ 

HulAaaaı 

ıKionya Moelbusu Aıbdürra.hma.n Faili ri Ağaoğlu 'nun, Türk 
parasının ·kıymetini iroruma ·haiklkmdıa!ki ıkanun ,Wfklıiifi 

(T<icaret, Adliıye , Maliye ~ Biltı}e eneüm.enlerine) 

ıMıaniısa Meıbnsu Yunus Mua.mmer Aıla'kanıt ' ın, İçtinı!l!atı 
Umumiye Kıanunuuun lb8ızı madde'lerinin değiŞtiri;Jımesi 
v~ !bu 'kanuna lb(ı·zı maddelıer ila:vesi b.ıaıkkı'll'da rkamm 
ti!<kliıffi (D ahi'li ye ve Adli:ye enıcümenlıerine) 

•Muş ıM~busu Şemsi Ağaıoğılu '.nun Ge'lir V ergisi !Kanu
nunun 6247 sayıh K ·a.nun'la ldeğ:iştirilen 2'l ncıü madde
~nin 1 nnmarıalı ibendinin doeğiştiıı:ıilnnesi ıhaJk,kındıa ik:a
nun teıkHfi '(Matiye ve IBüt~e ·eıreüımenleriınıe) 

V an M-elbu.su ·Muhli.s Görootaş 'ın Hayvanlar 
'Ka;nununun lk:aılıdırılm:asma dair ıkanun ~eklifi 
Marliyıe vıe !BütÇe enciimoenlıerine) 

v.eılg'isi 

(~·raat. 

Muş Mc>bmm Şemsi Ağaoğlu'ıınn, lL İdaresi Kunuııuıııın 
42 nci maddesinin (E ) bendinin değiştirilm esi halckııvtıı 

kanun teklif i ( DahiliyP Bnciimenine) 

Amasya ınebusları Kemal Nren ve Faruk Çöl'ün, Taşkııı 
sulara ve su baskmlarına. karı:ıı korunma hakkındaki 4a73 
sayılı Kanı.ınuıı ikinci maddesinin değiştirilınesiJll' ,.e bu 
kanuna muva.kkat bir madde eklenmcsinc dair kannn tek
lifi (Nafıa , Dahiliye ve BiitGe endin{enlerine) 

~eyhan Mebusu Mehmet Oı.ıaldı ' nııı, Çnkuı·o,-a Üni.vcrsı 
tesi knnılnl)u hakkmd a kanun tclclifi (Maarif \'ı' Büt~e 
cnciimenlerine ) 

Ankara Mebnsu Aliye Tenmçin ve IWi.zığ .Mcbmnı Önw r 
.li'arul\ Sanaı;ı'ııı, koy cııstitülcrindcııı mezun oğretmcn vı 
sağlık memurlarının maaşlarının intıbakmc dair kanun 
teklifi . (Maarif, Rıhhat vt• İGtimtıi Muııvent?t V<' Bütçe 
t>nci.imenlerine) . 

tt ı>> 
'- -..ı..! ..... 1 , .. ~ : •.. ·' ' • • 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

Dahili Nizamnamcnin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştıl'. 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır·. 

Dahili Nizamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır . 

22 . VI . 1!)56 tariirinde 6738 sayılı 
Kanun olarak kabul edilıniştir. 

(!çtima : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 nc•ı 

maddesi gereğince hü.küıruıi.i.z kal
mıştır . 

Dahili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hü~msüz kal
mıştır. 

25 . J . 1957 tarihinde 6888 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

r t~tima : 3) 



- iao -
No. Hu13sa.sı 

:.!1 :.!51 h:mir ::\fehusn ('ilıml Baban \'(• iki arkada~ınııı , Xlınırt 

Fahri Ör-çelik ·e vıd ani h izmrt t rr1 ihindrn maaş ta hsı ı-ı i 
hakkında kanun teklifi C\fali)·e n ' Büt~r encüml'nl r
rinf' ) 

2/ 252 ıongnldak Mebusıı Bdibe Sayaı- 'ın, Bezacılar 1·e t • czaııc·· 

lt' l ' hakkındaki 6Hl7 sayılı Kanunnıı 36 n ' 37 nci ıııaddt ·

lerinin değiştit-:ilmesin c daiı· kanun trklifi ( Sıhlıat l ' t ' 

1c:timai :MnaYcnrt \ "C ~\.dliyr cneiimcıılrrin<' ) 

2/ 253 Bursa Mehusn Müfit Eı·kuyıimrn Ye 1 G arkada!jınm, 'l'ür
Jci~·e Cumhnri~·<'ti J~ın<'kli Sandığı Kanımunun 5!):)'1 ·n 
w 624-! sayılı kanunlarla tadil edilen 1:3 nci maddesinin 
«İ» iı;aeetli bendinc bir fıkr-a eklC'nmesi hakkında kanun 

Muamelesi 

Dahili Xizaıııuanı<'ııiıı G9 nru 
madde-si gereğince lıüküınsiiz kal 
mıştır. 

Dahili Xizaınnanıenin 69 ııcu 

maddesi gereğince h ükiiınsüz kaJ 
ınıştıı·. 

teklifi (:\[ali;n' \ ' <' Blitç<' Pnclim<'rılel'ine ) J1. VJ l . 19fi6 tarihinde sahibi ta
nı fından geri alının ıştıı·: 

2/ :25+ • I~H\zığ :\It"busn Ürn0ı· Panık. Hanaç'ın , Sıhhat Ye L<:tirnai 
}hıavenPt Veknlrti t{'Şkiliıt V<' memurları Kanununa hfi. l'.ı 

hükümler l'klenme~ine ve -t-258 sayılı Kanuna bağlı kadı·o 
<'<'1 w llerinin deği\)ti rilınrsi ll<' dair +86:! s·ayılı Kı.ın untı 

bağlı «l» sayılı crtwldr rl<:'ği~iklik yapılınasına n · 3017 
sayılı Kamuınn 60 nrı maddesinin tadilin<' da.ü· kanun 
teklifi ( Sıhhat \ ' C İ~tiınai }Jııa ,·e net YC Büt ~c enciimeıı
leı-inr ) 

·>j?!:")~) 
..J -· ~ KO(·a<'li }lebusn Xüıdıct Akın w :) aı·kadaşınııı, Xakil \ 'd· 

sıtaları hakkındaki 3827 sa~rılı Kannııa hağ'lı ~d » sa~ ·ılı 

cetYelde drğişiklik yapılınası hakkınila kanun 1<'klifi 

( Bütı:c Tıiıwiimeninc ) 

2/ 256 Uiresuıı l\iebmm Doğan Köymen'in , 'l'lirkiy<' Cuınlnıı·iyi'··- i 

Bmeldi Sandığı Kanununa 6216 sayılı Kanunla eklcn<'n 
geçici 88 nci maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

(P: : sa- İçtima : 2 l 

'.!.7 . llJ . 1957 taı·ilıindc 6943 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştil'. 

( İc,tima : 3) 

Dıı hill ::--Jizamna ıneııin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 

' .. 
teklifi (Mali~re Ye Bütçe enciimenlcrine) 20. Vlli. 1956 tarihinde sahibi 

taratmdan geri ahnmıştn·. 

:2/ 257 Samsun )Jebusu T<'vfik ileri 'nin, Mil ll Sarayla e \'e }1 -;i · 
zelerin bir (Tmum :\iüdürliik halinde Başvekiliete bağ:ı 

olarak idaı·esi hakkında kanun teklifi (Maarif, .:Vfaliye 

ve Bütçe cnciimenlerine) 

(F'. : 86 -1çtima : 2; 

Dahili Niıamuaıncnin 69 neu 
addesi gereğince hükii.msüz kal-

.ıll§br. 



No. 

:!/ 25H 

~/259 

-461-
Htıl3sası. 

Bolu :.\1.ebusu İhsan l+ült'%: vr üı: arkada •. ının, DcYlet Or
man işletmelerince satılan orman mahsullerinden 'ilfıyı t 
hususi idarelerine hisse tefrikı hakimıda kanun trkJ ifi 

(Zil'nat, Dahiliyc, Mali:vr ,.<, Bütı;e eneliınenlerine ) 

Buı·sa . .\lcbusu ~lüfit Brkuyumeu vr 'fun(·di U ehnsu 
Fethi Ülkü'ni.i.n. Alioğlu Hüı:ıeyiıı Yrşiltcpe·~-r v ai ani 

hizmet teıtibiııclcn a,vlık hağlanınm;ı hakkııııla kııııuıı 

1rkHfi (.\lrıliy1 ' Vt' Hüü:f' PıwiinH"n'lcı-ine ) 

2/ 2(i{l .\[uğ·la ..\lelıusu Yavuz Paş<ını ehnı etoğlu 'nnıı v ila~·e t ÖL~el 

~/~61 

. 

idarclel'i kamınn teldifi ( Da lıiliyr. ::Vlalit(' Ye Bii t (:ı> 

e neüııwnleı·iıH') 

:-\i yas mclıusla ı·ı Bahattin Örn e kol n• 
<,'arşı w ıuahalk lwk<:ileı·i hakkmdıı 

Et cm Erdin~: 'iıı, 
kııııun trklil'i 

(Dahi liye . . \J ali yP ve Biit<:c <'Hiiınenlrl'i ııc ) 

2;262 ~eyhan .\l!'husıt ~inıın 'rekelioğlu'nuıı , ~uba;dar Y<' As-

2/ :26:3 

k eri mrıııudarın maa.şatmıı tlaiı· olan 1·l53 sayılı K ann

na ek :366J sayılı Kanuııun :2 nci maddesine bit· fılna 
ilave~iıw duiı· kanun trklHi r ~filli }iüclataa ve l~ii.l ı·t• 

cnciimrıılniıw ) 

Seriımı )lı-bmm !-iinaıı Trkelioğln'nun , 'l'ürJd~re (\ınüu

l'iyeti Bmrkli Sandığı Kamınuııa ınuYaklnıt biı· ıııaJdı · 

e kirnınesi hakkında kaıııtıı h • idi i'i (..\fali,Yt' w Bii.tı·e 

eneiiııwııleriııe ) 

2 / 26+. ldar·e Amiı·lerinin, 19.);) mail yılı .Jim azenei l-nıuıniyt· 

Kanunmııı lıağlı (.\/1 ) n· (A / :! ) İijaı·etli t·etwlleriıı 

n . .Jr. .\I. losnıında değişiklik ;· apılnııısı hakkıııtla kıı 

ıııııı teklifi (Bi.ih:<' ~~nciinıt• ııiııe ) 

Muamelesi 

Dahili Xizaıunaıııeııin 69 n e tı 

maddesi gPreğinre hü kiinıRii~ kal· 
mıştır·. 

Dahill Xizaıunameniıı 69 nc·n 
nıaddrsi ~ereğince hüki.tnısii:r. kal 
ııııijhe . 

Dahili Xizaıunamenin 69 ıwu 

maddesi geı'\'ğince hükiimsüz kal -
ı ııışttr. 

• 
1 ~ . Xll. 1956 tarihinde sahiple ı·i 

1 arafından geri alınmıştır. 
( }'. : !01 - tı:t ima : 3) 

Dahili Xiuıııınanıenin ım ııeu 

maddrsi g<>r·eğiııee lıükiiımıiiz kal
ııııştıı· . 

B'i.itı:e ~~nrümeniniıı ~ . VT l . 195.) 
tarihli yazısı ilr aynı ınahiyettcki 
h ir teklifin 67 ·tü' sa.~·ıh Ka mm ola 
ı·ak kabuJ PdilınE'si ii%:ı>rinp mnı 

melroPn kaldırıldı. 

(1•'. : RO - tçtima : ~ ) 

17 . II . 1956 tarihindt' 6669 sayılı 

Kanun olaı·ak kabul edilmiştir . 

(İçtima : 2) 



No. 

2/265 

- 462-
-- ' ... 1 H ulisası 

İdare Amirlerinin, 1935 Mali yılı Muvazenc.i Uınuıniyı' 

Kanununa bağ h A/ 1 ve A/2 işaretli cetvellerin Di
vanı M:uhasebat Reisliği kısnunda değişiklik yapılına 

sı hak km da kanun teklifi (Bütçe Encümcninr) 

2/ 266 Çankm )lebmıu Kenan Çığmaıı ve Bolu Mebusu Lfıtfi 
Oğultüdt'ün, Türkiye Cumhuıi.ycti B}mekli Sandığı 

Kanununun 7 ı.ci maddesine bir fıkra eklenmesi hak 
kmdı-ıki 6015 -;ayılı Kanunun biıinei maddesinin değiş

tirilmesi hak km da kanun teklifi (Maliye vr Biitl:e (' ll 

eüuıcnlcrirıc) 

'2/ 2G7 (_'onun .\1cbusu Hüseyin Oı·takeıoğlu 'ııun. Tapulama 
Kanununun 63:35 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü 
ınaddcs~nin ( DJ fıkrasının tarlilinc ve 5602 sayılı Kıı 
nuna 6335 sayılı Kanunla eklenen maddenin kaldııı.lma

sına dair kanun trklifi ( Dahiliye n Adiiye cıwümerı
lerinc ) 

~/26!:1 {)Ol"ULH Mebusu }lustafa Kemal Bibeı·oğlu 'nuıı , paı·a 

veya para yerine kaim olan kıymetli cvraka veya damga 
ve harc pulları veya zikıymet eşyaya veya bilfnnuııı 
ayniyata vazıulyed bulunan adalet nıemurlarına kasa 
tazminatı verilmeı:ıi haklmıda kanun teklifi ( Adliye. 
;\!aliye H Büt<:t> t>ıwi.imeulerine ı 

; 

:l/269 !dare Amiri Kocaeli M r-husu Nüzhct . Akın'ın, 1955 ma
l} yılı :.\1uvaz<'nl'i Unıumiyc Kanununa bağılı (A/ l) ü:a
retli <'etvelin Riyaseti Cumhur kısmında değişiklik ya
pılnıaRı hakkındı-ı kanun teklifi CBiitr,e Encilmenine l 

2/270 · '>iğde ~{ebusu Hasan Hayati Ulkün'ün, Hayvan lıır

sızlığmın men'i hak kındaki 5617 sayılı Kanunun 13 ıı<·ü . 
maddesinin tacliline dair kanun telklifi (.Adliye Encü-
menine) 

Muameleili 

17. II. 1956 tarihinde 6669 sayılı 

Kannn olarak kaıbul edilmiştir . 

(İçtima : 2 ) 

Dahili Nizamnamenin 69 ııeı .ı 

maddesi gereğince hükümsüz kal 
ml§tır. 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

Dahili Niıamuaınenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükünuıüz kal 
mıştır. 

17 .' II . 1956 tarihinde 6669 sayılı 

Kanun olarai< ka.bu1 ~edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

6 . Vll . 1956 tarihinde Adiiye 
Encümeni mıı.zbatası kabul edi! 
miııtiı· . m. : 77 - t<ıtimn : :!) 
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lhıı·~>a :\l cbwm :\Lüfit I~ı·kuyıımeu , . t Bilecik Uebt.su 
Yümııii. Üresin'in, Subaylar Hcyetint' mahsns teı-fi Ka
ııuıınııun :JiiiJ sayılı Kannnlı:ı değiştil'ileıı 10 ncu ıuad 

desi ilc subay l ' l' askeı·l menıul'laı·ın maaşları hakkın

daki fifi09 sııyılı Kanunun 5R:J8 sny·ılı Kanunla dcğiştiıi 

leıı l ııd ve :2 aci maddelerinde değişiklik yapı1nu.sı 

hakkındaki 6537 sayılı Kanuna gcı;:ici biı· madde ddcıı -

ııH'sine daiı· kamm teldiri (.\lill1 ..\fi.idafaıı v<• Büt<·P 

Muameletri 

t- ııcüınerıl<'l':İ ne ) 1 J - VII . 1956 tarihinde sahibi b 
ra fından geri alınnuştır. 

'2/27'2 gıazığ Mebusu Hüsnü GÖiktuğ ve Rize Mchnsu tzzet 
, \kc: al'ın, Fıuibaylar heyetin<' mahsus terfi Kanumınun 
ll nci maddesini değiştiren 4554 sayılı Kanuna ek 
4798 sayılı Kanunun ek hirinc•i madclesiniıı tadililw 
ve ek 2 nci nıa·ddcsiylC' geçici maddesinin kl'ldırılma
sıııa <hdr kanun teklifi (Milli Müdafaa vP Ri.1t<.:P 
ı>ıwilııı en lt'ı·inc ı 

2/273 

2/27fı 

2/ 276 

Elazığ Mebusu Hüsnü Göktuğ ve Rize l\fcbusu tzzet 
AkçaJ'ın, Subay ve asker! memurlarm maaşatma daiı' 
1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanooun 2 nci ınad 
des] ile bu maddeye bir fıkra eklenmesi bakkıncla:ki 
6542 sayılı Kanunun tadiline dair kanun tekllifi (Milli 

Mi.idafaa ve Bütı;e encümenlıerine) 

'l'okacl Mcbusu Hulüsi Bozbeyoğlu'nun. M::aş Kanu
nuna eık 487!-l sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nd madclele
ı'iniu değiştil'ilmrsine Vl' bu kanuna bazı gcl:ici ınad 
<leler eldenmesine dair 5585 sayılı Kanuna geçici bil' 
ıııadde ilavesi hakıkında kanun teklifi (Maliye ve 
Bütr:e rndhnenlerin(' ) 

Giresun M.ebu~u Doğan Köyıınen'in, Gıda Maddeleri 
'l'iirk Anonim Ortaklığı kanunu teklifi (Ticaret Da
hi1iye. İktisat, Maliye ve Biitcye encüımenleriııe ) 

Niğde Mebusu Sadeıttin Ertm ve iki -arkadaşrnm, 2514 
sayılı Divanı Mulıasobaıt Kannınuna ek kanun tc·klifi 
( Divam J\fnhasebat vr Biitr:e en cilmenleri ne) 

(F. : 82- İçtima : :!) 

22 . VI. 1956 tarihinde 6743 sayttı 
Kanını olarak kabul edilmiştir. 

( lçtima : 2) 

• 

Dahili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncıı 

madde~i gereğince hükümsüz kal 
mıştır . 

20 . VI . 1956 tarihinde sahibi ta
ı·afından geri alınmıştır. 

(F. : 79 · İçtima : ~) 

~.VI. 1956 tarihinde 6736 sayıh 
Kanun olımı;k kabul edilmiştir . 

t İl}timıı : 2 ' 
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Giresun )'[ebusu Abdullah İzmeıı'in. Atıeşli Silahlaı· vc 
Bıçaklaı· hakkındaki Kanuna gcçiei hir madde e,l<Jcıı

mesine Jaü· kanun teklifi (Da'hiliye n Aclliy<' rncü
ınenlerine) 

'2/ 278 Konya .J{ebusu Himınet Ölqnıen'in, Şeker Kanunu tek
lifi (İıktjsat, Gümrük ve İnhisarl:lr. Dahiliye, Atlliye. 
M:ıliye Ye BiitÇ;c enciinıenlednc) 

~/'379 Balıkesir }lebusu Ahmet Koeabıyıkoğlu'nun. 'l'ürldyr 
Cumhuriyeti Emekli ~an dığı Kanummun 102 rı ci mad
desindeki hiı· yıllık nıüddetr ycnid<;ll altı aylık YC ge
\:İci 65 w 68 nci maddelerinde yazılı ınüeac:wt i<":iude 
yeniden Ü<": aylık müddet ver·ünıesi hakkınde~ kanun 

)fuamele<ıi 

+ . VJ J . 1956 tarihinde 6768 sayı] ı 
Kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

'22. VI. 1956 tarihinde 6747 sa:vıh 
Kanım olarak kabu.l edilmişbı:. 

(İçtima : 2) 

te'klifi (Maliye Ye Büt<:e eneümcııleıinc ) J 6 . I . 1957 tarihinde 6881 say ıl ı 

2/ 280 Çoı"tlıu J[ebusu Hüseyin Oı·takcıoğlu'nun, H:ılk Ban
kası ve halk sandıkları hakkın~laki Kanunun 5652 sa

yılı Kanunla değiştirilen birinci maddesiyle ikim·i 
maddeııinin (A) bendinin tadili hakkmda k~nun tek
lifi (Ticaret, Malıiye vr Büt<":e cncii.meııleriııe ) 

:2/ 2Rl Denizli .\Iebusn Ahmet Hanıdi ~ancar\n, Halümleı· 

Kanununun 70, 71 ve 7:3 ncü maddelerinin f1eğiştil'il-

Ranı ın olarale ka bııl edilmiştir. 

(İçtiına : 3) 

3 . Xll . 1956 tal'ihinde 6854 sayılı 
!(anun olaı·ak kabul edilmiştiı·. 

(İ()tiına : 3) 

mesine dair kanun teklifi (Adli ye En cü meniııe ) 13 . VTT . Hl56 tarihinde 6798 sa

~-ılı Kanım olaı·ak kabul ediJmi~. 
tiı·. (f~tima : 2) 

2/ 282 İstanbul :Mebusu Nazlı 'rlahıu· ve i.'l<.i arkada~ıııın. Bftzı 
kisvelerin giyilenıiyec\lğhıe daiı· 2596 sayılı Kıınunuıı 

f> ve 6 ncı maddel€ıinin tadili haklnnda kanım trklifi 
(Dahiliye Enci.imrniııe) 

'2 / 2 3 Y ozgad :i\Iebusu Ömeı· LCı.tfi Erzurumluoğlu 'nun, Al ali
.ve Bakanlığı kut'Uluş ve göi·evleri haJkjkındaki 2996 sa
.vılı Kanunun pazı nıa<1:deleıi.ni11 değiştirilmesine ve hn 
kanuna 'bazı maddelel' elüenmesinc dair' 5655 sayıılı Ka
utma elk !kanun te'kHfi (Ma!liye ve Bü't<;e cneümenleı·ine) 

Dahili ;\Ti;mmnameniıı 69 ncH 
maddesi grrrğinı·r hükliınsii.z kal
nııştıe. 

5 . J V . 195-t tarihinde 6995 sayılı 

Kanun olarak kabuJ edilmiştir. 

(İçtima : 3) 
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Zongu'lda!k Mebusu Ediibe Sayar'ın, hususi ot()molbil
lerden vergi ruhnınası ve .bu sureitle temin olunan melb
lağın Çocuk Esirgemıe Kurumuna devri hakkında ka
nun >teklifi (Dalhileyre ve Ma:1iye ve Bültçe encümen
lerine) 

2/ 285 Aırta;lya Melbusu Keııan Akmaırlar'ın, askeri memur
ların sulbay sımfırna nakiUeri :haılrlkınıda kanım telldıiii 

Muamelesi 

Dalıili Nizamnamenin 69 ncı. 

maddesi gereğince hükümsüz ka.i 
mıştır. 

(Mil1i Müdafaa ve 'Bütçe encümeıılerine) l3. VII. 1956 tarihinde 6801 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmi::ı

tir. (İçt.ima : 2) 
2/ 286 Kacae'li Melbusu Ehem Alican'm, Gelir Veı•gisi Kanu

numm 32 nci ve 89 ncu maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (Maliy e ve Bü'tçe eııcümenlerine) 8. II . 1957 tarihinde 6908 sayılı 

2/287 Manisa Me!busu Yunus Muammer .A..lakanıt ve •5 arkad.a
şımn, Mebuslarııı mail beyanmda ıbulun:ma~ları hakikın

da •kanun teklifi (Dahiliye, Te§'k;i:ıatı Esasıiye ve Ad
liye •encümenlıeriııe) 

2/288 Manisa Mebusu Yunus ıMnammer Ala'kanıt'ın, MilietNe
killeri Seı:iıni Kanununun •bazı maıddelerinin değişti

ıi.lınc'sine ve bazi mı:ıddeleriniıı k.a:ldırl'lınasına da.ir 6428 
sayılı Kamunun ilgası ve bunun yerine 5545 sayılı Se
<":im Karmmuııun eski IJıü!küımlel'İniıı a;ynen meriyete 'ko
nulması 'haikkında 'kanun <teklifi (Dalhi'lıiye, Teşkilatı 

F:sasi1yC' ve Adli ye encümeııler]ne ) 

2/ 289 Traıbzoıı Meıbusu Selaha.tıtıin Ka.raıya;vuz 'un Türk;iye 
Cıınılhuriyeti Emekli Sandığı Kanununtın 12. nei mad
desiyle muva1kkat 63 nci mwc1d esinde cleğişildi ıl< yapıl

ıııMn lıakkrnıda kanun t eklifi ( Jra.Ji<yc YC Büt <: t' ~neü-

2/ 290 

-. 

mrnl r ı·inr ) 1 

Tekıirdağ Mebusu Sa.mim Yücedere ve İstanbul Mebusu 
N ec:ıni .Ateş 'in, G ayrimCilllkul 'kira:ları hakkındaiki 6570 
sayılı Kaınuna 'bir maçlde ilavesi hakkında kanun te!k · 
lifi (Da:hiliye Encümcnine) 

Kanun olarak kabul edilmiştir . 

(İçtima : 3 ) ' 

24. V . 1957 tarihinde reddine 
dair olan Adliye . Eııcümeni maz
batası kabul edilmiştir. 

(E. : 118 - lçtima : :) ) 

Dahili Nizanınameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal

mıştır. 

Dahili Nizamnaıneııin 69 ncu 
maddesi gereğince hükünuıüz kal 

mıştır. 

4. VII. 1956 tarihinde 6767 sayı: ı 
Xannn olarak kabtJl edilmistir. 

(İçtimn : 2 ) 
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Nivas ::tf·e'bmm Nuri Deniirağ'uı, .Amme nizanıını ilhlal 
edel1'leı· YC umuııni ruhlwkı 'boz.an1ar lhaklkmda kanım tek-

Muamelesi 

Hfi (Da.hiliye ve Adliye encii.menh~rine) 9. 1 . 1957 tarihinde reddi hak
kında Adıiye .Eneüıneni ınazbataı:;ı 

k :ı bul (•dilmiştil'. 

2/292 Kirklareli Mehusu Şe:fii'k Bancaıy'm, Ankara İnhisarlıtı· 
Bira ve Şaraıp f.aJbrikalari,vle ıbunlal'a ,bağlı im'lahane ve 
iınalatlhanelerin Atatürk Orma.n ÇHtliğine d~ri' iha'k
kıııda kanun teldirfi (Güınrü'k v<C lnıhisal'la. r, ZirMt, 

(B. : 104- t(;tima : 3) 

)ialiye ve Bütçe encümenlrı-ine) 6. Vll. 1956 tarihiıı.dc sahihi ta
l'afından geı·i alınmıştır. 

2/293 Afyon Karahisae 1Iebusu Osınaıı '!'alu 'nun, Köy Kl'l
nununa 'bazı maddeler eklenmesiııe ve 46 ncı ıına.ddes!i.
nin değişthilmesine ve 'bu lkanunun lbiiızı maddelerinin 
kaldı·rılmasına dair 5672 sayılı Kanunun ek 1. nci mad
desi i:kin'Ci fıkrasının değiştirilmesi haJ1{1kıııda l{ anun 
t(<klifi (Dahıi'Liye vr Adiiye encüınenledne ) 

:!j~!l± Kocadi }l·ebusu 'l'uı·an CJ ün eş 'in )1illotvckilleı·i Sr
ı;iıni Kanununun 4 ncü maddesinin iadili 1hn)k'kında. !«a
nun <teklifi (Da\hiliye, Teykilaıtı Esasiy-e ve Adiiye en
cüıınen<lenine) 

~/295 İciare Anıirieri Balıkesir ~Icbusu Ahmet Kocabıyıkoğ 
lu ve Kocaeli }lebusu Nüzhct Akııı 'm, 1956 nı ali yılı ·Mu
vazenei Unıuıniyc Kanununa bağlı (A/1) işaretli ı ctw
lin ~üyük ..\fillet .\Icclisi losınında dcğişildik yapılması 
hakkında kanuıı tc ldifi ( Rü tı;c E ncü menine) 

2/~9G Kocaeli )lcbusu 'ruı·an <+ünc~'in, Dalıili Nizaınııamenin 

153 ve 157 nci ıııaddcledııiıı tadili hakkında teklifi (Teş
kilatı Bsasiyr Encümrniıw ) 

2/ 297 .\[uğla )lcbusu ~atık Poyrazoğlu'ııuıı, Gümrük .. \Iuhafa
za ıneımu·larını n askcl'i teşkilflta göre tensilo hakkında
ki 18.J.J sayılı Kanunun 7 nci maddesinin B bondinn :fık
ndar cklennıesinc dair kamm tddifi (Milli .Mii_cl~faa, 

Uünıı·ük v<• ItıhisHI'Im· n• Bi.itc:e · entii.ıııenlerine) 

• 

(P. : 81 - İçt.ima : 2) 

Dalıili Nizamnaıuenin 69 ucu 
maddesi gereğince hi.lkümsüz kal
mıştır. 

Dahill ~izamnamenin 69 ncn 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

ll . VI . J 956 tarihinde 673.7 sa~rıh 
Kanun olarak kabul edilıniştir. 

(lçtima : 3) 

Dalıili ..'J'izaıunaınenin 69 ncn 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştı ı·. 

~4. XII. 1956 tarihinde sahibi ta
ı-afından geri alınınıştu·. 

(.F'. : 107 -1c:;tima : 3) 
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2/ :298 ,Vluğla ~lelmsu Nutık Poynızoğ· lu'n.un, Yedek Suk:,,· ' ' <' 

Yedek askeei ıneıııu!'laı· haldmıdaki 1076 ı:ıayılı i\.aını

ııun 4073 sayılı Kanunla değiştirilen 17 ııri. madd<•siniıı 

ta diline d ai ı· kanun teklifi (.Milli M ii da f'aa ve Bii i•~<' mı
riinıenleıine ) 

2/ 299 

2/ 300 

Oı·du nıebuslan ~abı·i İşbakaıı ve l •'azıl Eı-iııı 'iıı. 1 kvlet 
memur ve hizınetlilcıine talvisat verilmesine daiı· 6211 
snyılı Kanuna ek kfıııuıı tl'ldifi (Biitc:<' l~neiiın<•ııine ) 

LJşa.k Mebusu Ol' ha ıı Deııgiz'in , Tüı·ki.F ( 'uınlw. ı·ı~r cti 

gınekli Sandığı Kaııuımnun ııım·a.klm1 65 ve 68 . ııei mad
delerinde yazılı müracaat i<:iıı yeni<lt>n Ü<; aylık nı Li d Jet 
Yerilmesi hakkında luıııuıı U•ldil'i (,\!aliye n· Hütt:1' <'ıt-

Muamelesi 

Dalıili 1\izaınnameniıı 69 ucu 
maddesi gereğince hiikümsüz kal 
mıştır. 

Dahili ~ izamnaıuenin 69 ıı~u 

maddesi gereğince hiiki.iııısüz kal
ııııştıı·. 

eüınt>nlcı1ııe ) 1 . VJ . 1956 tarihinde salıibi tara
fından geri almmıştır. 

2/ 301 .f<Jlazığ Mebusn Hüsnü !löktuğ 'uıı. tank sınıfı subt.ylaı·ı

ııa tank tazıninatı vcl'ilıncsi hakkında kanun t<•klifi r :\lll
ll .Miichıfaa V\' Bi.it~<' eııcünıc>ıılrı·iıw ) 

2/ 302 Seyhan ..\Jelıusu ~edat Ban 'nııı, Devlet memurları Pylıl<
lal'ının t.-vlıit ve teadülüne dair olaıı 8656 sayılı Kanuııa 
bağlı 1 Yr 2 sayılı cetvcllcl'.iıı İktisat ve 'l'ieaect Vckalcti 
losımlaı•uıcla değişiklik yapılması hakkında kaınııı tekli
fi (Ticarrt \ ' <' 11i.i.t<:e cııeiiııH•ıılrl'iıw ) 

2j:i0:3 Elazığ jylcbusu :-ıelil.lıattin 'l'okcı·'iıı, l~nıniyct t imnın 

.Müdürlüğü teşkilatında çalışaıılamı kadro nuıa~ı iııti
haklarmm yapılması ha.kkımla kanmı teklifi (J)al.ili,vP 
YC Büt<:e cneüınenleı·iıw ) 

2/ 304- i-H vas ..\1 eb us u X mi Demirağ'nı. 3545 sayılı :;.\1 illet vekil
leri Se<ıiıni Kanununun buzı nıadclelel'iııin tadiliııc dair 
kanun teklifi (Dahiliyr, 'l'eşkilatı Esasiyt> ve Adliy~' en

t·ii.nıenlerine ) 

/ 

(F. : 73- İı:tima · ~ ) 

Dahili Nizanıuamcııin ö9 ıH•tı 

maddesi gereğ·ince hüküınsüz kal 
mıştır. 

23 . IT . 1957 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınınıştıı·. 

( J<'. : 123 -1r.tiına : 3) 

1 hıhili :Nizauıııanıeııiıı 69 mı ı 

maddesi g-ereğince hüki.iınsüz ka.
ııııştı ı·. 

Oahili Nizamnaınc.niıı 69 ncu 
maddesi gereğince lıi.ikiinısüz kal 
mıştır. 
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... 
Zonguldak )1ebusu Sebati Ataman'ın, Tür-kiye Büyük 
Millet Meclisi memurları teşkilatı hakkındaki 5G09 <ıayı 

lı Kanuna.- ck kanun teklifi (Büt<:e Encümenine ) 

!.stanbul l\J cb us u 'l'ahsin Yazıcı 'nın, 6320 sayılı Çavuş ve 
Uzman Çavnş Kanuıınmuı Jl nci maddesine bir fıkl'a ila
vesine dair kantın tE:'klifi ( Milll Müdafaa V(' Büt~e cn
eümenleıine) 

Kocaeli Mebuı:m Nüzhet Unat ve 3 arkadaşının, l'iraat 
Vekaleti ve bu vekaletc bağlı Umum Müdürlükler kad 
ı·olarmda vazifeli telmik eleınanların maaş deı-ecelerinde 
yapılacak değişiklik hakkında kanun teklifj (Zi!'1 :ıt ve 

Büt(:E' encümenleı'İne ) 

2/ 308 Konya Mcbusu Hıtkı ~aliııı Bnrçak'ın , Subay yüksek 
mühendis, askcl"i yiiksek ıııiihendis ve askeı·i nıühc:ı.dis

lcre verilecek ihtısas ücreti hakkındaki 4335 sayılı Ka
nuna bir madde eldenmesine dair- kanun teklifi (lVIilll 
~Tüdafaa V(' Bütc:t> enci.inH'nleı'İne ) 

2/309 

2/ 310 

2/ 3]] 

Rize Meıbu u Alhmet Moı'gil 'in, ıMaıarü V.eilmle'tine ıbağb 

mes1ek ıolkuHarı öğretmenJ.em lhaJktkın'daıki '3007 sayılı 

Kanunun 7 ve 8 nc'i ımaxlıde}eıri'ni·n değiştirilmesine ıda1r 

!kanun t•eklifi (1Maaı1f vıe :Suitç·e ei1cıiime.nlerine ) 

Yoııg.aJd 1Meibusu Ömeı· Lütfi Erızurumluoğlu 'nun, 'Tür
kiye Cumhuriyeti Emelkli Sandığı Kanununa ibıir madde 
ve !bir ge~i madde reildenmesİne dair ıltıanun ltekli.fi 
(:MiUi Müda:flaa, ıMaliye rv.e Bütıc<·e encıümenlretlinre) 

lçel .Me'busu Aızioz K,ö,~saJ 'ın, ISıhbat ve !çtimai lMuaNe
net V ekaleti teşkilrut vıe memurları ıhaıkılnn'daJkıi 3017 sa

yılı !Kanunun 6205 sayılı Eanu:nlıa muaddel 49 ıncu ma:d
desinin ~tooiline rv;e 6205 .swyılı Kanuna !bağlı eetJvıelin 

değiştirilmesine itaıir ıkanun 'tehli'fjr (Sı'hrhat ve İçti'mıai 

MuaJveneıt rve Büıtçe encümrenlerine) 

Muamelesi 

23. I . 1957. tarihinde 6885 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(!çtima: 2) 

Dahili Nizamnamenin '69 ıı cu 
maddesi gereğince hüki.imsüz kal 
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince bükümsüz kal 
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

1. IX . 1956 tarihinde 6836 sayılı 

Kanun olıtrak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 

29 . V . 1957 tarihinde 6981 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : il) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz ka! 
mıştır. 
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2/312 IK!ocaeli Melbusu Cemal 'Tüzirn 'ün, Tıürı1kiY'e Cumhuııiıyıeti 
EmeJkli .•Sandığı Kanununun geç:i:ci 65 nci maddesinin 
(K) 1bendini'n ltaıdM:i' lhwldkmtdıa lka;nuın 1te~liifi (ıM.aHye ve 
Büttıç•e encüımenlerine ) 

2/313 Bursa IMebusu tMu'hlis Erdener ıve iki :aııüradaşının, Kazım 
KaraJhoocir, AH Fuıad Oe•be oy v.e Cafer 1Tayyıar !Eğilmez '

in •tekaütlüık tariılılerinin tashihi lhaılclonda !kanun lteik
liıfi (1Miahly.e v·e [Bü,tçe eıneümenlerine) 

2/314 Burdur Meıbusu •M elhımet Ö.zıbey 'in, Uçuş taz.mi'nıatı ıhaJk
ılnnda;ki 5950 sayıh Kamuıuıı 1 nci mald'des.inin (a) ve 
(lb) fılk~alarmm v·e 3 ncü maddesinin '(A) fıılG:'IaSı He 6 

ncı vıe 9 ncu ınıaıdıdeler:iınin ta:diline •ve !bu !kanuna ıge

ç1ci ıbi·r madde •elklenmesine darir !kanun teklifi! (M'ini 
M•iilda'fa.a, ıMıaliye ve Büt<;e •encümenlerine ) 

2/ Hl5 Niğıde Melbusu Ahmed Nuri Kadıoğlu'nun, Muhaseıbei 

UmUJmiye Kanununun 4669 sayılı Kanunla değiştirilıen 
77 rrıci maddesinıin ıtadi[i: lhaiklkmdıa ıka.nun 1ielk'liffi ' (Mali
ye ve BültÇ'<' encıümenlerinr) 

2j:-n6 

2/317 

2/318 

Anıtrulyıa M<eıbusu Buıfuanettin Oııalt 'ın, Hariçten saitın

ahna;n buharlı ve motorlu ıgemilerle mem1.ekıetlt-e ya
-pllan mümas'illeri için •ge.tiı6leıc.erk e~yanın Gümrük Ires
miııden mtiisnasına dair 3339 sayıh 'Kıaııunun :birinci 
maddesinin taıdili ,h,alkllnnda ıJmnun teıklifi (Gümrük ıve 
tın.Msa'I'lar, Q\1üına!lnıH1ıt, Maliyıe vır !Büt~ıe .enrümenl erine) 

Bi'le'Ciık -Meıbusu Şevıki llasıı·cı 'nın, Orman Umuım !Mü
dürlrüğü teş•lcilat 'Kanununa ~k ıkanun teklilfi (Zirn•alt ve 
Hi.ilt<ıe eıneümenlenine) 

1K.o·nya Mebusu 'l'evfilk tFitkret Baran 'V·e 22 aı''{·adaşınHl. 
IKoJ:zy~a vüayıeti Se·yıdişehiır •kazasının Derahnealk .ıköyiiin 
de muldm 3'59 •valtandaışın ıorman suç1arımn ·affı haıl\lkm
da kannın 'teklifi (Adliye Encüme11ine) 

Muamelesi 

Dahili Nizaınnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal 
mıştır·. 

Dahili Nizaınnanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştJr. 

Dahili Nizaınnameniıı 69 ne1l 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

19 . IV . 1957 tarihinde 6952 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3 ı 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır . 

28 . XII . 1956 tarihinde sahibi ta
mfından geri alınmıştır. 

rF . : llO- 1çtima 3\ 



No. 

2/~19 

2/ 320 

2/ 321 
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BulAsası 

Kayseri Me'busu Ömer IMaİ't'ın , ·hususi idiaıreierden 
maaŞ ralan ükıoıkul ·Öğretmenlerıinin lkad-volarına, rt·er:fii, 
talilif ıve c•ezıaJıandırıLma:larına v·e 'bu öğ!lebmeıll>e>r :ı:çm 

t<'Şildl eldilecek 1Hağlıık ve 1~timai Y aJJXlım rSandığı He 
Yapı ISıanidığı na v·e öğretmenJ·eı>in •alaca:klanna dair 4357 
~ayılı Kanunun 12 nci rmaddesiniın taclig'j ha•l{lkmdra lkra
nun te/kılıifi (Maaritf Eneıüımen'ine) 

Samsun M·eıbusu Eikrıem .. Anıt 'ın, •Milli Iforunma. Kanu
nunun 4648 sayılı 'Kanunla cleğ:iştürilıen 6 ncı maddesinin 
X roou ·b endinin taclil1 ıhall{lkm'd a lkıaınurn ıterkiliıfi ı( TicaTelt 
·ve 1Bü:tçe encümenlerine) 

1\oeıaeli Mebusu Cemal 'l'üzün'ün, üı·man mü'hendis mna
\rinleri'nin mesleıki ıte•kamül kursıına ltfrbi tutulrmalarına 

ıdair ıkanun t·eklifi ( Ziraaıt, Maal'i'f \'e Büt~c eMüıncn
lcrine) 

Hıuıduı· :Ylebusu li'ethl Çelikba\i ve R ;ıı•kadaı-:ın . ıı, Halk 
Bankası ve halk sandıklal'J Kanununun 5652 sayılı Ka
ııuııla tadil edilen l nci maddesinin dcğiştil'ilnıcsi ve 
bu kanuna biı· madde iHi.vesi ha>kkıncla kanun trklif'i 
('J'irnı·rl , Dahili.vr '"e Riiü:r <'nriiııwnlcriıır) 

Blazrğ ..\felnısu Selfihattin 'l'okeı· 'iıı, polis ataşeHği ih
dası hakkında kanun trklifi ( D:ıhiliyr vr Bütc:r rn
<·ümenlcri.ııe) 

2/ 324- liJlazığ Nicbusu Selahattin 'l'okeı · 'in. modenı kışlalar; 

ordu cvlcliylre, subay evleri inşa edilmesi ve oı'Clu mcn
supla l'ı ~ ocukları için lcyll yııı1lar tesisi hakkmda 
kanun teklifi (Milll l\füdafaa. 1\fa~iyr V<' Biit~P cnrü
mrnlerine) 

2/ :325 
• 

Gir(•sun JVIcbnsu AhduJlah lzınen'iıı. 'l'apula ı na Kaım-

numm J 6 ncı madde'Sine hi ı· fıkra (>klcnınc:~i ha·kkın
da kanun teklifi (Adliyr, Mnliyr Y<' Rüt~e rneümrıı

lerine) 

Muamelesi 

Dahili Nizaınua.mcnin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştıı·. 

25 . VJ . 1956 tarihinde 6751 sayılt 

Kanun olarak kabul <Jdilmi~tir. 

( İ~tima : 2) 

JJa.hill :\fizaınnamenin 6D ııcu 

maddesi g·ercğince hükümsüz kal
ınıştıı>. 

Dahill _\Hza.mnaınenin 69 ııen 
t_ 

maddesi gereğinee hiiki.imsii.J. kal-
ınıştı ı·. 

Dahili Nizamnamenin 69 nctı 

maddesi gereğince hüküm.süz kal
mıştır. 

Dahili Xizaııınnııwu.iıı 69 ııcll 

maddesi gereğiııee lıüki:imsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizaııuıamenin 69 nC'u 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



No. 

:2/ 326 

; 

2/ 327 

2/ 328 

2/ 330 

2/ 3!11 

- 471 ~ 
nuıasa.sı 

Giresun l\fabusu Abdullah İ:zımen'in, 
1\fıedenisinin 659 ncn maddesinin tndili 
nun teklifi (AdHye Eneii.mcnhıe ) 

Türk Kanunu 
hrrkkında kıı-

Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, Y wbancı meınleket
lere gönderilecek mmnurlar hakkında'ki 4489 sayıh 
Kanunun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması ha:k
kın'dn kanun teklifi (Maaıif ve Biit()e encümenlerine) 

!stanbul 1'Iebusu Seyfi Gögen ve 4 aııkadaşınııı, 1907 
mali yılı nihayetine kadar Ziraat Vekfıleti Orman Unıuın 
.Vfüdiirlüğü teşldlatında teknik memur olarak ~alışınış 
hulunanların maaş derecelerinin tashihi ha'kkmda ka
ııun 1rklifi ( Ziı•aat ,.r Rüt~e rneümenlerinP) 

Çanal~kalc }[cbusu 8cr·v<>t Sezgin'in. Ordu ıMıısupla
riyle Wmniyet Umum Müdüt'lüğü ve Giimriik muhafn
za ve muamele sınıfı kadııolarında. çalışanlam biı·cı· cı· 
tayını vcdlmesi h~kkmdaki 4367 sayılı Kanunun 6706 
flayılı Kanunla. muaddcl 1 nci maddesinin t~ıdili hak
kında kamm teklifi (Milli ~Hidafaa V(' Bi.it~e ('neü
ni~nleriııc ) 

Elazığ Mebusu Selahattin 'l'oker'in. )ıfemlll'1arın Lah
sil müesseselerim1e talebe olamıyaca:klarma. dair 4007 
sayılı Kammtnı meriyetten kaldırılmasına daie kanun 
teklifi (Dahiliye ,"e Maarif encümenleıine ) 

mazığ :Nfcbusu Selahattin 'l'okel"in, Polis s;teleri ve 
polis merkez, karakol ve noktalarının inşası hakkın
da kanun teklifi (Daıhiliye W' Büt~e eneümeıılrı-ine) 

Muamelesi 

Dahili Nizaınnamcnin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsü:r. kal
nllştıı·. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

D n hill Xizaıunaıncnin 69 n cu 
maddesi gereğitıcc hükümsüz kal
mıştıı·. 

1. li. 1957 tarihinde sahibi 1anı

t'ınrlan geri alınmıştır. 

(F. : 115- İ~~ma · 8) 

Dahili · Xizaınnamenin 6!) mu 

madrlesi gereğince hükümsüz kal
mıştıı·. 

Dahili ~izamııamenin 69 neu 
ın~ddesi gereğince hükiimsi:iz kal
mıştır . 

. 2j:3:i2 hınir :Mebusu M·ehnnet Alderiıiı· ve Koca?li :N[ebusu 
NüıJhet Akın'm, Türkiye Biiyük Millet .M:eclisı memur
ları teşkilatı hakkındaki 5509 sayılı KRmma ek kantın 
teklifi (Bü.tçe Enci.imenine) 13 . VH. 1956 tarihin~e sahibi 1 a

rafından geri alınmı~tır. 
(F. : 84- İçtima : 2) 



No. 

2 1~33 

2/334 

472 

Çanakikale .Mebusu Safaeddin Karanakçı ve I:lazığ Me
bmm Selahattin Toker'in, Tüvkiye Cumhuriyeti Erneidi 
Sandığı Kanununun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkrası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifi (Maliye ve· 

' ·Bütçe encümenlerine) 

El8:zığ Mebusu Hüsnü Gökıtuğ'un, Devlet Personel Ka
nununa emekiiierin ithali hakkmda kanun teklifi 
(Bütçe Encümenine) 

~/335 gskişeıhir Mebusu Hicri Sezen'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 2 nci maddesinin 
2 nci fıhasınııı tadili haJkkında kanun tfklifi (Mali 
ye ve Bütçe encfummlerin'e) 

2 /:~3 () Tunceli l\febusu Arslaıı Bora'nın, İskan K11nununun 
-ba.zı maddelerinin tadiline ve yeniden bazı hükümler 
ilavesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların Mzı 
maddelerinin değiştirilmesi ~ yeniden bazı hüküımleı· 
i Hivesi hakkuidaki '6093 sayılı Kanunun 1 nci ve 4 ncü 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeniden bir mad
de ila:vesine dair kanun teklifi (Dahiliye, Maliye vr 
Bütçe encümenlerine). 

2/ 337 ftümüşane Mebusu hcki Başağa'nın, Türk 'l'abiplcl'i Biı·
liği Kanununun biızı maddelerinin deği~tirilmcsi hakkm
da kanun teklifi ( Sı,hhat vr İ<:timai Mnıı vcnet ve Adli ~·e 
cncümcnlcrinc) 

2/338 Blaz1ğ Mebusu Selahattin 1'okcr'in, nw nurlarm kadro 
maaşı intibaklarının yap1lması hakkında k amın teklifi 
;\laliye ve Bütçe c-neiimenleı-inc ) 

2/ 339 Erımrüm lVlebusü A:bclülkadir Eryurt vr• Çanakkale ı\'1 0-

busu Seryet Sezgin 'in, fiakiınler Kanunıınnn 16, 22 ve 4.~ 
ncti maddelerinin tadiline ve 58 nci maddesine de bir fık
ra iJavrsine dair knnun te_){lifi (Adliye Bn<>üınenine ) 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 · ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dalıili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 

Dalıili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüı kal
mıştır. 

f)a;hill Nizaınnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince' lHikümsüz kal 
mıştır . 

, Ll . Jl . 1957 tarihinde 6909 Sb,Yllı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
(!r:tima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsü1. kal 
mıştıı· . 

13 . VII . 1956 tarihinde 6793 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima · 2) 
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2/349 İzmir Mebusu Hallık Ökeren ve 8 arkadaşımn, 3116 sa
yılı Orman Kanununun 71 nci maddesiıw bir fıkra cklf>n. 

~/3+1 

mesinf' dair kanun teklifi (Ziraat Encümeninc) 15. VIII . J 956 tarihinde Ziraat 
8ncümeninin metni reddedilmiş

tir. (K : 87- !çtima : 2) 

Sivas Mebusu Bahattin ÖrnekQl w iki arkadaşının, Öz· ·l 
Türk okullarının Gellr YC Kurumlar vcı·gilerinden mtuı !· 

lığına dair kanun tPidifi (Maarif, MaliyP ve Büt<:<' (']1(·iı 

menlerinc) Dahili Nizamnauıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
nıı~tll'. 

2/342 Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, 1111 sayılı ı\.-:k<'l·lik 

Kanununa Pk kanun teklifi (Milli Müdafaa T~ndimC'-

nine) LL . VII. 1956 tarihinde 6794 sa
yılı Kanun olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima · 2) 

~\.ma~ya Mebusu Mustafa Zeren'in, Uçuş esnasında malfıl 
kalan iki uçucn ımıkiniste malüliyct derrreleri üx<'riıHlf'H 

maaş tahsisi hakkında kanun teklifi (Milli Miidafa: ı , 

Maliye ve Bütc,:e encünırnlerine) Dahili Nizaınnaınenin 69 ncn 
maddesi gereğince hüküınsüz kal 
mıştır. 

2/344 Denizli :Mebusu A. Hamdi Sancar'ın, Türk Ceza Kann
nunun 13 ve 16 ncı nıadclel<'rinin değiştirilmesi lıakkııı-

2j3.ı5 

2/~46 

2/:347 

da kanun teklifi ( Adiiye Encümenine) 31 . V. 1957 tarihinde 6988 sayılı 

ı;;dirn~.: Mebusu Hüknecldin Nasnhioğ'lu ve 3 aL·kadaşını c~ 
Harclar Kanununun 97 nci maddesinin tadili ve bu kann
na muvakkat bir madde ilaYesi hakkında kanun ırklifi 
(Maliye ve Bütçe enci:imenlerine) 

Niğde Mcbusu Cavit KavUl'macıoğlu 'nnn, :=;uJıaylaı- lıcyı 

tine mahsus terfi Kanununun 4800 sayılı Kanunla ektc·
nrn geı:ici maddenin clcğil)tirilmc<ıi hakkında kanun tf'klii i 
(Milll Müdafaa ve Bütçe encümenlcrine) 

Tunceli .Mebmnı Arslan Bora'nın, Çavnş w uzman (:anıı-; 

Kanununun ll nci maddesinin tadiline dair kanun tek . 
1 ifi (Milli Müdafaa ve Bütçe enci.i menlerine) 

Kanun olarak kabul.edilıniştir. 
(İçtima : 3) 

26 . 1 V . 1957 tarihinde 6955 :-;ayılı 

Kanun olarak kabul edil111iştir. 
· (İçtima : 3) 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsi.bı: kal
mıştır. 

Dahili Nizamııamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ımştır. 
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2/3-lH Denizli mebusları İsmail Hadımlıoğlu ve Baha Akı:ıit ' iıı, 
Dahili Nizaınnamenin 93 ncü maddesinin tadili hakkınncı 
~ir.amııamr teklifi ( TP~kilfıtı Bsasiyr Eneünırnine ) 

2/ 3-!9 

2/350 

2/351 

Konya }lebmm Sıtkı Salim BtU'(}ak'ın, Sıhha1 n lc:tinı . ıi 
:Jfuavenet Veka.leti merkez ve taşra te~kilat ve müessesı• 
Jeriyle özel idare \'C belediyeler teşkilatında <;alı§an sağlık 
memurlarının aylık dereceleri hakkında kanun teklifi 
( Sıhhat ve !.;timai lVfnavrnet , Dahili,\re vr Bi.it<:(' cnriimrıı
lrrine) 

8lii.zığ Mebtvm Sclfthattin Tokrr'iıı , köy imamlaı·ının ka(l
ı·oya alınmasına dair kanun trklifi ( ~laaı·if, Dahiliyl', 
Maliye ve Bi.Hc:e rnciiml"ıılrrirıe) 

l~lazığ Mehusn Sdfıhattin 'l'ohı·'in , Köylct 1 ınaı· Banka~ ı 
kanunu teklifi ( Dalı ili,\·c, Tie::ıret, :VIal İ,\'r 1·r Biit~r rn
<:ümenlcrine) 

2/35~ Konya Mehusn AhilüıTahmaıı J.'::ılui. Ağaoğlu'ını n, l la 
hill N'izamnamenin hfı zı madcleleı>jnin değ·iştirilm<'sı 

hakkmda. nizanıııamr teklifi ( 'I'rşkiliitı EAaıüye l~ıı

(•Ümminr) 

2/35:3 Konyn Mchusu J<Iustafa. Bağrıa.<;ık 'ın ~Laliyc Yckalcti 
kür·uluş vr görrvlcri hakkındaki 2996 sayılı Kanuna 
-l910 sayılı Kamınla eklenen 4 sayılı eetvclin değiştiı-il 

mesinr claiı· kanun teklifi C:Vlııliye w Bi.itc:r en<'ii
ınrnl(>l'inc-) 

:2 j:3:)-l f·~ lflZl ğ :\Irbnsn 8clahnttiıı 'l'ok e r 'iıı. Haı·c·ıı·ah Kantımı

nun 7 n<·i maddesinin hir·inci bendinin drğiştir'ilrn0si 

hakkında kanun teklifi (:\faliyr ve Bütçe encÜm(>n/c

rine ) 

Muamelesi 

~1 . Xll . J 956 taıi.hinde sahihi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 105 - İçtima · 3) 

Dahili Nizamııamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsür. kal
mıştır·. 

Dahili ~izaınııamenin 69 ncn 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ınıştı.r· . 

Dahili Xizamnanıenin 69 n<:Lt 

maddesi gereğince hükümsüz kal· 
mıştıt'. 

Dahili ~izamnamcnin 69 ncu 
maddesi gereğincr hükümsür. kal 
mıştıe. 

Dahili :\!izamna ıneııin 69 ne u 
ınaddf'si gf'rcğincc hü.kümsü7. kal 
mıştır. 

Dahili Xizamnamenin 69 ncu 
maddesi grreğince hükümsüz kal
mıştll'. 
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~j:JG5 td;ıı·e Aıniı·lcri Balık<>sir ~\Iebusu Al11net Kocabıyıkoğlu 
ve . lzmiı· :;\-ichusu .Mehmet Alclemie'in, 1956 ınal! yılı 
~Invazenci 1Tmuıniyc Kanununa h ağ h (A/ 1) işaretli rct
velin 13üyük :.vriHet MC'clisi kısmında değişiklik yapıl -

m ası hak kın da luıını n trklif'i ( Bütı:e gneüıneniııC' ) 

J~lfızığ 

duduıı 

jpldifi 

1 rı·ine ) 

.\IIcbusu Hüsnü (iöktufun, lindut ot.odtesi , hu
tanziıni ve kaGak . ılığın mcıı'i hakkında kanıııı 

(Da hiliye vr Günuük ve tnhisarlar rn(•Ümcn -

2j:l57 , \ ıı k am .\lebusu Aliyr 'l'C'muc:in w Giresun .\iehusu Do
ğan Köyıncn'iıı, mesleki ve teknik öğı·etiın okullarmc!a 
:ıo linıclan clnn maaşla ynziJ'C'ye başlatılan ogı·etınenlC'
ı·in intıhaklan hakkında luıııun tC'klifi (Jfaaı·it' YC' 
lliitc:C' eııc·ümrnln·iıw ) 

2/ 3G8 (iiı·C':suıı :.Vfc>husu Abdullah hnırıı Ye ()ı-du Mcbwm Sabı·i 
l~lıııkan 'm , 'l'ül'lüyı' Cunıhnl'iyeti ?;iraat Rankası Kanu
ıııınnn ..\-7 ıwi ınadclesinC' hiı· fıkı· ıı cklC'nmesine claiı· ka-
mın 1rklit'i ( 7.;inııı1 ve Bi.il(:e eııeüııH'nleriıw ) 

l~lazığ .:\lehusu ~ala. hadtliıı Toker'in, }Iaaş Kamınuııa 

pk ..J.:W9 sayılı Kanunun hiı'inri vr ikinci marldelerinin 
tleğiştiril m esine ve l~u kanuna lı azı geçic·i madde le ı· cl< 
Jcnmcsiııc daiı· 558:) sayılı Kanuna nıuvakkat madde ila 
' 'esi hakkındaki 6724 sayıb Kanuna muvakkat ikiıwi 
lıiı· maddr eldenınesine tlnit· kıınıııı tC'klifi (:\1aliyr ve 
Hi'ıt(:<' rn('üıneıılerin<' ) 

2/ :WO "\ ı',voıı Kanıhisa ı· M <'husn O:smaıı 1'a lu 'nun, (~id N Yergi
h,ri Kanununun 6R nei ınaddC'sine bir fıkra rklenmesine 

Muamelesi 

16. Xl. 1956 tarihinde salıipleri 

tarafından geri alınmıştır. 
(F. : !H- !çtima . 3) 

1 O . .XII. 1956 tarihinde sahibi ta 
l'afmdan geri alınmıştır. 

(F. : 97 -lçtima . 3) 

Dtthilt ~izo.nınaıneniıı ()9 ll('ll 

maddesi ~:ereğin('C bi:ikiiınsüz kal
ınışttr. 

Dahili Xizamnaınenin 69 U('.n 

maddesi gereğince hükihnsüz lfal
ınıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi g<'reğince hiikümsüz kal
nııştH'. 

<hıir kanun tC'klifi (:l\Lnli.'-e ,.e Biltç:r rnciimC'nlNi.ne ) 30. Xl. 1956 tarihinde sahibi ta-

2/lfil 
1 

- rafından geri alınmıştır. 

1~1/ızığ ::VIrhmm 8clfLhat1in 'l'okrı·'in. ın0ınut· c:oC'uklariy
lc', l;:iınHcsiz veya yi.ikHck kabiliyC'tli c:ocukların ymthl ı·

da nıec·.l'anen hainlmaları hakkıncla kmnm teklifi Ola
a.ı·if ve Rüt<:e rn cünıenleı·ine ) 

(F. : 95- !çtima · 3) 

Dahili Nizamnaıneniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



No. 

2/362 

~/364 

- 476 -
Hu1asas:t 

Kocaeli Mebusu Ttwan Güneş ve iki admdaşıııııı, 1757 
sayılı Kanuna l'l~: 5142 sayılı Kannnuıı 6478 sayılı Kı:ı

nnnhı drğiştirilcn 1 nci ııuHlılrsinin tadili hakkında 
kanun teklifi (Maliyr vp BiitGC eneiimcnlerinc) 

Niğde Mebusu Cavit Kavut'llıacıoğlu vı· Çaııkm ;\lebwm 
Tahiı· Aknıan'ın. Dahiliye ınPnıtwları Kanununun 2 ııei 

vp :~ neü ıııaddeleıiııi değiştirrıı 4089 sayılı Kanuunıı 

1 nc:i ''<' 2 ıwi ınadcleleriniıı 4089 sayılı Kanuıııın 1 ı ı:i 

ınadde:-ıine rk ..J.:J29 sayılı Kanunun 1 nci maddc;;inin 
dcği§til'ilınesi hakkındaki 505..J. ;;ayılı Kımuna muvııkln.t 

ın ad de ilavesi hakkında karınıı t rldifi (Da hiliy<' vı· 

Bütçe enci.imenlerine) 

f~rzincan Mebusu Veyscl Varol'un, Türkiye Cumhuri
.veti 8mckli Sandığı Kanununun 6122 sayılı Kanunla 
değiştirilen 89 ncu maddesinin son fıkrasımn tadilinr 
dair kanun teldilfii (Maliyt? vr Bütçr encüımen1rı·1nr) 

2/36fi Kocaeli Mebusu Kazıın M eı·iç 'in, denizaltıcı ve dalgıı;

lık hiznıotimle bulunanlara tazminat Yerilmesine daiı· 

kanun teklifi CMmi Müdafaa, Mal~ye ve BütÇ'e enri.i 
meninı>) 

1 

Z/ 366 Kocaeli Me:busu Kazım ~1eriç 'in, Türkiye CumJhuriyeti 
I<Jmckli Sandığı Kanununun 37 nci maddesine bi1r fıknı 
eklenınesine dair kanun teklifi (Maliye ve Bütçe en
cümenine) 

ı;367 Antalya eMbusu Burhanettin Onat 'ın, elektro meta
lörjide kullanılacak elektriğin hcl' türlü vergi V<' rL1-
sumdan muafiyetJi.nc dair kanun teklifi : Dahiliye, Mn. 
liye vı> Bütı;e encürnH•nlerine) 

1 

Samsuıı Mehusu I!jkı·em Anıt'm, Gayrimenkul kirala!'ı 

hakkındaki 6570 sayılı Kanuna ek ·kanun tekl:ifi (Ti
caret, Dahiliye ve Bütçe encihnenlerine) 

• 
Muamelesi 

Dahill Nizaınnamenin 69 ncu 
ınadde!'li gereğince hüki.imsüz kal
ınıştıt·. 

Dahili Nizamnamenin 6H ııcu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Ni?:amnaınenhı 69 ncu 
madde~i gereğince hüküınsüz kal
ınıştıt·. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğincı> hüki.imsüx kal
mıştır. 

Oahili Nizamnaıncnin 69 ncu 
maddrsi gereğince hükümsü7. kal
ınıştıı·. 

10 . lX ./1957 tarihinde 7045 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. . 

(İçtimıı : 3 ) 

Dahill Nizamnaıuenin 69 ncu 
maddesi gereğince lıükiimsüıı; kal
ımştır. 



- 471 -
No. Hulasa~n -

2/369 ~amsun Mebusu Ekrem Amt 'ın, M. illi Korunma Kanu
nunun 673 L sayılı Kanunla değiştirilen 31 nci madde
sine bir bent cıkleıınıesi ha'kkında kanun tf>klifi (Tica
ı·ct. DahiHyc Vf' Atıliye encüın<'IJllerinc) 

2;:no \'orUJm Mebusu K~rnal Hibeı·oğlu ve üç arkadaşınm 
5998 sa;plı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tekNfi (Dahiliy<> Encümenin<>) 

('orum Mebusu Kemal Biberoğlu ve ii~ aı-kada..•;:ınııı 
şrhıi· ı· ve kasabalarda mahallr ınuhtar ve ihtiyar hey<'t
ler:i teşkiline dair oolan kanuna bazı maddeler ekien
mesine ve bu kanunun lıilzı ıııaddelednin ·kaldırılması 

na clailr 5671 sayılı Kanunun ek birinci •maddesinin 
değ'iştirilmesıi. ve aynı kaııuna. geçici bir ım~dde e'kl<'71 -
mesi llıa:kkınclal~i 601 O ayı lı Kanunun ek birinci mad 
desinin değjştirilınıesi ve bu kanuna nıuvaıkkat bir ınıad

de eklellJ.lıesi hakkındaki kanun teklifi ( Dalıiliyc Eıl 
cümerııine) 

2/372 EHl.z1ğ Mebusu SeHthatti11 Toker ve Çanakkale ..\Ichnsu 
Sefaadelin Karanalkçı'nın Emniyet Umnm Müdürlüğü 
kadı·osuna clH.hil ınemurlara ilazla ımesai ÜCI'<'ti verıi.llm -
si hakkındaki 6564 sayılı Kanunun birinci marldesinin 
1ndWıır dnir kanun trklifi (Dahiliye V<' Büt<:e cıırü 
ıne-nleı'İne l 

N;~73 Elftzığ ~lC'lıusu Srl iUu~tıtin Tokeı· V<' ('ana:kl~a~c :J\1ehu:su 
Sefandelin Karaııa.kı:ı'ııııı Ordu nıensuplariyle Emııiryıei 
Uınunı }[i.idüelüğü vı· Oünı ı-lik Muhafaza ve M urumele 

Muamelesi 

31 . Vlll . 1956 tarihinde sahibi 
tarafından geri alınmıştır. 

( 1:<'. : 88 - !~tima : 2) 

1 . rx . 1956 tarihinde 6835 sayılı 

Kanun olarak kabul eQilnıiştir. 
(İçtinıa : 2 ) 

/ 

1 . IX . 1956 tarihinde 6834 sayılı 
Kamm olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2 ) 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
ınaudrsi gereğince hi.i.kümsüz kal 
mıştır. 

sınıfı lul'dı•olarınıb ı~alışanlara birer er tayını verilmesi \ 
'hakkındaki 4367 sayılı Kanuna pJh; kanun te'klifi (Da-
hiliye vr Hüt~e encünıPnlerine ) 

Afyon Ka ı·nhisa ı· .\Icbusu Rıza ('en;e1 'in, Afyon Kara
hisa ı· vilftyetinin ;o:;uııdrklı •kazasındaki Hiidai kaplıea

larmın işletime 'inıüiyazımn müddetsiz o~ara'k Sanıdrklı 
Brl<>cliyesine verilmesi lıakkmda ·kanun teklifi (Dalıi
liyr. Maliye vr Biit<:e encümenJpı·iue) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküm üz k'al 
mıştır . 

24. V. 1957 tarihinde 6977 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 3) 



No. Hulasası 

- 4:78 -
İÇTİMA : 3 

1/ 375 J<.Jlazığ Mebur;u .Mehmet Şevki Yar.ınan 'ııı , 6830 tıayılı 1s
tiınlak Kanununun 14 ncü maddesine bir fıha eklenmeFi 
hakkında kanuıı tl·klifi ( Dalıiliye, Nafıa w Adli?r t•n
cümenlerine) 

'2/377 

2/ 37H 

2/379 

b;rr.urum }febnsu .Esat Tuncel'iıı , ::\afıa Vrkaleti t ,·~kiJi,t 

\ 'C vazifelerine dair olan 361 1 sayılı Kanuna ('k kaııuıı 

teklifi ( Nafıa n• Biitr:e cııciinırıılı•rine) 

Tunceli )[ebusn Arslan Bora'nııı, ordn mtnsuplariyi<• 
Rmniyet Fmum }lüdürlüğü ve Uiiınrük muhafaza \P 

muamele sınıfı kadrolarında <}alııjanlaı·a bil'er er tayını 
verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna rk kanun 1rklifi 
(Dahili:ve n• Bi.it<:e rnci.i menlerine ) 

Afyon Karahisar :.\'[ebusu Rıza (~cr~el'iıı , 'fürk Uava Kıı 

rumunuıı tasfiyesi ilc milli sivil havacılık olmlu kuı·ıtlma'>ı 
hakkında kanun teklifi (l\Hiııakalat, Milli M.üclafaa, Ma
l i:vr ve Bütçe eııcüınenlcrine) 

Bursa .Niebusu Ag-ah Erozan 'ın, ordu ıncn~uplari:vh• l~ııı · 
niyet Uınum Müdtirlüğü ve Gümrük muhafaza \ 'C mua 
mele sınıfı kadrolerında çalışanlara birer <·ı· tayını veril
ınesi lıakkuıdaki 4367 sayılı Kamma rk kanım tekliı'i 

(Da.hiliyr n' Bütçe ('nrlimrnlerine) 

2/380 Çanakkale nıebusları Servet Sezg-in vr .~uri Toga,y'ın , 

Çanakkale YC Balıkesir vilayet ve kazalarında Yukua ı~·: · 

len zclzele ınünasebetiyle Emlak Kredi Bankasıııra ken 
dilerine bina yapılan şahıslardan faiz alınmaınaı>ına dai ı· 

kantın teklifi ( D~ılıili;vr , Mali:vr n• Büt<;<> encüıncnlr

rine) 

!Muamelesi 

J O . XlJ . 1956 tarihinde salıibi t a• 
rafınrlan geri alınmıştır. 

W. : 98- İ(:tiına : 3) 

1 )ahi ll ~i zamnamenin 69 ne u 
madd('si gereğince hi.iki.i.msüz kal
ınışt.ıı·. 

Dahili :\lizaıuuameııin 69 ncu 
maddesi gereğince lıükii.msüz kal
mıştır. 

1 )a.hili ~izaınııanıeniıı 69 n cu 
maddesi gereğince hükiiınsüz kal
ııuştu·. 

Dalıili ~izaınnamenin 69 mu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal 
ın ıştıı·. 

Dahili ~izaıunamenin 69 ncn 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
ıınştıı·. 

1 



No. 

~/381 

4-79 -
Bulasası 

Soyhan )febusu Sinan 'I'okelioğlu'nnıı, Gümrük Tarife.~i 
Kanununa bağlı girit') tarifesi cetvelinde değişiklik yapd
ması hakkındaki 5983 sayılı Kanunun birinci ınadtlesiıw 
bir fıkra ilavesi hakkında kaııun teklifi (Gümrük Ye ln-

Mualllelesi 

Jıi~aı·lar·, Tiraret. Zin~at w Büt<:<' <'ıwl1meııleı·ine ) 1 15. ll. l957 tarihinde sahibi ta-

2/3H~ Seyhan Jtebusn Sinan 'J'E'kelioğlu'nun, Maa::ı Kaııuııuna 
rk -!379 sayılı Kanunun birinci ve ikinei maddelerinin 
değiştirilmesine Ye bu kanuna bazı geçici maddeler eld<'n
ınesine dair 5585 sayılı Kanuna ınuvakkat madde ilfın's; 
hakkındaki 6724 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadi
lino dair kannıı teklifi (:Mali:w n' Büt~e encümeııleriıw ) 

~/383 Uiresun )lebusu Abdullah lzmen'in ~\.teı;li silahlal' w hı
<;.aklar hakkındaki 6J36 sayılı Kanuna 6768 sayılı Kannu
i a eklenen muvakkat 5 nci maddenin tadiliıw da i ı· kanu"ıı 

l'a fından geri alıııınıştır. 

(1;'. : J 21 - !çtinıa : 3) 

Dahili Nizaıunaınenin 69 ll('U 

maddesi gereğince hilkiimsiiz kal
ıuışhr. 

teklifi ( Dahiliye H' Adliye eıırlinıcnlel'ine ) U .11.1957 tal'ilünde 6910 srıyılı 
Kaıınıı olarak kahul e<lilıniştir. 

2/38+ Se.vlıan l\Iebusn Sinan Tckelioğltı'muı, oı·dudan istifa 
rdon subay ve askerl: memurların tekrar oı·duya alınına
l arı hakkında kanun i eki if i (Jfilli :.VHidafaa ve Büt < : ı· 
enriimeıılerinr) 

2/385 lclare .\mirleri Balıkesir :\Iobnsu Ahmet Kocabıyıkoğlu n' 

iki arkada~ının, 1Hfi6 ınall yılı Muvazenei Unnııniye Ka

ınınuna. bağlı (A/J) işaretli eet,·elin Biiyük Millet Mecli
sine ait kısımnda değişiklik yapılması hakkında kaııuıı 
teklifi (Büt.<:e FJııeümeniıw ) 

2/ 3H6 'l'nılnoıı }[ebusn .'ami Orbcrk'in, 1'iirldye Cuınlı ı ıı iyrti 
!~ın ekli Sandığı Kanununun 55 nci ııuıddesine bi.ı· fıl;: nı 
n ' ınezkur kanuna geçici bi ı· madde rklcnm<'si ha '<lnıı
d:ı. kanun teklifi (.:\J~lll 1füclııfaa, Mali;r<' H Bütı:e t' ııci.i.
ıııenlerin<:') 

.. ' . . . ..... 
2/ 3H7 'l'J'abzon 1Jebusu ::-laıni Özlwı·k'iıı, 'l'iil'kiye l'uınlınıiyeti 

!~nı ekli Randığı Kanununun 105 nci maddesine biı- fıkra 

ilfı.vesi hakkında kaımıı teklifi (1filli }füdafaa. Jt:iliyl' 
w Büt<:<' eııcüıııenleı'ine) 

( İ~t.ima : 3) 

Dalıili Nizamuameuiu 69 ucu 
maddesi gereğinc~ hükümsiiz kal
mıştır. 

~8 . XII . 1956 tarihinde 6872 sa
~-ılı Kanun olarak ka;bul edilmiş

tir. (İçtinıa : 3) 

Dahili Nizanınaıuenin 69 ncu 
maddesi gere.ğ:ince hiiküınsiiz kal

mıştır. 

Dahili ~izamnameııin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsii7. kal
mıştır. 



- 480 -
No. BulAsası 

2;:~81-l lznıiı· }1ebusu Halül· Ökercn ve 7 arkadaşının, Aydın, 

Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kıı·klareli, 1\rınya 
ve Denizli vilayetlerinde 1955 - 1956 Yllıncla tabii ai'ct
lerdcn. r.al'a ı · g-örenler<.: yapılacak yardım hakkındaki 

6746 sayılı Kanuna ek kanun tPklifi ( Nafıa. nahili.VP V(' 

Bütçe cnciimenlerinP ) 

::!; :38!1 Konya .\f c lınsu Abdüı·ı·ahıııaıı !<'ahri Ağaoğlu ve 6 arka
daşının, Bina V f>l'gisi Kannnnınuı 3 ncü. nıaddPsine bi ı· 
fıkra eklenmesille dair kanun teklifi (Dahiliye, Maliye 
ve Büt\: ~' cncüıncıılcrinc ) 

21:190 Konya :\lcbusu Abdüı·ı·ahmaıı l•'ahı ·i Ağaoğlu ve ti arka
dal)ınlll. Gelir Vcrg·isi Kammuıınn 74 ncü maddesit.iıı 2 
numaralı beııdiııiıı tadiH hakkıııılıı kaııuıı teklifi 1 \[ali 
.V<' "<' Bütçe• (' nc ümenlrrinc ) 

• 2/ 8!) 1 Çoı·ulı .\l<'lmsu ı\le<·it Bnıııiıı'iıı, G210 sayılı Kaıılıııun 

;)828 sa yıl ı Kanunla clcğiştir·i!eu 1 nci nı addesinin tadili 
ilt> bir· ınadd<' cklcnınesinc, !>210 s~ıyılı Kanunun R ve 9 
ıwu macldeleı•inin ta.dilinl' ve aynı kanunun 2, 8 ve -ı ncü 
ınadclel c ı'inin kaldır·ılıııasıııa. 5129 sayıh Kanunun 2 nci 
ımıeldesinin tadilinc V<' aym kanunun :}, 4, 5, 6 ve 7 nci 
ııınrldeleı·iyh• 4274 sayılı Kanunun 00 ncu maddesbt:n V<' 
560!3 sayılı Kanunun kahlınlmasına daiı· kanun ~Pklifi 

Muamelesi 

Oahill Nizaınnanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüı kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hü.kümsüz kal 
mıştır. 

Dalıili Nizaınnaınenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hi:ikümsüz kal
mıştır. 

Dlaaı·if. Dahiliyr, Nafıa \'<' I1üt<:e Pncümcnlerine ) 8. II. 1957 tarihinde sahibi tara
r ın dan geri al m mıştır . 

Kastanıonu Mebusu 1\hızat'ft>r K.uşake,:ıoğlu'nuıı, Bıııniyct 
Uınum Müdürlüğü luıdrosuna dahil memurlam fazla me
sai lier<•ti \·<'rilnwsi hakkınılaki G564 sayıh Kanunun 
bil'inci maddesinin dcğiştiıilıncsi hakkında kanun tekli
fi ( Dahiliye Y<' Bütçe encünıcnlerine ) 

2/!1!1:~ :-;ivas .\lebusu Bahattin Ömekol ve 2 arkatlaşıııın, 1Jk. 
okul öğretnıeıı leriyle il k okul öğretmenliğinden ge! ip ek 

· muhtelif deı·pccli okullanla ve Milli 8ğitiın V ekfLlcti teş

kilatmda çalışanlaı·ın aylı k dcreecleri hakkındaki 627:ı 
sayılı Kanuna bazı ınaddelcı· eklenmesi hakkında kanun 

teklifi CMaarif ve Büt<ı<' cnciiınenlerine) 

(F. : 118- !çtima. . 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hüki.imsi.iz knl 
mıştır. 



481 -
No. Hulasa& 

2/ 39-1- lzınil' Jlchusu Hallık Ökereıı ve 14 aı·kadaşınııı. 'l'apula
nıa Kanunuııa biı· madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (ı\clliyc. 1\ l cıli~rc V<' Büt<;<' enci.imenleı·inc ) 

2/ 395 lzmi r ~Iebusu İlhan ~ipahioğlu'ınuı, İsmailoğlu H asan 
Panıie'e vatani hizmet teıtibinden maaş bağlanması hak
kında kanun teklifi ( "ı\1aliyc ve Biitqe enciimenlcı'İne) 

2;:396 l~lazığ ~\[pbusu ::lclahattiıı 'l'okel''in. Sürüncemede ka
Jan dftvalann tasfiyesi hakkında kanun teklifi (Adli
,\.<' l •~ılC'ümcııinc) 

2j 397 )Lalatya 1\Jebusu 'T'evfik Ünsalan 'ın. 1şı,:i ve i~ veı·eıı 
s endi kala n w sendika biı~likleri lıakkmdaki 30J 8 sayılı 
r anunun 8 nci maddesinin tadiline ve bu kaııuna. nıu
vakkat bir madde eklenmesitıc clail' l\· aııun teklifi (Da
lıi l iye H ('alışma encüıncıılcrine) 

2/39~ Niğde J.\Icbusu Ali Ulvi Aı· ıka~ı 'ııı, 'l'ürkiye Cumhuriyeti 
l~ınekli Sandığı Kaııuııuıınn ge<;ici 65 nci maddesine bir 
f ı kra ila,·csi hakkındıı kanun teklifi (.\[aliye \ ' t' Biit.ee 

~. 

Muamele&i 

Dahili Nizanmaınenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hüküınsi.i.z kal
ımştır. 

Dahili Nizaınnanıeniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hü.kü.ınsüz kal
mıştır. 

2 ' . J . 1957 tarilıin,dc reddi lıak

kmda:ki Adliye Encüıneni mazba- . 
tası kabul edilmiştir. 

(E. : 107- 1çtima : 3) 

Dahili Nizanınanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

enciiııırnleıine) Dahili Nizanın;nnenin, 69 ncu 

maddesi gereğince hü.kiimsüz kal
mıştır. 

2/399 ~\.ınasya Mebnsü Kemal Eren ve döıt arkada.şınm, Aıııas
ya. vilfıyctine bağlı Suluca adiyle yeniden bir kaza Im
nı lması hakkında kanun teldili (Dahiliyc ve BüL\;C 
cncümcnlerine) 

2/ 400 Blazığ }lebusu Selülıattin 'l'okel''in, belediye zabıta ve 
itfaiye teşkilatında vazife görenleı·e fazla mesai tazmi
ııatı Yerilmesi hakkında kanuıı teklifi ( Dahiliye H 

Büt<:r eıı<'Ünıenlel'inr) 

2; 401 ~~lfızığ .Vlelmsu Selahattin 'I'okel''in, emniyet müşavirli
ği ihdası hakkında kanun 1eklifi (Dahiliye ve Bü.tı:r 
rJıcümenlerine) 

lO . VI . 1957 tarihinde salıipleri 

tarafından geri alınmıştır. 
(F. : 137 - i0tiına : 3) 

Dahili Nizamnanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiikürnsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizaınnanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 



No. 

~;.ıo2 

- 482 -
Hu18.sa& 

l~lfızığ :),lebusu Scllıhattiıı 'l'okeı· 'in, Hayvanla ı· V crgiı:ıi 
Kanunu ilc ek ve tadillerinin kaldmiması hakkında hı -

nu n t0klifi ( Ziı·aat, M::ıqiyt> Ye Bi.it<;<' t>ncünıenleıinr ) 

2/ 40:3 !~rzincan )Lcbusu ..\lustafa Rahmi !:jaııalaıı'ııı, !-iubay!aı· 

heyetine mahsus terfi .Kaııuııunun 5611 sayıh Kanunlıı 
değiştirilen JO ncu maddesi ile Subay ve askeri meınuı·

larm maaşları hakkındaki 5609 sayılı Kanunun 5838 ~a
yılı Kanunla değiştirilen 1 nci ve 2 nci ıııaddelerindt• 

d eğişiklik yapılınasına dair 6557 sayılı Kanuna mnvak
kat bir madde eklenmesi hakkında kanun teldifi {}Iil
li :Müdafaa \ ' C Bütc;e enci1menlcriıw ) 

3/406 

2/ 407 

2/401-l 

.. 
::ii \' as }f cb us u Bahattin Önıekol 'un, yılbaşı ve gençlik 
baynımı günle !'inde posta ıniil'aselatiyle telgraflara yı.>

~ilay Ceıniycti yardım pulu yapıştmlması hakkmda 
kanun teldifi (Dahiliye ve Jfünakalat enciiınenleriııe ) 

Uşak }!ebusu Oı·haıı Dcngiz 'iıı, 'l'üı·lüye Cumhuriyeti 
Emekli Saıidığı Kanununa ek kanun teklifi ( 11aaı~f. 

}faliye ve Bütf;e enrümenleı·inf' ) 

Ediı·nc :VIebusu Cemal Köpı·ülü'nün, toprak ve su kay
naklarının korunınası ve verimlerinin artırılması i<:in 
toprak ve su muhafazası uınunı müdürlüğü kurulması
na dair kanun teklifi (Ziı·aat, Nafw ve Bütc:t> rııeü 

menlerint> ) 

Kastanıonu .1Icbusn )!uzaffer Ku~akçıoğlu'nun, K<:y 
iınMlarına tahsisat vPdlmcsi hakkıııda kanun teld.ifi. 

( Dahiliyr Ye Bi.it<:c ctıcümcnleı"iııe ) 

Kocaeli Jlcbusu Nüzhet Uııa1 YC iki arkadaşmm, .An 
kara Tarım Alet ve Makineleri Yüksek Uzmanlık Oku
lu ınczunlarına «Ziraat :VIaldneleıi Mühendisi» unva
nının verilmesi hakkındıt kanuh teklifi (Ziraat V\' 

~faaıif eııcümeHleıine ) 

Muamele-si 

Dahili Nizamnanıeııin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsii.7. kal
mıştır. 

Dahili Nizanınaıııenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükütnsü7. kal
mıştır. 

~1 . I . 1.957 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

( F'. : 113- İçt.ima , 3) 

Dahili Nizamnaınenin 69 ucu 
maddesi gereğince hültüınsüz kal
mıştır. 

Dalıili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ınıştıı·. 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
n1addesi gereğince hüküınsüz kal
mıştıı·. 

Dahili Nizanınamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüki:i.msüz kal 
ıuıştu·. 



No. 

2/-+09 

- 483 -
Hulasası 

Kocaeli Meıbusu Nüzhet Unat Ye iki arkadaşııım, r.irai 
meslek öğretimi yapan ziraat okulları mezunlamıa mec;
leki tekamül kursları açılması ve kurs görenlere (Ziraat 
mühendisi) unvanı verilmesi hakkında kıımııı teldil'i 
( Ziı·aat, Maarif ve Büt<)e encünwnlerint') 

2/ 410 Bursa Mebusu Agalı ' J<.;ı·ozan'ın, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bil' madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (1\lfilli' Müdafaa , M:ıli~·e n ' Büt<:c eıwü
ıııcıılerinr ) 

2/ .t-U tzmit· Mebusu Peıiev Arat'ııı, Türkiye Cumhuri;ver i 
~Jmekli Sandığı Kanumuıda bazı değişiklikler yapılınası

na ve bu kanuna bazı hükümler cklenınesine dair 5951 'c 
6244 sayılı kanunlarla vaz 'edilmiş olan ,müracaat ınüdde
tiniıı ÜC} ay daha teındidi hakkında kanun teklifi (Mali
ye w Bii t 1:<' eneümenlcrinr ) 

2/ 412 Tunceli ... Hebusu Arslan Bora'nm, Subaylar ve askel'i me
murların maaşatma dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 361} 1 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin tadili ve bu kanuna bir 
muvakkat madde ilavesi hakkında kanun teklifi C~Iil1ı 
Müdafaa w Büt«r rııciiınenlerine ) 

2/413 

2/ 4H 

2/ 4Ji) 

Denizli Mebusu Mustafa Gi.i.leügil'iıı, Gelir Vel'gisi Ka
nununun 6247 sayılı Kanunla değiştirilen 24 ııcü maddi'
sinin (1) numaralı bendinin tadili hakkında kanun t<·k
lifi (MaliyC' w Biit(;c rııriimeıılrrinr ) 

lzmir Mebusu PerteY Arat.'ın, sabık polis memurlarmdan 
Mehmet Harndi Pak'a vatani Jüzmct tertibinden ma;ıı;; bağ
lanınası hakkında kanun teki i fi (Maliye w Bti1 ı::e eneii 
menlerine) 

Kırşehir :Nlebusu Tahir Taşer'in, Adliye memur YC' katiD
lerinin terfillleri 1ıakkında ka;ıun teklifi (Adliye w 
Bü1 ÇP rnci.i mcnlerinr ) 

Muamelesi 

Dahili ~izanınameuin 69 ncu 
maddesi gereğince hiikümsüz kal
mıştıı·. 

Dahili Xizaınııamenin 69 ucu 
maddesi gereğince lıükümsüz kal
ııııştıı·. 

29 . V . 1957 tarihinde 6980 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

17 . V . 1957 tarihinde salıibi t:ıra 

t'ından geri alınmıştır. 

(F . : 1S4- t~tima : :1 ) 

Dahili Xizamnameniıı 69 nru 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır . 

Dahili ~izaınnamenin 69 'ncu 
maddesi gereğince hüki.iınsilz kal

mıştır. 

Dahili . 'izamnaınenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsü7, ka) . 

mıştır. 



2/416 

- .a4 -
Bulasası 

~amsun :\.Iebusu Etrem .\.mL ,.e (Jüınü~aııc :\Jchmıu lsnıaıl 
Hakkı Baykal'ın, ::\Iaai-j Kammuna ek 4379 .-.ayılı Kaııu 

mnı birinci ve ikinci macldclc!'iııin dcğ·i;;tirilmcsiııc YC hu 
kanuna bazı ge<:ici maddclcl' cklcııuıesinr d ai ı· 5558 sa~·ı! ı 

Kanuna bir madde ilaxesi hakkında kanuıı teklifi ( } l ıı 

Ji,ve ve Bütı:e enci.imcıılcrinc ) 

3/ -!li Tunceli )lebusu B.alU'i Turgut Okaygün'ün. 6731 sa~'ıiı 

i\filli Korunma Kanununun mU\·akkat 2 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi (Ticaxei , Dahili~·c YC .\dli.n· 
cncümenlerine) 

2/ 418 

2/:t19 

2/ 420 

Aydııı 1\Iebusu Necati ('eliın'in. Eski eserlerin bulundu 
ğu yerlerde ikamet edenleı·in başka mahallere nakli Ye bu 

yel'lerin istimHiki hakkında kanun teklifi (Dahiliyc, lVJa 
arif, Adli;vc YO Bütı,:e cncümcnlerine) 

Sinob .Mebusu Muhit Ti.imerkan'ın, Ateşli silahlar Ye bı

~aklar hakkındaki 6136 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
ile bu kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 4 

ncü maddenin değiştirilmesi hakkında kaıı.nn teklifi 
(Dahiliye ve Adliye encümenlc!'İnc ) 

Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğlu Ye Kocaeli Mebusu 
Turan Güneş'iıı, Sendikalar kanunu teklifi (('alı~nı<J, 
Dahiliye Ye Adiiye encümenlerine) 

2/ 421 Yan lHebusu Kemal Yörükoğlu'nun, Türkiye Cumhuri
yeti Bmekli Sandığı Kanununun 31 nci maddesinin son 
fıkrasınm tadili lıakkında kantın tE>klifi (Milli. Müdafa~t. 

Maliye VE' Biitf~c eoeüınenl<>ı·ine ) 

2/ 422 Trabzon .1\Ieıbusn Sami Oı'l)eı~k ve Erzurum Mebusu 
İshaJk Avni .A!kdıağ'nı, Türlci~e Cwmburiryeti Ellne!kıli 
Sa.nJığı }(anununun 41 nci madd-e-sin~ bir -f.tlkr.a ıe·kflcıı

m:esine dwir ı}m;nun ıte1<t.J-iifi · (ıM.illi 1MUdafaa, 1Mıaldyıe '"e 

Düt<~~ encümenleır:inc ) 

}fuamelesi 

Dalıili Xizaınnaıneniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

15 . ll . 1957 tarihinde salıibi ta
ı·afından geri almmıştır. 

(F'. : 120 - .lc:tima : 3) 

Dahili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnanıcnin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsiiı kal
mıştıı·. 

Dahili Nizamnameııin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal

mıştı l' . 

Dahili ~izaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince Jıüküınsüz kal
ımştıı·. 

Dahili ~izamıı.ameniıı 69 ııeu 
maddesi gereğince hüklimsi.iı~ kal
mıştır, 



No. 

2/423 

2/ 424: 

- 486 -
Tlnlıh;ar,;ı 

Çaıw •kJkalc lVIefmsn Df':di. Bnriistün 'ün. Çanalkkale 'nin 
tn tepe bucağında. m5Jfıl er Şerifoğlu Hasa:u iBendeş '•e 
v::ıt·ani hizmet t-er'tilbim'ien maaş ıb::ığlaıl'ffiası ıhalkıkın:da 

ika:nun teklifi (ıl\'[.a.Jiye Ye HiWçe •enıciimen!leriine 

'Çorum Mebusu Hüseyin Orta.kcıoğlu 'nuu, Hayr.iımenikul 

kiraıları hııık!kmdaıkii 6570 sayılı Kamtnun 3, 4, 10, 1'5 ve 
16 n<ıı ın&ddelerinin ldeğiş:tiri!lırneshıe dair •kıanun tekJifi 
'( Ticaı·et , Dalhiliye, Adliy-e Ye Bü~çe enıcüme-nlerine) 

2/ 425 Kiü'ta;hya Mıeıbusu Nilıad Ha·luk Pepeyi 'nin, Hilılfethı lil
g.asına ve Hanedam Osmaninin Türkiye Cumlhuriyeıti 
mmna:lıi!ki! lhaıri'cine ÇJJkiarılmasma ıdair 'olan 1431 sayılı 
Kanunun 2 nci :maddıesini'll değiş't.iril~esi ve aıynı llm
mma lbazı maddeler eklenmesi .h'alk!kmdıaıki 5958 sayılı 

iJ.tanunun 3 neü ek 'lnaddesine bir fılkr1a Hfuvesiııe dair 
ı.k!!l!nun teıld\,fi 1(Dahiliye, Hariciye ve tAıdli~e Nı:Cii-

Muamelesi 

Dahili Ni.ıamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. , 

Dahili ~izamnaınenin 69 ncu 
maddesi g·ereğincc hükümsüz kal
mıştır. 

men'lerine) 3. VI. 1957 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

2/ 426 Rize •l\Ielbusu lzzet Akcıa l 'm, 'l'üı1kiye Cumıhuriy~ti 
Eın'e'kli Sanıdığı fl{anuııunun 6311 sayılı Kanunla değiş
tiriilen 17 nci ma!dclesinin tadiline ve aynı kanuna mu
, • aıkıkat bir· IID'adde e<klennı!'sine dair kanun 'tC>klifi (>Ma 
liye Enetimenine) 

2/ 427 Eı·znı·tu:n d\'Iebusu. gsai 1'uncel Ye Konyıa ıMoeib-usn H'i'lll
.met Öl~men'in, iİ.ıışaaıt ve 'l'esisat 'MıütaaMlitleri Odal·arı 
Birliği haı.k!kında •kanun teıklifi · (Na.fıa "re Adlıiye en
cümeıüerine ) 

'2/ 4'2R Kocaeli l\Jebn.sı.ı Rad~tin Yıalım'ın, 6725 sayılı J ·et t.a y
yaı•eciliği uçuş hizınetlerıi t•a,zmina,t Kamnnma hir mad
de eldenınesi 'haıklkında ·kanun teıklifi (Milli Miil(iınfaa 
·ve iBütçe eni:!Ümenlerine) 

(F . : 136 - !ı;tima : 3) 

18. II. 1957 taı·ilıinde 6916 ~~ayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 3) 

'Dahili Nizanıııamcnin 69 ncn 
maddesi gereğince hükii.msüz kal
mıştır. 

Dahili ::-.Tiza mııaıneniıı 69 ne u 
maddesi gereğince hükiimsü7. kal
ımştu·. 



-· . 486 ___. 
No. H:uıasa.sı 

2/ 4129 HHeıcik Me'lmsu Talat Oran y<e liYeş arık!a:daşının, ıbilumum 

·ı·esmi idaieelerle 3659 sayılı Kanuna tabi ıteşe\klküllerid<e 
ımüstalhdem !bulunan v>eya rrnelbus ve ibeledilye reiısıi ~n
tihaı!Ye'dıil<en taıbiıplerin asistanlıkta ıge~-en mıüddeltleri lhaik
kl.nida ıloonun 'teklifi (.Sı'hhat ve lc.timai •MuaJVene't ve 
Bü.tçe cncümen~erirne) 

~/430 Trafinon ıMeıbusu Saırni 01·bek'~n, Eımirher· ve ~eyıis nıe· 
t1er1eri hLlJkıkmaalki 203 ısayılı I<ianuna Ibi ı· ml!ldd'E' ~~fuvıesi,nt> 

.Muamelesi. 

Dahili Nlıaınnamcnin 69 ııcu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

dail· 'kanun teklifi ·(rMiUi ıMüdalf.aıı IE·ncümenii.rne ) 18 .ll. 1957 tarihinde sahibi tal'a
fwdan geri alınmıştı r. 

2/ 431 ldaı·e .A.mil'leri Balııkesiı· ıMelbusu Ahmelt Kocalbıyı!J.<.oğlu 
·v·e ilJş'aik :M•ebusu Oı•han >Dengiz 'in, 19'56 .ma:li yı h Mu· 
vazenei Umum1iye Ka:mmuna !bağlı ('A/ 1) .~aıreıtli <'etvıE>l· 
ele tdeğişifk.Hik 'Yapılması lbalk·kmda kanun telk1ı.i'f.i (ıl3ıi.H~e 

Encümcnine ) 

Amasya ·Mebusu Mustafa Zeı•en 'Ve ıDrnizli Mebusu Ali 
Qolbanoğlu 'nun, 'Tüı~k Hava Kut>uımunun (lH!avaeılık 
Haftası) nda mektup ve tekgı·arflaı•a lbavacılığa. Y·ardıını 

pulu ryapı:ş-tırı1ması hakıkında ka nu 11 terk}ifj (iDalhiliyr 
ve Müna~wH\t rncüım€nleı+n·r ) 

:.V+8:3 1zmir Me.bLLsu :Mehmet AıH ıSeıbüık 'ün, 'f'.apu ıkayııt1arınd{l 
yazılı ı'nüktar 'fazlıaJhklariyle im•aı· v·e 11hya m.eıvzuuna 
giı•en -gayr.imenlkulleı·in 'tıe sıbi't ıve •zilye·dleri adına ıtescil
leri! rha'kkmda ıkanun teklıiii (Ardliy(', Ma1i.ye 'ne f.Rüttc.e 
encıii.menlerine) 

:2 -+:i~· ~'oeunı .\lebusu Hüseyiıı Oı ·takçıoğlu'ııun, (iayı1menkul 

kiraları hakkındaki 6570 sayıh Kanunun 7 ,nci m~ddc•
sinr bir fı kl'a eklenmesi hakkında kanun teklifi t 'l'i<·a
ı·rt. Dahiliye, Adliyr vr Bütc:e encümeıılminr) 

:! /.ı:t) İzmir ).lebusu İlhan Sipahioğlu'nun, Anıkatlık Karnı

nunun 49 neu maddesinin ~ ncü fıkrası ilr J 17 ncı • rıad

tlesinin kaldırılması hakkında kanun trklifi (Adliyf En
<'Ünıeniıır ) 

( F. : 122 - İçtima . 3) 

] 1 . ll . 1957 tar·ihinde 6915 sa,vıl ı 

Kanun olımıık kabul edilmiştir. 

(tçtima : 3) 

·Dahili NizaınnanH'nin 69 ıı cu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır·. 

Dahili ~izaınnamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır·. 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mlştıı·. 

Dahili ~izıınuw.meniıı 69 neu 
maddesi gereğince hi.ikiimsüz kul
mıştır. 



No. 

2/ 436 

-· 481-

Kocaeli Mebusu Sadettin Ya.lım 'ın, Maaş Kanunuan ek 
4-379 sayılı Kammun 1 nci ve 2 nci ınaddelt?riniıı değişti
dimesine ve bu kantma bazı geçici maddeler eklenmcsiıw 
dair 5585 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (Maliyr ' 'e Bütçe encümenlt?rine ) 

2/ 437 'J'oluıd ""lebusu Huh1si Bozbeyoğlu'nuıı , Ziihitaıı H ' a.s
keıi memurlarm maaşatı hakkındaki Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eldenmesine 
dair kanun teklifi (Milli Müdafaa ve Bütçe encümeı:ıle

ri.ne ) 

:L/ 4-:38 Denizli Mebusu Baha Ak§it'in, Sıhhat ve İ(,}timai .\'[mı
,·enct Vrkaleti teşkilatı hakkındaki 3017 sayılı J< ro imncı 

ek 6774 sayılı Kanuna bir ınuvakkat madde ekl ennıesine 
dair kanun teklifi ( Sıhhat ve İl,!timrıi .Muavenct V(· Büt
ı:e cncümenlerine ) 

2/ 439 Dl' nizli ~lebnsn Baha Akşit ve () a ı·kadaşııuıt, Sııbaylaı · 

Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kmnınlıı 
dt?ğiştiıi.len 16 ncı maddesinin tndiline ve mıl\'aklwt bir 
madde eklenmesinc dair kanun teklifi (Milll ~lüila fmı 

vr Bütçe eneümenlerine ) 

2/ 440 ı~lazı ğ ~lebusu ~clahattin 'l'oker'iıı, 'l'ahsiııoğlu ~tu· : Ye
niııy'ın kar·ısı Sariye Yeni ay ve kızı Fethiye Yeniuy'n. 
yn,tani hizmet tertibinJen maaş bağlanmasımı clair ka
nun tE' klifi or a liyr ve Ri1t<:e ('l1CÜınenlerine ) 

2/ 44J l:<~ı·zuı·um ~lebusn Şevki Bı·ker'in, 'rüı·kiy~ Biiyük ~lillet 
Yleelisi yeni binasiyle müştemililtımn tefriş ve tczyin iş 

lt?ı·inin yapılması vazife ve salahiyetinin Nafıa Vf'kii.le
tin<' devri hakkında kantın t<'klifi ( Nafııı ve Büh:<' rn 
cümenlerine ) 

:Muanıelesl 

Dahili ~izamııamenin 69 nctı 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamcnin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükiimsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizanınaınenin 69 ıı cn 

maddesi gereğince hükümsii.z kal 
mıştır. 

Dahili ~izaınnamenin 69 nen 
maddesi gereğince hükiimsüz kal
mıştır. 

1-!. VI . 1957 tarihinde 7007 sııyılı 
Kıınun olarak kabul ooilmiştir. 

(İçtima : 3) 



488 -
No. Hulasa.sı 

2/ 442 Gi ı·esun :\-Iebusu Abdullah lzmcn'in, 'l'ürkiyP Cu m huri
yeti Emekli Sandığı Kanununun gc~ici 65 nci marlclcsi 
hükmünden, hiyinleri :Maliye Veknleti veya teşkilf,tı ta
ı·afmdan yapılan ve üerf'tlcı-i cmvali metl'uke ve nıüba.
dil hesabı carilerinden ödenen memur· ve müstahdemle
rin de faydalanmalaı1 hakkında kanun teklifi (Maliye 
ve Bütc;e encümenlcı-inr ) 

2/44~ Giresun .\febusu Doğf~.n Köymeıı 'iıı, Avukatlık Kaımnn 

mm 49 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkmda kıtumı 
teklifi (Adliye Eneümenine ) 

2/ 444 Kastamonu Nlebusu Nftzını Batuı- ve 43 aı·kadaşının, 

Orman Kanununun ınuvakkat 1 nci maddesinin ilgas; 
hakkında. kanun if'klifi (Ziı·aat vr Adiiye enrümenleri
ııc• ) 

:U445 Kıı'Şehir :.\Iebusu :.\lehmrt. .\lahmllfloğln'nuu. Devlet !)iı

ı-asında ~ahşan ldltip V<' idari memurlar ile muavinlı:rinr 
ayda 75 ,lh·a verilmesi hakkında kanun teklifi (Daıtiliyf' 

ve Bütı:c encümf'nlerin<' ) 

:U446 'rı·abzon Mebusu saln·i Dilt~k'iıı, Sait Özçivr-il'in büküm
lii bulunduğu crzanın affı hakkında kanun teklifi (A(l

liyr ~nriimrnine ) 

2/4-l7 Samsun }febusu Rami Ozan Güınüşoğlu'nuu, Askc!'i 
mahkemelerde zabıt kfttipliği vazifesinde istihdam olunan 
maaşh vr ücretli sivil memnrlara tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi (Milli l\'fiidafaa, Adiiye ve Büt<:<' crı

cümenlerinr ) 

:!/448 İzmir Mebusu Nuriye Pınar'm, Üniversiteler Kanuntmun 
24 ncü maddesinin taeiili haklanda kanun teklifi (Maa

rif ve Büt<:e enciimenlcr·ine ) 

2/ 449 'rrabzon .Mebusu Sami Orberk ve 12 arkadaşının Dahili 
~izamnamenin 24 ncü maddesinin tadiline dair nizarnna
me teklifi ( Teşkilatı Esasiye Encümenine) 

' Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır . 

Dahili ~izamııamenin 69 ncu 
ınada<'si gereğince hiilriimsüz kal
mı"tıı·. 

l5 . IV. l957 1arihindt> ı·eddedil

miştir. (E. : 113- İc;ıtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
ntaddesi gereğineo hiikümsüz kal
nnştıı· . 

l >ahili ~izamnamenin 69 n cu 
maddesi gereğince hiiküınsüz kal
mıştır. 

.Dahili Nizaımıanıeniu 69 ncn 
maddesi gereğince lıi.ikümsüz kal
mıştıı·. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddeşi gereğince hükümsür. kal
mıştır·. 

Dahili Nizamnam.enin 69 ncu 
maddesi gereğince hükiimsiiz kal
mı~tır. 



No. 

2/ -l50 

-489-
Bulasası 

Kütahya ~febusu lhsan ~<'l'if Özg<>n'in, 'l'apu ,.<' Kadas
tro Okulu mezunlarmdan Tapu Ye Kadastro Tef)kilatmda 
çalışanların aylık dereeeleri hakkmda kanun tekJlii 
(Maliye ve Bütçe eneümC'nlerine) 

:3/ 451 :lıongnldak Mebm.m -~jd.iıbP Sayat'ın, 'l'ı:ıhabet VC' Şuabat ı 

sanatlarının tarzı i<>rasına da i ı· 121 D sayılı Kanuna ek 
kaının teklifi ( Sıhhat ve lc:timai )'luavenet Ye AdiiYC' 
eneümeııleriııC' ) 

2/ 452 Çonıh Mebnsu Ya~ae Güınüşel'iıı, Devlet memmJan a.,-
lıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (Bütc:e En<>ümenine ) 

:U.J.53 istanbul ~[ebusn ::\N·nıi ~\tc~ w iki aı·kııda.\jı
nın DeYlet davalannı intaceden aYukat ve saircyr wril,•
cek ücreti Y('kfılet hakkındaki 1389 sayı] ı Kanunun 1 ne i 
marldesine bir fıkra ilavesi hakionda kanun teklifi (DH 
hili~TC' ve Büt~(' eıwünwnlerine \ 

2/ 45+ 

2/ -l56 

'J'unrC'Ii lVIebusu Anılan Bora'ııııı, Ask<'rl 'l'C'nıyiz :.\[ahkt'
ıMRİ RC'Ül, Müddeiuınnıni ' '(' azalariyle, askf'l'l aclli ha
kimlere tahsisa1 verilmesi hakkındaki 6775 sayıh Kamı

nun 1 nci ınaddesinr bi ı' fıkra E'ldeıımesi hakkında :ram ı n 
teklifi (J\Iilli .J[i.idafaa. Adli:ve Ye Bii.t1:e eneiinwnlerinl' ) 

Burduı· Mebusu Mehmet Özbe)·'in, Türki.ve Cumhuri,veti 
Bınekli Sandığı Kanununa ek kanun il:'klifi (.JLaliye 'e 
Bii.t~e eneümenlerine ) 

Elazığ :i\Iebusu Selahattin Tok<'l''iıı, Yedek suba~' n• ~T
dek askeri memurlar Kanuınına ek 6137 sayJlı Kannnım 
gec:ici 4 ncü. maddesinin tadili hakkında kanun 1 eklifi 
(:VIaarif, Milli .M:iidafaa ,.e Bii.t<;e eneümenlerine ) 

lluaınel@Si 

Dahili Nizamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ını tır. 

Dahili ~izaınnaınenin 69 ucu 
maddesi · g('reğjnee hükümsüz knl
ımştıı·. 

Dahil! Xizaınna.ıneııin 60 ııeu 

maddesi gereğinee hükiimsüz kal
mıştıı·. 

Dahili Nizaınnaınenjn 69 ncn 
maddesi ger€ğince hükümsüz kal
mıştıı·. 

Dahill ~izaınnaınenin 69 nNı 

maddesi get•(>ğince hiikümsüz kal

nııştıl'. 

Dahili Nizamnanıenin 69 ııeu 

maddesi gereğince hükümsiiz- kal

ımştır. 

Dalıili ~izaınnameııin 69 llNl 

maddesi gereğince hi:iküinsüz kal

mıştır. 



- 490 -
No. llulasası 

2/4-57 lstanbul mcbusları Tahsin Yazıcı Ye Seyfi Gög·en'in As
keri Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve azatariyle 
askeri adli hakimiere tahsisat verilmesi ha!kkındaki 677fı 

sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklennıesine 

dair kanun teklifi (Milli Müdafaa, Adiiye "<' Bi.itGr rn 

riimenlerine ) 

2/ 458 T'l"aıbz.on fMebusu Sami Oribm,k 'in, .J.andar:ma Kıanununun 
6459 sa,yı:lı Ka~nunila değiştirilen 112 ncj maJd:d·esin,e' lbir 
fı6wa ~klenmıesi <halkkında lkS!nun lteıklifi! '(tMim ıMü'dafa.a 
ve IJ)aJııiJiye e ncümen'lerine ) 

2j459 'l'unrceli <Moebusu ArsLan IBoı·a ',nın , 'l'apulama !Kanunu
nun 54 ncü maddesine ıbk fıJlo'a ıeklenımesi ihıalkkınd-a 'ka-

Muamelesi 

Dahili :\Tizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

17 . VI . 1957 tarihinde 7018 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmjştir. 

( İı:tima : 3) 

mm tıeıklifi '(<Da'hiliye, Mali)"{' ''Te Büıtr;c •eneümenleı·ine ) Dahili )llizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğinc'e hükümsüz kal
mıştır . 

2/ 460 

2/ 461 

2/ 462 

2/ 463 

Van Me'btum Kemal Yörüllooğlu 'mm , C~za ve Tevkif ıev
leri müdüı·, memuı· Yt' lkfıtiıpleriyle gandfyan~arma vr: 

umumi! ınuv.hlkemeıle'l"l~ Temyiz ıMaıhl{lemesi nezdindıaki 

.mlülbaşirl~re ıtazminat ıverilmesine daiı · ıkanun t€iklifi 
('Adliye ;ve flliiıt~e encümenlerin€ ) 

Konya Me'busu A . }' . Ağaoğlu ' nun Iİş K•anununun 5'51R 
sayılı Kanunla id·eğiştir.ilen 2 nci . mad'desin~ın iD fııkr.a 
sımn ıtadilin{' dak tuınun teıklifi ( Çatışma iEncü<men~ıne ) 

D~niz1,i ·Melbusu •Baihıı Al~it ve lbeş ıaı'kaıdaşının, Astsu
ibay !Kanununun lbazı maidldelerıini.n dıeğiştririlmesine, 31 
ııci maddesini·n ıyıürür.lükten fkaldırı1masına 'V<' muvalk
ka't ıbir· madde eıklenmesine dair 6744 sayılı lf(a:mma ek 
!kanun .teık1ifi ·(ıMilli :Mü{lıafwa ı v(" !Bü.t(:e en-cü menlerine ) 

Den<izH Mebusları Baha .Aıkşi,ı VE' \Haımd.i: Sancan 'ın , Di
Yrane't İşleri Reis1iği teşkila~ Ye va·z1tf·el·er.i 'h<aokıkındaki 
Kanuna elk kanun tekHfi ( ıBüıtçe ·Encümenine) 

Dahili Xizamnaıneııin 69 ' ııcu 
maddesi gereğince hü'kümsüz kul
ınıştıl' . 

Dahili ~izamııamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır·. 

Dahili ~izamnamenirı 69 nru 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştn·. 

Dııhill ~izaıtınamenin 69 liCU 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır . 



~ 491-
No. Bulasası 

., 

2/ 46'4 Kırışehir 'Melbusu 'rahir ''I' aşer 'in, Ulusal lb'll!ylram ''"e .ge· 
ne•l tatillıeı· 'haıkikmdaiki 27•39 sayılı Kanunun 2 nci ma·d· 
elesine bir ıfılkra dH1hrt>siue ıdai-1' ~mnun ıteıkiW (iDaM~iye 

Encümenin'e) 

2/ 465 Burdm !Mebuıı.u M•eh.ınet Ö.?Jbey 'İ11, Ordu meruıup1ariyle 
Emniyet Umuıın Müıdürlüğü vıe Gümrulk Mulh'afaım. ;ve 

Muıamele sınıfı ıl~aldrolıarınıda çalışaı1laıra ıbh~er et tayım 
ı.nerHmesi hakıkınlda'ki 4367 saJyı1ı K>anunun 6706 ooyıh 
Kanunla ıdeğişitiırilıen lbirind ımıaıddooinin C ve D fıkrala
ri'nın ıtadilıi ıhaikıkmlda kanun rtekJiıf,jı (Miıl~i IMıüıdafaıa ve 
Hüt<~>e encümenıl •erine) 

2/ +66 'l'tınceli Melbuım ArsJıan 13oı~a ' nııı, Yıedeık strbaylaı·ın ve 
yedek asıkeri memurlaı· '1\.anununa ek 61'37 sayılı Ku · 
ııunun geçici 4 ıncü maddesinin ta.dili ıhalldlunda !kanun 
t ·e.k1ifi (1Maarif, ·Mill'] ıMıüdrrf:'aıa ve !Bütçe ~ncüımen· 
Jerinr) 

z/ 467 Koeaeli IMehusu Sa.('i(>·t;tiıı Y;,d ım 'm, Tıü·ı~kiye Cumhuri
.V'<'<ti Emeklıi 'Sandığı Kanununun ıbazı ırnadclelerinin ıde
ği'şlt:irHmesine ve ıbu 'kamuıa !bazı ·hülküm1er eoklıenmesine 
uaiı· 6311 sayıh /Kanunun 9 ln'CÜ ı maiddesi'Dıj,n ıdıeğiış'tirıi.i· 

ıınesi hU:kıku\ı(ta kanun 'te-klifi (ıMaliye ve :Süıt~r enrü
ınenleri'm' ) · 

2/ 468 Se yillll n N.Lelbusu ıMehmeıt ü naldı ve Ibe§ •a nkıaıdıaşımn, Ba
ı · n.j inşaatı dolayısiyle sulaı· ıaltı•nda k~lacaık lkasaıba, ik&y 
\nı> a~aızi ihalk!lundıaıki 6541 sayıh !Kanunun ıbirinıci ımad
<lesi:Ue bir fııkra ıeıklenmesin~ <l•ah· Ilmnun telklifii (Na'fıa, 

Dalhi'l~'ye, A'dliye ve :Biiıt(~(> eıwiimenlerinıe) 

2/ 469 rl'unceıli !Meıbusu Arslıa1ı :Bora 'nın, .As.tsuibay Kıauununun 
8 .nci mrud'clesi'nin değiştiriılmesi vıe :bu qt'anuna g.eçici 
l))i.r madde ~eklenımıesi :haıldkmd·a llçaınurn ·'teı~li'ri '(IMini 
Müdıa lfaa ve •Bütçe encümeın1erill'e ) 

Muamelesi 

• j 

12. vı. 1957 tarihinde reddi hak
kındaki Dahiliye Enci1meni maz
batası kabul edilmiştir. 

(E. : 122- lçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahill Xiz:nnnamenin 69 ııcıı 
maddesi gereğill(•c hükümsfu kal
mı~tıı·. 

Dahili ~izamnamcnin 69 ncn 
maddesi gereğince hi:i.kümsüz kal
mıştır. 

Dahili: ~izamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hüJdimqiiz luıl· 
ınıştır. 

Dcıhili Nizamnameniu 69 n<:u 
maddesi gereğince lıükümsüz kal-

mıştıı·. 



No. Hulisa& 

2/ 470 Konya }lebusu _\1. J:Wştli Özal'iıı, .Askeri okullal' öğrct 

ınenkri hakkmdaki :)OH sayılı Kanunun hil.7.ı nuıddt>lı•

l'inin değiştiı·ilmesinı> dair· hnun teklifi (Mili M:üchı 

faa. :uaarif. -.' e Büt<;e eneÜ.mcnlcrine) 

2; 471 Kayseri .llehusu tb ra him Kirazoğlu V (' 6 aı-kadaşınııı. 
::\!illi Nlücadele kumandanlarından Datlaylı merhum Ha
lit Akmansü'nün kızı :\Tcrmin Akınansü'ye vatani hiz
met ter·tibindcn maaş tahsisi hakkında kanun teklifi 
()[aliye ve Büt<:t> rn6imenlcrine ) 

2; 472 

2/ 474: 

·) 475 

[{ize )!cbusu i zzet Akç:al Yı' ü f: arkadaşmın, Türk Ceza 
Kımununun bazı maddcleıinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi ( Adiiye [~ncümrnine ) 

Tunceli :\1 rbusu ı\ ı-slan Boı·a 'nw. Oı·clu Dahili Hizmet 
Kanununun ~ nci maddesinin tadili hakkında l{aınm 

tC'klili ( )fHli )fiid:ıfaı:ı Ye Büt~e ı>ncümenlerinc ) 

Yozgad }{ebusu İhsan ""\.ktüı·el 'in. kat ve daü·e mülki-
yeti hakkında kannn teklifi (.Adliye F.:n('ümenine) 

J.jı •ztu•um Mehuı:.u Abclülkadiı · Brytıl't'uıı , Binıı yapınıı

nı t.eşvik ve izinsiz yapılaıı hinalal' hakkmdaki 6188 Sh 

yJlı Kanuna bir madde ekl<'nmesine dair kanun teklifi 
( Dahiliye YC A.clliy<' encümPnlrrinı> ) 

:2,'476 l~ı·zuıı.u11 ~Lebtısu Abdülkadir l~ı·yı.u·t'nn Ga.yı-imf>nkul 
kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanuna bit· madd<' ek
lenıncsinr daiı· kanun trklifi (Ticaret , Dahiliyr, ..Adli

ye ' 'e Dil.tc:e en e ii menlel'inr ) 

21477 Yozga<l ..\Je busu Önıeı· Lütfi l<~rxuruınluoğlu ve Brl'.U
l'llm ~T<>busu Şevki Brker'in, Devlet memurlat'l aylıkı'a
rınuı trvhit ve> traclülüne daie 3656 sa~ılı Konuna mu
ya.kkat hit· madde eklenmesi ha.kkmda kanun tekHfi 

( j{aliye ve Bütçe encümenlcrine ) 

Muamelesi 

Dahili ~izaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hi:i·kümsüz kal
mıştıe. 

Dahili Nizanuıanıenin 69 ııcn 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

31 . V . 1957 tarihinde 6988 sayılı 

Kanun olarak kab1u edilmiştiı·. 
(İçtima : 3) 

Dahili Nizanmameııin 69 neu 
maddesi gPreğince hi1kümsii7. kal 
mıştu·. 

Halıili ' Nizanmamenin 69 ncrı 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıııtıı· . 

Dahili ~izamnıımenin 69 ııcu 

maddesi g·ercğinee hükümsüz kal 
mıştu·. 

\ 

Uahill :Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiikümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ueu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



No. 

2/47!} 

2/ 480 

~;4-81 

2/ 482 

~/483 

~/48+ 

-493-
Bulasası 

Yo~gad :!\iclnum Önıer Lütfi ı~;ı·zuruuıluuğlu w ii<; m·
ka<.laşınııı, ldarei Linıumiyei Viifiyat Kanununun LOO neü 
maddesine bi ı· fıkı·a. ilavesine daiı· kanun tcldifi ( Da 
hiliyf' vr Büt<:~' eneiinıenl<'ı·inc ) 

• 

Kastanıonu )lcbusu Muzaffer Kuşakçıoğlu'nun, Balkım , 

umumi sefcı·bel'lik w lstiklal savaşlarında silah altıııa 
alınıp da kayıp veya ölmüş bulunan YC nüfus kayıtla

nnda sağ görülcıılel'in bu kayıtlarınııı silinmesi hakkın-
da kannıı teklifi ( Dahilb'c w· Adiiye C'neüuıenlel'inc> ) 

'l'w1(:eli lliebusu Bahı·i 'rUl'gut Okaygün'üıı. Pro:t'esöı·IC' 

ı·in ıuesaisi hakkııı<la kaııuıı teklifi ( 1[aaı1f \ ' f' ~ılı

hat ve l~timai ~M uavC'net cııcüıııenlC'ı·iıH') 

Yozgad mebuslan Öıneı· Lütfi Erzuruınluoğlu ve lhsı..n 
Aktürel'in, Yozg·acllı !snıailoğh.ı. Nfızıın Kafaoğlu'na va
tani hizmet teı·tibindeıı maaş bağlaımıası hakkında ka -
nun teldifi ()'!aliye n • Biit<:e enciimenl<'ı·ine ) 

Kastanıonu .1Iebusu Muzaffer Kuşak<:ıoğlu Ye 9 arkada
şının, J)evlet ınem.uı·laı·ı aylıklarının tcvhit ve teadülüne 
d ai ı· olan 8656 sayılı Kanuna. bağlı ( 1) sayılı c:etvt>l ilr 
tadil ve eldet·inin DahiHyc Ve kaleti nıeı·ke:-:: ıneıuu rlaı·ı 

ile vilılyct mcnıudaı1 kısmında değişiklik yapılması hak
kında ka.nun teklifi ( Dahiliye Ye Biitı.;c enciinıenkriıw ) 

J\astaınonu )[ebusu i\iuzaffer Kuşa.k\!ıoğlu ve 9 arka
daşmın, Devlet memurlan arlıklal'ının tevhit ve t<'adü 
lüne dail' olan ~~656 sayılı Kaınuıa bağlı (J ) sayı lı <:<'1.
Yel ile tadil Ye ckloıiııiıı Dahiliye Vekaleti dlayct. ınc
ıımrları lusııunJa değişiklik yapılınasına daiı · kaııuıı tek
lifi ( Dahili~· p YC Hiit<:r <'lH'Ünıenlı:'riue) 

~eyhan :.\1 ebu su Sinan 'l'ekelioğlu'nuıı , Hatay Yİ)uyet i

nin Dörtyol kazaımHt bağh I:<Jı·zin nahiyesinin kaz•ı hali

ne Hı·ağınıı tlııiı· kamuı tı:'klifi ( D~~hili,ve YP Bütl;<' en<'il
ıııenlerine ) 

Muamelesi 

Dahili Nizaııınamenin 69 ncu 
maddesi gereğine:e lri.ikünısüz kal 
mıştır. 

Dahili :.'\rizamııameııin 69 ııcu 

maddesi gel'eğince hükii.nısüz kHl
ınıştıl'. 

Dahili ~izamnaınenin 69 ncn 
ınaddesi geı·eğince lıükiimsiiz kal
nuştıı·. 

Dalıili :.'\rizanmaınenin 69 ncn 
maddesi geı·eğinee hiikümsiiz kal
mıştır. 

• 

Dahili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddesi geı·eğiner hükiimsüz kal
nuştH'. 

Dahili ?\izamnaınenin 69 ncu 
maddesi ge-rf',ğince hükiinısüz kal
mı tıı·. 

Dahili Nizaıuııameniıı 69 nc:u 
maddesi gereğince lıiikibnsil.z kal

mı§tır. 



No. Hulasuı -
- 494 -

.. . 

2/ 485 ~eyhan Mebuısu Sinan 'rekelioğlu'nun lstikJaJ J!Ia•lalya
sı Kanununa müzeyycl 977 sayılı Kanunun J nci madde
sine hiı· fıkı·a ilavesi haklmıdn l<anuıı teklifi (NliiH .\1ü
lhıfaa J.Jncümenine) 

2/ 486 

2/ 487 

Seyhan Mebusu Sinan' Tekelioğlu'nun, 'rürkiye 'umhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 6795 sayılı Kanunla 
ınuaddel 64 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkınd~ •. ka
nun teklifi (Milli .Mü da faa, .V[a liyt> ve Bii tr:P en eli !:!en le
dne) 

'rokad .:\Iebusu Ömcı· ~unaı·'ın, Cemiyetler Kanununun 2 

nci maddesinin IX ncu fıkrasının tadili hakkında k.ınuıı 
teklifi ( Dahiliye w Adliyr cııeii.nıeıı lerine) 

2/ 488 Yozgad Jlebusu Ömer· JA!tfi Eı-zurumluoğlu'nun, Tuı·ki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bi ı· 
madde eldenınesine dair. kanun teklifi (.M aliye ve Biit-
1:<' Pncümrnleı-iıu') 

2/ 489 

2/ 490 

2/491 

'· 

Yozgad :ı\Iebusu :Mahmut Ataıuan'm, Subay ve askeri 
memurların maaşatma dair olan 1453 sayılı Kauuaa ek 
3661 sayılı KanunUll 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (Milli Müdafaa ve• Hütı:r rıırü•nf'nlr

rinf') 

Kastamonu )febusu MuzafECı' Kuşak~ıoğlu'nuu, Turki
ye Cumhuriyeti Emekli Bandığı Kanununun gc<:ici 6:5 
nci maddesi (j) fıkrasının değiştirilmesi hakkıııda ka
nun tf'klifi (1lnliyc ve Büt~f' enciinı<m lPl'iıw) 

)faa~ Kanununa ek 4379 sayılı Kanunuıı 1 nci ve :2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı gc~jri 

maddeler cklenmesine dair [)585 sayılı Kanuna 6724 sayı
lı Kanunla eklenen muvakkat maddenin tadili hakkında 
kanun teklifi (Maliye n Büt<:c encümenlcrinc) 

!Muamelesi 

Dahili Nizanınaınenin 69 ncu 
maddesi geı·eğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili );izamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ınıştıı·. 

Dahili Nizamnaınenin 69 uru 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ııı ı ştı ı:. 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hül\üınsüz kal
ınıştır. 

• 

DahiU Kizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğim•e hüküınsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hi.ikünısüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 



- 495 -
No. Hulasası 

2j492 :-)eyhan ~lrbusu Ahmet Topaloğlu 'nun, Bınniyet Teşkiliit 

Kanununun 26 ncı vr :m ııcu ınadd<•lceiuin dcğiştirihnesi 
ha kk ında kanun teklifi ( Da hiHye ve Bütçe em•iir•'. eııle
ı1ııe ) 

:l/ 49 :3 ::-:liııoh .\ü•busu Xuri ~rduğlu ve :ı ar·kauaşmın, Millet.vr
killeri Neçimi Kanununun bazı maddelerinin dcğiıjtiril
ınesinc ve bfızı maddelerinin kaldmlmasına dair 6428 
sayılı Kanunuıı ilgası ve bunun yel'ine 5545 sayıtı Xa
ııunun eski hüküınlel'inin aynen ıııer:iycte konulnı.:tı:.ı ve 
beş maddesinde tadilat yapılması hakkında kamm tek
lifi ( 'J'cşkiliHı gsasiyr. lhıhiliyt' YI.' Allliye encüm \!ı ıleri
rır ) 

~/-l.94- Bolu .Niebusu J,'alıı·i Belen 'in, Ar,ık w kapalı toplantılar 
Ye .vürüyü~ler hakkıııda kanun teklifi ( Dahiliye ı ·r Act
li~rc eneüınenlerine) 

2/ 496 

2/497 

lçel Mebusu Mehmet Mutlugil n• ~7 arkadaşmın , İzzettin 
Baloğlu'ntın malıkum olduğu cı>zaııın affı hakkında kn 
nun teklifi ( Adli.vı> Enrümeninr ) 

Tokad Mebusu Ömer Sunar'ın, Ulusal Bayram ve G-enul 
tatiller hakkındaki Kanunun il{inci maddesinin tadili hak
londa ]{anun tı>kliii (Dahili:ve En<'Ümeninr) 

İzmir Mebusu Behzat Bilgin 'in, San·ayi V ekalcti kurulu~ 
ve vazifeleri hakkmdaki 6973 sayılı Kanuna bağlı (2) Set 

yılı cetvel dr değişiklik yapı lması hakkında kanun t.rkl i fi 
(Büt <:<' l~ncümeninr ) 

2/ 49R Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçcl 'in, Hilalialııncr şef
kat ve hatıra pullarının ilsakma dair kanunu tadil eden 
2391 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmeRi 

hakkı'nda kanun teklifi (Mü.nakalfit w.' Bü.tc:r rn,•i1ınrn 
Jerine ) 

Muamelesi 

Dahili Nizanınaınenin 69 ncu 
maddesi geı·eğince hükümsüz kal
ınıştıı·. 

Dahili Nizamnaıneııin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsü.z kal
mıştır . 

Dahili Niıamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince lıiUdim<>üz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizanınaınenin 69 ncu 
maddesi ger~ince hükümsüz kal
nuştır. 

3 . VI . 1957 tarihinde 6994 sayıh 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçt.ima : :3' 

Dahili Ni~amnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükü.msüz kal 
ınıştıı·. 



No. -
2/499 

2/500 

2/ 501 

2j.j02 

2/503 

~/504 

2/505 

-496-
Hulasaaı 

Tunceli }lcbusu ~ \rslan Bot·a ' ımı, 'T'ürkiye U u nı lıul'i.rt'~ i 
l~ınekli Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin (C) bc •ı

dinin 15 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (Milli Miidafaa, Maliye ve Biitc~r cnriimenlcrine) 

Bolu .i.VIebusu Falıı·i Belen'in, Türkiye Cuınlımiyeti l~mek
li Sandığı Kanununa ek Kamın teklifi (Milll :.\'Hidafua, 
}faliyf' Ye Bütçe cncümrn lerine ) 

Konya Jilebusu Himmet Ölçııırn 'in, Sadettin :Vloı·o1 ·alı': · a 
vatani hizmet tertibinden niaal) tahsisi hakkında ],anun 
teklifi (Maliyr n 'Bütt~e cneiinırnlPrine) 

Tunceli ::\Iebusu Bahı·i Turgut Okaygün'ün, ecuebi mcı.ı

leketlerden hediye olaı·ak gönderilen inhisar maddclPl'iniıı 
ınemlekete ithali lı akkında kaııuıı teki if i ( flüımiik 1'<' 

lnlıisarlar , Maliye ve Bütı;e encümenlpı·.iJlı') 

Denizli Mehusu Ali Çobanoğlu ı·e 27 arkadaşınııı, l'a\';,ıı-ı 

kazasıımı lıcyelana ınaı·uz olan Kale ııahiyesinin .veriniıı 

değiştirilmesine dair 6409 sayılı Knnuna Pk kaının ~<'kli-~'i 

(Nafıa w Büt\;r c·ncümcıılcrinc ) 

Konya mebuslan »Juanuner Obuz vr M. Rü~tij. Öza.l'ın , 

V ergi Usul Kanununun 282 nci maddesinin son fıkrası n m 
değiştirilmesine daiı· kanun teklifi (Maliyr w Büt(:f' r·ıı

ri.imenJerine) 

Elazığ :i\<lobusu Selahattin 'l'oker n ' Tokad Mebusu Has<Jıı 
Kangal'm, Yatan i hümıet karşılığı maaş alanla da, ~'mc ki ,. 
rlu! ve ,vetiın maaşı bağlanmış olanlara tahsi~at ve:·i lmesi 
lı akkındaki 6676 sayı b Kanunun J nci maddesinin tadi ~ i

ne ve bu Kanuna bir madde eklemıwsinc dai ı· k~ııı u n tc·k-
Jifi (_.Vfaliy!' w Biit<:r cııcüıı:wnlerin e) v 

:Muamelesi 

Dahili Nizaınııamcııin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır. 

Dahili ~izaıımaıııeııin 69 ncu 
maddesi gereğince lıükümsüz kal
mıştır. 

Dalıili ~\Tizanınamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
nııştn·. 

Dalıili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ınıştıl'. 

Dahili ~izanuıameniıı. 69 neu 
nıadd.esi gereğineo hükümsüz kal
mıştır. 

Dalrili Nizaınııaınenin · 69 ucu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

DalıiH :\fizanıııaınenin 69 ncu 
maddesi gel'eğince hüktimsüır. kal
mıştır. 



No. -
2/506 

2/507 

2/508 

2/509 

2/~10 

2/1Jll 

2/'512 

-49'1-
H ulisası 

ıSi'nob Meıbusu Şerafetth1 Ay'Jıaın'm, Askeri öğrenciler
den haşıarı ıg.ösıteremryenJ•er ,hakikmdadri 5400 sayılı !Ka
nunun 6~742 sayılı Kınnun'la değiştirilen 3 ncü mıaıddesinıe 
bir fllk!ra eldenmesine dair ·kıanun •t-elk:J.ifiı (Milli Müda.
faa ve Bürtçe enciimenlerine) 

İdal'e Amiderıi Brulı!kesi·r •Mcl:msu Aıhmet KiQICafbrytıkoğlu 
vıe Uşalk: iMıebusu Orhan Den!giz'i·n, 1957 mali yılı IMu
v·a:zen-ei Umumiy-e Kantınuna ıbağlı (A/1) işaretli ·cetve
lin Türikiye iBüyrük MiHct Moeclisi !kısmında 'değişiıkli!k 
yıapı'lması hıalkkında kanun t€1Jcliıfj (ıBütçe Eneümell1ine) 

Manisa Mel:ıusu Hayri Büıke 'nin, Gör·de.s ik8:831baısımn 
naıkl~ileceği KK>caıınnıt:ıuık mevkimide yap,tırılıaıea'k .rn.es
·kenrer hakikm'da·ki .Kanunun ibi·rinci maddesi'ne ıbazı 
f~kı•ahw e1l:denınesinc dai'r· 'kanun 'teklifi (Na.fıa, v~e 
'Bütçe enciimenlerine) 

EUa:zığ Meıbu~u .Se'la'haltti·n Toı~e·r 'V'e Tokald l\Ieıbuım Ha
san Kangal'ı·n, !Devlet memurları a.ylılldarının tevlh.it •ve 
teaıdülüne dair 3656 saıyılı Kıanunun 19 ncu maddeSinin 
trudi'line YC ·bu kanuna. lbaızı ıhıüıkıii:ınJ,er iHivesine dai'r ka
nnn teklifi (Daihili·ye, Maıliye ve R3iit<;~ eooümımı!le:rm~) 

SilVas ·Meıbusu Nuri Deıuiıroğ'ıu, Hayrat ıhıademoesinıin 'Üc· 
f'~'tleri hruk·klllda kanun 'teıkli'fi' ı (Ma'liye 'VC Bütçe en>Cü
men1erine) 

Kastamonu ~Mehusu ;Muzaffer Kuşalkçıoğlu 'nun, Türtiriye 
Cunı:huriyeti E.ınekli Sandığı Kanununa muwaıkkat bi'r 
ınaddıe oeıklenmesi hıalk!kında •knnun !t·elklifi '(M·aliye ve 
iBü't~e enıcıi.imenlerine) 

Muamelesi 

Dalıili Nizamnamcnin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal

mıtt1r. 

Dalıili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince lıüküınsüz kal 
ınıştn . 

Dalıili Nizaınnaıneniıı 1)9 ııcu 

maddesi gereğince hiikümsüz kal 
mıştır . 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince bükümsüz kal 
mıştır. 

Dahili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizaumamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüki.im.süz kal
mıştır. 

A·nıkara. Melbusu Atıf 1Bmıderlioğlu 'nun, lstimlôık Ka
nununun 27 nci maddesıine ıbi'r f11krıa i'liwıesi atakkınıda 
kanun tefkili'fi · (ıMiiJJ.i iMüdafaa, •Mıaliıye ıve Bütçe encü-
mıenierinıe) 34. VI . 1957 tarihinde 7036 sayılı 

Kanun olarak ko,bııl edilmiştir. 

(İçtima: 3' 

• 



No. 

2/ 513 

498·-
Hulasaaı 

Tunceli .M ebusu .c\ ndan Ho ra 'mn, Köy enstıitiHel'iyle ilk 
öğretme n o1lmllarının ıbil'le .. tirilmesi hal<ikıırclaki 6234 
sayılı Kanunun ·5 nci ınad'desi tı·C :h il' fı k nı i'laıv'esi lhak

ı]orılda kanun telklilfi (Maarif ve IBüt<:e en~·üıııeıılel'in 'e ) 

2/ ;)14 Gümü§ane ,Mıelbusu Salbd Özcansan 'ın , Aydın, Halı'kesiı ·, 
Biledk, Ediı·ne, Esıldşehir. KHilrlareli, Konya ve Denizli 
vrlayetleri nde ·1955 - 1956 yılında ta!hii . a'fetleede·ıı zara,. 

gör·enlere yapılacwk yardım Jııaıkkın'daiki tl746 sayılı 

Kanuna ek kanun teklifi ( Nafıa , Dahili.Yr ve Hüü;e 
encıi'imenlel'inoe ) 

2/515 Afyon Kaı·ahisaı· 'Mebusu Rıza ('erc:el 'in, 2767 sayılı sıtır.ı 
vr freııg-i ila<:ları için Kanunun 1adili hakkında kanun 
teklifi ( Sıhha1 '"'' lı:timai }fna,·cm•t Yr Hümriik Yr İıı
hisal'lar encümenlerinr ) 

2/51 6 Burdur Mebusu I•' et h i ('Plikbaı; n ' ür: al'lradarıının, gr·: ,· 
ve lokaYt kanun trklifi ( ('alı~nıa, Dahili,ve, ' j\dliy<> w 
Bütçe eneümenlel'inr ) 

~/517 Bursa .:\-fe bu su Sabahattin Çırarıo/];lu 'nun , İ!)çilcre hafi a 
tatili Ye genel tatil günlrrindc ücı·e1 ödenmesi hakkındaki 
5837 sayılı Kanunun 8 nri maddesinin tadilinr dail' k;ı 

nıın trldifi ( rHiı~ına n ' Biiü:<· rw•.iiııwnlcı·iıı<' ) 

2/ 51 Çanakkale ..VIebusu SrıTet Sezg·in 'in. Devlet ınrmurla r1 
a,vlıklarıııın tedıi t , .<' teadülün,ı• rlair 8656 sayılı Kanıı 

nun 3 nci:i. maddesinin «E » [ıkrasının 3 ncü hcndiıw bıı· 

fıkra ve ıııuvaklmt biı· madck t>kknınesine dair· kanun tek
lifi ( Bütı;P l•;ıı('ii ıııeniııı• ) 

~/519 Diyarbakır :\Iebusu llısan Hanıid Tiğrel'in , t abii fı.fctln 
y üzünden 1ıasa1' göH·n nuntakalar aki ';iftc:i hoı·<;lannııı 

tecili hakkında kaıımı teklifi (.%iraat, Ticaret , :'l·fali;q• ,.(, 
.Bütr;f' rıH'Üıneıılı>ı·iıH' ) 

Muamelesi 

Dahili .\Tizanınanıcnin 69 ııcu 
maddesi gcı·cğince lıükümsüz kal
ııı ışı ıı·. 

Dahili ~ izamnamcnin 69 nctı 
maddesi gel'eğince hükilmsiiz kal
mıştır. 

Dahili ~izanmamenin 69 ncu 

maddesi gireğince hiikümsüz kal 
mıştıl'. 

Dahili ~izamnamenin 69 ucu 
nıaddesi gel'eğincc hüküınsi.ir. kal 
ınıştıı·. 

Dahill Kizanmameııü1 69 ncu 
maddesi gereğitı('e hiikümsüz kal
mıştır. 

Dahili · .'l;izamnamenin 69 n<:u 

macld~i gereğinre hilküınsi.iz kal
mıştır. 

' 1 
Dahili .\"izaı:unaıneniıı 69 ncn 
maddesi gcreğiııte h\ikümsüz ka.l
mıı;tır. 



~o. 

:!/ 520 

- 499 -
Huliısası 

Elazığ Mebusn SeH\hahin 
lTsulü Kanununun 206 neı 
tadiliııc dair kannn trklifi 
rıırümcnleı-ine) 

Toker 'in, Askeri Muhaken•e 
maddesinin 4 nei.i bendinin 
(Milli Müdafaa vı:> Adliye 

Uirrsuıı Mebmm Doğaıı Köymen 'in, Dcni1.dc can YC' mal 
konıma hakkındaki -+922 sayılı Kanunun J ~ci maddesi 
nin «D» fıkrasmın drği~tirilınrsin c ' 'C mezkur kanuna 
hir ınaddr l'klennwsinr dair kanun teklifi t:Münakalat 
,.t> Adiiye eneümt>nlerine) 

:2/ 522 (ı i res un .Mebusu Doğan Köymen 'in, Deniz subay Ye ass•ı
baylarından bilfiil gcmilcrdı:> hizmet görenlere aile mahrıı
miyt>ti ta?.minatı H'rilmesi I'C' vasıta temini haklnnda ka-

}\-{uanıe'lesi 

Dahili Nizaıııııameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükürnsüz kal
mıştır. 

.Dahili Nizaınnanıenin 69 ucu 
maddesi gereğince hiikümsüz kal 
mıştır . 

nnn teklifi (:Milli' :;\1üdafaıı vr Bütf~e rncümcnlC'l'İnr ) ~Dahili Nizamnamenin 69 ııcn 

2/ 523 )Ialatya Mebusu ']'evfik Ünsalan 'ın, Devlet ve ona bağlı 
müesscseleı·de çahşan işc:ilere ilave tcdiyr yapılınası hak
Inndaki 6772 SaYJh Kanunun ] nci v0 ~ nci maddelerinin 
tadili V<' ::ı ncü maddesinin kaldmlınası hakkında kaınuı 
tC'klifi ( 17alıı;ım::ı w Biitc:f' eıırüm0nlerine) 

2/524- Tunceli }lebusu Arslan Bora'ııın , Askerlik Kanununun 
!1673 sayılı Knnunla muaddel 5 nci maddesinin birinci fık
rasının tadili haldonıla kanun lC'klifi (:Milli 1\födafaa 
ı~ncii ıncııi tll' ) 

:2; 525 

2/!126 

Bı·zurum ::\Iebusu Sabri Erduman'ın Türkiye Cumhuri
veti Ziraat Bankas; Kanununa bir madde eldemnesi hak
ionda kanuıı tC'klifi ( 7ıinıat , Ticarrt, ::\Iali~-C' I'C' Biitı:t> 
!'nci.imcnl eriııc) 

Rize ::\Icbusu Osman Kavrakoğlu'nun 1\filletvekilleri seçi
mi Kanumuıa. muvakkat bir· madde ilavesi hakkında ka 
nun teklifi (Teşkilat.ı Esasiye, Dahiliye ve Adli;ı·C' cncü
ınenlerincl('n mürC'kkep :\iuhtcli1 Bncüınene ) 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükünısiiz kal
mıştır. 

Dahili Nizanınaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hi.lkiiım:ıi.1z kal
mıştu·. 

Dahili Nizanınamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hi.i.kümsüz kal
mıştır. 

~ . IX . 1957 tarihinde 7037 sayılı 
Kanun t>larak kabul edilmiştir. 

(İ<;tima : ::ı) 



No. 

:ı;t 

:ı; ~ 

500 

1Ç1'1MA F. 

Bulasası 

l~a vekil A<lnaıı Mcııderı>ı.'irı l ·ht~\·t> ldlliktc·ıı 1ı-tifaı:ıı ilt> 

yeni Hükümet teşkilin<' kendisinin ııu.> mnı· <:'dildiği vı· 

Hükümet kuruluncaya kadar Vekillerin vazif<'.Yt' dt·
vnm ları hakkıııtia RiyasC'ti ( 'ıı nı h ur tı>ı-;ken•si 

Aııkaı ·a Mebu:-.u ?11 üııı ta ı J<'ai k l'eni k 'in. tcşr·ii nıaımııiyı 

linin kaldınlıııaı.ı hakkında Ba~vckalı>t tcıhrı>ı;i ( '1\·~ 
'kiHltı J<Jsasiye vp Adli.Y<' {Jll<'ÜııH•ıılı:tinde.ıı lnıı·ulaıı Mulı 

teJit Encümene ) 

:{;:~ Ankara Mebusu !-1cyfi Kuı-tbck'iıı tnşri'i ınaı;nniyetiniıı 

kaldırılması hakkında BaşvcldliC't t<'zkeı·esi ( 'l'e~kilatı 

l'}sasiyr vr Adliyı> <'neiirıırnlrı1tıd<'ıı klll'uhın .\lnhtPii1 
l•jnc·ümeıw ı 

:ı;0 

Bilecik ;\lebusu Şevki. H asıı·cı'ıı ın 1 eşı·ii m atmniyetini ı ı 
kaldırılması hakkında Başvekalct tczhresi ('fPşkilfıtı 

f~sasiye ve Adliyr C'IH'ÜmeıılC'ı·indPıı kunıliııı MnlıtC'li1 

f';n('Üuırnr ) 

Hünyan kazasınuı Yeniköy n li fnsnııda kayıtlı Abbas
oğlu Emirza Eı·gün'ün ölüm eczaswa çarptırılnıası 

hakkında Başvekfıl<'i tezk-eresi (A<lliyP Eıı<•iimPninP) 

lsparta .\lebushu•ı Said Bilgü: vr Tah&iıı T(IJaıı'ııı 

teşıii ına~uniyctlc· l'inin kaldırılmaı-ı hakkınJı.ı Başvcka
let tezkeı·csi (Teşkilfttı gsasiy(• VP Adliy<> <·ııcünH·ıı 

lerinden kurulan Muhtrlit EıwiinH'lH' J 

Lzıniı· Mebusu C'ihad Baban'ın teıwii ıııasuniyetiniıı lnıl

dırılınası hakkında Başvekftlet tczhrcsi ('l'cşkilHtı 

l~sasiyc ve Adiiye em·ümcnlrrinclrıı kunllau Mnlıt<'li1 

Encümene) 

Muamele&i 

1+. V . 1954 tarihinde okundu. 
( t~tima : f<'. ) 

<!8. 1 . 1955 tarihinde 1880 sayılı 

Kaı-ar olarak kabul edilıtUştir. 

(İcıtima : 1) 

28. l . 1955 tarihinde 1881 sayılı 

Karar olarak kabul ediJmiştir. 

( İ<ıtima : J ) 

28 . J . 1955 tarihinde 1882 sayı 1 ı 

K arar olarak kabul edilmiştir. 
(İcıtima : 1) 

25. VJ . 1954 tarihin.de 1840 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İ<ıtima : F'. ı 

28 . 1 . t955 tarihinde 1883 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

2. n . 1955 tarihinde 1900 sayılı 
Kıtı·ar olarak kabul edilmiştir. ' 

(lcıtima : 1) 



601-
No. Hul8.sas.ı 

:ljH Karı:; l\Iehusu Sını Atalay'ın h•şıi.i masımİyetinin k<.l
dırılınası luıkkınchı Raşvekale~ tezkeresi ('!'eşkilatı 
I•Jsasiye ve Aclliyr (•ıwüıııenl<>rindmı lnn1.ılan Muhtelit 
l~neünırıır) 

:j/ 9 Kırklaı·eli Mebusu l•'ilo·pt l•'iliz'in teşri! ınasuniyetiııin 
luıldırılması hakkında Ba.şvekftlet tezken•si (1'eşkiHltı 
l<lsasiyc· ve AdliyP pncüm<>ıılf'l·inden kurulun 11ulıt<>1H 

Muamelesi 

31 . 1 . 1955 tarihinde 1884 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İçtimıı : l ) 

liln<>iimeM) ;{ı . l . 1955 tarihinde 1885 sa,vılı 

:{ j lO 

3/11 

3/12 

1< ırklaı·cli Mebusn }1ahnıu1 l~rbil 'in, teşrli masımi,yc·ti'
nin kaldıl'llmaııı hakkında Başvekalet tezkeresi. ('l'eş 
kilfıtı gsm;;i~re V\' Adiiye Encüm<>nlerinclPıı km·ulnıı 
:\luhtelit Bncünıenp ) 

Kırklareli Mebni'iu Mahmut l•Jl'bil'iıı leşrii ınasuniyt•ti
niıı kaldmiması hakkında Başveki'llct tezkeresi ('re~
kiliitı Bsasiyl:' H Adliyr [•1n(•ünıenleıimlen kuı1.1hııı 
:\hı htrlit I•Jrıcüıneıw ) 

Kırşclıiı· Melm:,ıu Usına11 Bölükha:jı'nııı ıe~rii m<IBıuniyet.i 
nin kaldmiması hakkında Başvckalct. tezkcresi (Teş
kilatı Esa.-ıiyc ve Adliy<' Rndimpnferi.ııdeıı lnımlıın 
~[uhtelit (ijncilıneıı<' ) 

:~ 1 ı;ı Nl:ıı·a~ M0busu Alınwt Boıdağ'ııı 1Pı:ıri\ nıasuniyetinin kal 
dırılınası hakkmda 13aşwkalct tczkPresi ( Teşkil5tı Esa 
si.vc ve Adli~·e T<JnciimPnlerindrn kurulan ::Uuh1 0lit l<Jn 
eiimene) 

:UH .Vlanıı; :Vlebuslaı·ı Alunet l<adoğlu •vı• A.hnw1 Bozdağ'ın 
teşri i ıııasuniyctleıi.nin kaldmlınıısı hakkında Başvekfı 
l0t tPzkcrrsi ('l'Pşkilatı Esasiy<> ve AdliyP Encünıcıı -

Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : ı ) 

:~ J . ı . HJ55 tarihinde 1886 sayı 1 ı 

Karar olaı·ak kabul edilmiştir . 

(lçtimıı : ı ı 

2. 11. 1955 tarihinde 1901 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtim.a : ı ) 

:~1 . 1 . 1955 tarihindP 1887 sayı! ı 

Karar· olarak kahul edilmişti!'. 

(İGtima : 1 l 

:.!~. ll 1 . HJ55 tarihind0 1938 sarılı 
Kal'al' olarak kabul edilmişti!'. 

( t~tima : 1 ) 

l<>ı·inoen klll'ul arı :\1u lıt<'lit gıH'üııırııP) :ı ı . ) . 1955 tarihinde 1888 sa.vıl ı 

3j l5 ~ıılwioğ·lu llaycıti 1\al'ıl~alıin'in, ölü'nı t·exasına <.;arptıı·ıl
ıııası hakkında Başveldllet tezk«?ı·csi (Aol"iye I<Jıwiimrni
rıe ) 

Kaı·ar olarak kabul <'tiilmiştir. 

(İ~tima : 1 ) 

~5. VJ . Hl54 tarihind(• Hükümet 
tarafından geri alınınıştn·. 

(F. : :3- lc;tima : .B'. ) 



No. 

3/ 16 

- 102 -
Rulasası 

:-;eyhan )1ebusu ~inan 'l'ekelioğlu'nun, Teşrii .Masuniye
tinin kaldıı·ılması hakkında BaşvckfLlct tezkeecsi •, Teş

kilatı Esasiye ve Adiiye cncü.menlerinden kurulan ::\1uh
telit Eneümcııe) 

3/ 17 :-iümerbank Umum Müdüdüğü müfettişlerinden Hü•;eyiu 
Kami Ezgü hakkında mahkemedensadır olup kesinleşmiı; 
bulunan karardan sonra ittihaz olunan Arzuhal En Jüınr

ni kararı gereğince bir ınuanıck ifa edilmemesi husıısuıı 

<.la bu hadiseye has ve ınunhasıı· olmak üzere, yenidrn 
bir kaı·ar ittibazı hakkında Başvckalet tezkoresi (1'eş

kilatı Esasiye ve Arzuhal encümenlerine ) 

3/ 18 Zonguldak }lebusu Hüseyin Balık'ın teşri! ınasurıiycti

nin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkoresi (Teşki 

latı Esasiye ve Adliye eucümenlerinden kurlan Muhtelit 
Encümene ) 

: ı ;:w 

:J/ 2 L 

Başvcldl Adnan .Jl eııdcı·cs taı·a fıııdan kuı·ulan lcı·ı.ı V(•
killeı·i Heyeti listesinin sunulduğuna dair Riyascticnm
hur tezkoresi 

Kayset-i )lchusu İsmail Bcı·kok'uıı vefat ettiğine tlaiı· 
Başvrkalet ü•zk<'ı·esi 

B<'dcn 'rerbiyesi Umuın :\rüclüı·lüğüııi.in 1948 mali .Yılına 
ait Mutabakat Bcymınamesinin sunulduğuna daiı· Oiva
m Muhasebat R(:'isliği tezkc-resi (Divanı .Muhasebat I<;n

('Ümenine ) 

3/ 22 Vakı da.vct üzerine> Amerika'yı ı·eı..ımen ziyar·ct edcıı Ba~
vekil Adnan Mendeı·es'in avdetine kadar Başvekiilet iş 

leıinin Hariciyc V Pkili Fuad Köprüiii tarafından ita Pdi
lrcrğine dair· Riyasetieunıhuı· teıkc:>ı·c:>si 

3/ 23 Devlet Orman İşletmelel':i ile kcı·este fabrikalaıınııı 1952 

yılı muameleleri hakkında tanzim edilen raporını bilan
<:olarla birlikte sunulduğuna daiı· Divaııı Muhasebn1 Re
iı:;liği tezkcı·csi (DiYanı Mnhasebat Enciimenine ) 

Muam.elesı 

31. . I . 1955 tarihinde l889 sayılı 

Karar olat·ak kabul edilmiştir. 
( t0tima. : 1) 

9 . J 1 . 1955 tarihinde 1938 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtimıı : ] ) 

;n . l . J 955 tarihinde 1890 sayılı 

Km·ar olarak kabul edilmiştir. 
(lçtima : 1) 

17 . V. 1954 tarihinde:> okundu . 
(İçtima : J;'. ) 

28 . V . 1954 tarihinde okundu. 

( İı;:tiına : F'. ) 

Dahili ~izamnamenin 69 ncu 
mad~esi gereğince hükü.msüz kal
mıştır. 

!) . VI. 1%4 tarihinde okundn. 

( İçtima : F.) 

23. HI. 1955 tarihinde 6511 sayılt 
Kanun olarak kabul edilnıiştir. 

(tf,-tima : L) 
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No. Bulasası 

: ı; u Baş n:• kil ile hi rli kiP Aıne ı-i Inı 'ya g-illPıı "'Jim :\Hi1hıfaa 
\~<'kiJi Eti'nı .\le>ııtleı ·es'in döııiişüııe kadar kemlüüıw .\la

liye· YP kiJi 1 la.snıı Polat kan'ın ,·rkillik t><lP(·eğ·iıw H' :n 
n<·ı .\JlllptJpı·aı·:ısı ('alı~nıa L(ont'eı·aıısında 'l'üı·kiye'yi 

l<'ııısil 1'1 nwk iiz<>ı·e ('pıwne'ye gidc•ıı ~~alışma Vekili 
Hayı·cttiıı l •~ı·kııwıı'iıı aHIPline kadaı· k<'ııuisinc Devlet 
Yrkili Oı-ıınaıı lüıpııııi'niıı wkiil<'t edt'e<'ğine dair Ri~·a 
sC'ti f'nınhuı· iC'zhr·<•si 

:]/2f) 

:} j 27 

3/28 

3/ 29 

3/ 30 

3/ 31 

.. 
~a,vııı lll(•buslı.mlıııı bılzılaı1ıın ızın yrı·ilmesi hakionda 
'l'üı·kiy<' Bii,,·ük }1Wr1 ~'le>rlisi Ri~·ns<'ti trzk<'t'C'Si 

Kaıstauıoııu .\lebnsu .\'azi [i Şeı·if .~abel'iıı, 'l'eşı·ii ınasuni
~~etinin kaJdırılması hakkında Başvrkiilrt tezkercsi ( '!'eş
kilatı Bsasiye \'e ..:\dliye> l'neümenle>rind(m kurulan _Huh
telit Eneümeııe ) 

Ka.yseı·i .:\lebnsu Hakkı Kuı·mel'in, te;ıl'ii ınasuniyctinin 
kaldır·ılması hakkında Başvekalet teıkeresi ( 'l'eş~ililtı 
Esasiye ve Adiiye eıu:ümenl<'rinden lml'Ulan 1Luhtelit 
Eneümenc ) 

Kırşehir Mrhnsn Osman Bölükbaşı 'nııı te;ırii ınmıuni,p · 
tinin kaldırılması hakkında Başve>kalet tezkeresi \ Teşki 
latı EsasiyP ,-e Adli~'e e>ncümenleı·inden kurulan ::VInhte1it 
Enrüıne>ne) 

Kır~ehil' Mrbnsu Osrnan Bölükhaı.ıı'nın teşrii ınasuııiyeti 
nin kaldırılması lıaklmıda Ba.')vckal<'t tezkeresi ( Teşki
latı Esasiye ve Adiiye eneümenlerinden kuntlan ~lnhtelit 
EneiimC'lw ) 

}filli Pi,vang·o idaresinin 1953 yılı 
l'ildiğinr daiı· BafiY<'kalet tezkcresi 
B ncümenine ) 

hilan<:osumm gö11d<'· 
( Di\'anı }fulı.ısc>bat 

Habı·ioğln Hayati Karaı:ıahin 'irı ölüm eE'zHsınu çarptırtl 
ması hakkındaki C'\'l'akın geriwrilmesinC' dair Ba~v<'kald 

Muamelesi 

~ . YI . J 954 tarihinde okuuel n. 

( İçtinıa. : !<'. ) 

21. VL. 1954 tarihinde okundu. 
( İçt.ima : F. ) 

:31 . 1 . Hl55 tarihinde 1891 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 1) 

:2 . ll . 1955 tarihinde 1902 sayılı 

Kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

(lçtima : 1) 

Z . ll . J 955 tat>ihind<' 1903 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiııtir. 

( İçtima : 1) 

31 . ı . 1955 tarihinde 1892 ısayılı 

Karaı· olarak kabul edilmiştir. 
( İçtima : J ) 

Dahili ~izamnaıueniıı 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştı,.. 

tezkeresi · ıı 2:> . Vl . 195-i taı-ihinde Rükiiınet<' 
g-eri \'et·ilmi§tir. 

(F. : 13 -1~tima : F. ) 



No. 

3/32 

3/33 

3,136 

:3j!37 

- 6CH-

Atatürk Orman Çiftliğinin 1950 yılı hiltmçosu ilc kar ve 
zarar hesaplarına ait raporun gönderilcliğine dair Başw

kalet tezkoresi (Bütçe ve Ziraat encümenlerindcn kuru
lan. Mnhtelit Enciimene) 

1 

Atatürk Orman Çiftliğinin 1951 yılı bila~çosu ile kar ve 
zarar hesaplarına ait raporun gönderilcliğine dair Baş
vekalet tezkeı·esi (Bütçe ye · Ziraat encümeıılerinden kn
rulan MnMelit Eneüment>) 

Atatürk Orman \)iftliğinin 195~ yılı bilançosu ile kftr vr 
?:arar hesaplarına ait raporun gönderilcliğine daiı· B.ıı- 

vekaJet tc?:keresi (Bütçe ve Ziraat enciimenlerinclen kn
r-ulan Muhtelit Eııeümene ) 

Kırşehir Mebusu Osman AlişiroğJu 'nun tcşrii ma<ıuniyı'

tinin kaldırılması hakkında Başvekalet te:ı:keresi (Teşki

lfıtı Esasiyc ve Adliyc enci.imenlerinden kurulan Muhtelıt 
Enciimene) 

Avrupa Konseyi lstişari Assamblesi toplaııtılarmda ın0111 . 
leketimizi temsil edecek asıl ve vekil temsilci mebnslatııı 
işaretli cetvelin Biiyük .Millet Meclisi kısmındaki formül 
gereğince ilişik olarak sunulduğuna dair '1'. B. M. M. Rf'
isliği tczk0ı·esi 

1937 yılında öldütülen vatandaşlar dolayısiyle yaı)ılını 

tahkikat hakkında Başve'kalet tE>..zkeresi 

2 . V . 1955 tarihinde 1942 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima. : l) 

2. V . 1955 tarihinde 1.942 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : J. ) 

':!. V . l955 tarihinde 1.942 sayılı 

Karar olarak ka:bnl edilmiştir. 

( İçtima. : ı ı 

~ . ll . 1955 tarihi nd o 1904 sa;plı 

Karar olarak kabul edilmiştiı·. 

( İ~tima : ı ) 

2 . VII . 1954 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. (le,timo : F'.) 

Encümendedir. 



No. 

... 
3/38 

ı:l/40 

1 ;3/ 4'1 

B/ 48 

-- ,506 -

tçtima. : 1 

TEZKJERElJE:R 

Atalt:Jür:k Orıman ÇirftHğ:inin 1953 yılı ibilfmçasu ile :kfur ve 
zm·ar hesa.plıarma ait rapoı·un ~~önde' ., drğinıe idai'r Baş

v~ktrulelt te?Jkel"esi (ıBütı~ıe ve Zira:at encümenılerinden 

kuru~an 'Mwht,erliıt Eneü:mene) 

Kaı~a,yo'lları Umum Müdıürlüğıünüın 1.952 hültç€ yılı he
saJbı ıka:tisine ıait mu'taıbaıkat ibeyannamıesiınin sunulduğu

Jllll! dalıı· Divıam ıMuıhasebat Reisliği tıezkeresi '(Divanı 

Muhaselbat Eınciimenine) 

M·cnlkut ve ga~rilme,nlkul ,emval iıte bunlarııı intıiıfa 'haJk
Janmn v e !daimi rvergi1erin mek:tiıımlarmılhaıb>er vıerenQıere 

veri~ecelk illmamiy·e'lıere dair 1905 sayıılı Kanunun 6 ne~ 
maddesinin 2 'llCİ fıkva,sının ıtefsirl lhaikıkındıa. iBaş,vek8!le't 

ıtez:keresi ('Ma'liy·e v,e iRü:t~ıe ıencümenleırine ) 

Posta, T·elıgraf rve '1\eleilon 1ş1etmıe ıU munı 1~1üldür:lüğü
nütrı 1'952 ıbüt~çe yılı hesabı ikatis'ine ait mutaba\kat heyan
namesinin sunulduğuna dıaıir ıDilvam IMllih:a'Seıbat Reisliği 

'tezkıeı~ebi · (iDivıanı MuhasebaJt ~En;cliiınıeıninıe) 

P.osta , 1'·elıg·raf ve Tıeleron 'tdaı,e-sinin Tıiiııkiyıe Cuımlhu
Tiy.eti Emelkli Sandığı Kanununun .geçici 23 nıcü road
ıdesi ışümulüıne :girip gi1rmedigıinirn 'tefısıiri ha klkıınıda Baş

ıvekı8:let tezıkıere&i 

' l'ürlk' 'riitıii~ı J.iiımi'teıt Şh·'kethıin 1'949 ıbü•t,çe yılı bilıanço 

su He muratlup ı~aiporunun gönderi'liliğine dair !B~aş:~eoka

l:et 'teızJke1·esi (Dıiıv·aını Munm~Efua:t E.neıü.meni'nıe) 

Y atov•a Kapılı cıalan İşletmıt.> ·td.aııesi 1951 •bıütçe yıb ıbiMm
~sunun sumtlıduğun:a dair Divmu Muhaısebat Reisliği 

tel.'Jkıer.esi ([)iıwım Muılıasf'tbai Eıncii.meniınıe) 

KU8111eleai 

2 . V . 1955 tarihinde 1942 sayılı 

K arar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 1) 

23 . III. 1955 tarihinde 6514 sa.yılı 
Kannn olaı·ak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

21 . lll . 1955 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

(F . : 17 - İ~tima : l ) 

23 . III . 1955 tarihinde 6515 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(lçtima : l ) 

Dahili Nizamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

29 . V . 1957 tarihinde 6983 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

Dahili Nizamnanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hiikümsüz kal
mıştır. 



No. 

:Jj 45 

- 506 -
Hulasası 

.\.ğl'l 'mn IMf.nke~eı· köyü nüfnı-ıuııda 'kayıHı lıbrnihiııwoğlu 
Ha;baıhan rraşdemir'in ölüm N'zasına Gltı1J'hrılnıası hak
kmcia Başvekalet tezk.eresi ( .... tdli)~e Entünıeniııe ) 

• :3j46 Ba fm 'nın Köse li .köyümh• ıkayıüı Ahclurrahmaııoğlu 

Raıhim. rliğeı· .adı .İJbwl'hiını Kmtoklu ilP Vezi'!lköprü'nün 
'I'anıalı köyü'nde kayıtlı. Iliiseyüwğlu Ilailil Eııoğlu 'nuıı 
ölüm c e>msı.na <:arptırümalm·ı ·hakkında Başveikalet ttPz

Jkercsi (AdJiye EneiimeninP) 

:3 147' Mustafa Sa~)rioğlu . • \.hmet JI.ayati K·ı.waşa'hin'in ömın 

eezasma ı.;~wptırılma.sı ·ha·kkında BaşYeıkiilet teıJk.('res'i 

Muamelesi 

10 . Xll . JH04 taı •ihindr lR5G sa

.nlı Kaı·aı· olarak ka:bul <'dilmiti-
1 i ı· . ( 1 ('tima : J ) - . 

13 . Xl 1 . 1954 tatilünde 1858 sa . 
:vılı Karaı· olaı ·nk kabtll edilmiş 

tir·. ( İ\tima : 1) 

( .\.dliı,ve Eneünıenine ) 1 . X l1 . 195-! tarihinde Hükümet 
tal'afından geri alınmıştıı-. 

3/ 48 

3/ 49 

3/fıO 

3/51 

Bo1 n M·ebusu Reşa i Akşeınsettinoğlu 'nun. teşdi ımasn

niyetinin kaldırıl•maf.iı ihakkında Raşvıeflüile't i'e~k~eı·esi 

( 'l'eş-kiHl.tı Esasiye ve Adli,ve enciim{'nlerinden kurulan 
Muhtelit Eneümene ) 

Bolu )[ebnsu Re~ı:ıt AIQjenısrttinoğln'mııı, irı;ı·il masuıti

~retinin kaldmlma<;ı. hakkıııda BarıvekiUct tczkeı·esi ( Teı; 

kilatı "Esasiye w Adliye cnc·ümenl<'rindcn kurnlan :\1uhte
lit J;.Jneümen<' ) ' 

Bol u )f rbusu R<'§llt .ı:\ k~ems~tt inoğlu'mın , teı;rii nı asımİyi'

t inin kaldırılması .hakkında Ba§Yekalet tezkerf'si ( 'l'('ıjki 

Jfitı f~sasiye ,.r Ariliye eneümenlerinden kurnlan Muhtetit 
Encümrnc ) 

Bingöl :\Iebusu Sait Göker 'in, teşrii masuniy(•tinin kaldı 

nıması hakkında BaııvekiUet tezkeresi ( Teşldlatı Bsasi~· ~' 

ve Adli ye encümcnkrindcn kmnlan NT uhtrlit FJncii.ın('ne ) 

3/ :5:2 Bmsa )frbuı;ıı İbrahim Öktenı 'ilı , teşri i maslıni,retinin 
kaldırılması hakkında Baı;;,·rkalci tezkerrsi ( 'l'e~kilil t ı 

l~sasiye \ 'C Adiiye encümenlerinden kurnlan Nln'htelii Eıı

ci.imene) 
• 

(F . : 4 -İç:tima : 1) 

:2 . ll . 1955 tarihinde 1906 s;ıyılı 

Karaı· olarak kabtıl edilmişti!' . 
( lçtiına : 1) 

2 . IJ. 195& tarihinde 1907 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

:2 . 1 1 . 1 !'l55 tarihimk 1908 sa~·ıl ı 

Karar olurak kabul edilmiştit'. 

( İçtima : 1) 

0 Jl . 1951) t.arihiııdP Hl0!) sı:ı~1 lı 

Kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1 ) 

:..! • H . 1955 tal'ihiııde 1910 ı:ıa.nlı 

Karar olarak kabul l'dilmiııtit· . 

(İçtima : 1) 



-007 
No. Bulas881 

:V:'i3 ÇanakkalP .Mebm;ıı ~ararodin Kaı·aııakı;ı'nın teı:ıl'ii ıııa~;ıı

niyetinin kalrlırı 1 ması hakkında 13a~Yekale1 tt'zk<'resi 

( Teşkilatı Esasiy<> ve Adli.n• rnrümeıılerindeıı knı·ıılau 

}Jnlı1elit f~nrümeM ) 

3/ 5+ l~dirne .Mcbusu SH bahattin Parsoy'un tı>~ ı·i1 masuııiyrt i
nin kaldırılması hakkında Ba~vekalet l<'zkerrsi (Te§ki 

latı l~sasiye w Adli?r eneünıenlerinden knrnlan Mnh1Plıt 

I<Jneümene) 

:3/ 55 · l~lazığ Mebusu Selahattin 'l'oker'in tel)rii masnniyetinin 

kaldırılması hakkıııda Başvekillet tezkel"esi ( Te15kila tı 

b:sasiye \ ' <:' Aclli.ve t'neümenlerindeıı kurnlan )1uhtelit 

Muamelesi 

+ . ll . J 955 tarihinde 19 n sayı lı 

Kıll'Ar olarak ka.btü (ı(iihniştiı·. 

( İçi ima : 1) 

4. ır . 1955 tarihinde 1912 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiııtir. 

( İçtima : 1 ) 

Bıwümene ) 4. ll . 1955 tarihindt• 1913 sayıh 

3/ 56 Hata~- ..\lebusu Şemsettiıı ..\lnnıaloğlu 'nun teşri! masuıti

~·etinin kaldırılması hakkında Ba15vekalct tezleeresi (Tt'~ · 
kilatı Esasiye ve Adli~-c eneümcnlerindC'n kurnlan ..\luhte-
1 it J<jnrümene) 

3/ fii l<:el :Nlebmm )lclınırt Ünal'nı teşri] masnni~·etiniıı kaltlı 

rılması hakkında Baı:ıvekft]('t tezkeı·esi ( TeşkiHitı Esasi

ye Vl' Adiiye enelimenlrrindC'n knrnlaıı )fuhtelit l~n<·ü 

ınPnr ) 

3/ 5R 

!l/59 

3/60 

Km;ehir :.Hebusu Osman Böl üldmş ı 'um t<';ırii nıa.suııiy<'1 i

nin kaldırılması hakkında BaşvekftlC't t.czkeı·csi ( TPşki 

la1ı 1~sasiye ve Adli~·e eneüınrnJerinden kmnlan l\lnht<·

lit Enci.imene ) 

Kocaeli ~Iebusu Sadettin Yalıın'ın teşrii ınasuniyetin: n 

kaldırılması hakkındl\ BaşveldUet tezkeresi ( Teşkilat ı 

Esasiye w Adliye encümenlcrinden kı,1rulan Muhtelit mn
<·Ümt'ne) 

• 
ı~mir M.ebusu NPhil Sadi A1tuğ'un tt>şrii masnniyetinin 

kaldırılması hakkmda Başvekalct tezkeresi ( Teı:ıkilfıtı 

NsasiyE' ve Adliye enci:imenlerindeıı kurulan ..\luhtelit 

Encüınene ) 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 1) 

.J. . ll .1955 tarihinde 1914 sayılı 
Karaı· olarak kabul e-dilmi13tiı·. 

( İçtima : 1) 

+. IJ . 1955 tarihinde 1915 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 1) 

31 . 1 . 1955 tarihind<' 1893 sa~·ılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İ~tima : 1) 

3l . l . 1955 tarihinde 1894 sayılı 
Karar olarak kabul C'dilmiştir. 

( İçtima : J ) 

31 . 1 . 1955 tarihinde 1895 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiıua : 1) 
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Hulisaııı 

Kars M~busu Sırrı Atalay'ın teşrii masuniyetinin kald• 
rılması ha:kkında Başvekfi.let tezkeı·esi (Teşkilatı Esasiye 
ve Adiiye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümene) 

Kayseri l\'Iebusu Hakkı Kurınci'in teşrii ınasuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi (Teşkil[ttı 

Esa<ıiye ve Adliye enciimenlerinden kurulan Muhtelit 
Enciimene) 

Kayseı·i Mebusu Osman Nuri Deniz'in tcşıii masaniyeti
nin kaldırılması hakkıııda Başvckalet tezkoresi (Teş

kilatı Esasiye ve Adliy(' Encümenlerinden kurulan,Mnh
telit Enciirnene) 

Konya l-I e bmm ~lckld Keskin 'in t~ıii mmmııiyetüıiıı 

kaldırılması hakkmda Ba~vekaılet tezkoresi (Teşkilatı 

Esasiye ve Adliy<' encümenlerinden kuı·ulan Muhteli1 
Encümene) 

:vıataty~ı Ylcbusn Mchmnt lj'ahı·i Ural'ın teşrii ma~uui

yetinin k:aldır.ılması hakkında Raşvekfılct t,('zkel'esi 
(Teşkilatı Esasiye vr Adiiye cneümen1Pdnden kurulan 
Muhtclit I<Jnciimene) 

.Vlalatya .Mcbusu Mehmet Tevfik Ünsalaıı'ııı, te;;rii tilllliLI 

niyetinin kaldırılması hakkında Raşvckı1lct tczkcı·esi 

(Tc13ki1fLtı Esıı iye ve Adiiye encümenlerinden kurulan 
Muhtelit Encümene) 

:ljG7 :\Jalatya Mcbu:su Mchnıet Zeki Tulwıay'ııı teşrii ııuıı:.tı

niyctinin kaldınlması hakkında Ba.şvcktılei tczkel'esi 
(Tcşkilfttı T~sasiy<> vr Adliy<> encünıenlerinden lcl..ı r"lıJan 

Muameleei 

-± . Il . 1955 tarihinde 1916 sayı! ı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1 ) 

4 . Il . 1955 tarihinde 1917 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : l ) 

2 . ll · . 1955 tarihinde 1896 sayı! ı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : J ) 

2 . [] . 1955 tarihinde 1897 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
( !~.ima : 1) 

2 . 11 . J 955 tarihinde 1898 sayı h 
Ka ı-ar olarak kabul edilmiştir. 

I İçt.ima : 1) 

~ . U . l95fi tarihinde 1899 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İ<ıtimıı. : J ) 

Mnhtclit Enciimene) +. U . 1955 tarihinde 1918 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

:l/68 ~\1aı·<.lin .\lebuım ·Hali ın ~atana 'nın teşri i masuniyciiniıı 
kaldırılması hakkında Başvckalet tezkercsi (Teşkilatı 

~sasiye H Adliyr ('ncii.mcnl<'rilıden kurulan Muhtelit 
Encümenc ) 

( lc;tima : 1 ) 

+. J 1 . L955 tarihinde 1919 sayılr 
Karar olarak kabul edilmiştir·. 

( İçtima : 1) 
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No. Bulasası 

3/6H Niğde Melıusu Hasan Hayati Ü1kün'üıı te;irii masnniyeti
ııin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi (Teşkilatı 

Esasiyt? ve Adliy<> (•ncümcnleı:indPn kurulaıı Mulıtelit 

l•~ ıwiiıııı•ııe ) 

;{/ 70 Ordu Mebusu L;'eyzi Uoz1 cpc'uiıı teşril masuıriyetiniıı 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkoresi (TeşkiHltı 

Esasiye ve Adliyt? encümenlerinden kurulan Muhtelit 
Encümene l 

:ı;7 1 ~eyhan JVIehusu İsmet Uslu'ııun tc,şl'ii masuniyetiniıı 
kaldırılması hakkında BıışveldUet tezkeı·esi ( Teşkilatı 

Esasiye ve AdliyP e ncüınenlel'inden kurulan Mnhtelit 
l~ncüınene ) 

:Jj72 ~inob Mebwm Haşiııı Tan'nın tcşı'ii ıııasuııiyctiniıı 

ka1dırılması hakkmda Başvekalet tezkeresi ( Teşkililtı 

Esasiy<> V<' Adliy<> encümenlerinden kurulaıı 1\Tuhtelit 
Encümenc ) 

:3/73 Tokad Mebusu Mehmet Şahin 'in teşrii nıaxuniyetinm 

kalclmlımısı hakkında Başvcldilet tezkeı·esi ( 'l'eşkilfıtı 

~jı,;asiy(' vr Adliy(' rııeünıeıılel'indrıı knl'ulan MuhteJit 
l~ııeümerı(• ı 

:l/7+ Reisicumhur Maı·aşal .J osep llroz 'fito tarafından vakj 
davete icabet etmek üzeı·c Yugoslavya'Y'ı zi:yaret. ede<:e.
ğindcn avdetine kadar Reisicmnhurluğa 1'iirkiye Büyük 
MiUet l\ie(•lisi Reisi Hefik Koraltan 'ın vekalet etle('C
ğine dair Riy::ıseti Cu m h m tezlteresi 

:ıj7:i f) AğusLos 1954 tarihinde Bled'dt' yapılacak olau Niı

zırlaı· toplantısmda bulunmak iizere Yugoslavya'ya 
giden Hariciye V ekili F\ıad Köprüiii'nün dönüşüne ka
uar k<>ndisinc Milli Miidafaa Vekili Bteın Menderes'in 
vekiiiJk Bdeceğine d ai ı· Riyascti Cumhur tezJ\eresi 

:ı/76 

' 
1 

Vazi.l'e ile yurt dışına gitmiş olan İşletınıeler V ekili 
Fethi Çclikıbaş'ın dönüşüne kadar kendisinıe İktisat ve 
Ticaret Vekili SıtJkı Yıroolı'nın vekillik edeceğinıe dair 
Riıyas~tıi Cu1mhur tez'kel"esi 

Muamelesi 

7 o U o l955 tarihinde 1923 sayı] ı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : l) 

7 o ll o 1955 tarihinde 1924 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

7 o ll . 1955 tarihinde 1925 sayıJı 
Karaı• olaı·ak kabul edilmiştir. 

(İQtima ·: l) 

7 o ll . 1955 tarihinde 1926 sayılı 
Kaı·aı· olarak kabul edilmiştho 

( İçtima : 1) 

7 o U o l955 taı'ihinde 1927 sayılı 
Kaı·aı· olarak kabul edilmiştir. 

(tçtima : 1) 

ı o X1 . 1954 tarihinde okundu. 
( İçtinıa : 1) 

ı . XI. 1954 tarilıinde okundu. 
(İçtima : ll 

ı o Xl o 1954 ta.rihinde okunduo 
( İ~imü : 1) 
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1 

Bulasası 

Vazife ile yurt dışına gitmiş olan .:\Laaı·if V ekili C'elal 
YaııdJmcı'nm dönüşüne kadar kendisine Hariciyc Ve
·kili Fuad Köpriilü'nün vekillik edeceğilH' dail' Riya
set'i CUııiıhm· trzkeresi 

8/ 78 Vazife ile yuı1: dışında bulunduğu müddrtçe '.[illl )Jii
dafaa ,. ekili gthem ~fenderes'e Devl·et Yekili vt• Ha~J 

Yekil Yardımcısı l<'atin Rüştü Zorlu'nun Vl>l<illik Pdeer
ğiıw clail' l{iyaseti f'um,hur teııkeı·esi 

:3;'79 Hariciyc Vekili ile bidiktP A1ınanya'yı ı·e" ! ııcn :dya
ı·et eelecek ol.an Başvekil Adnaıı :\fentleres'in ıt\' clctiıw 

kadar BaşvekaJete 1Iilli "Müda.faa YrJ<ili E1hr"m .\lrıı

der·es'in. Hariciye Vekaletirıe dr DevJ·et Vekili ve Baş

,reıkil Yardımcısı J<'atin Rüştü Zoı·Ju'nun Yekilli'k rdf'
eeği ne ılaiı· RiyıuıeH Cuımıhu 1' te/?keresi 

\"'azife ile yabam·ı ınemlekeUere gillı'('ek o laH Günu·ük 
wı huhisarlaı· V rkili Emin Kalafat'ın dönüşüne kada 1' 

kendisine ~faliye Yelrili Has.an Polatıkan'ııı yekilJiık 

!"dereğine dair Riyaseti C'nınlhul' tezkcı·esi 

:3 j 81 XA'l'O Xa~-:ırlar Konseyiııe iştiı·ak etmek iL~cre Paris'ı' 

gitmiş olan Hariciye Vekili lfLtacl Köprüiii'nün dönüşii
ne kadar kendisine ~Iill1 Müdafaa V·okili Btem :Vfe· tı

deı·es'in n•killik rde<•eğinr rlaiı· Riyase.ti (\nııhuı· h•z
keı•esi 

3j R2 21 Ekim 1954 tarihin d!' t oplanaeak olan A ·: ·up cı ).fü
ualkalat Vekilieri Konferansının Yelciller topla~tısına 

iştiı:a:k ctm!e'k üzeı·e Paris'c gitmiş olan \afıa Vekili 
Kemal Zeytinoğlu'nun dönüşüne kadaı· kcn•lisiııe )!fi.i 
uakalat Vekili Muanııııeı· Çavuşoğlu'ııun vrkilt ık ı•d<'

r·rj?i ne ' dair RiyasC'ti ('nnı'hnr tezker·e~i 

Ya;zife ile .A.rmerika'ya gitmiş olan Zini';i.t Vekili "·rı.liııı 
Ökınen'in clöni.işii.nr kadn kendisine Devlet Yı>krili Os
man Kapani'nin ve-killiik Nlereğiııe ılail' Ri.v ı:>eti (\nn
lıu e te-zkeı·esi 

:1/8~ Devlet Demiryolları ve J.ıimaıılal'ı lşlebrıır Gıııuın :Vfii
dürlüğüniiıı 1952 l-IaH yılı hesabı katisine ait rantabıı 
kat beyannamesinin ı.mnulduğuıuı. daiı' Di,·anı ).Juha
sebat Reisliği tı>zkrresi ( Divanı ~VIuhaseıbat Encüm:e
nine) 

Muamelesi 

J . Xl . t9!1..J. taı·ihinıiı- okundu . 
(1çtüna : 1) 

J . XI . 1954 tarihinde okundu. 
(f!}tima : 1) 

f. Xl . 19M tarihinde okundu. 
(İçtima : 1) 

l . XI . 1954- tarihinde okundu. 
(İçtiına. : 1) 

J . xr . 1954 tarihinde okundu. 
(İçtima : l ) 

1 . Xl . 19!1-t tarihinde okundu. 

(İGtiına : J) 

1 . XI . 1954 tal'ihinde okundu. 
( İçtima : 1) 

9. VII. 1956 tarihinde 6783 sayılı 

Kanun olarak kabul edi.imiştir. 
(lçtima : 2) 
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No. nuıa.sası 

'·- . .. --•-r • . ' lluamelesi 

3/ 85 Devlet Üı·ctıne Çiftliklel'i Umum Müdürlüğünün 1952 
ı~ıali yılı hesabı katisine ait mutabaıkat beyaı ~ııamesinin 
sunulduğuna dair Divanı l\fuhasebat ReisHği tezkt•T't'si 

3/ 86 

3/87 

(Divam MurJıasebat Encümenine) ~3. Jll. 1955 tarihinde 6513 sa;vıl ı 

Almanya'ya gitmiş olan :\Iilli ::\Iüda t'aa Vl'iüli Etheııı 

Menderes'in dönüşi.iı:ı:e- kadaı· kenuisine, DevJet Vekili 
ve Başvekil Yaı·dııncısı B'atin Rüştü. Zorlu'nun ı-ekillik 
ede<'eğine tlail' Riyaseti C\unhur tezkew'si 

Diyaı·lıakJL· }(ebusu Eyüp Şahiıı'in Yefat ettiğine dair 
Başve'kalet t!ezikeı•esri 

:!624 sayılı lüınuıı lıüki.imlel'ine göre istihdaııı t'dil<'1l uı·

tıı tahsil yanlımcr öğTetıncııl1klt•ı·inde gc<:cn lı1znıetlel'iıı 

:>434 sayılı Kanunun ge<:ici 65 ııti maddesinde bahsctlilrıı 
«Aylık ücı·ctli, si.iı·cldi vaziJelen> ıııcyanıııda bulunup lnı
luıııııadığ·ıııın tefsirine dııiı· Ha ·yekiUet tezkeı·esi 

Kaııun olarak kabul edilnıiştiı·. 

(İçtiına : J ·ı 

1 O. :Xl . 195-! tarihinde okundu. 
( İ<:tima : ı ) 

12 . Xl . 195-t tarihinde okundu. 
1 1~timıı J ) 

3. lL . 1956 tarilıindr 6654- sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
( İçtima : ~ ) 

:3 /89 1952 mali yı lı hcsa bı katisine ait u ın um~ mu ta b akat. br
yaııııanıcsiııin sunulduğuna dair 01vanı Mulıast•hat Rcis-

3/ 90 

:l/91 

11ği tezkenısi (Dinıııı .\lnhasehat ~n<'ÜmeııiıH') ı~ . XII. 1955 tarihinde 6631 sa

.nlı Kanun olarak kabul edilmi~
tiı·. ( İr:tiına : ~) 

~ayın nıclıuslal'uan bazılanna iziıı veı-ilnıesi baldonda 
Ti.iı·kiye Hü~·ük )lillct .\lrelisi Hi~·ıısPti iPZk<'J'('Sİ 

Bu toplantı yılı İ\;inde iki ayclan fazla izin alan izmir 
,, lebusu JDlncııı Hayı·i Üstiindağ"ın tahsisatı Jıcıkkında 

'ı'üı-kiyP Biiyük :'l'lill<'t :\-lt><·lisi Riyııseti trzk<'l'NÜ 

Anka ı ıı. Üniveı·sitPsi 190:2 biit<;<' yllı hesabı katisir,t' ai1 
nmiabakat 1hryanııaııwsiııiıı sunulduğuna dair Dh·nııı .\[n
hasebııt R.ei~liği teıkel'eı-;i ( Dil·aııı ~lnhaseba1 [~ııdi tııl'ni

ıw) 

.1951 bütı;e yılı hcsa bı katisine ait mutabakat beyanna
. nıesinin :sunulduğuııa <hıir Divam ~.fuhasrhnt Rcisliği 
1e.r.keı·psi (Dinuıı ~Inhasl'hııt Bııdinıeııine ) 

:2:?. XJ . LH5-t tarihinde okunclu. 
(ic;tima : 1) 

:.?:! . Xl . 1954 tarihinde okundu. 
(İçtinıa : ]) 

:?;3 .lll . 1955 tarihinde 6516 sayılı 
Kanım olal'ak kahnl dilnıiştir. 

(fç rirna: 1) 

:?O.V.1955 tarihindı> 6616 sayılı 

r anun olarak k~bnl edilmiştir. 

(İçtima : 1) 
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Devlet Demiı-yollaı·ı ve· Limanları İşletme Umuın .Mü
<.lül'lüğü 1.950 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi (Divam Muhasebat Encümenine) 

:)/ 95 Devlet Deıuiryollaı·ı vP Limanlı.ll'l lşletıııc Umunı Müdüı·

lüğü 1951 büt~c yılı hesabı katisine ait mutaba k-.ı.t he
yannaın<'sinin sunulduğnııa dür Divaııı Muhasebat R<'is
liği tezkeresi (Divanı Muhasebat Encümenine) 

:3/ 96 Devlet Denizyollan V<' Limanları İşletme Uınunı .\li.ıdüı·
lüğü 1947 büt~e yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannaıncsiııin sunulduğuna dnit· Divam Muhasebat Reis
liği tezkeı·esi (Divanı Muhasebat Encünıenine) 

:~/97 Devlet Deııizyollnı·ı vP Limanları lşletnıe Umunı Müdüı·

lüğü 194R bütııe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasehat Rcis
liA'i tf'zk<'l'NÜ (Divan ı ~f uhaı-ınhat li}ncümcninc) 

3/99 

3/100 

Devlet Ilavayolları Uınum Nlüdürlüğü l951 bütı;e yılı 

hesabı katisine ait ımıtabakat beyaıın:ıınesinin sunuldu
ğuna daiı· Divanı l\luhasebat Heisliği tczl<er·esi (Divanı 

:\{uhasehat !~ncü menine l 

Devlet onnaıı işletmeleriyle kereste fabrikalarıımı 194 7 
yılı muameleleri hakkında tanzim ediJcn eaporım bilan
ı;olarla biı·liktn ımıınlduğnna d ah Divaııı .Muhasebr. Re
isli ği tez kc resi 1 Di va ııı Muhasebat. Rncünıenine) 

Devlet Oı·man işletmeleriyle kereste fabrikalanııııı 1.948 
.}'llı muameleleri hakkında tanzim edilen raponın bilan
ı:olariylr. birlikte sunulduğuna llaiı· Divaııı 1\fuhascbat 
Reisliği tezkeı·C'si ( Divanı Muhasebat Encüınenine) 

3/101 Devlet Omıaıı işlctweleı·iyk k<·reıste fahr:il,alamun 1 94U 
yılı muameleleri hakkında tanzim edilen raporun bilan
t.:olaı·la birlikte sunnhluğuııa daiı.· Hivanı l\1nhasebat 
R0isliği tezkeresi (Divanı Muhasebat Encümenine) 

.l!uameleai 

22. VI . 1956 tarihinde 6748 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

!) . Vll . 1956 tarihinde 6782 sayılı 
Kanun olarak J<abul edilmiştir. 

( tçt.ma : 2) 

Dahili Nizamnaıneniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükihnsüz kal
mıştır. 

Uı1hili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi p;ereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

23 . liJ . J 955 tarihinde 6508 sayılı 
!\anun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : l) 

23 . III . 1955 tarihinde 6511 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İ~ima: 1) 

23 . III . 1955 tarihinde 6511 sayılı 
1\nmm olarak kabul edilmiştir. 

(lçtima : 1) 

23 . III . 1955 tarihinde 6511 sayılı 
ı·; ıınUJl olarak kabul edilmiştir. 

r t~tima : 1\ 



i\ o. 

3/l02 

3/103 

:3/104 

3; 10;1 

3/l06 

3/107 
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llulasası 

Devlet Orman il'!letmeleriyle kereste fabrikalannın 1950 
,vıh muameleleri hakkında tanzim edilen ı·a.poruıı hilaıı

QOlarla birlikte sunulduğ1ına dair Oivanı l\luhascbat Rei•:
liği tezkere<ıi (Di' anı Mnhasebat Encüıneniıw ) 

Devlet Orman i~letmelcriylc kcı·cste fabrikalannın l!lf'i ı 

yılı muameleleri hakkında tanzim edilen raporun bilaıH:o
lariyle birlikte sunulduğuna dair Divanı Mnhasehat Rei-;
liği tezker<·si (Di Yanı l\üılıasC'bnt I<Jncümeniıw ) 

Dedet Üretme Çiftlikleri ı 'nnıın )lü<lürlü.ğliHüıı l.H:i ı ' 
lıütc;c yılı lwsalıı katisine ait ınutahakat beyannaınesin : n 

suııulduğ·una dair Divanı l\Inhascbat Rcisliği 1ezken".,İ 

( DiYanı Jfuha. chat Encümcniıır) 

Lludut ,.e 8ahilleı· Sağlık llımım }Iüclüdüğü 1951 lıütt:e 

,nh hesabı katisinL' ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divam Muhascbat Rcisliği tezkcı·csi (Din
nı 1\'hıhasehat Enciimenine) 

f-ludnt ,-c SHhiller Sağlık Umunı ::midürlüğ·ü 1952 büteL' 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin ı-ıunnl
rlnğnna dair Divam Muhas~hat Reisliği tczkercsi ( Oi,·a
nı Mnhasebat Encilmenine) 

1nhisarlar [ınum ~lüdürlilğii.ııün 194!) bütçe ~·ılı hesabı 

katisine ait mutabakat bcyaunanıeıünin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (Di\·anı Mnhascbat 
l~ncüınenine) 

a;ı Oil İııhü;arl:u Um um :\Iüdürlüğii.nüıı 1950 büt~e yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Rcisliği tezkcrcsi (Divanı Mnhaselıut 

[~ncü menine) 

3/ 109 İnlıisarlar Lı'nıunı lVfüdi.irlüğünün J951 bütçe yılı hesabı 
katisinr ait mutabakat beyanname. inin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (Divam Muhaseıbat 
Encüıncninr) 

"jfuıı.melesi 

:!3. Ill. J955 tarihinde 651J sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 1 ı 

23 . III . 1955 tarihinde 6511 sayılı 
1\ıınun olarak kabul edilmiştir. 

(l çtiına : ı ) 

23. lll. 1955 tarihinde 6512 sa,vıb 
1\ anun o1arak kalml edilmiştir. 

(tçtima : 1 ı 

26 . ın . 1956 tarihinde 6699 sayılı 
Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

(lçtimıı : 2) 

ı . IV . 1956 tarihinde 6712 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(l<::tima : 2) 

29 . V . 1957 tarihinde 6983 Rayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

31 . V . 1957 tarihindl:' 6992 sayılı 
Kamm olııra.k kabul edilmi~tir. 

( lı:tima : :ı) 

Da.hill Nizamnanıenin 6!) neu 
maddesi gereğince hii.kümsilz kal
ımştn•. 
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3/ 110 !stanbul Teknik ÜniYersitcsi 1950 bütc:e yılı hcsahı katı
sine ait muta:bakat beyannamesinin sunulduğuna daiı· 

Divanı Muhascbat Reisliği tezkereı;i ( Divanı Muhascbıtt 

i!}neümenin<> ) 

3/ 1 11 !stanbul Teknik thıivel'siteı;i 1951 büt<:e yılı hesabı lwti
siıw ait ınutabaka1 beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divan ı Muhasebat He is] i ği tezkcl'cı;i ( Divanı l\fu has<' bat 
l~nrü men i ne ) 

3/ 1 12 lstanbul Teknik Ünivel'sitesil 95J bütı:;e yılı hesabı kat.i-
sine ait mutabakat beyannamesinin 
Divanı 1'luhasebat Heiı;liği te7.kt•ı·rsi 

l~nciinıenine ) 

sunulduğuna daıı· 

( Dh·anı Mnhas<'h:ıt 

3/ 113 !stanbul Üniversitesinin 1950 büt((e yılı hesabı katiı;iııt' 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna da il' Di ,·aıı ı 

)fuhasebat Reisliği te?.kerrsi ( Vivanı :.\fuhaselnıt J.J)](·ii
nırniııc ) 

:1 / 11-J. Istanbul Üninrsitcsi 1951 büt~e yılı hesabı katisine aıt 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı M,ı

lıasebat Rrisliği t e?.kl'ı·cı;i ( Divanı .i\fuhasebat Enciimr
niıw ) 

:3/ 11 G Istanbul Üniversitesi 1952 büt~e yılı hesabı katisine .ı it 
mutabakat beyannamesinin ~unulduğuna dair .Dh·anı Mu
hasebHt Rcisliğ·i t< · ?.k<•ı·<, ı;i ( I>i,'anı Muhasebat ı.;n<·ünu· 

ıı in<· ) 

3/ 1] 6 Mu vazenei C'munıiye·ye dU.hil daireleı-in 1949 mali yılı 

hesabı katilel'ine aH ıınutalbak·at beyaıuıamesinin sunul
duğuna dair Di·v.aııı Mu11asoba t He-isli ği t•ezkeı··esi ('Di
vnnı Muha~eıbat Encüıneııi.ne ) 

:3j117ı Murvaoz.enci Umunıiyeye Jahil 'clairelerin J950 mali yılt 

·he~>abı kaıtllerine ıait umumi ınut·abalka ·t -beyannamesinin 
sunulduğuna dair Dh·am .lVlulhaselbat H.eisliği teılk!eı'esi 

(Dirvanı Muhaseıbat Eııcümeniııc ) 

- • J 

Muamelesi 

~6. lll . 1956 tarihinde 6694 sayılı 
Kanun olarıık lmbul edilm~tir. 

( İçtima : ~) 

~6 . III . 1956 tarihinde 6700 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( tçtiına : 2) 

~ . lV . J 956 tarihinde 6713 sayılı 

Kanım olat·ak kabul edilmiştir. 

( 1çtiına : 2) 

~6 . J ll . 1956 tarihinde 6698 sa~' ' h .. 
Kanun olarak luıbul edilmiştil'. 

(lçtinuı : 2) 

:!6 . rır . 1956 taı·ihinde 6702 sa~rıl ı 

Kanun olarak kabnl edilmiştir. 

( t <:t;ima : 2) 

:2. IV . 1956 tarihinde 67Jf5 sa~·ılt 

Kanun olarak kabul cdilıni§tir. 

( 1ı:ti.ına : ~ ) 

:.W . V . 1 !)55 tal'ilıinde 6613 sa?ı lt 
Kıııımı olarak kabul edilmiştir. 

(lçtima : 1) 

:W. V. 1955 tarihinde 6615 sayılı 

Kanun olarakk abul edilmiştir. 

(İgtinıa : 1) 
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' 
3/ 118 MiHga Devkt DenizyoHarı ve Liınan}iarı işletime unıu.m 

Nrü'düı-lüğünüıı 1949 !bütçe yılı hesabı ılmtisine ait ınu,ta.

hakat beyannamesinin sunulduğıma dair Divanı 'l\1u
ıhaı:ıebatt Rcis1iği ttez1k(lı~f'si ' (iDİ'vAm Mnlıase'balt Encüıne

nine ) 

H/ 11 9 Ormıan C"ınıuıu ·Müdürlüğü<nüıı 1932 ıbütçe yılı he-saıbı 

•kaJti,sjıne ait muıtaıbaıkat !beyannamesinin sunulduğuna 

\l.air D1vaııı Mnıhasebat Reisliği te~keı·esi ı( Dh-anı ~lVIn

haseihat ·ı<.: ncümenine ) 

3/ 120 Posta, 'l'ıelgTaf w 'l'elef,on ·İşletme rmunı Müdür1üğü.nün 
1951 bütQe yılı 'hesabı 'katisine ait ınUJt•atbaıka'i beyanna

•ınesinin sunulduğuna ~daiı· Divanı ::Vluhaseıbat Re<isliği 

lte~k'el'e·si (ıDilvaııı ·Muhaseıhal ıBııtünıenine ) 

3/ 1·21 'l'ekel Uınum Müıdül'lüğünıün 19-1:6 ıbüıtı:c yılı ıhesa•bı ka
tisine ait nıuta;baıkat a)eyanna mesiııin sunulduğuna ıd:ait· 
Oivanı Muıhasebat Re'isliği te:ı?k;eı·eRi '( Di'vmu 'Muhase

,bat (E.nrcümenine) 

8/ 122 Terl~el umum Müdü•drüğü .l94i bütçe yılı hesa1bı katisine 
ait mutalbakat (beyraıumme'sinin sunulduğuna ldaiı· Di,vaııı 

Mu'hase'bat ReisHğ·i .tt>zlkeı't>Si (IJ)inını ;Muh<lsl'l)nt En
cümenin(I J 

3/ 123 Tekel "Gmum ı.Müdül'lüğü 1948 hüü:e yılı 'hesabı lmtisiııc 

nit nıutabaıkat beyannamesinin suııul'duğuna dail' Dh"a
m MuJı:.ısebaıt Rerisliği tezkel't>lii ('Divaııı Mulhaselbat 

1~ ncü me n ine ) 

:31 124- Vallnfhtı ' t:"nıuın Müdürlüğünün 195] bütçe yılı ıhesa b ı 

'l<a:tirsiııe ait mutabaık:at ıbeyanııJnıesiniıı. sunulduğuna 

dair Divanı Muhaseıbaıt Rei'sliği te:akeresi (ıDi'vanı 'Mu

hf!S i~hat r~ ll('Ütrıenine ) 

.\Iuanıeles: 

Dahili ~izauıııaıneniıı 69 ıH:n 

maddesi gereğince hüküınsüz kal
ınıştıı· . 

:!3 . Ili. 1955 taı·ihinde 6510 sayıJı 
Kanun olarak k n bnl edilmiştir. 

( İçtima : 1) 

17 . I . 1955 tarihinde 6-1:51 sa~'ılı 

Kanun olaı·ak kabul ~dilmiştir. 

( İçtima : l ) 

:!.7 . Jll. 1957 tarihinde 6943 sayılı 
K nnnn ol al' ak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : :i ) 

10. n - .1957 tal'ihiııdt> 6945 sa~·ılı 

Kmnm olaı·ak kabnl ('dilıııiştir. 

( İçtima : 3) 

10. TY . l!'l57 tarihinele 6946 sa~·ılı 
Kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

( !r,tinıa : 3 ı 

:26 . lll. 1956 tarihinde 6701 sa~rılı 

Kanun olarak kab\ıl edilıniştiı·. 
( İçtiına : 2) 
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Yıalova Eaplıcaları İşletme İdaresinin 1947 yılı hesabma 
.ait t'apor ile lbila.nçonun sunulduğuına daiT [)ivanı Mu
has~bat Reıisliği ıtezkeresi (ıDiıvanı Muıhaıselbat Encü
men'ine ) 

3/126 Yalova Kaplıcaları İiiletıme ld aresiniıı 1948 mali yılı 
lıe.saıbına ait rapor ile bilançosunun sunulduğuna dair 
Di'vıanı Mu'haısebalt Reisli'ği te:ııkeresi (!D i,vanı Muhase
hat Encümeniıne ) 

3/ 127 

:~; 128 

Y alavtı Ka ph caları lşletme !ıdare ·inin 194'9 mali yılı 'hıe
saıbma ait rapoda bi~ıan~osunun ısunulduğuna dair ıDi

vam Muıhase.batt Reisliği t~ezikeresi ( D'iwım Muıhıaıseıba't: 

E ncümenine) 

Yalovıa Kaplıcaları lşletme 1daıresinin 1950 mali yılı he
saıbına ait 11aporla ıbilançoısunun suınulduğuna dait· Di
vanı Muhaseıhat Reisliği teıJkeresi (Di'Vanı iMuhaseıbaıt 

8ncümenine) 

:vı29 YaLova Kaplıcaları İşletme İldaresinin 1962 mali yılı lhe- , 
sab1na ait ı·apüı·la ıbilaııçosunuın sunulduğuna dair Di
vanı Mu1hasefbat Reislıiği tezkeı·~si (Di~vanı Mulhase<bıaı1 

Encü•meni'ne ) 

:ı ; ı::ıo B1ll'sa ~1ebusu İbrahim Ökteııı 'in teşri] maswıiyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekalet tr7.kcl'esi ('rrşkilatı 

8sasiye vr Adliy(' eıH·üıncnlrrindcıı knrulaıı i\fnhteHt 
8ncümeıw ) 

:ı / 1:32 

Gümüşan · Jlebusn isınail Hakkı Baykat'ın tcşıii masu
niyetinin kaldırılması hakkında Haşvekfılet tezlteresi 
( Teşldlatı Esasiye 1·e Adli;ve eıwiiınenlel'inoeıı kurulım 

:\1uhtclit Eıwüm{'}ır l 

Kocaeli ~1ebm;u Sadettin Yalım\n teşı·ii nıasuniyctiniıı 

Kaldırılması hakkında Başvekftlct tezkcresi (Teşkila
tı Esasiye vp Aclliye Ptıeüınenlcıinclcıı kurulan Muhteli1 
Eneüm ne l 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğinee hükiimsüz kaJ · 
uuştıı-. 

Dahili Nizamnanıenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsü2 kal · 
ınıştı ı·. 

Dahili · Nizamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mı~tır. 

Dahili Nizanınamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştıı· . 

Dahili Nizaııınaınenin 69 ncu 
maddesi geı•eğineE" hüki.iınsi.iz kal
mıştıı·. 

n . n . 1955 tarihinde 1928 sa.yılı 

Karaı· olarak kabul edilmiştir . 

( lçtiına : l ) 

9 . Il . 1955 tarihinde 1929 sayılı 
Kaı·aı· olarak kabul edilmiştir. 

(İc;:tima : 1) 

9 . U . 1955 tarihinde 1930 sayılı 
Karaı· olarak kabul edilmi§tir. 

( t~timA : ı ) 
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:ı;ı:m Konya Mcbu::m .Mustafa Bıığrıa~,:ık'ııı trşril ıııasuniy( ti 
nin kaldı ni ın us ı. hakkında Başveka1et tezke ı·esi ( Teş

kiHl.tı Esasiye V<' Adliye rıır.Üm<'nl<>ı'İnden knnılan :\-lnh-
trlit EncüınenP ) fl . II . 1955 tarihinde 1931 sayılı 

Kaı·ar olarak kabul edilmiştir . 

3/ 134 

3/ 135 

Mustafa Sabrioğlu Ahmet Hayati Karaşahin 'in, ölüııı 

cezasına çarptırılması hakkındaki t0zkerenin gHi V<'ril 
mesine dair Başv<>kfılet trzkrresi 

Askeri Muh'akeıne Usulü Kanununun :n:J ncü maddesi 
hiikınünün. Askeri mahkcınel c ı·c1cn vrı1len vr umumi ce
za cvlerind<:' infazı gerek<'n r czalnm da şamil olup ol 

maclıib hususunun tefsirinr dair Başvekal e t trzkerrsi 

( tçtima : ı ) 

1 . XII . 1954 tarihinde Hükümet<' 
geri verildi. ( İçtima : 1 ) 

( MiiJ.li Miidafaa ve Adiiye <>müm<>nlerine l ;:; . XII . 1955 tarihinde 1948 sayı h 

aj l36 Hava sımfı ıncnsuplarma veril<>cc·k zaınlaı · w taz
minatlar haklmıdalci 3485 sayılı Kanunun -+334 &;ii>Yılı 

Karar olarak kabul edilmiştir . 

( İ~tiına : 2 ) 

Kanunla değişen 14 Mii madrlesinin tt>fsi I'İ ha k km da • 
BaşvekfHet trzkeı·<>si (Milll Müdafaa Yr Bütı:e rneii -
menlerinr ) 

aj 137 Kıı·şehir ı\fcbnsu Ahmet. Bilgin 'iıı, teşl'ii nınsuniyetinin 

kaldırı·lınası hakkında RaşvrldUrt trzkrı·r:-;i ( 'l'eşkil:l 

tı EsasiyP rr Adliy<> rıwüıııenl<'ı·indrn kui'Ui a n :\fııhtelit 

Encümrne ) 

3/140 

Mülga De,~Jct l>eniıyollnrı vt> Liınanlaı·ı 1 şl('tı1H' l.Tınunı 
'lVITıdürli.iğünün 1950 hütı;:e yılı hesabı katisine ait mu -
tabakat beyannaıucf;inin &nınılduğuna daiı· Divaıu :\.lu
hasebat Reisliği trzkeı·esi (Dh·am :\hıhasebat Rıırii 

ınrnine ) 

!:)ayın ıııebuslardaıı bazılaı·ırw izin veı-ilıııeı>i hakkıııda 

1'i.i l'ldyr Büyii k i\fillt>t :\f <' Cl isi Riyaseti t rz krrrsi 

İşletmeler V ekiiliğinelen istifa ı> den l•'etlıi ('elikbaş ' ı ıı 
yrıine Manisa Mebu u 8aınr1 Ağaoğlu'nun tayin eelil 
diğine dair· Riyaseti Cumhur l <> zkercısi 

23 . 1 . 1956 tarihind<> 1955 sayıh 
Kal'ar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtiına. : ~ ı 

'l . U . 1955 tarihinde 1905 sayılı 
Karaı· olarak kahul edilmiştir. 

( İçtima : 1) 

Dahili .\Tizamnameniıı 69 ııru 

maddesi gereğince hüki.i.msüz kal 
mıştı!'. 

10 . XIJ . 1954 tarihinde okundu . 
( İçtima : 1) 

8 . X1 I . 195-! tarihinde okundu. 
(t<;tima : 1) 
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:1;141 Vazife ile Paris'e gitmiş olan Milli :.\1üdafaa Vekili 
I~tem 1-lendeı·es'in dönüşüne kadar kendisine, Maliye 
\rekili Hasan Polatkan'ın veh:illik eclrcei~ine claiı· Riycı

seti Cumhur tezln•resi 

Vazife ile Parü;'e gitmiş olan Harici.\·<' Vekili l<'ua<i Kiiıı 

rülü'nün dönüşüne kadar kendisine İşletmel<'r Vekili Sa
ınet Ağaoğlu'nun Vekillik erle<'eğine dair Ri.vas<>ti Ctıırı

hm tezkeresi 

Devlet kitapları döner seı·mayesi hakkındaki 4940 w 5760 
sayılı kanunlarda cleğişiklik yapılmasma daiı· olan kanıııı 
lilyi:hasının geriverilmesi hakkında Baı:ıvekalet tezkere>ıi 

3/ 144 Kırşehiı· :.\Iehusu Ahmet Bilgin'in te~l'ii ınasuniyctiııiıı 

kaldmiması hakkında Başvekitlet tezkercsi ( 'l'eııkil~iiı 

Esa<ıiye n' Adli~·e rneiiınrnlcrinden kurulan :Yinhtciit Eıı
dimrn<') 

:J/1-t,) 
• 

::\!illi Korunma 1951 :nlı hilfm<:osunun göndcl'ildiğiııc d<m 
Ba~vekillet tezkrresi ( OiYanı :.\1nhasehat Bnrümrnin<· ) 

:Yiilli Korunma L95~ ~-ılı bilfınc;osmımı gönd<>ı·ildiğine daiı· 
Başvekal<>t te:r.k<>r<>si ( Divanı 'Muhast'hat F}neümeııine ) 

8/ ı .ı 7 :.\I illi :.\Iüeadelt',rc er olaı:ak iştirak edip ter hislerinden son
ra bidayeten memuriyete intisabcdenlrrin )'frmnrın 1(; 
nununun nıi.ilga mi.i.:r.cyyel ınaddeısinden fa?<'hılaıııp fa.ı ·

dalanann~·aC'akları lınsnsunıın tC'fsirinr dair Başn>knkt 

tezlerresi 

~3/ 1-!H '!'un<' eli 'nin Ovacık kazasının H onı<:al' n alı iyesiıl •' bağ·: ı 

Hanuşağı küyi.indrn Vrlioğlu l>msmı !Jc\·ent'irı öliiın e:
:r.asma c.arptırılması hakkında Baş,·ekiHet trzkrı·esi (Ad-

Mu&nelesi 

17. XII. J954 tarihinde olmndu. 
( İçtima : l ) 

17 . XII . 1954 tar-ihinde okundu. 
(!çtimı.ı. : J) 

'!.7 . Xll . 1954 tarihinde Hüküme
tr g·criverilmiştir. 

(F. : 7- İçtima : 1) 

9. li . l955 tarihinde 1923 sa~' ılı 

KHrtıı· olarak kabul edilmiştir. 

( tc;tima : 1) 

Da.hili Xizatıınanwııiıı 69 ıwu 

maddesi grı·rğince hüklimsüz kal
ın ıştıı·. 

Dahill ~izaıımarııenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ın ıştıı· . 

10 . l . 1 %5 tarihinde 1877 sa.vıl ı 

Karar olarak kabtı.l edilmiştir. 

(1 c:tiına : 1) 

li~'<' Ti:ndimeniııe) -!.H . 1955 tal'ihinde 1920 sayılı 

:3/ 1-!9 ~fıı·ayı J>ryJrttr aı: ık bulunan İkinei \'l' Beşirıei Dair~' 
reisiikieri ilc dört nzalık iı;in seı;im ~-apılmasına dai r Ba .~

Yckftlet trzkeresi (Adli)'C ' '<' Dahiliye enclimenler·indeıı 

kurulan }[uhtelit Encüınene ) 

Kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

( t~timıı : 1) 

4. VI . 1956 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 74 . • tçtima : 2) 
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:3/IGO YaJoya Kaplıcalal'ı Işletme idaresinin .1953 mali yılı lıv 
sabına ait raporla bilançosunun sunulduğuna dair Di\'aoı 
}[nlımıebat Reisliği tezkeresi ( Divanı Muhast>bat Eneü
nwninr ) 

3/ l!'ll Uuriciye w Nafıa Vrkilkri ile birlik((' [ı-uk'ı ~.~i.vm·pt ı' clı' 

<'<'k olan BaŞYekil Adnan Menderes'in avdetiıw kada;. 
Bnşn'kalete l\Iilll Müdafaa Vekili Ethem Menclcrr.~'iıı. 

Hariciye Vekili Fnad Köpri:ilü'yr Dcvlt>t Vekili Baııvekıl 
Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun vr Nafıa Vekili Kemı;l 
Zt>ytinoğlu'mı da Münakalftt Vekili Muammer ('avnşoğlu'· 
ının \'rkillik edrcrklerin€' dair Ri~raseti Cumhur tıı.;ı:krrrf.i 

:3/ 1 5~ Harici;v<' Vekili Ji'nad Köprülı:l'yc Yekfılet etnwktt> ol<ın 

De\'let eVkili Ye, Ba~veldl Yardımcı!iı Fatin Rüştü Zorııı ·

nun Irak'a gitmesi münasebeti~• lt> Hariei:ı·r Vrkaletiıw 

ll'Jietmeleı· Vekili 8aınııt Ağaoğlu'nun Yddilik t>d!'et>ğiıır 
dair Hi,vast'ti Cnmlım tczkerrsi 

:1 j !G3 B!'dcn TPı •bi.w'si l ' nıunı ~lüdürlüğiiııiin 19-+9 biitı:e ~·ılı 

hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunnld ı ı

ğı,ma dair Divam l\1uhasehat Reisliği tezkere>;i (Divan ı 
:\Inhıısehal l<~ne'limc•ninr ) 

B('drıı 'I'rrbi;vesi Fınunı Miidiirlüğüniin 1950 hiit<:r ~-ıi ı 

lıe>;abı katisine :ıit mutabakat lıeyannamesiniıı stclnld;ı

ğ·nna dair Dinıni :VIuhasebat Reisliı!i tezkert>si ( Dh-ıın ı 

:\In has€'bat l<Jnclinwnine) 

:1/ IG!'l Beden 'rerbi;vesi Umum :Vfüdül'lüğünün 19n1 btlt\~<' ~'ılı 
h€'saıhı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunnldu
ğuna dair Di,·anı :Vluhasebat Reisliği 1rzkeresi ( DiYanı 
:\1 u ha sehat J<jn<'Üml'nine ) 

:: ; ırıG BPtlcu ' 1\>ı·hi;vrsi Uınnın ~[i.iclüı·liiğiinüıı 1902 bü(\~C ,vılı 

hrsabı katisine ıü1 mutabakat beyannamesinin sunulcht· 
ğuna daiı· Divaııı Muhasebıı1 Heisliği tezkeresi (Divmıı 

:\Iuhast>bat li}nciimenine ) 

Dahili J\izaınnameııin 69 mu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

i . J . ] 955 taı'ih,indt> okundu . 
( İ<;tima 1) 

10. 1. 1955 tı:ıl'ihinde ok undu. 
(!çtima : 1) 

Dahili Xizaınuaınenin 69 ııcu 

maddesi gt>reğ·ince hükümsüz kal
mıştıı.·. 

Dahili ~izaınna m eni n 69 1ıc•n 

maddesi gereğince hüki.imsih kal
mıştıı·. 

Dahili Sizamnamenin 69 mn 
maddesi gt>reğincc htikümsüz kal
mıştır. 

Dahili :\'izam namenin ()9 ııtu 
maddesi gereğince hükünısüz kal
ımştır. 



No. 

:l/157 

1/ liifl 

;) / 160 

o ;{/161 

1/ 16:.! 

- ISIO-
Hulftsuı 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 1952 bütc;e yı
lı hesabı katisine ait mutabakat beyannaı:nesinin ı-mnul
duğuna dair Divanı Muhasehat Rcisliği tezkeı·esi (Diva
m Muhasebat Encüıneııine) 

Sayııı uıebuslardan bazılarına izin verilmesi hakkında 

'rürkiye Büyük Millet Meclisi H.iyaseti tezkeresi 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan İstanbul 
Mcbusu N cemi Ateş'in tahsisatı hakkında Tiirki:v ı Bü
yü k Millet M eelisi Riyaseti tezkeresi ) 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Sivas 
Mebusu Nuri Demirağ'ın tahsisatı hakkında '!'ürkiye Bü. 
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Hudut v<• Sahiller Sağlık Umuın l\Iüdürli.iğünün 1953 
büi~e yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tczh:eresi 
( Divanı l\Iuhasebat Encümenine ) 

Ordu 'nun Ünye kazasııım Karakuş nalliyesine bağlı 
Alan köyünden Raşitoğlu Ahmet Sütçü, diğer adı Mu 
ıaffer Sütçü'nüu ölüm cezasına çarptmlınası hakkında 
Başvekalet tezkeresi (Ad liye 8ncüınenine) 

Tiiı·kiye Hpoı· Birliği kUI'ulmasına dair olan kanun la
yihasmm geriveı·ilmesi hakionda Başvekalt>t tcıkeı·t>si 

:l 1 1G~ı ~ivas l\Ielıusu ı\1. Nurettin Turgay'a iziıı v<>dlmesi haJ;; . 

Muamelesi 

23. lll . 1955 tarihinde 6509 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İ~ima: t ) 

19 . 1 . 1955 tarihinde okundu. 
( İçtima : 1 ) 

19 . J . 1955 tarihinde okundu. 
(lçtima : 1) 

19 . I . 1955 tarihinde okundu. 
(İçtima : 1 ) 

4. IV. 1956 tarihinde 6719 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : ı ı 

4 . IV . 1955 tarihinde 1939 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

· fçtiına : 1 ı 

31 . . J . 1955 tarihinde Hükümetr 
geı'İYerilmiştir . 

( I•' .: 1~-lçtima : l l 

londa Tüı·ki,vr Büyük }lillet Meclisi W:vaııcti tezk<>rcsi 2. Il . 1955 tarihind<> okundu. 

(1çtima : 1 ı 
:ll 1 fi:i Hal'iciye V ekili ilc h irlikte Roma'yı ziya ı·rt edecek olan 

.Raşvckil Adnan Mendcı:cs'in avaetine kadaı', Başvekil

Iete }!illi 1ıfüdafaa V ekili Ete m MendNPS 'in Ha ı"h· iye 
V c kfılrtiııe de Devlet Vekili lı'atin Rüştii Zol'lu 'nnıı ve
killi k <'Ueecklt>ıin<> daiı· Hiyasctiı·nmhnr· tezkoreRi 

:J 1 ()1) C:asnsluktan :mçlu 'l'odor·oviçoğlu 1908 doğumlu lvaıı 

.Adnnıidi ile Oavr:iyeloğlu 1924 cloğuınlu Nikolay Anto
ııof'nıı iilüın <·ezasına çarptu·ılnıalaı·ı hakkında Başvcldi

lct tpzker<>si ( Adliyt> Eneüınt>nine ) 

aı . ı o t955 tarihinde okundtı. 
(İc:tima : J ) 

L6. Il. 1955 tarihinde 1936 sayılı 

Karar olarak kabnl edilmiştir. 

( İc_:t ıma : 1) 
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No. HulUuı Mua.mele:-ı; 

--- --------------

VJ67 gskişchir J\1cbusu Hieı'i ~czen'in teşı'ii ınasuniy•·tiniıı 

kaldırılması hakkında Başvekfılct tezkeı·csi ('l'cşkilftiı 

l~sasiyc ve Adliyr cneüıııC'ulel'inden kuı·ulu l\hıhtelit r;;ıı

<'Üınrııe) 

Vl68 

:) j l(i!) 

Nayın ıııclmslardan bfızılanna. iziıı \'erilmesi hakkıııdıı 
'l'üı-kiyC' Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

1 

11u toplantı yılı i<:inde iki aydan fazla izin alan Antal
ya ~lcLnsu l<'atin Dalaman'ın tahsisatl hakkında 'l'üı·ki
ye Biiyük Millet l\[C'clisi Riyaseti tezkeı·esi 

:J/170 Umumi Vali Gnlam .Muhammed ve Pwkistaıı Hükümeti 
tarafından v~Uo davet üzerine ve Umumi Valinin moon
leketimize yapmış oldukları ziyal'eti iade nıaksadiyle 
Paıkistanı ziyaret edeceğinden ~vdetine kadar Rcisi
cumhurluğa Tüddye Büyük Millet MecHsi Rdsi Refik 
Kor·altan'ın vel<a1et edeceğinı? dair Riyaseti Cumhur 
tez k e resi 

3/17) 

:3/ 172 

3/.174 

Reisicumhur ile birlikte Pakl.stan'a giden Milli Mü
dafaa Vekili Etem Menderes'in dönüşüne kadar k·en
disine Devlet Vekili ve Başverkil Yardımeısı Fatiıı 

Rüştü Zorlu'nun voe'killik edeceğine dair Riyaseti 
\'umhur t1ezkeroesi 

lnhisaı·lar Uınuın Müdürlüğünün 1952 bii-tı;e yılı hl?
sabJ katisine ait ınutaıhatkat bey:ı.nnmnesiniıı sunuldu
ğuna dair Divanı Muhasehat Reisliği t"l?zkl?re~i ( Divmıı 

Muhıısehat Enci.i.ım1enine) 

Milli Müclafaa Veıkilinc veldilıet etmekte ola rı Başvckil 
YardJimcısı Fatiu Rüştü Zorlu ile beraıbeı· Iı-ak'a giden 
Başvekil A!dnan Menderes ve Haı~ciye Y f'kili Fuat 
Köprüiii'nün dönüşlerine kadar Başvek·aletc Adl1yf' 
Vleıkili Osman Şevki Çiç:ekclağ'rn, Milli Mi:iclafaa V cka
letine Maliye Vekili Hasan Pı0latıkan'm Hmiciyr V C'
kaletine, İşletmeler Vieıkil'i Saım ed Ağaoğlu'nun wkfı IC't 
edeceikleı·inr dair Riya. etti 0uınıhu ı· tezkeı·esi 

Sayın mebuslardan bazılarına izin verilmesi hakkında 
TürkiyP Büyük Mill~ Meclisi Riyaseti tezker<>si 

2 . VII . 1956 tarihinde 1991 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

l7. n. 1955 tarihinde okundu. 
(!çtima : 1) 

17 . ll . 1955 tarihinde okundu. 
(lçtima : 1) 

14. II. 1955 tarihinde okundu. 
(İQtima : 1 ı 

• 

18 . Il . 1955 tarihinde okundu. 
(lı;t,ma : ll 

Dahili Nizamnamenin 69 nctt 
maddesi gereğince hükümsüz kaJ
nuştn. 

24 . J1 . 1955 tarilıindt> okundu. 
(İGtima : 1) 

26 . ll . 1955 tarihinde okundu. 
(İçtima : 1) 



No. 

::l / 17:) 

:1 / 1 i6 

3/ 177 

:3j l7R 

:l/ 179 

-522-
:auıawıı 

Sayın mehuslaedan bazılarına izin verilmesi ı,akkında 
Ti.irkiyr Bii.yiilk :v.I:illrt ".\i{leclisi Riyaseti tezke1 rsi 

.. 
!uhisal'lat· Umum :.\fi:idiiı·lhğüııiin 1950 yılı nıütedavil 
sC'emay~ hesaplarına mütaallik bilanço ile mnralnp ı·a 

porlarının gönderi1diğine daiı· Başvekalet teıkeresi 

( Divanı "Muıhasehat Encüımcnine ) 

1Ialatya :.Vfebusu Ahmet F~ıı·at'ın teşri! masuniyetiniıı 

lçaldırrlması hakkında Başvekalet. tezkeres-i (Teşk'ilM: ı 
EsaSiye ve Adıiye <'neümenlerinoetı kurulan )'fuht(>lit 
_&nri.~mette ) 

t;ınumi Hıfzıssıhha Kanununun 200 nf·ıı ınadc1esindf'ki 
( ~kamet ) kelimesinin tefsirine dair BaşvekP.l et tezkr

ı·esi ( Sıhhat ve İGtimai Muavenet, Dahiliyı' , .. -\dliye, 
Hariei;vr ve tktisat rnriim<'nl't'rinr ) 

Bankalar kanunu layihasınııı grr·İVl't·ilıııesiıw (laiı · Baş 

v('lka1e1. tezlreresi 

:1/ 180 :\Jeııkul vr gayl"iınenkul emval ile bunlıınıı intifa hak
lannın ve daimi veı·gilıerin mektumlarını habeı · vrı·rn

lne verilecek ikramiyelere daiı· 1905 sayılı Kanunuıı 

6 ncı maddesinin 2 nci. fıkrasının tefsiı·i hnkkındıı'ki 

' 
Muamelesi 

Dahili Nizamnameniıı 69 nctı 

maddesi gereğince hükümsiiz kal
mıştır· . 

31 . V. 1957 tal'ihinde 6992 sayılı 

K anun olarak kabul edilmiştir. 

( İı;tima : 3) 

~.VII. 1956 tarihinde 1974- sa~· ılı 
Karaı· olarak kabtıl edilmiştir. 

( İc;tima. : 2) 

-1-. V . 1%6 tarihindr l96+ sayılı 

Kanıt· olarak kabul rdilmişi.ir. 

( İçtimıı : ~ ) 

21 . Tir. 1flii5 tarilıindr Hüküınri.r 
g·reiwr·i.l miştiT. 

( F'.: 16 -İ~tinııı : 1) 

tezkerenin geıivrıi.lnıesine (la ir Başv(>ldHe-t trzk(lı·eı-;1 21 . lll. 1955 tarihinde Uük(i nwtr 
g-eri verilm iştir. 

:1jl81 <>r·man Uıııtum Müdilrlüğünün l9fi:~ hiitçe yılı hesabı 

·katisine ait mutaha·kat beyannamrsinin snınlduğuııa 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeı·rsi ( Divaın 

(1<'. : 17- !~tinıa : 1) 

)fuhfı.sebat Encümenin'<' ) -1-. [Y. 1956 tarihinar 67J8 sa.nlı 

:3/1R2 Gölpazal'ı kazasının Kaı·aağa<: kiiyliııden llmıhimoğlu 
Abdullah lbiş'in ölüm cezasına çarptırılma~' hakkın-

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

dıı Başvelldllet tezkC'resi (.Adliye Enriimeninc ; 11 . TV. 1955 tarihinde 194J sayılı 

1 • • . -~~ .. , \. .., , 

Karıır olarak kabul edilmiştir. 
( İçtima : 1) 



No. 

8/ 183 

:}/ 184 

: ı ; l8G 

-518-
Hulasa ·ı 

!stanbul Teknik Üniversitesi 1953 büt~e yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair Divam JVIuhasebat Re'isliği . tezleeresi (Divam :Mu
.hıısrlmt FJncümenine) 

~lustafa Sııbl'ioğln Ahmd Hı1yati Karaşahin 'in ölüm 
<'ezasına <:arptırılınası hakkında Başvekalet tezkeresi 
(A<lliye Eıwümenin0 ) 

~ayın mebuslaı-Llan bazılaı·ınıi izin verilmesi hakkında 
'l'i.iı·kiyr Büyük :Ylill0t :\J<>eliı;i Riyas<'ti tezk<>ı·esi 

:] j JHG ~afın l•;ııtünıeni R0isi Süle~'ıııan Kuı·aııel'iıı, Seyhaıı 

Baı·ajı inşaatı clolayısiyl<' suhır· ııltında kalacak köy ve 
cıı·azi hakkındaki kanun lilyihnsıııııı :\luvakkat bir Eıı 

l'Ünırnd<' g·ö ı-i.'ışülııırı;i ha k kı nda ::\nfıa EneÜnl('ni Hrisli

ği trzkrl'rsi 

: ı j 1H7 .\Jnlatya .\lebusu Ahnwt l•'ıı·at'm teşl'ii ıııasuııiyetiı.iıı 

kaldırılması hakkında Haşvrkfilrt t0zkeı·esi ( Trşldliltı 

, . l~smüye \'<' Adliyr rııl'i.imrnlrrindrn kunllım .\ifuhtelit 

l·~neüıııeıw ) 

:J j iRR Na,rııı ııwhuslaı·daıı hılzılal'llln iziıı Yet'ilıııesi hakkıııd:ı 

'L'ii l'kiyr Büyü k .\fillrt .\1 N· li si Hiya~rti trzkeı·rsi 

:') j iH!l Bn toplantı yılı i<;iıulc iki ııydan l'azla izin a 'lmı lstnıı

lıul .\fehusu Nuri Yaınut'mı tcılısisatı hııkkıııchı 'l'iiı·kiyr 

nü~· Lik .\Iillet ~fr<:lisi Riyasrti trzkrı·r si 

:3/HlO Bu toplnntı yılı i<;inde iki aydaıı fazla izin alaıı Yozgı;d 
.\1 ebusu Öıııel' Lı1tfi mrzunmılnoğlu'ımıı tahsisatı hak-

_____ _______ ,..! ___ _ 

-:1: • IV . 1956 tarihimle 6720 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmi§tir. 
• ( İçtima. : ~) 

6. IV. 1955 tarihinde 1940 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 1) 

30 . III . 1955 tarihinde okundn. 
(İçtima: 1) 

;W. lll. 1955 tar·ihindr oknndu w 
kabul edildi. ( t çtima : 1) 

:2 . VII . 1956 tarihinde 1997 sayılı 
Karal' olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : ~ ) 

· lfi.JV.l9f)5 tarihinde okundn. 
(İı:tima : 1) 

15 . TV . Hl55 tarihinde okundı.ı. 
(tQtima : 1) 

kında 'l'iil'kiyr Bi.i?i.ik ~Hllrt ~f r<' lisi Riyasrti tezkt>ı·e~i L). lY. 1955 tarihinde oknndn. 

3/ 191 lı-ıiaııhul' Üniversite·iııiu 195:l Büt(~<' yılı hesab.ı katit-ıi 
ne ait ıııutabaluıt beyaıınamesinin snıınlduğuna d&iı· 

l>ivaın ::\fulıasrbat Rri::ıliği iczkeı·esi. ( Divanı .\hıLıı 

~ehat En~·ünıenine) 

( İçtima : 1) 

-ı . TY . 1956 tarihinde 6722 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
( İ~tima : 2) 



No. -
~!/192 

::l/ 19:-l 

3/194 

3/195 

3/196 

3/197 

Huliwaaı 

Yeniden hi ı- Devlet Ve kaleti ihdasiylt• Hariciye Vekili 
1<-,uad Köprülü'nüıı Devlet V ekaletine tayin edildiğine 

ve. Hariciye V ekftleti VekiiJ.liğinin de Başvekil Adnan 
Mendereli tarafından ifa edileceğine daiı· Riyaseti Cum
hur tezkeresi 

Divanı Muhasebatta açık bulunan bir Daire Reisliği ile 
üç azalık için seçim yapılması hakkında Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi (Bütçe, Divam l\fuhasebat ve 
Maliye encümcnlerindcn mürekkep ·i\Iuhtelit Enei.iınene) 

~ayın nıebnslardan bazılarına ızm verilmesi hakkında 
'I' ürkiye Büyük Millet M eelisi Ri yaseti tezke1·esi 

'l'akip ve tahsiline ınahal veya. imkaıı görülemiyen 
438 516,67 Hranm terkini ve :J 271,40 liranın affı hak-
kında Başvekalet tezkeresi (Bütçe Encümenin<') 

Türk Tii.tün Limitct Şirketinin 1950 yılı bilançosu ile 
denetçi raporunun gönderildiğiue dair Başvekalet tez-
k~resi (Divanı Mu has<' hat Encüm<'ninr ) 

Ask·er ailelerinden muıh'tıaoolanlrura yardım .haJkıkın!daı'ki 

4ll09 sayılı Kantl/nun .7 nci maddesinde değilşiikHk ya.pıl
ma.sına dair ıolıan ~anun Iay.iıh~ınm geriverilmeşi ihalk

·.kında Başv~ika1ei t~l!~ereı.rıi 

3/198 .Acnlkara Ünilveı"Sitesinin 195·3 ıl>iiltç'e yıh ılıesalbı ıkatistne 
ait muıtafballret beyannaım~siınin sunulduğuna dair Di
vam 1\iluıhaseıba~ Reisliği' ltıezlke~es~ ı ([)ivanı IMuha'Sielbat 
E ncümenine) 

3/1~ 

3/200 

Kırıklareli M.ebu.su •Mahmut Eırbil '·iın ve!aJt ettiğine dair 
ıBaşv~elka:Iıe't tezıkeı-esi 

Anikara M·eıbusu Dağıstan Binıe,~bay 'm teşr:ii masu·niye
tini.n .kaldırılınası hakkında ·B~vek8:leıt tıe:ztker.eııi (Teş

lci'laıt,ı 'Esas'iye ve Adliy~ ıenc.ümenlerinden lkurnlan Mu'h
t~lit Ewümen~) 

... . 

15. TV. 1955 tarihinde okundı,. 
(İçtima. : 1) 

18 . l . 1956 tarihinde 1953 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima: 2) 

29 . IV . 1955 tarihinde okundt~. 
(İçtima : 1) 

30 . I . 1956 tarihinde 1957 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 2) 

31 . V . 1957 tarihinde 6992 sayılı 
Kannn olarak ko.hul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

:.l9. IV. 1955 tarihinde Hükümett> 
geriverilmiştil', 

(F. : 20- İçtima : 1) 

15 . n . 1956 tarihinde 6663 say tl ı 
Kanun .ol~rak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

4. V . 1955 tarihinde okundu. 
(İçtima : ı ) 

2. VII. 1956 tarihinde 1996 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(!çtima : 2) 



- ~ -
No. H ulılıı:ası 

---------------· .;~~~~--~-------------
3/201 Af'Y'on KMaihisar M·eıbusu Saip Özer ile Malatya Meıbusu 

Aihmet Fırat'a izin verilmesi ıhaik.lkında Türlk'i~~ Büyüık 
MiUeıt ·M.ec1itıi Ri.y.aseti tez.k~resi 

3/202 Heigraıd 'l re'sinen ziyaı1et eden Başvekil ve Harileiye V e
ıkMelti V:elkiH Adnan Me.nıdeır.es 'in aıwtetine !kadar Ba§
velkalet(l Devlıet V cıkili Fuaıd Köprülü 'nün, Ha.riciye V<e

ıkftlıErt-inc de Milli ıMüdaıfaa V cıkili 'Etem M.enderıes 'in ıvıe
tkiliilk ıed~eeğine daiı· Riyıaıseti Cumhur ıteıJlreresi 

3/ 20:3 Tokad Meıbusu Alunet Hürkmı'm. Hukuik Usulü Mu'ha
kemel.eri K·anunuııuıı 61, 261, 264, '339 ve -194 ncü ıınad

deleı-imin tadi.'line •ve 495, 496, 497, 498, 499 vıe 500 MÜ 

ınaddeı}erinin Uiğvıııa dair olan ·kanun t·elklifiniıı netice
,ıendiı1.lemennesi sebepleri 1haJldonda Aıdliye Eucümıeni 

Reisliği tezik·er.esi (2/28) 

3/204 Kırş'eıhit· Mebusu 'raihi'r ·Taşer'iln, Hukurk Usulıü Muıha!ke
ıuıel·eri Kannınunun 288 ve <566 ncı 'ffia.d'ddeıinin tadıili 

halkikında!ki !kanun teıldi'finin ncticelendirilenıcnıesi se
ibepledne d ·air .A:dliye Encü:meni' Reiısli'ği tezımetresi 

3/205 
(2/45) 
To'kad 'Me'busu Ahmet Güı~kan'ın, Tüır:k Ceza Kanunu
rnun 140 v·e 312 111ci nıaddel<eı1.uin taıdiline dair olan ka-
nun t~k1itfıinin netıi'ce11enrdiriılemeınesi selbepleri ha.~kında 
Adıliye Encüıneni '!Wisliği ltezlkeresi 

3/206 Niğde •M'CJbusu Ahmet Nuri Ka'<lwğlu'nun, Türik. Kanu
nu Medenisinin 1314 nıcü madldesiııe lbir .fı!koo elklenınesi 
hakıkındaıki kanun ıteklirfiınin netieeıendir.ileınemıesi se
lbeplıerillıe d·aiı· Adiiye Encünn~ni Raisliği tezlkere-si 
{2/107) 

3/ 207 Gü:nırülk Muil:ıaf-a·za ve 'Muamele ısınıfı memurları teşkilatı 
·haıkkmda:ld 3944 sayılı Kanunun 'bazı ımaddıel.erinin de
ği~ıtirHmesine daıiı· 4632 sroyılı Kanuna .nıi.i:zeyye~ 'kıanuu 

ılayillrasının •geritv'Cirilmesi ha'kkında :Saşıvakial•et teızlkıe-

6 . V . 1955 tarihinde okundu. 
(İçtima : 1 ) 

6 . V . 1955 tarihinde okundu. 
(İçtima : 1) 

20 . V . 1955 tarihinde okundu. 
( İçtiına : J ) 

20 . V . 1955 taıihinde okuu.du. 
(İçtiına : 1) 

20 . V . 1955 tarihinde okuu.du. 
(İçtima : 1) 

20 . V . 1955 tarihinde okundu. 
( lçtinıa : ı) 

resi ,(1/81) 20. V . 1955 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

3/208 Ordu ve jandarma kaıdrolaTı 'har~cindeki hidematı Deıı·
lette müıstaU~dem ol'duya mensup ıntııvruzz.af zilıMt vıe mu
va~zaf askeri ııneımuda:r 'haıkikın'daıki 1281 ısayılı Kanu
nun 1 nci ına-ddıesiniıı tadi'ldone :da'ir 'ka;nun layilh·Mımıı .ge
Ti·verilıuıesi hrokıkınd·a Başve·kıalet eıeılkeı-esi 1(1/249) 

(F.: 24-İçtinıa: 1) 

ıo. V . 1955 tarihinde Hükümet 
,- tarafından geri alın:inıştır. 

• __ ...ı, 
(F. : 25 -1çtimıı : J ) 
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!3/ 209 1'icaı·e:t Kanununun 280, 388 ve 480 nci maddelerinin 

tadili hakkında 1kanun lfuyilha'Sını n g··erivel"İlm~sine daie 

~f u am el es.i 

•Ba~"V-eldılet ltez, Jreı·.esi (1 / 185) 20. V . 1955 tarihinde Hükümet 
tarafından gE'l'İ alınmıştır. 

3/ 210 Türkiye Uumhuriy:eti Zitaat ıBaı:ı<kası Kanununun 47 nci 
maddesinin ( Ç) f~krasının t'adili •ha;kikındaJki kanun ~a
yiılıasmırı ·ger~verilmesine dair 1.13aşveikiUet tezkeresi 

(.F. : 26- lçtiına : J ) 

(1/.188) 20. V . 1955 tarihinde lfiiküıne1 

tarafından geri alınmıştır. 

3/ 211 Tüı"ıkiye Büyüık Millet Meclisiı~in i~~timaa daveti h:vk
ılonda Riya.seti Cumhur tel1gra:t'ı 

3/ 212 İı:dt·anlbul, İzmir •ve Aııkiam vilayetlel'indıe Örfi ldal'e 
UAmnH da.ir Başv('lkalet te~keı·esi 

/ 
İQTlMA : 2 

(F. : '2.7- İ<:tima : 1) 

1'2.. JX. 1955 tarihinde olnındu. 
( lrıtiına: 1) 

1'2. .IX. 1955 tarihinele 1947 sa:\'llı 

Karar olaı·ak kabul edilmiştir. 
(İ~tiına : 1 ) 

Tf~ZKEHI~LI.<;R , -~· 

37213 Bursa )Iebusu Ali 'B'enuh Yücel 'in te::ıtii ınasuniy 'tiniıı 

kaldınlması hakkında Ba~vekalet · tczkeı·t>si (Te~kilatı 

Fısasi;ve ve Adiiye eneümrnletindcn kurnlan )lulıteiit l~ıı

cümenc ) 

3/ 214 Devlet Havayolları Cınum :VIüdül'li.iğ·i.iııün 1953 bütı:t' yılı 

hesabı katisine ait mutabakat heyanna,ınesinin sunulcluğıı
na dair Divanı :Muhaschat Reisliği tezkrrN.;i ( IJiyar.ı 

M uhasebat E ncümenine ) 

3j:n5 DeYlet Üretme ( .'iftliklcri l-ınum }Iüdül'lüği.inün J!) .):l 

hüt~e ~rılı hesa:bı katısine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divam ~Iulıasebat Reisliği tc'~keı·p<:i 

:2 . VIJ . l 956 tarihinde 1987 sa~·ılt 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İ~tima : '2 ). 

+ . 1 Y . 1956 tarihinde 6717 sayılı 

Kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 
( lç:tiına : 2) 

( Divanı Mulıasebat Enci.i.ıneninc ) { .lY. 1.956 tarihinde 6721 sa~· ı lı 
l(aıınn olarak knbul edilmiştir. 

....... (h:tima : :2 ) 
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3/ 216 4353 sa;\'·ılı Kanunun ınuvııkkat üçiiııcü ınaddesi gereğiıı
<'<' tayin edilenlerden kadro aylıklarını bir terfi mi.iddt•
tince alınış olanlaı·a 4598 sa?ılı Kanumm .f ııc·ü nıadclı ·

sine tevfikan üst derece a.ylığı Yeritip ,·erilemiyeceğinin 

t pfsirine dair Baı:p·ekfı let 1 ezkrrrsi (.\dl i~-P , :\r ali yp w 
Bi.itı;r eııcünıenh>riııe ) 

3/~17 Hata:v .;}[ebusu :;Jemsettin Mursaloğlu'nun te~rii ınasuni
:·ctinin kaldınlmas. hakkında Başvekalet tezkcrcsi ( '1\·~

kilatı Esasiye n• Adli:·r <'ıwiinwnlerindrn lnınılmı ::\lulı -

.Muamelegi 

Dahili Kizanınanı nin 69 ucu 
maddesi gereğince hüki.imsi.lz kal
mıştır. 

İ\'lit J~nci.i.ın0nc ) ~.VII . 1956 tarihinde 1988 sa~·ılı 

B/ :218 

3/ :219 
1 

lnhisal'lar l'nıunı Müdi.i.rli.i.ğüııün 1951 Ye .195:2 ~r ılları mii
t<'clavil semıayf' hesaplarına ınütaallik bilfı.nço]ar ile mu
rakıp raporlarının g·önclerildiğine dair Bai'jwkii h' t tezh
ı·<· ~i ( DiYaııı Mnhusebat li}nC'i.i.nıeııim• ) 

lznıir ~Icbmm Hauf Onursal'ın teşrii ınasuni~·etiııin kal
dırılması lıakkınd::ı. Baş,·ekfıh't teıkeresi ( Teşkilatı Es'l
siye n.• Adliye cneüııwnlcrincleıı kurulan )iulıtelit l~ııeit

meııe ) 

Kırşehir Mehusn .Ahmet Bilgin'in 
kaldırılması hakimıda BaşYeka.lct 

teşri i nıasuniyetm ın 

tezlPresi ( Teşkilatı 

J~sasi~rc re Adli~rc C'ncii.ınt>nlerinden kmulan :\[uhtelit gıı -

Kaı·ar olarak kabul 0dilmiştir. 
( İ~tima : ~ ) 

Dahili Xizamnameniıı 69 ncu 
maddesi gen•ğince hüki.iınsiiz kal. 
ınıştı ı·. 

~ . VJI . 1956 tarihinde 1976 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(!c;tima : 2) 

eii.nı<'nC' ) :2 . Vll. 1956 tarihinde 1990 ısayılı 

3/ 221 Konya :\:Lebusu ~I. Rüştü Özal'ın teşri] nıasuuiyetinin ka 1-

tlınlması hakkında BaşvekiUct tezkercsi ( Teşkilatı K;rı

sıy(l ' ' <' Adli,vc cncüınenlı>l'indm kmulan )fnhtelit J:<~ne:i 

meıH') 

3/:?:2~ .Jialatya }Jebusu Kfıınil Kmkoğ·lu'uuıı teşrii masuni~-eti

ııin kaldırılması hakkmda BaşYekalct tezkeresi ( Teşki

latı Esasiye I'C Adli~·e cncii.ınenlerindcn knnılan Mıılıtpli1 

Kaı·aı· olarak kabul edilmiştir. 
( İçtinıa : ~ ) 

:2. Vll. 1.956 tarihinde 1989 ısa~·ılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(!otinıa : 3) 

J~neiinıC'nC' ) :! . VJl. 1956 tarihinde .1982 sayılı 
Kal'al' olarak kabul <'dilıniştir. 

( !çtimn : :l) 
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:3/223 Milli Piyang'O ldaı ·esinin 1 Dil! yılı bililn~I)S\ınuıı g-ii'lded 
diğine dair Başvekalet tezkeresi ( Divanı Mnhasch.ıt gıı . 

ciiıneııiııe) 

3/224 Mülga Devlet Demiryollal'! ve Liınanları İşletme Unıuın 
Müdiirliiği:iniin 1953 bütçe yılı 4 ay 29 günlük hesabı 
katisine ait mutabakat !Jıe.yann&mesinin su nulduğuıuı 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (Divanı Mu-

Muamelesi 

Uahili Nizaırınaıncııin 69 Hcu 

maddesi g·crcğlncı> hiikiimsüz kal 
nııştn·. 

hasebat Eneihnenine ) !) . VIJ . 1956 tarihinde 6784 sayılı 

3/225 

::l/227 

Mülga Posta, ·relgraf ve Telefon İşletme Unmnı J\lhı 
dürlüğün ün 1 953 bütçe yılı 7 .ty 16 günlÜik hesalbı 

katisine ait ınutwba.katt beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasehat Reisliği tezkeresi (Dhanı Mu
hasebat Enciim~mine ) 

Riird .i\Iebu;u Veysi Oran'm teşrii nınsuniyetinin kal
dırılmasına dair Başvekalct tezlteresi (Teşkilatı Esa
siye ve AclJiye encümenlerindf.'n kurulan MuhteHt 
Encümene ı 

/ 

Tekirdağ Mebusu Fethi M:alıeaıınlı'nuı teşri! ınasuni

yetinin kaldırılması hakkında Başveıkalet tezkeresi 
(Teşkilatı Esasiye ve Adliye enciimenlerincl':'ıı kurulan 
Muhtelit. Encümene) 

3/228 Türk 'l'abiplcri Birliği hakkındaki 6028 s>ıyılı Kanu
nun 7 nci maddesinin tefsil'i hakkında Başvekalet tez. 
keresi (Sıhbat ve İ()!timai Muavenet ve AclJiye eııcü

ınenJerine ı 

:~;229 

:-ı ;ı30 

Türk Tütün Umitet Şirketinin 1951, 1952 yıllan bilan
çoları fle murakıp raporlarının gönderildiğiııe dair Baş
vek81et t·ezıkeresi (Divanı Muhasebat Encii.nıeniııe ) 

Vakıflar Unıuuı Müdürlüğünün 1952 büt<ıe yılı hcsaıbı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin su •mlduğuna 
dair Divanı Muha:sebat Reisliği tezkeresi ( Divanı 'Mu
hasebat Encümenine) 

Kanım olaı·ıı.k kahnl edilmiştir. 

( İçtiına : 2 ) 

+ . 1 V . 1956 tarihinde 6723 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştil'. 

( t~tlma : 2) 

~ . VIJ . 1956 tarihinde Hl95 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(lçtima : 2 ) 

~. Vll . 1956 tarihinde 1975 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2 ) 

~7 . I . 1956 tarihinde 1956 say ıl ı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğin~<' hüki.imsüz kal 
mıştır. 

::! . IV . 1956 tarihinde 6714 sayılı 

Kanun olarak kabnl edilmiştir, 
( İçtima : 2 ) 
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Zonguldak 1Iebusu Hakkı Hilalcı'ıım teşl'ii masuııiye

t.iniu kaldmlnıasr hakkında Başvekalet tezkcresi (Teş

k'iHitı .Esasiyc ve Adiiye encü.ınenh' ı'İnden lnH·nlaıı 

:vt:uhtelit Rncümene) 2. VJT. 1956 tarihinde 1994 sa?tlı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 232 

3/ 233 

3/237 

Vazifeten memleket dışında bulunan İktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtl<ı Yırcalı'nm dönüşüne kadar kendisine. 
)tfaliye Vel{Ui Hasan Polatkan'ın YPkillik e-eleceğine 

dııie H.iyruK'ti Cwmhu ı· t ezker-esi 

Camille Chamoun'un . va.kı daveti üzerine Lübnan't ZI 

yarete giden Reisicumhur Celal Bayaı·'ın avdetine ka 
uar kendisine, Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Ko
ı·a.ltau'nı vek~Jet 1..'-deceğine clail' Riyııseh Cu.ınhur tez
kcresi 

Üniv-eı'Sitelerle diğer ınaal'if müesseselerini te tki k et
mek üzere Almanya'ya giden Maarif Vekili Celal Yae
dnncı'nııı dönüşüne kwdar keııuisinc. Devlet V ekili 
Profesöe I<'uad Köpl'i.i.li.i'nüıı veokiUik edecPğine daiL· 
RiyaS<'ti Cumhur tczkeresi 

V azife .ile yuıt d ışma gitını iş olan X afıa V e kil i Kemal 
Zentinıoğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, .\'fünakaHi1 
Vekili Muammet· Çavuşoğlu'rnın v('lkillik edcceğine 

dair Riyascti Cnm'hur tez'keı•esi 

Atina'ya gitmi~ lıultıııaıı .\"afıa ,~ekili Kemal Zeytinoğ
lu'nun döııüşüne ka ıla r kcndisiııe, :müıakalat VekHi 
1\fuaınınet· {)aYuşoğlu'ııuıı wkillik edcecğ·in(' daiı· Rj~-a 

seti Cu nı b ur· tczkeı·esi 

Devlet Vekili l<'uad Köpı·ülü'ııüıı Devlet Vekili ve B<1~
vckil Yanlııııctlığıııa ve De d ct V ekili l<'atiıı Rüştü Zor
lu'mın Devlet Vekilliği ve lTarieiye Vckaleti vekilliğinc 
nald'llcrine daiı· Riya.<;eti Cuıııhuı· tezkcı·csi 

3/ 238 Londra'ya Jıaı·ckct. etmiş olan Devlet \'ekili ve Hariciye 
Vekiileti Vekili ı;'atiıı Rüştü Zorlu ilc ~Iilli ı\füdafaa 

Vekili Eteııı. Menderes'in clöniişledııc kauaı· Hariciyo 
Vekilietine ~aşvekil Adnaıı ~(enL1cres; Milli Uüdafaıı 

Vekilietine de Devlet Velcili ve Başvekil Yardımc1sı 
· Pua.d Köprülü'nüıı ,·ekHlik ccleccklcıine daiı· Riyaseti 

Cmnhu r tezkere si 

( lçtima. : 2) 

1 . XI . l955 tarihinde olrundu. 
(lçtima : 2) 

1. XI . 1955 tarihinde okuııdu. 
( İı,:tirna : 2) 

J . XI . 195~)•tatilıinde okuııdu. 

( l~tima : ~ ) 

{ 

J . XI . J 955 tarihinde oku nd u. 
( İ(}tiına : ~) 

1 . XI . 1955 tarihinde. okuııdu. 

(İ~tima : 2) 

1 . XI . 1955 tarihinde okundu. 
(İ~tiına : 2) 

t . XI . J 955 tarihinde okuııdu. 
( İçtiına : 2) 
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JJahili.re Yeki\ll'thıd<' n istifa e<ll<'ıı ; ·a nul · (' dik 'iıi ~·<· 

ı·ine ~lilli ,\Ii.idııf;ın \ 'ekili Nt<"ııı :'lll.'nd<'t'<'s'in \' Pkillik 
ı ') ·' • 

:] 2.J(} t 
1 

l)cYl<·t ·"ekilligindrn istifıı rdrıı Osııııııı 1\apani ' ııiıı .H

ı·ine .\[illi .\lüdafaa Y l.' l<ili Et<•ın }femleres'in D<•,·!(•t 
\'ekilliğiıı!' ' '(• Dahili ,,-<, \ ' eldieti Vrkil'liğiıH ' ; Üt•vld YP· 
kili ve Başnkil Yıl['(lınıeısı [·,nııd Köprlilii'nüıı de } f illt 
:\Lii.dat'ııa \ 'Pkalrti Ye ldlliğ-ine ti\.viııl<>l'iıı<' <lııiı· Hiyasei i 
f'nnıhuı· tezkeı·l'si 

:lj'2-H ~Piıinşah }luhanııncd Rıza Peh}p\'l'niıı vakı rlawti iiZf' · 
l'ine han 'ı ziyal'et e giclcıı Heisicuın h ur CelAl Bayar 'ııı 
:ıYdctinc k:Hlar hııclileı·iıw. Büyiik }{illet .\lrelisi R<•isi 
H.dik Kul'alt:ın'ııı ,-ekiilet eı1reeğinl' d:ıil' Hiyasrti (\ıııı 

lıur t('zken•si 

:J / 242 

B/ 24-3 

3/ 246 

3/ 247 
• 

lı·an ' ı:ı gicl<'n llal'ieiye Y<•ldlcti \ el<ili Fatiıı Rüşti1 Zoı'
lu'mm dönüşüne kadaı· Hal'iciyP Yekillcti Vekilliğiniıı 
Başvckil Adnan M eııdeıwı · ta ı·afın(hııı if' n eıliJeeeğirır 
dair Riyase1i ('um h nı· tezk(•t·csi 

Devlet Vekili Etem 11endcres 'iıı · J)ahiliyc YPkilliğine 

ve !stanbul :Mebusu l •'ahrettiıı U aş 'ııı D(•vlt>t V ckiUiği- · 
ııe tayin olunduklanııa tlail' l~iyascti Cumhur tezkueı;i 

Devlet \~ekili 11ükeıwııı :-icıı·ol\ııı istifa Piiiğiııe flcıiı· 

Riyaı~eti Cumhur· tezkeı·(•si 

Bcm'e gitJtJiş lıuluııan :\afıa Veldli Kemal Zeytinoğlıı'

na dönüşüne kadar )fünakalat Yekili )fuanııner ('avuş
oğlu'nuıı Yekfdet ('Ue(·cğiıw rlaiı· olan Riyaseti Cuıulnıı· 
tezkerpsi 

6186 sayılı Ttiddyc Cuınhlll'iyeti Devlet Deıniryollrın 

tş1etnıesi kuruluş Kamuıunun geçici 8 mi ınaddesiııiıı 
t.efsiri hakkında Başvekalet. tczken•si ( J[üııaluıl5t. 

,\f aliyP ve Bütçr encünırnleı-ine ) 

..Atatül'k Orman ('iftliğinin 1 93-t yılı Bilançosu ile kfır· 

w zamı· hesaplanııaait ı·apoı·un gönderildiğiııe dair 

Ba§vekület tezkel'esi ( Büt<.;P ve Ziı'aa.t encünıculcı·; n
den kurulan )tuhtelit Bnciinıene ) 

' • ;4 1 ,.., 1 • ; : ı "' i ~ ~ ... ..ıt 1' ~ ' • ' i f 

Muamelesi 

l .• '1. H):),) iarihind oknn<lu. 
• (Jı;tima : ~ ) 

l . Xf . 1933 tarihindr olnmclu. 
( İçtiıua: :2) 

1 . Xl . Hl55 tarihiıide okunclu. 
( İçtima : ~) 

l. :XI . 1950 tarihinde okmıdu . 

( İ~tima : 2) 

,. 

l . X l .• 1955 tarihinde okumlu. 
(t c:tima : 2) 

1 . XJ . 195f5 tarihindr okunihı. • ( İçt ima : ::! ) 

1 . XI . 1955 tarihinele oktuıdu . 

( İ~tiına : 2) 

'!' • ' 

Dahili ~izamnamenin 69 neu 
maddesi gereğince hükümsüz ·kal
mışttt·. 

Dahili Nizaınnauieiıiıı 69 ncu 

maddesi gereğince lı.iiki:iınsüz kal
mıştn>, 
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0; 2..J.8 Di va m }1 ulıasebatta ar; ık bulunan ~l a:.:~a lı k ir;iıı se ı: im ya- · 
pılıııası hakkında J>h·aııı )fuhasehat Ht·isliği tezkcı·csi 

(lhi1<:r. 'J>i,·am .\lulıasclıat 1'<' )1aliyP PıtdiııH'nfcrindcn 
ııı ii ı·p]du·p .\1 nlı{rlit l~ıırü ıııene ) J 6 . J . 1956 tarihinde 1952 sayılı 

:ı 240 l~ı·zunıııı }l<'lımm l~sai 'l'ııııecl'in trşı·ii ıııasuniydiııiıı 

kaldmlıııcısı hakkında Ba~veldlet 1czkcrrsi ('!'eşkilatı 

J·~sasiyc w Atıliye eııeünıeııiE>riml<'n lnınüaıı Mnht<'lit En

e iiııwnc) 

1; 250 .Jnmlaı·ııHı l~fı·adı Kanuni.mıın 7 vr 12 ıwi ıııaddcJ,ı·iylP 

ıııuvakluı1 :J ıı<'Ü ıııa<l<lesiııiıı <leğiştiı·ilınesine H' bu kanu

ıın lıir ek ve hiı· ıııuvakkat nıaJde eklcnnıcsinc <lait· 6:~48 

sayılı Iüıııuıınn l'k ıııadd<'siyk :~9..J.9 sayılı Kanunun 2 
tll'i w :J ıwü maddelerinin ilga edilip cdilnwdiğ·iniı, td
siı·iııe dail' Başvekilkt trzkcı·rsi (l>alıiliye ve Biit<;'' rn
<·iiıııcııh'ı·iıır ) 

:ı ; 2.):j 

)lnjcstr Biıı Tallfıl'ııı viikı <lav<'ti üzerine• OJ'(lün'ü. ziya

ı'<'t rdCC<'k olan HPisieumlınr Celal r~ayaı·'ın an1ctleı·iııc 

kadaı· Rl'isicunıhlll'luğa 'l'üı·kiye Hüyük Millet ~Irdisi 

R<'isi Hrf'ik Konılüııı'ııı \·ckfılrt r<l<'<·eğiııc• dair Ri~nı:ıcti 
('um lı n ı· 1 czkeı·<'si) 

Eskişe hi ı· )lt•husu :-;ali lı Fıııt<l J\.pr:<' <·i'ıı i n \·dııt cttiğilH' 

rlaiı· Ra~?Yehalet tezkcı·csi 

Kastaınoıın ;\lebusu ;\luzat'f<'ı' .\li " l [iJıto'ııuıı ,·rfat etti
ğ-in<' dair Başvcldllct 1ezh'l'Nıi 

:ı; 2G4 ~arayollaı·ı l'nıuııı :\ol üdi.irlüğüııliıı 195:1 mali yılı h sa hı 

katisine ııif nıutabaka1 heyamıııınPsinin snunhluğuııa da

iı· Divaııı .\ I nhaschııt H<•isliği tl'zkcı'NÖ (Dh·ıını ;\lnhas<'

lı<ıt Enci'ınıeııiıır) 

:ı; ::ı.).) Bağdatl'a Jıaı ·rkctlcı·i dolayısiyl<' nv<ktlPrine kadaı· Baş

l'<•kil ~\dııan ~IemlNes'c lkvlc•t \'ekili w B,aşv<'kil Yar

<lııneısı l·'uad Köpriilü'niiıı. llariciyt' Vekaleti Yckili F'a
tin Rüştü Zorlu'ya Dahiliye V ddli Btcın .:\fentlercs 'in 

vekillik cd<'eekleriıw daiı· Riyaseti Cumhur t<'zk.:resi 

Karaı- olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 2) 

:2 . VU . 1956 tarihinde 1978 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : :2) 

Dahili Nizamııameniıı '69 ncu 
maddesi gereğince hüküııısüz kal
mıştır. 

IR. ~rl. Hl55 tarihinde okunclu. 
. (İçtima : 2) 

J 8 . XI . 1955 1 arihinde olnnıdu. 
(İçtima : 2) 

. :XI . 1955 tarihinde okundu. 
Cl<:tima : 2) 

t:'i. VllJ . 1956 tarilıind 6817 sa

~rılı Kanun olaı·ak kabul edilmi~

tir. (İçtima : 2) 

20 . XI . 1955 tarihinde olnuıdu. 

( İçtima : 2) 
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No. Bulasası Muamelesi 

:3/ 256 Amme hizmetleı-ine muhassas olup kullanılıııasuıa. lüzunı 
kalınıyan gayı·imenkulledn tasfiyesi hakkındaki l;:aııuıı 

layihasının geriverilmesine dail' B::ışvckalct tezkcresi 23. XI. 1955 tarihinde Hiikümete 
gr ri V(~rihn İ§tir. 

3/ 257 .\1 i.i.lg-a Kibrit \ 'C Uakrna k Tckeli Geçici l~?ıetıııe 
idaresinin 1. J . 1946 ila 31 . V . 1946 süresine ait hilaıı
f;osu iledenetçiler ı·aporunun göııdcrildiğine daie Başvc-

(1<'. : 3 ı - lı.;tiına : ~) 
f 

1\"ftlet tezkeresi (Divan ı Muhasebat b}ncümenine) 27. III. 1957 tarihinde 6943 sayıh 

3/ 258 

3/ 259 

3/260 

3/261 

3/262 

3/263 

'l'ekcl Genel .\ıüdürli.iğlinün 1946 yılı döu('J' sermaye ınu
amelatına ait bilfm<:o ile KiiH·it ve ('akmak Geçici işlet
me İdaresi ve 'l'ürk 'l'ütün Liınitet Or·taklığının a:yııı yıl 
bilfuıçolan ve denctc;i rapodannın gönderilcliğine dair 
Başvekftlct tezkcı·esi (Divanı .\fuhasebat Enci.i.rneninr) 

'l'ekel Genel .i\Jüdül'lüğünün J94H yılı döner semıayt' ınu
amelatına ait hilftnf~O ile denetçi ı·aporlanııın gönderilcli
ğine dair Başvckalet t.czkcl'esi (Divam :\lı.ıhasclı;ı1 gn
ci.imcııine) 

'l'ekel Genel Mü'düJ'lüğülllün 1949 yılı nıütedavil serma
ye hesaplarına mü~aalli'k ·bilan<:o i1e murakıp raprOrla
rınm gönderilcliğine dair ıı3aşvıekalet •tezkeresi (Divaın 

iMuhasehaıt E ncümenine) 

'Düı<IJt Tü.tün Liımitet Şirketinin 1947 yılı rbilan~osu ile 
-denetçi •raporunun gönderilcliğine dair Ba&vekalet tez
ıkeresi (Di:vanı Muıhaseıba•t Encümeninıe) 

'Tü~k 'Tütiin Limitet Şil'ketiniıı 1948 yılı !bilançosu ile 
deneıtçi raporunun gönderitdiği'ne ıdair Ba:şrvelkalei tez
ij{eresi (Divam Muhase:bat Rncümenine) 

'Deıkel Genel Müdürlüğü 1947 yılı muamelatma, ait rhi
Hlnço ile denetçiler ıraporunun gıönderiMiğine dair IBa:ş
vekalet ·te~keresi (Ditvanı Muha.<ıebat Encümenine) 

Kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

(İ<_:tima : 3) 

'27 . 1 ll. 1957 tarihinde 6943 sayılı 
Kanun olarak kabuL edilmiştir. 

1 ( İçtima : 3) 

ı o. IV. ı957 tarihinde 69-!:6 sayılı 
Kanun olurak kabul edilmiştir. 

(İ<Jtiına : 3) 

~9 . V. 1957 tarihinde 6983 sayılı 

Kanım olarak kabul edilıniştiı.'. 
(lçtiına : 3) 

ı O. lV . 1957 tarihinde 6945 sayı h 
Kanun olarak kahul edilmitıtir. 

(İçtima : 3) 

1 O. 1 V. HJ57 tarihinde 694:6 sayll ı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( t~tima : 3) 

ı O . lV . 1 9157 tarihinde 6945 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 



No. 

3/264 

3/265 

3/266 

3/2()7 

-533-
HulasMı 

Va!krf!,ar Uınuıu Mrii'd.iidiiğünün 195:~ •hüıt~e yılı hesal>ı 

'katisiııe ai't muıta;bakat ıbeyannamesi11in sunulduğuna 

ldair Di•vanı MuhaS'~bat Rf'isliği tezıkert'si (Divanı Mu
ha·sebat Encümenıine) 

İstanibul Meibusu Başvekil Adnan ·M'enderes 'in Başve
kıale tt en istifa ıelttiğine, yeni Hüıkümetin teşlkiline yine 
kendisinin memur €dil'diğiııe d aiı· Ri yaseti Curru'hur 
'tez,l~f'resi• 

1956 yılı Biit<:f' kanunu layiıhasının yeni Hü1kümetin 
•kur-u1masmı ıniitaaıkıp göndf'rileceğine dai·r Başveıkalf'.t 

te7.keresi 

IBaşv.eJkil İstaı~bul Mebusu Adnan Mıendıeres tarafından 
ılıazırlanan !İ•cra V eikiı:leri Heyetıi. l~tesinin unulduğuna 
dair Riyaseti Cumhur te2ıkewsi 

3/268 ıBe1den 'l'f'rbiye'si Unıuıu Müdürlüğünün 1953 mali yılı 
Hesabı Katisine ait mutafbaıkat ıheyannmnesi'nin sunul
duğuJ.'lfa ıdair ıDiv.anı ·Muhaseıba!t Reisliği t,eZ'keresi (Di
vanı Muhasehat Encümenine) 

3/269 'l'opralk ve İıSkan 1şl ·eri Umuım .Miidü1·lüğünün Dahiliye 
Veıkaletine ılıağlanması hrukıkırrdalki ıkanun la,yihasıııın 

Muamelesi 

Dahili Nizamnaınenin 69· nru 
marldE'si gereğince hüki1msüz kal
mıştu·. 

.. 

2 . xn . 1955 tarihinde okundu. 
(!çtima : 2) 

2. XII. 1955 tal'ihindc okundu. 
U<:tima: 2) 

!) . XII. Hl55 tarihinde okundu. 
(lçtima : 2) 

Dalıili Nizamnamf'nin 69 ncu 
maddesi gerPğinre hükümsüz kal
mıştır. 

,geriıv•erilnııesine dair Raşvekalet 'teız~ı:er-esi (J/336) Hl . Xll . 1955 tarihinde Hükii
ıllt'to gı>ri verilmüıtir. 

3/ 270 

f ' o-. 

Qoruılı Mebusu Zıihni eı·al 'm ve fat ettiğine dair ıBaş•ve

kruloet te7Jk.eresi 

3/271 Anl{laea ' 'e İzmir'de ÖJ'!i İdarf'ııin •kalclmhııasına J:cra 
V (jkilleri Heye'tinıee •lmra r ve rifdiğine claiı· lBaşvoekalet 

teıJker·esi dkunaır•aık reye 'vaz '·oJ undu ve me~kür •lı:arar 

tasdHı: olundu. 

(P. : 3-1- lı:tima : ~) 

l!) . Xll. J 955 tarihinde okundn. 
rtçtima : 2) 

1 H . XJ I . 1955 tarihinde 1950 sa
~'llı Karar olarak kabnl <'dilmis
tir. t İ<:tima : :?) 
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No. Hulasası 

:3/'27'2 Trabzon }[ebusu Emrullah ~ntku"nuıı, zar·ueı ;Jıti~· cıı; 

nıaddrlrı·iııin kontı·ol vr t r \"7.İi hakkındaki kamnı irkli1; 
ile ; 

:1/ '273 

Af.von Karahisar }[ebmnı Krmal Özc;oban'ın, ::\-Iilll Ko
rnnnıa Kanununun 49-1-G sayılı Kanunla dPğiştiı-ilrıı ,)7 
ıwi ınaddesiylr -1-6-~8 sa:vılı Kanunla ıleğiştirilrn 64 Yr G!l 
nru ınaddclrı·inin tadiline dair kanun irklifinin }Iunık

kat Encümrndr göriüıülmesi hakkıııclaki Tiraret BıwLi 

ınc•ni Riyaseti tP7.l\C•rrsi okuııdu. En-Pk<' trşkil <• clilmiıı lıtı

llınan Muvakkai l~neünı rııcl<' ııH·zkfıı· kıımm 1<• kliflrl"iııiıı 

dr mü7.::ıkrı·r rclilmHıi kabul rclilcli. 

Zonguldak :Mebusu ('rınal Kıp(;ak w 18 arkacla:-ıının, Srı· 

ımı.vrsinin tamamı DrYlrt tarafından wrilmrk smeti.Yiı• 
kurnlan tktiRacli Drvlrt Trşrkkiillrrinin tcşkililti.vlr iılnn• 
w mnrakahrleri hakkııHlaki :J-1-60 :-ıayllı Kaınıııuıı G nı·ı 
macideRini n drğiştlrilmesi hakkındaki ka m ın t rkliJ'i ı ı ı ıı. 
}fuvakkat Eııcümı• nilr ın [izakrr<' eili 1 ınrsinr d <ı ir· i k1 iR:ıt 
~jnciimcni Ri.vasrt i trzkerrsi okundn w trf)kil • r<lil rc ,·k 
ııınnıkkat biı· <•ıwiimrnil<• giirüşiilın rsi kabnl olundu . 

f)p\'Jet Vc·kili ~eıııi l~ı·g-iıı"in , Jiill'i :.\Tüclcıf11<ı Vı•ki\lrti \'ı•

killiğim• ti'ı5· iııiıw rlaiL" Hi,\·as,.t i Ctımlınr tezkeı ·c•si 

3/~7;) Askt>rlik :.liükcllrfiyrti Kanıınnııuıı ~HflO sayılı Kanmılcı 

nnıadc101 80 nri maddrRinin tadili hakimıda kannıı li\yiha•n 
H' :.liilll :\Tüdafaa l•:neünwni ın ıı zlıatası 

8n76 Hukukta Yargılama rı-ıulii Kanunu W.''ilıasının grı·iw-

Muamelesi 

1 D . XlJ . l955 i arihindr oknndn 
n· kahul <•dildi . dc:tima : :2 ) 

1!) . J . 1955 tarihinclf' okunclu YO 

lmhul rdilcli . • (l~tiına : ~ ) 

21 . Xll . J!)f55 taı·ilıindP okundu. 
· (J~tima: ~ ) 

'23. XJI. J955 t.arilıind<• Hükümc
t n gcri,· crilnıistir. 

(Ii' . : -1-0 -lı:tima : '2) 

rilmrsi hakkında Ra~\'Pkillrt tczkrL"ı>si ~6. Xl I . 191)5 tarihinde Hükü

met<' g<'riwi·ilmüıtir. 
(1<'. : 41 - lc:tinıa : 3) 

:3/ '277 ffcncl 'Jf ahkcmelc·ı· K uı·ııhı~tı kanıımı li\ yi has ın m g·eı·i \( '· 
rilm esi hakkında l1af)\·rki\lrt tezkerc•si ~6. Xll . UH55 tarihin<l<• Bükii

meir g!'r·ivcı·ilmir:ıtiı· . 

t nhisaı-lar ( '"nıum ::\[üdürlüğü 195:{ bütc:c· .nı ı lı e sa hı katı 
sine ait mutabakat heyann amesinin snmılduğuna dair 1 >i 
,·anı :MuJıascbat Rrisliği trzkeı·c'li ( DiYanı 1luhascha1 
Encümenine) 

3/ 279 Valnflar Kanuııuınm 4-i ncü maddesinin tefsiri lıal{kında 
Başvelralei tczkem-ıi (Maliyr, Dahiliye Ye Adli~· .. enc;.i 
menlnrinr ) 

(!<'. : 42. l<:tiına : 2) 

Dabill ~izanııınııırnin GD ueu 
maililesi grreğincc lıükümsi"ız kal
ını~iıı·. 

2. VIJ. 1956 tarihinde J972 say1h 
Karar olarak kabul edilmi§iir. 

(İçtima : 2) 
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:l/~KO Dı'Yirt Ü ı·rt nı e ~'itilikh,ı·i l -nıum )li.idül'liiğü Görev w k,ı

ı·uln~? J~anuıwmm 19 ncn ımıeldesinin drği~tirilınrı,;i11e 

dair olan kanuıı la~·ihasınm geriYerilmesi hakimıda Ba')-

Muamelesi 

YC'knlC't i<>zkrresi :.!6 . .Xll . 1955 taı·ihinde Hükü

• 
:Jj2Rl Türkiy<> Ziı·ai Donatım Kıınımu Kanununun 1-! ııeii ınad

clf'Rinin rlf'ğiştirilnwsi hakkındaki kanun la~· ihasmın geı·i-

mete gcriwrilmiştiı· . 
(F. : -!3 · İ<:tima : ~ ) 

l'f't'ilmesinr dair Bafiwki\lrt tezkC'resi 26 . XII . 1955 tarihind<' Hükü
mete geriYerilmiştir. 

3/2R2 Ba~rın nwbuslanlan bazılarımı izin vrrilmcsine dair 1'. B. 
.}[. ~ı . H i.1·asC'ti tezkere'si 

;J; 2b3 nu toplantı yilı iı:itıd<' iki ay·lnıı Imdn izin alım .:\nkaLı 
.\Iebusn )I. l•'a ik Feııik'iıı tahsisatma l1air T . H. )1. Jl. 
Riyaspti tC'zl<eı·rsı 

JıııvcızPııl'i uııınmiyeyl' dahil dcıiı ·elrı ·iıt 195:~ mali yılı 

h<•sahı ka.tisiıH' ııit enıuıııi :\Jntabakat Br,vauııamesiniıı 

suıi'ı:ılduğuna clııiı · Divam ::\{uhaselıı:ıt lı~isliği trzkeı'Nıi 

( ı >iYrını .Hulıasebrıt f,~ıwüınenillL' ) 

0 12Ri Zoııgul<lcık .\L <:Iınsu Hakkı lliı fıl<·ı'ııııı 1P~ı·i'i masnni.veti 
ııin k~ıldnııınmn hrıkkında Bıışn'kalet tezk<:ıw:i t 'l'C'§
kilfı. tı l•~sasi)'<' Y<' AcUi.ve rıwümeıılrı1nclen knnılaıı 

.\fuhtrlit Eneümene ) 

:~;~A<i · (\'ı-:a )l_uhakeııH•Iel'i l':-mlü k<ırıuıın lil)•ilıasının g<•ı·in'ı·il-

(F. : 44 -İQtima : 2 ) 

:W . XJl. 1955 tarihinde okundn. 
, ( İ tima : 2) 

:26 . XII . J 955 tarihind<> oku nd u. 
( lı;tima ; 2 ) 

17 . Vlli . Hl56 taeillinde 68Hl sa
yılı Kanun ol~ rak ' lqıbul edilmirı 
tiı·. rlc,:tima : 2) 

~. VH. Hl56 tarilıiııdr 1!)88 sa:nlı 
Kanıl' olarcık ka bul dilmişt ir. 

( İ~tima : 3 ) 

nıNii hahkıııda ı3a~1·rldl<:t tC'zhcr<:~i 11.. J. . 19:)6 taı·ihiııoı:' Hükümet e 

gcl'i ''e l'ilmü:ıtir. 

~~;287 lnlıism·lar B<'~ \rll't·i iiı;l<' birleriııiıı hnlı ıu5ltıllPriııe 
w i:i<' lıit ,\' PiinıiPı"iıw tahıds w t.r ,·zii hakkındaki H85 sı:ı 

~r ı]ı Kaımıuuı ikin<·i ınaddesiııiıı üeğiştiı·ilnıesiıır dail' 

Juııuın Jfıyihnsııım geı·inı1lııH'si hakkında Da))1·e ld\h:t 

(F. : -1:.)- l<:tima : ~ ) 

tezkeı ·esi 11 . ı . 1956 tarihinde HiikümC'tr 

~rrh·eribniııt i ı·. 

3/ 2H!l 

;->ııym ıııPimsl;ıı ·<laıı lılızıl<H"'lla izin YPıi.lmesi lıakkın\la 

'L'i.iı·kiy<' Büyük 1fHlet 1ır<"lisi H.iym;eti tC'zkrı·rsi 

!hı toplantı yılı iı:imk iki aydan fazla izin alan lsüm
hul .Mehwm ~uı1 Yanıui 'uıı tabsjsatt hakkında 'I'ürki~·e 

Büyük :\Iillet :\Le('Hsi Riyaseti 1e7.krresi 

(F. : -16- l~tinıa : :2 ) 

16 . I. 19fi6 tıırilıinde okundu. 
( İı-:t ima : Z) 

16. I . 1956 tarihinde okn;du. 

( İı;tima : 2 ) 



No. 

3/290 

3/ 291 

3/292 

3/293 

3/294 

3/295 

3/296 

- fj86-

Bulasası 

Afyon Karahisar Me'busu Saip Özer'in vefat ettiğine da
ir Başvekalet tezkert>si 

Arazi Vergisi kıymetlcı•inin artıt'ılınası n Aı·azi ve B ina 
vergileriyle binalardan alınan Bulıran Vergisinin ınm·a

zenei nmumiyeyc d<'\·ri hakkındaki, f><'Yirt memudurı ay
lıiJdarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayıh Ka
mma bağlı ( 1) sayılı cetvelin :\faliye V rldil<>ti kumnı.~ 
f>klenecek kadı·olar ve husnsi idarelerden naklen alına 

c.>ak memurlar hakkındaki ve Vf'rgi Fsul Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilm0si hakkında kanun lftyiha 
smın geriverilm<'Sine dair Ba~vekalct tezkcr<>si ( ll 170, 
1/ 171 , 1/ 172) 

~ayın ınebuslardan bar.ılarıııa izin Yrı·ilnwsi hakkındH 

Türkiye Büyük Millet Me<>lisi Riyaseti tezkf'r0si 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan faz la izin alaıı J<;rzu
rum M~busn İshak Avni Akdağ'ın, tahsisatı hakkında 

Türkiye Biiyük Millet :Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Kamulaştırma kanunu layihası iGin mu\·akkat biı· eneli
men knrıılmasına dair- Dahiliye Enriimeni 1czkrı·esi 

Eskişehir :Mebusu Hicri Sezen'in, te~')rii nı·armııi.\·etinin kal

dırılmasına dair Ba.<:ıvekaJet t0ikeresi ( T~kilatı Bsasi.
ye ve Adliy<' en<'Ümenlerind<'n kurulan :.\Inht<'lit En(fü

mene) 

"Mslcişelıir Mfibusu Hicri Sezen 'in, l<'~rii nınsuniyetinin 

kaldırılmasına dair Ba.cıvekalet t<'zkeresi (Te~kilatı Esa
siye ve Adiiye encümenlerinden knrıılan Mulıtelit Encü

mene) 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yahnı'ın t.eşrii nuısuniyeti

nin kaldırılmasına dair Başvekiilet · teZJkere.~i (Teşki
latı Esasiye ve Adiiye encümenlcrinden kurulan Muh
t~lit Eneümene) 

Muamelesi 

25. r. 1956 tarihind<' okundu. 
(!çtima : 2) 

25 . I . 1956 tarihinde Hükümete 
geri verilmiştir. 

CR : 50 - İçtiına : 2) 

6 . J J . 1956 tarihinde okundu. 
(!çtima : 2) 

6 . H . 1956 tarihinde okundu. 
( İçtima : ~ ) 

6 . II . 1956 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. ( İı,:tima : 2) 

:2 . VII . t956 larİlıinde 1984 sayılı 
Karaı· olarak kabul edilmiştir. 

· (İçtima. : 2) 

2 . VII . 1956 tarihinde 1981 sayılı 
Karar olarak kabnl edilmiştir. 

(İ~timQ : 2) 

2 . VII. 1956 tarihinde 1977 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(1çtim.a. : :.! ) 



No. 

3/ 298 

3j Z99 

3/ 300 

3/301 

- . 587 -
Hulasası 

Konya l\Iebusu Mustafa Bağrıaı;:ık 'ın teşl'ii ıııasuniyt' 

tinin kaldmlmasma dair BaşvekaJet tezkeresi (Teşlki

lfutı Esasiye ve Aoliye encümenlerin<'len kurnlaıı Mnıh 

tclit Enci.imene) 

<1iiınrük 'l'aı1feler:i vr 'l'icıırf't Geııcl A.nlaş't1l:ıı;•ııa bağlı 

'Pürldye Teni lıistesinde yrr alan t&viz hadlerinden 
bazılarını belli hadlere kadar yükseltme l• ,,nusunoa 
memleketimize tanınmış olan haklara mi1trdair ihtar 
hükümlerinin nr ı:;m•etlP tat1bik edileceğin\n tefsiı·i 

hakkında Başvekalet tezkcrrsi ( Hari<'İY<', 0iimı·ük YC 

lnhisa-l'laı·, 'l'ica n•t , MaTiye ve Bütçe encüınenlerine ) 

Jstanhul 'Mebnsu Ziya KöJçtiiı·k '" ~ii ı-d Mı hnsu Suat 
Hedü:k'ün. teşı·ii ınasuniyetlerinin kaldınlını !. sına daiı· 

BaşvPkalrt tE'zkeresi (Teşkilfutı Esasiye ve /~dliye en 
eiimenlerindeıı kuı·ulan MuhtrHt Encüınenc) 

('ift{!iyi topraklandıl'nıa Kanununun 5618 sayılı Ka
ınm)a değiştirilrn 21 nci maddesinin ta:diline dair ka
mm layillasının gf'l'iveril mc&'İ hakkında Başvekaleıt tez
kerrsi 

3/302 ~ubayla.ı· liPyetine Malıım~ 'l'eFfi Kamınunn. 561J sa
yılı Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesinin tadıline V<' 
bu kanuna muvakka.t bir madde eldenmesine dair Im
nun liiyihasının grri vedlmesi ha.kkrnrla Ba.ş\' f"ld'ıh't 

Mua.melMi 

2 . VII . 1956 tarihinde 1993 sayılı 
Karar olara]· kabul edilmiştir. 

( İ~tinuı : :2 ) 

Dahili )lizamnanıeııin 69 ncu 
maddesi gereğineo hiikümsi.iz kal
mıştır. 

2 . vn . 1956 tarihinde 1979 sayıb 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(lçtima : 2 ) 

U. II . .1956 tarihinde Ri.iküınrtr 

geri vrri.J miştil'. 

(F. : 58 -İı:tima : 2) 

tezkeresi 24. Il . 1956 tarihinde Hükümete 
geı·iw·rilmiştir. 

3/ 303 

3/304 

Sayın mebusla.rdan bazılal'lna izin V<'ı"ilmesi hal<kınrla 

T. B. :\f. M. Riyas<>ti teikeresi 

Eski ..Lktisat ve 'rical'e.t Vekili , Sıtkı Yırcalı. :\'!aliye 
Vrktili Hasan Pohıtkan vr Devlet Vekili, Ba.şv0kil Yar
dımcısı ve Hariciye Vekilieti Vekili F81tin Rü~ıü Zoı·

hı hakıkında tahkikat yaptınalk üzere kurulaıı l\fuhteH1 
F.lncü:nıenin vazife müddetinin uzatılmasınıı dair tl'z
keresi 

• 1 ' 

(F. : 59- 1c:tima. : 2) 

~5 . ll . 1956 tarihinde okundu. 

(İ1:tiına : ~ ) 

28 . H . 1956 tıı.rihinde Hl60 sayıl1 
Karal' olarak kabul edilmi~tir. 

(! •tima : ~ ) 



-538-
No. Uulasası ~Iuanıelesi 

----- - --------------------~-------------

:1 j:30:i lstaııhul'<la ilfm rdihni~ olan Üt'i'i f<üı re ın : iddrtiniıı 
uzatliması hakknıda BaşnkMet trzkrr·esi 28. U. 1956 tarihinde 1961 sa.nlı 

3/ lül.i 'l'opmk Ye Jska n l~leri F nıuını :lfü<lüd iiğ·iinüı Da hi liye 
\~ekaletine hağlannıasma rlair· kanun liiyiha!>ııım gcı ·ı-

Karaı· olarak kabul edilmiştir. 

(lı;tima : :2 ) 

wri]m(•si hakkında Başn~kiilct t e<>:k(•t'csi .:26 .. l li. Hl5(). tarihinde Hükümr
i e geri\'cı1lmiştiı·. 

:Jj:10i G290 sayılı Kaııunuıı -1: ndi ırıaıldcsiıuleki «'l'<•ıııinatın 

vrı•ilcliği laı'ihten başlamak i.izeı•e» kaydınıu, lm kıı-

( F'. : G 1 - 1 c:t i ma : :2 ) 

nuıınn meriyete giımrsinden f'Vvel fı;Js:; sa)•ılı Kanu- • 
mm U n<·ü ınaddesinr trd;ıkan tekrar ihracı kaydiyl<> 
mu va kk aten yı_uda it ha 1 <'dilen f'şyanın Ycı•gilf'ı·i ic:iıı 

alınan trminat mektuplarındaki l'aiz şartıntı teşmil 

eelHip cdileıniyrceği husurmmın tefsidne dair Başvekii-
le1 1e~kerf'si 1!). VIlf . 1956 tarihinde 20:2G sa

yılı Kaı·at olaı.·a k kabul edilıni:.ı

tir. (lçtiına : ~ ) 

:~; 30R 

3 :~09 

:>9:)1 ~cıyılı Iüımuıurı i)~U sn.vılı Kanunla muaddcl :ı Jl(·Ü 

ı rnaddesi nıuv<H·ehesim]p 788 sayılt Kıınuııuıı :3=~:35 sayılı 

Kanunla •deği~tirilen 85 ııc·i ıııaddesitw g•öre mel'!leki me
muı·iyt>t olan nıchuslanlan ımü'ddetlcri biHikıteıı soııı·:ı 

ıtekrar intiıha.heclilmiyeıılere meohushtik1an ('Vvrl•ki ıııaa -
tat'ına nazaran iki üst del'eee üzerindf'n a<:ı1k maaşı ve
dlip Yt>l'İlıniycceğinin te.fsir·ine dair ıBaşYeldlJet if'zkeı'esi 

()[aliye \'f' Biit<:e encümenlel'iııe ) 

Ka<:a k(: ılığın ınPni Y<' i.akiıbinr c~tiı· olıııı 1918 sayılı Ka
ııumııı :39 ncu maıdde::ıi ~on l'ıkr•ası ıhiirkmi.inün sacl'(>ce 
flünu'I'Ük Yergisi n resinıleı-inı> ımunhasu· olması veya 
v.eı·gi ve resİm'ierl<C b('ı·alber 1ııııllnrın ıhedellerine de ~aınil 

•hnlunnıası noıktasıııdan rt ··etsir'İıw üair Başveıkfileıt 1e7Jkr
rcs1 (Adliye, Dahrliye . .Milli Müdafaa, Maliye w E3üi
~ e end1"llenl<'ı·ine) 

:1t no Ha ta.y ~ı elnısu f)ekip in al 'ın teşril nuısuniyetiııiıı ·kal
(lıl'ı1mast ı'halkkm(la. lla§veıkalet tenkeı·cısi ('rfl'Şikila1ı 

Esa-;İy(' t \ t> Adliye rn'CÜmenl'f>rincleıı müreikk('p Muhtelit 
J~nci.im.ene ) 

Dalıili ~izaınııamcnin G!.J neu 
maddesi gct·cğinee lıiikümsüz kal
mıştır. 

Dahm ~izanınaıneuin 69 llNl 

madd<'si grr<'ğince hükilmsi:iz kal
nuştıı· . 

:2. VlJ. 1~)!)6 tarihinde HIR6 !>a~·ılı 

Kanıt· olaı·ak kabul edilmişii r. 
(İçtinıa : 2) 
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:3; :3 ll ~iir·tl M('lbusu S\uuH Redük'ü•n ttışı·ii masunİ;\"etiniıı ka.J
tlırllması 'hakkında HaşvekiHet te11keresi ( 'l'e;ıkilıa.tı 

l<Jsasiye ve ..:\dliye eııc:üınenlerincleıı nıiirek>kep ~hılht'<'lit 

Eneiiınene ) :2 . Y J 1 . l!1fi6 1 arihüıdr 1 ~92 sa~·ılı 

3/ 112 lfudı.ı!t Ye SahiUeı.· ~ı ıhhat lTıınnın :Mücliirlüğü 19fi4 'biHc:r 
~·ılı hesaln ıkatisinr ııit mutafba,\mt beyanname ·inin sn
nulrlnğuııa. dair Di v:ını l\luhas~hai Reisliği tezıkel'esi 

( DiY:ını Muhasebat Bııeüıneııiıır) 

:3 /~11:1 istanıhul Üııiv•eı,S'iıtesi 195-l- ıbüt<:e )'ılı ıhe.sahı katisine ai't 
muia:baıkııt beyaıınamesiniıı suııulduğuna dair Divaııı 

.Mühaseihal R·eisiiği tezkere ' İ ( Di,·a nı )[uh~ısebat :En

. eümenhı(' )· 

:1/ 3J4 J staıl!bul 'l'etkniik Ünh·ers1tesi l!J;)..J.. bii<t'(:e yılı ıh saRn 
lka-tisiıır ,ı il ıııuta•bıı'lml beyanııamı esinin 
dair Divaııı Muluıı&ebat Ht"isliği tezılu• ı·esi 

haseıl:mi. En<·ümelrinc ) 

sunuhluğumı 

( Di,nını Mn-

3/ 3l5 Başwkil ~'\dnaıı •MeıHleres'in Tlııı·ic:iye Yekili Pwfesör 
Ti'uad Kö,wiilü ilr l)İ' ı'li ·klte Paıl<islıın'a yapacakları resmi 

ziy:ıı·et:ten nvdetlerine kaJclaı·, ıHa~YekiHiğe Dath1liy;e Ve
ıkil[ fffit:em J\'l encl>eı·es'iıı, Harieiye \ 'r·killiğinc Lş]etınel•er 
Y ekili ~m net Ağaoğlu 'nun \'(>~ki lli'k e'deceği!ll' dair Ri

yaset.i (\inılıur tezkerrsi 

:1j:1i(j fnık'a. gid<'(·Pk olan )l;ı;ıı·il' \ ' <•kiJi .\lınl<'d (hı•l'iıı avdt•

ı tine ıkad .ıı· 'kendisine Deov}et \' elkili Ccınil Beng-ü'nün 
ve Paı·is'e giden Münaılmlat Yelki'li .Aı·if Demirer'e ele 
D~vlel Y r ki li Bm in K alafat 'ı ıı VE'Idllik edeceğ·iııe dair 

RiyaR•eti Cumhur 1 rz•kt>ı·csi 

3/ 317 J\lllletve•killeri .8eı:iın 1\:ınuıınnnu bazı m:ıddelerinin luıl-

Karaı· olaı·ak kalnıl ei!ilmiştiı·. 

( İ<:tima : :! ) 

J)ahili: Xizaıııııaıııeııin 69 ncu 

marl,desi gereğince hükümsüz kal

ıııı~tır·. 

Dahili Xizaınnamenin 69 ııcu 

maddesi grreğinee hükümsii.z kal
ııııştı ı· . 

Dahill ~izn.mnauıenin (:m nı·u 

ınaddrsi geı·eğinee hiiküınsüz kal
ın ışi ıı · . 

:.!6 . lli. 1956 tarihinde okundu. 

( İı~tima : :.n 

:!G . lli. L956 tal'ilıindc oknll(hı. 

(l~tima : ~ ) 

<hrılmasma dai1· 6428 ~;ayılı Kaııumm ilgası ve !bu ıkaııun • 

yeı-inP 55-l-5 sayılı Sec:im Ka.nunnııun . eski hüıl"ümleriniıı 

•ayneıı. meriyete ;konn1maısı ha·l<ıkmdaki !kanun H\yilluıısı-
nm gNiv<>l'ilmesine dail' Ba.şYekalet te?Jkeı·esi -1- . ı \V . 1%6 ial'ihinde Hükiiınet 

icmıl'ından geri alınnıı~tır. 

w. : 63 - lc:tinıa : :2 ) 



X o. 

3/318 

3/319 

-54.0-
llnla:-ıası 

İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla ınuaddel 1 nci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekftlet tezkeresi ( Çalı~I"la 
Encüınenine ) 

l\Iülga Devlet Denizyollaı·ı 1·e Limanlan lııletme Gınum 
Müdürlüğünün 1951 mali yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi (Divanı Muhasebat Eneümeninc ) 

3/320 Petı·ol Dairesi Rei::ıliğinin 1954 mali yıh hesabı katisiııe 

ait mutabakat heyannaınesinin sunulduğuna dair- Divaııı 

)i[uhasebat RPisliği tezkeresi ( Divam Muhasebat Eneii 
ınenine ) 

3/321 Irak'a giden ~afııt Vekili }fuamıner (ianlŞoğlu'nun dô
nüşüne kadar Devlet Vekili Emin Kalafat'ın kendisinı; 

Vekillik ede<>rğinc dair Riyas<'tİ \'umhur Ü'?ıkerrsi 

3/322 Ba.<jvekil Adnan ~lenderes 'in llariciye Vekili l<'uad Köp
rülii ile birlikte lran'a yapacakları resmi ziyaretten a\·
detlerine kadar, Başvekile, Dahiliyr Vekili Ethrm Men
deres'in, Harici~re V ekiline de İşletmeler V rh..-jJi Samf•t 
Ağaoğlu'nun Vekillik rdeeekJeı·ine dair Riyascti Cumhtır 
tezkPresi 

3/323 lktisat ve Ti<•art>t VPkilliğinden istifa rden Pahı-ett! rı 
lTlaş 'ın istifasının kabulü ilr Gümrük w· İnhisarlar Vrkili 
Hadi Hi.i.sman'm 1ktisat V<' Ticaret Vrkaletine Vrkillık 
rdert>ğinr dair Riyasrti Cnınlınr tl'zkrr·esi 

3/324 !<jski D<>vlrt Vekili .:\lükerrem Saı-ol hakkında tahkikat 
yapmak üzere kurulan :\<Iuhtelit Eneümeııin vaıifr müd
detinin uzatılınasına dair Teşkilatı Esasiye vr Adliye rıı
('Ümenlerindrn ınüı-ekk<'P )iluhtelit EneünH•n Heisliği iP:l-

' kerefli 
f 

3/325 l -rra .\l<'busu Ar.iz Özhay'ın trşı·ii' nıasuni.\·etinin kaldml 
masıııa dail' Başvekalrt tezkeresi ( Teşkilatı Esa:-ıiy<• ,.t, 

.Muamelesi 
------------

7. V . 1956 tarihinde 1966 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
( İ~tima : 2) 

Dahili Nizaınnamenin 69 ncu 
maddesi ger<'ğinee hlikiimsi.iz kal
mıştıe. 

Dahill :ı'l:izamna.rneniıı 69 ıwu 

maddesi gereğince hiikiirnsiiz kal
mıştıı·. 

16 . IV. J 956 taı-ihinde okundu . 
(İçtima : 2) 

16 . J V. 1956 taı·ihinde ok undu. 
(İ<:tima : 2) 

16 . lV. 1956 tarihinde okundu. 
( İc:tima: 2) 

16 . ] V. 1956 t arihindı> 196~ sayllt 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İ!,!tima : 2) 

Adliye encünıenleunden mürekkrp l\iuhtelit Eneümen<') 2 . V ll . 1956 taı-ih:inde 1980 sayJlı 
Karar olaı·ak kabul edilmiştir . 

(1~tima : 2) 
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3/326 Kars }Jebusu lbralıinı ~l:s\uı teşrii ınasuniyctiııiu kaldıd
masma dair Başvt>kfılet tezlmresi (Teşkilatı EsasiyE' n' 

Adliyc en<'Ümenl<'rinden mürekk<'p Muhtelit l~ıwüınen<' ) ~.VII. 1956 tarihinde 1985 saYJlı 

B/ 327 

3/328 

3/329 

3/330 

Kars ~lebusn SııTı Atala.v'm teşri! ınasuni.)'E'tiııiıı kahlırıl 

masma dair Başvekulet tezkercsi (Teşkilatı Esasi~-e 'c 
Adliye cn<'Ümenlt'rinden mürekkep Muhtelit gneüınene ) 

Kars :Mebusu Sını Atalay w Kırşehit l\lebusu Osman 
Alişiroğ·lu'nun teşrii masuniyetleriniıı kaldırılmasına dail· 
Başvekalet tezkeresi ( Teşkilatı Esasiye YP Adli~' <' ('nc ii
menlerinden ınürekkt>p .:\fuhtclit EnciiıncnP ) 

Kırşehir .:.\IebnsLı Osman Alişiroğln 'ınm tcşrii 

tinin kaldırılmasına dair Başvekalet tczkercsi 
Esasiye Ye Adiiye encümenlerinden mürekkep 
Encümcne) 

Aııkal'a :.\lobusu Şeref Kamil :.\Icngü'nüıı, n•fa1 
dail' Başvckal('t tezkt>resi 

masınıiye · 
( Teşkilatı 

Muhtelit 

cttiğitıf' 

3/ 331 Alanya'nın Sapadere köyünden Mustafaoğlu Ha<ıan Yıl-
maz'ın ölüm cezasına c;arptırılması hakkıncla Ba~n,kfılt>t 

Kın·ar olarak kabul t>diltni"!tir. 
(1çtima : 2 ) 

~ . VII , 1956 tarihinde 1998 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtiına : Z) 

:2 . Vll . 1956 tarihinde 2001, 2002. 
2003, 2()().!, 2005 sayılı kararlar 
olaı·ak kabul edilmiştiT. 

( İçtima : :2 ) 

~ . V fJ . 1956 tarihinde 1999 sayılı 
Karar olarak kabul edilıniştir. 

( İçtiına : ~) 

20 . IV. 1956 tarihinde okuudu. 
( İçtima : 2) 

tPzk<'rcsi (Adliy<' Encümt>nine ) 6. Vl [ . lfl;)6 tarihinde 201 sa~-ıh 

.J 

3/332 

:)/333 

• 7 •• .. 1' ... ·· ... '-' - r ~n-;. . . 
~ • .. ... '., 'ı. 

Bartm'ın Akgöz köyünden Alioğlu Alırnet ~azh'nın ölüm 
cezasına çarptmlmasnıa dair Baş,·ekfilet 1ezkerrsi (Ad 
li~'e En<'ünwnine) 

Bigadiç'in Kargm köyünden İsmailoğlu Adcm Güleı·'
in ölüm cezasına çarptııılmn~ı hakkında Bıı~vekfilet ı t'zkt>
resi (Adliye Encünı0niııt>) 

3/ 33-t İzmir'in Karşıyalm nahiycsiniıı Simli ııı::ılıallesindt•n İs 
nıailoğlu hzet Çaın lıder<''niıı ölüm cezasına ı::arptmlma-

Karal' olarak kabul edilmiştir . 
( İ~tima : 2) 

16 . V . U:l56 tarihinde Hiikümct 
taı·afından geri alınmıştır. 

(P. : 68 -İ<:tima : 2) 

6 . VII . 1956 tarihinde 2021 sayılı 
Kara ı· olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 2) 

sı hakkında Başvekalet. t<'zkeı·esi (Atlliye l<}neüıncııi ıw) 6. Yll . 1956 tarihinde 2020 say·Jlı 
Karar olarak kabul edilmil'!tir. 

( İçtiııın : 2) 
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;) 13:3:) Kaı·s'ın ~arıkaıııız kazasıımı Kaı-alnıı·i ııalıiyesiniıı G4-
sa.yıh h:ıııcsinclc kayıtlı ~\ffiz:ıınoğ-lı.ı isı·afil l(ııı·a<i>ığ·, di
ğpı· adı lsnıail Kanıdağ'ın iilü.rn r:ez~sııııı r;aı·ptıl'ıl,ıııası 

1 
lıakkıııılıı H;ı~wl,filri 1('zkt>ı·esi ( :\dliyP En('iiııwıı;nc ) G. Vll. Hl66 tal'ihindc 2017 sa."ılı 

0/0il!i Tüı ı·s'ııı Pw-ıo!' lwzasının ( 'ilvanıı ıı:ıhiyrı-ıiııe lııığ'lı ; 'il ,·a
Ba kö,yüniin '27 ı-ıa.rılı hanesinele kayıtlı ..:\.ydınoğicı Oı-ı

ıııaıı 1'Pkiıı'iıı öliiuı ('Pzasına ı;at'ptınlnıaı-ıı lıııkkınıl<; Ba~-

Karaı· olal'ak kabul edi! ıniııtir. 
(İı,:tiına : ~) 

nkald tl'zkc•ı·<•si ( Aılliyt> (<jııeiiıııeııiııe) ().\'ll. U:l;)6 t.arihinck 2019 sa.,\· ılı 

:~/):l/ lioUfuıda 1\ınıJiyl't HııvaJ·ullaı·ıııııı ~\ııkaı-a'ya :v;.ı<·ıığı 

ı-wf'erlrı· ic;iıı ,vapılac·ak töı'<•ııe iı;ıtinıkleıi rlola,vısiyl<' ıııc•ııı

lPkPt dıııımı r;ıkacak olun :\"afıa \'ekili )Luamınpı· ('wuş
oğlu \'l' }füııakalat \'ekili :\ı·if }l<·mil'el''in anl('t]('l'üıe 

ka<lal', "afıa \-Pl<iliııe Drvkt Yrkili Eıııiıı Knlaf::ıi ve Mü
ııakaliıt Yeldline <i<' l>ahiliyc• V<'kili Et<'tıı .\lcuderes'iıı 

n• killi k <'d<'tr·kl<•ı1 ne dair Hiyasrti { 'uııı htıı· t ezkeı·rı-ıi 

:3t8:)H \-azüe ilr yurt dı:;ıııa giclr'<'{'k olan Hal'ieiye Yrkili l•'uarl 
Köpı·iilli n Ziı·mıt \"rkili Esat Budakoğlu'nun ılörtüşle

l'itıe lmdiıı· llıırieiyr Vc•kiliıw 1şl<•tmell'ı· Naıııet Ağ:ıoğ

ln'nuıı H Ziı-aa1 \ rrkili.n<' ılr fkvlrt Vrkili Cenıil lkııg-ü'

ııiiıı Yekillik cd<•erkleı·iıw dail' Hi,vasrti <:ııııılıur 1rzk<'t"t·Hi 

8ayııı nıPinıslaı·dan hi'ızılaı·ıııa iıin vrı·ilıııNıi hakkıııd;ı 

'l'iiı·ki.w lhi~'Ük :\lilll't :\lr•ı·lisi lti.nı;;!•1i trzk<'I'\'Hi 

Hn toplantı yılı ir:iııdı• iki a~·claıı t'nzl;ı iziıı ;ılan hıııil' 
.\IC'husu J~kı·pın Ha.vl'i Üstüııdıığ'ııı tnlısistı1ı lınklnııd;ı 

Tii ı·kiy<' Uüyiik .\fille1 .\lr•elisi lli~"asl'ti tezkc•ı·<•si 

l~ski lktiı-ıa1 \'(' 'l'ienı·d Yr•kili Nıtkı Yıı·<·aiı ,.< . 
.\laliy<' \'ekili 1 lHı-.an Polııtkan ,.<' .Devlet \'ekili, 
nıı::ıvPkil ) 'aı·ılııııeısı Y\' rrar·i!'iyr· VekiilPti VPkili ı• ' atiıı 

l~ü::ıtü Zol'lu hakianncin üıhkilnı1 ,vapıııak iiz<'l'<' lmnıllııı 

.\1 ııhtrlit ~JnclinH'ıtiıı \' a%ii'P miiddı•tiııiıı nr.atılnıa~uıa 

dııir- 'J'e::ıkiliitı };ı-;asiyP vr .\dli,V<' < n<'iiın<·ıılrı·iıı<kı. ın ii
ı'<' k k Pp :\In htrl it l•~ıwiiıııc•n Heisliği t c•z k<•n•si 

. \ntalya :\lelm:m ,\lt<·ıııt Tokuş'a ıııazrl'rtiııP bimwıı iki 
a~· iz:iıı ,·rı·ilıııesi hakl"ıııla Hiya~~'i Divanı tr;;o;k<'l'~'Hİ 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İ<:tima : 2) 

:! . \T . 1 Çl56 tarihinde okumlu. 

(İ~'tima : 2) 

:2 . Y . 1 !156 tarihinde ok undu. 
(tGtiına : 2) 

.J . \',. . l !156 ta ı·ilıindc okunihı. 

( lçtiına : 2) 

4-. \~. 1956 taribinele okumlu. 
(!~tiına : 2) 

7 . ,~ . l9.J6 1 arihinde 1%5 sayılı 

Karar olarak kabul rdilmiştir. 

( 1 Gtiına : 2) 

7 . V . J !lf>6 tari lı inde okunclu. 
(İ<,:tima : 2) 



o. Huliisası -
:)/;)-t;; ~\(:ık lmJuııaıı Jktisat YP ' l'i<:aı ·ı·t \ "<'killiğiıw :\luğk ~1<'

lnu;u Ze;vynt :\landaliııei'ııin Uiyiıı r•lildiğiıw dııiı· ai~·:ı

:seti <\ıınlnır l('Zk!•ı·t>si 

:1; :).f4 J\:clkit knasıııııı Bııııdula köyünden 3ahiıı Doğan'ın 

iiliiııı erz:m;ımı ı:ınptıı·ılına~ı Jıakkıııdcı Ba~n·kal<'t tez:ke-

Muamelesi 

~ı. V. 19:'56 tarihinde okundn. 
dı;tiıtuı : :2 ) 

re:-ıi ( A<lli~· <' };ııeiiıııt•ııim•) JS. YT. 1956 tal'ihinde Hl69 sa~·ılı 

DrYl\'1 Orııııııı i~lei ıııclpı·iyl<' kt·ı·este l'ahı'ikalııı·ıııın 1 fH):3 
yılı ıınıaıııelrlrı1. h ıı k kıııdıı t aııziııı edilen ı·ııporuıı hilan
ı.:olınln biı·likte :smıuJduğnıuı llııir l>iYaııı )Juhasrlıat [~r

isliği iC'zkC't'Psi ( Di.Yaliı :\[nlıast•hııt Eııeüıııeniıır ) 

:) j.HG (ia~:ı;:,ntelı }[el)usn !'lalfılıattin tıılü 'ni.iıı tc~ı ·ii ııı u.-n ıı iye 
ilııin kalclırılnıa,;ı hııkkıııcla. üa~Yekfıkt te;ı:kerı:•si ('rc--;
kilfitı Esasiye w Adli,,·e eneiiııwııleı~ııdt•n ınür<'kkep :Hııh 

telit l~ncümeııe ) 

:1 j;lJ.7 Kastaınonıı ..\lt•bmnı Zi:nı Tenuru'in tt•şrii nıasuniyctiniıı 

kaldırılına~ı hakkınd;ı Ba~\'ekiUet !<'zk(•ı·esi ( Te~kiHitl 

T~sasiye w ~\clliyr ~~ıu•iimeııl cl'indt>n ıııüı·ekk!'P ..\[nhtelit 

J<;neümeııe ) 

3 3-+8 Kırşehiı· .\lebmnı Osman Bölüklın~ı'ıım i ('şı·ii ııırısuniyl'

tinin kal(lırılına~Sı hakkı nda l3aş,·ekfılet h•zkNt·si ( Trı-ı
kilfıtı Esasiye 'c . \dJ i:n' t•ııeüııırnleriııdrn ıııüı•(•kk<' P 

Karar olarak kabul edilıniştir. 

( l~tiımı : :2) 

Dahili' ~ ' izamnamenin 69 ll<'U 

maddesi gel'eğiııcc hükiinwiiz kal 
ımştır. 

~.Yil. Hl.56 tarihinde :WO!l sarılı 
Kaı·aı· olarak kahnl edilıni~tir. 

(İr:tima : ~ ı 

:2. Yil. Hl:)6 tarihinde 2010 sayılı 
Kaı·nı· olı:rı·ak luıhul edilmiştir. 

(İc:tinıa : :2 ) 

..\fuht!'lit EııcüınE>ıır ) ~ . Yli. 1!1;16 larihindr 2011 sa~·ılı 

Karaı· olarak kabul edilmiştir. 

:i;3 ..ı.n Kıl'Şl'hir ~\l chnsu Osman Bölükbaşı 'nın tP:;:rii ın.asuni:·eti

niıı kalclınlnıası hakkında B<t~Yekfılet tczkercsi ( Te~ln 

lah Esasiyt> ,.r .\<lli,,-(, en<'ünwnlf'ı·iıııl en ıııürPid;,ı'p :\Lulı -

Cl<:tinıa : :2 ) 

ielit !.;ncümeıh~ ) :2. Yil . Hlf56 tarihinde 2000 sa~·ılı 

3/ 3:10 Kır~elıir }Lchnsn Oımum Biilükua~ı·ııın te5Yii nuıslıni~·eti
nin ka.ldırılma.'H hakkında. Ba!),·ddUct tezken•si (Teijki

l.iltı Esasiye w Adli~-<' cıwiinıeıılel'iııd<'n mürekhp )[uh-

1elit J~m·ünı elll') 

Kımır olarak kalnıl r<lilmiştir. 

( İ<:tiına : ~ ) 

:.! . nJ . 1956 taı·ihinde 201:2 sayılı 
Karar olarak kahnl c·dilıni~til'. 

. ( İ~tiına : 3) 
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No. Hulasası 

:3/ 351. Kocadi :\'Iebusu Sefer GökseJ 'in teı:ıı·ii ııuısuni;vetinin kal
dırılması hakkmda Ba~jveka1et tezkeı·esi (Teşkilatı Esa
siye ve Adliye eneüıneıılerindcn rnürekkPp Mnhtclit En
eiiıncne ) 

3 352 :\t(alal~·a :\[ebusu J(uınil Kırıkoğlu'nıın te~l'ii ma.<ımıiyeti

nin kaldırılınas1 hakkında Başvekalet tezkeresi ( Te~ki

latı Esasi:vı~ ve Adliye eneümenl~rinrlrn mürekkep )'fnlı -

lfuam.eleai 

2. VII. 1.956 tal'ilıinde 2013 sayılt 
Kanu· olarak kabul edilmiştir. 

(İI}tima : ~) 

tclit Enrünwne ) :2 . Vll . 1956 tari hilıde 2006 sayılı 

3/ 353 :\[alatva ~lcbusu lüinıil Kırıkoğlu'nun teıjrÜ masnniyeti 
nin kaldırılması hakkında Ba~\'(ıkalct tezleeresi (Teşki

latı Bsasıiye ve Adli~·<' encii.menlcl'iııden ınürrkkep Muh-

Tüırar olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 2) 

tclit Encümenc ) ~ . V 1J . 1956 tarihinde 2007 sa:vıJı 

3/ 35± .Milli Piyanı.to idaresi nin · ı 955 ~·1lı hil.fuıı;osunun göııdf'-
rildiğine dair Ba!')vrkald teı<kn·rsi (Di , ·anı Muhaschat 
Encümenine ) 

3; 355 Orman C'ınuın }iüdürl ügü n ün ı !J54 bi.i.tÇ;<' yılı hesabı ka 
tisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Di vanı Muhasebat Reisliği t f'zkel'esi 

'hat Enci.iınenin<' ) 

( Divanı l\[uha~c-

3/ 356 Bartın'ın .... \kgöz kö~·Liııdrn .\Jioğln ..\[<•hmet ~azlı 'nın 

ölüm cezasına <;arptınlmasına Jair Baı;vckflle>t tczkcrrsi -

1\anu· olaı·ak kabul edilmi~tit·. 

(İc~tiına : 2) 

Dahili Nizaınnaınenin 6!J ncu 
maddesi gcreğinee hüki.iınsiiz kal
mıştır. 

7 . XII . 1956 tarihinde 6861 sayııı 
Kantın olarak kahul edilmiştir. 

( 1r,tiına : 3) 

nin verilmesine daiı· Başvekalct tezkeresi 16. V . 1956 tal'ihindf' Hükiim<>t 
tarafından geri alınmıştıt·. 

3/ 357 ?ılilli Piyango teşkilin<' dair 3670 sa~·ılı Kanunun 14 nC'i.i 
maddesinin değ·iştirilıne&i hal<kmdaki kaııuıı lft.vihasının 

geriverilmesine daiı· Baı;vekalı'i 1<'zkeı•esi 

3/ 358 

3/ 35!) 

Sayın ınebuslanlaıı bazrlarına. izin ~-rrilıncsi hakkında 

Türkiye Büyiik Millet Medisi H.iya~<'ti tezk!'l'!'ı;i 

Bu toplantı .Yılı i<;iııde iki a.vdaıı fazla izin alan Seylt<ın 
J.Iebusu Salim Serçe'nin tahsisatı hakkında Türki.ve Bü
yük :Millr111relisi Hiyaseti tezket'<.'Sİ 

( F'. : 6H- !~tima : 2) 

16 . V . 1956 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınnuştıı·. 

(J1'. : 69 - tç.tiına : 2) 

:2 ı . V. 195() taıihinde okundu. 

( İG'f.ima : 2) 

2l . V. J 956 tarihinde okunrlu. 
(lc~tima: 2) 



-Ml-· 
No. Hul&sası 

3/ 360 Devlet Üretme ()iftlikl c ı·i Umunı Müdürlüğiinüıı t%4 
bütçe yılı Hesabı Katisinı> ait mutabakat beyannamesinin 

3/361 

sunulduğ·una dair Divanı Muhasebat 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

Rcisliği tczkl"'rr~>i 

Vaki davet i.izerin0 l1'ransa 'yıı gidecek olan Maarif V ek' ti 
Ahmet Özel'in avdetinc kadar kendisine Hariciye Vekili 
li'uad Köprülii'nün vekillik cdeccğinc dair Ri,vaset i Cunı
lnu tezkeresi 

:~/362 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eski§ehir, Kırklareli ·<' 
Konya vilayetlerinde 1955 - Hl56 ,vıllarında tabii afetler
den zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanun 
lfıyihasının Muvakkat 1•:ncliınendc görüşülmesine daiı· Na
fıa Eıwümeııi tczk<>resi 

3/363 Sayın mebuslardan bazılarına ızın Ycı·ilınesi hakkında 

'T' . B. 1T. :\fe<·lisi Tiiyu<ıcti tezkere'si 

3/ 364- Surayı Devlette a(:ık bulnnı.ın 4 azalık eçim yapılınasına 
dair olan Başvekal<'t tezkeresinin geriverilmc8in~ da ır 

Muamelesi 

5. Xll. 1956 tarihinde 6859 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( lc;tiına : 3) 

1 . VI . 1956 tarihinde okundu. 
( İçtima : 2) 

1 . VI . 1956 tarihinde okundu. 
(İçtima: ~ ) 

-t-. VI . 1956 tarihinde okundu. 
( İçtima : 2) 

Başvekalet tczkeresi. 4 . VI . 1956 tarillinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

3/365 ~ski lktisat VC' Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye V('
kili Hasan Polatkan n Devlet Vekili, Başvckil Yardını 

eısı ve HarieiyC' Vekalcti Vekili ~"atin Rüştü Zorlu hakb
rmda tahkikat yapmak üzere kurulan Muhtelit Eucüme
nin vazife müddetinin uzatılınasına dair Teııkilatı Esac;;i
:VC' ' 'e Adliye encümenlerinden mürekkep Mnhtelit Encü
ıncn Reisliği tezkeı·esi 

3/366 Çiftc_:iyi Topruklandırına Kanununa geçici bir maddt 
eklenmesi lıakkmclaki kanun la.yihasının gcriverilmesim~ 

daiı· Başvekfılet tezkcr<'si 

(F . : 74- !çtima : 2 ) 

ll . VI . 1956 tarihinde 1967 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 2) 

ll . VI . 1956 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 75 - !çtima : 2) 

;{ / 367 8koııomik istatistiklere mütedair 14 Aralık 1928 tarihli 
.:\lilletlerarası Cenevre' Sözleşmesi ile bunu tadil eden 9 
Aralık l948 tarihli Paris Protokolüne katılmamıza ve btı 

scn,etlcrin tasdikme dair dair olan kanun Hiyilıasının g-c·-
ı·ivC'rilmcsiıw dair Başvekiilet tczkeresi ll . VI . 1956 tarihinde Hükümet 

tarafındaıı geri alınmıştır. 
(.F. : 76 - 1ı;tiına : 2) 



No. 

3/368 Hakimler Kanununun 58 nci maddesi hükmünün , ınczkul' 
kanunun 72 nci maddesi muciıbince hakim ve ınüddeiu

ınilcrle muavinlerinden Adliye Vekaleti idari vazifeleriyle 
müfcttişliklcrine nakledilenlere tcşmil edilip edilemiyceeği 

· lıususunun tcfsirine dair Başvrkalrt tezkeresi (Adlirr 

Muamelesi 

,.e Bütc:e cncümenlerine ) 26 . II. 1957 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

:3/369 Karayolları Umum l\Iüdürlüğünün 1954 büt<;e yılı hesahı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dail' 
Divanı Muhasebat Reisliği tczlwı·esi ( Divanı Muhasebat 

(F. : 126 - İGtima : 3) 

Encümenine ) 24 . XII . 1956 tarihinde 6870 sa
yılı Kanun olarak kabul edilıniş

t ir. ( İ<ıtima : 3) 
3/ 3'ffi Kars ~Icbusu Sırrı Atalay ve Kwjclıir Mebusu Osman 

Alişiroğlu'nun toşrii masuniyctlerinin kaldırılması hak
kında Başvckalct tezkoresi ( Teşkilatı Esasiye ve Adliyt' 
rncümenlerinden mürekkep lVInlı1elit Encümene) 

:3/371 Kastamonu McLusu Ziya Tcrmcıt'in, teşrii ınasuniyctin \ ıı 

kaldırılması hakkında Ba~vckfilet tezkercsi (Teşkilatı 

Esasiye ve Adliye cncüıncnlcrinden mürekkep Muhtclit 
Encümcne) 

~ ) ' .. . '~ ....... ... 

3/372 Urfa Mebusu Aziz Ö21bay 'ın, te~rii masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Ba~vekiilet tezkeresi (Teşkilô.tı Esasij e 

ve Adiiye cncümenlcrinden mürekkep Muhtelit Encü-

3/373 

B/374 

3j:375 

3/376 

men e) 

Tahran'a giden :Niünakalat Vekili Arif Deıııirer 'in, avcle
tinc kadar kendisine Dahiliye Vekili Etlıem Menderes'in 
V ekiili k ed eceği ne dair Ri yaseti C um h ur tezkeı·esi 

Antalya }Icbnsu Wm·c ı· Kaı·aıı · ııı ,·crat ettiğine dair Ba~

Yckftlet tezkoresi 

Ilarioiye Vekilliğindcn i&tifa· eden lı' uad Köprülü 'n lin 
istifasının kabulü ile Dahiliye Vekili EtJhem Mendcros'in 
Hariciye Vekalctinc Vckillik cdeceğine dair Riyaseti 
Cumhur tezkoresi 

ayın mebusla.rdau bazılarına izin verilmesi hakkında 
T. B. M. 'Meclisi Riyaıseti tezireresi 

2. VII. 1956 tal"ihinde 2008 sayılı 
Karar olarak kabul edilmi~tir. 

(İçtima : 2) 

2. VII. 1956 tarihinde 2014 sayılı 
Kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

, 2 . VII . 1956 tarihinde 2015 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İGtiına : 2) 

13 . VI . 1956. tarihinde okundu. 
(İ~tima: 2) 

1:3. VI. ]956 tarihinde okundu. 
( fçtiına : 2) 

20 . VI . 1956 tarihinde okuııdu. 
(İçtiına : 2) 

20 . VI . 1956 tarihinde okundu. 
(İçtima: 2) 
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. ...... "'"'" 
Muamelesi 

İn.lıisarlar Umum Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı hesabı 
katisine ait mutaıbakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ( Divaın ::\fu
hrısf'hat Encii!l1enine) 

13artıu'ııı Akgöz köyünden Alioğlu Ahmet ~azh'nın 

öliirn cezasına ~arptırılması hakkmda Ba.şve1.alet tez-

Dahili ~izanuıameniıı 69 uru 
maddesi gereğince hi.ikünısüz kal
ınıştw. 

kprrsi ( A<lliye EncümeniJıc ) 6. VII. 1956 tarihinde 2022 sa..nlı 

:i/ 379 Elazığ .:\lebusu Relalıa.ttin Toker'in teşrii ınasuııiyeti 

niıı kaldmlınası hakkında Başvekil.let tezkereı-i ( Teş
'~ilatı Esasiye ve Adiiye eııeülutenlerincleıı ntiiı·ekkep 
MuhteHt Encünıcne) 

3/ 380 Kars l\febusu Sırrı Atalay'ın teşd:i ınasuuiyctiııin kal
dırılınası haklnnda Başvekalet tezkeresi (Teşkilrutı 

0/ 381 

•, 

:ı;ss:~ 

· Bsasiye v.e Adiiye eııci.tm'enlerindcn ınüre<kkcp Muhtc
Jit. Encüınene ) 

~V[ala:tya Mcbusu Kamil Kuıkoğlu'nuıı teşrii masuniye
tinin kaldırılması haJkkmda Başvekalet tczkcı·esi (Teş
kHatı Esasiye ve Adl~yc en<>ümenlel'inclen ıııi.irekkf'p 

31 uht~lit .Eneümcne) 

TO'kad .Mcbusu .J!ehmel Şa.hiıı 'in te§ril uıasunjyetiııin 
kaldırılması ha'kkındıı. Başveıkale1. lczkcresi ('!'eşkilatı 

Esasiye ve Adli~'~' cııl'iilmenlerinden mi.iı'ekk "p ~fuıhıte 
lit · Encümenc) 

~aym nıebuslaıılan bazılarma iziıı '.terilmecine hwk
kmda '1'. B. M. M. Riyas~i tezlkE.>resi 

:3/ 384: · Bo lv adiıı 'in Çay bucağmm ~ağı ınahallcE>'İndell V e U
· oğh:ı. Himmet Sankan'ın ölüm cezasına Garptırılınası 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
( İçtiına : 2) 

17 , IV . 1957 tarihinde 2068 sayılı 
Karar olarak kabtti edilıniştir . 

(İçtima : :~ ) 

8 . n . 1957 tariirinde 2052 sa~: ılı 

Karıır olarak kabu1 edilmiştir. 

(İçtima: 3) 

. 8 . li . 1957 tarihinde 2053 sayılı 

Karar olarak kabtıl edilmiştir . 

(Içtima : :r 

8 . II . J 95 7 tarihinde 2054: sa yıl ı 
Tümu· olarak kabıli edilmiştir. 

( İçtima : 3) 

6 . VU . 1956 tarihinde oklllldu. 
( t <;tinıa : 2) 

lıak-lmıcla .Başvekal"'t tczıkel'esi (Adliye Encüınenine ) 1.4 . XII. 1956 tarihinde 2035 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş

til'. ( İçtima : 3) 

~ .. .:; 



- MB -
);o. Huıasası 

:ı;385 Baıiın'ın Aınasra nahiyesinin Çanaıkçılar köyünden 
Hüseyinoğlu !smail Alkkaya'nın ölüm cezasına çarptı
niması haJkkında, Başvekiilet tezkoresi CAdliye Encii 
menine ) 

3;:~86 

:~;387 

3/391 

Hafik'iu Pirhüseyin köyünden Alioğlu Mehmet Kara
taş'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başveka
lrt tezkere.<;i (Ad liye E ncümenine) 

Siird Meıbusu Suaıt Bedilik'ün teşri.i masuniyetinin kal
dırılması hakkında BaşvekaJet tezktıresi ( Teşkilatı 

8sasiye ve Adliye enc'Üiınenler:inclen mürekkep Mu:htcliıt 
Encürınene) 

Vize'nin Bulaca mahallesinden Raşitoğlu Hüseyin Tı 

kız'ın ölüm cezasına çarptınlınası ha'kkında Başv~ka

let tezkeresi (Adliye Encümenine) 

İı;mİl' Mebusu Ekrem Hayri Üstündağ'ın vefat ettiğine 
da.ir Başveka.let tezkeresi 

}fiJli Konmma l953 yılı bilançosunun gönderilcliğine 

daiı· Ba.ı_vekalet tezkeresi (Di>vanı Muha:~ebat Encii
menin~) 

Urfa Mebusu Aziz Özıbay'ın teşrii ınasuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekalet tezkeresi (Teşkilalh 

8sas'iye ve Adiiye encümıenlerinden mürekkep Muhttılit 
Encü.mene) 

:ı ; :ıg~ tşçi ~ig·oı'taları Kul'Unıu Kanununun 5565 sayılı Kanun 
la ınuadclel 20 nci marldesinin tadili hakkındaki kannıı 

Ulyihasının Muvakkat gncüııımıck göı·üşülnırsi rw dair· 

Muamelesi 

12 . XII . 1956 tarihinde 2033 sa
yılı Karar olarak kabtı.l cdilmi~
tir. ( İqtima : 3) 

·ı2 . XII . 1956 tarihinde 2032 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. ( İçtima : 3) 

4 . II . 1957 tarihinde 2041 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir·. 

(İçtima.: 3} 

14 . XII . 1956 tarihinde 2034 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş

ti.r. (İ<}tima : 3) 

9 . VII . 1956 taıihinde okundu. 
(İ~timıı : 2) 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükürnsüz kal 
mıı:ıtn·. 

8 . II . 1957 tarihinde 2055 sayıh 
Kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

( İ<;tima : 3 ) 

'J'icaı·ct EııeümPni 1czkcı·e~d J ı . vn . 1956 tarihinde okuudu, 

: ı ;:39:j Londra'ya giden ()alışma Vf•kili Mümtaz Tarhan'•::ı av

dcthıe kadar kendisine, işletmeler Vekili Saınet Ağaoğ
lu'mın vekillik cdeccğine dair Ri yaseti Cu m h m tczkc-

(İçtim.a: 2) 

l'rsi 11 . VTT . 1956 tarihinde okundu. 
(lçtima : 2) 
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l)To. Huiasası -

3/:~94 Ankara Üniversitesinin 1954 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğ·una dair Di
vmıı Mnhasebat Reisliği tezkereı>i (Divanı Muhasebat 
Encünıenine) 

3/395 Devlet Su İşleri Umum Nlü<lül'lüğünün 1954- bütçe yılı 
hesabı katısine ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı M:uhascbat Reisliği tezkeı·rsi (Diva-

Muamelesi 

U . XI! . 1956 tarihiııdf' 6868 sıı 

.vılı Kanun olarak kabul edilmiı;ı
tir. ( İçtima : 3) 

nı 1\Iuhasebat Bncümeninc) t2 . XU. 1956 tarihinde 6863 sa

yılı Kanun olarak kabul edilmiş

tir. ( İçtinıa : 3 ) 

3/396 

3/391 

'•· 

3/398 

;\luvazenci Uıııuıniyey(' dahil daireleriıı ID5+ ınaii yılı 

hesabı katilerine ait umumi nıntabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair· Divanı 1\luhasebat Reisliği tezı,cresi 

(Divanı Muhasebat Encümenine ) 

Beden 'l'erbiyesi Umuın Müdürlüğünün 1954 mali yılı 

hesabı katisine ah mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı Muhascbat Reisliği tezkeı·esi (Divanı 

Muhasebat Encümenine ) 

Devlet. Havayollaı1 Unıunı Müdürlüğünün 1954 mali yı
h hesabı katisine dair Divam Muhasebat Reisliği tezke
resi {Divanı Muhascbat EııcümeninE' ) 

3/399 Diyarbakır'ın i.\latrani köyünün 21 numaralı hanesindC' 
kayıtlı Hasanoğlu 1341 doğumlu Kasım Altan'ın ölünı 

cezasmı:ı çarptınlması hakkında l3aşvekfılrt tezkrı·esi 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal 
mıştır. 

- -~ 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştıı·. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsi.i.z kal 
mıştıı·. 

(Ad liye Encüm,eninc) ~) . .l . 1957 tarihinde 2036 sayılı 

3/400 

3/ 401 

tn.cgöl'ü.ıı Elmaçayıı· köyünün 24 numaı·alı hanı ~smde 
kayıtlı Alioğlu 1935 doğumlu Bayı·aın Ali Yeşil 'in olünı 

cezasına. ı:arptıı·ılnıası hakkmda Başveka Jet tellkeı'E'Si 

(Adliye Encümenine) 

Suı:iye'uin Kanıı§lı kazasının Küı·kend köyünün lil / J f> 

tn.lmarıı.h hanesinde kayıtlı l\Ielımetoğlu 1908 doğLlmlu 

Bişar Saıııhan 'm ölüm cezasına çarptıı-ılınası hak kı nda 
Başvc~alct tezkercsi (Adliye Enci.imcnin<' ) 

Karar olarak kabul edilmiştü·. 
(İçtimn : 3) 

l5 . ll. 1957 taribiride 2065 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İç.tima : 3) 

9 . 1 . 1957 t~rihindc 2037 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
( İçtima : 3) 



No. 

:Jj402 

- 550-
Hulasası 

Başvckp Adnan }lendcres'in Dahiliye Vekili ve Harici
ye Vekaleti Vekili Etem :\'lendel'es'lc birlikte Afganis
tana yapaeaklaı·ı !'esmi ziyaretten avdetıerine kadar Daş
vekilliğe İşletmeler Vekili Sarnet Ağaoğlu'nun Dar.iliyr 
\Tekilinc Devlet Vekili CelaJ Yardımcı'nın Ye Hariciyc 
Vekilliğine Devlet Vekili Emin Kalafat'ın vekilli r< f'de
<·eklerine dair· Riyaseti Cumhur tezkeresi 

<: Muamelesi 

15. VIIT. 1956 tarihinde oknndu . 
. (İ~tima : 2) 

3/ 403 Vazife ile Cene\l'e:yr giden hiiscyiıı Avni Göktürk'e ~ıY
detine kadar kendisine, De\'let Vekili Cemi! Bengit'nün 
Yf'killik r-dr-ceğine dair Ri:vaseti Cnm1ım· te:r.kcresi 15. vur. 1956 tarihinde okundu. 

( İçti~a: 2) 

3/404 J<Jski~hir Mebus1ı 1-licri Seıen'in te.')ril ıtıasuniyctinin kal
dırılmasına dair Başvckalct tezkercsi ( TeşkiHitı Esa.c:ıi 
yc ve Adliye eneümrnlcı·hıdcn mürekkep Muhtclit Encü
mf'nf' ) 

lstanbul mcbuslaı·ı Ziya KÜlüürk ,·e Heyfi Oögen'in le~
ı·il ma'>tıniyctlerinin Jnildırılması hakkında · Başvekalf'l 
tezkeref1i ( 'l'eşk:Hatı Esasi~·c ,.e Aciliye enrümenle-rinn<'ıı 

miirl'kkl'p Muhtclit EnrüınPne ) 

:Jj o.l06 Konya Nl<'busu Ahmet Koyuncu'nun teşr·ii masuııiyetiniıı 
kaldırılmasına dair Başvekfılet tczkcresi ( 'l'eıjkilfttı Esa
siye ve Adli,ve encümen)(>rinden m iirckkep Mnhtelit En· 

cümrne) . 

:lj 407 KonyaMebusn :V[ekki Keskiu, Siird .:\IIPhlısu Suat Bedük 

,, 
,.. 

.S . ll . 1957 tarihinde 2056 say ılı 
Karar olarak kabul l'dilmiştiı-. 

(!çtima : :1) 

8. ll. 1.957 taribinde ::W57 sa.vılı 

Kaı·ar olaı·ak kabul edilmiştiı·. 

(lçtima · : 3) 

4 . U . 1957 tarihjnde 2042 sayıLı 

KaraJ' olarak kabul edilmiştir. · 
( İ~tima : 3) 

Ye İ&1anbul 2\febusu Seyfi Gögen'in tc~ı1i mıL'Hmiyetleı·i- i 
nin kaldırılmasına dair Başvckalet tezkcrPsi ( Teşltiliıtı 

Esaı;;iye w• Adliyf' pncümPnlPrinncn mürekkep Yluhtelit 

F-nriimen<' ) 

:J/408 Zonguldak )Jebusn H akkı Hilfdcı 'nın 1l·~wii masunıiye1 i
nin kaldırılmasına dair Ba!jvekalet tPzkrresi ( T~kiliii \ 
F'A>asiye ve Adiiye encümenlerinden mürekkep Muhteli1 

'; Encümenc ) 

4. ll . 1957 ' tıit;ihinde 2043 ';sn.<r ılı 
Karar· olarak' kabul edilmiştiı·. 

· ( t~>tima : 8) 
~. ;ı/ .. 1_ .. .,. 

/ 

4. H . 1957 t'al'ihüıde '2044 sa.nlı 
Karar olarak kabtti edilmiştir. 

(tGtima : 3) 



No. 

3/ 409 

' 

3/ 410 

3/ 411 

3/ U2 

f 

3/ 414 

3/ 415 

-561-
ı : ı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1953 ;vılı ınütedavil 
sermaye hesaplarına. mütaaHik bilanço ile murakıp ra
porlarının gönderiidiğinedair Ba.ı:;vekiilet t!'rlmresi (Di
Yanı Muhasebat Encümeninc) 

Ankara Meıbusu Osman Şevki Çiçekdağ'ın Yf'fat ettiğiııe 

dair Başvekalet tezkeresi 

!stifa eden Maliye Vekili Nedim 'Ökmen'in istifa.c;ının 
kabul ve Maliye V e kaleti vekilliğinin Başvekil Adnan 
Menderes tarafından ifa edileceğine dalı· Ri;vaseti Cum
hur tezıkeresi ) 

İnhisarlar Umuın Müdürliiğüne ait Büyükdere Kibı1J 
Fa:bı•ika.sı civanndaki arazinin TilrkiyeEmlak Kredi Ban-

1kasına devri için mezkllr Umum Müdilrlüğe salahiyet 
veritmesi hakkındaki kanun liiyihasının geriveı·ilmerıine 

dair Ba&wkiHct tezkere~o;i 

lQ1'tMA 3. 

Bankalar· ve Devlet m\i.csseseleı-i memurlıır:ı aylıklaı-mm 
tcvhit veteadülü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
le!' eklenmesinc dair 4621 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 4 ncü bendi 3 ncü fıkrasının tefsiri hakkında 

Ba.şvekiilet tezkeresi ( Rütı::e Enetimenine ) 

Burduı· Mcbusu Hüseyin Çimen'in tcşı·ii mmmniyctinin 
ka'ldırılması hakkında BaşvekiUet tezkeresi (TcşldH,tı 

Esasiye ve Adiiye encümenlerinden mürekkep :\fnhtelit 
Bncümene) 

Erzıuum Mebusu Esat 'l'unccl'in teşrii masuniyctiııin 

kaldırılması hakkında Başvckii.lct tezkoresi (ı'~kilatı 

Esasiye ve Adiiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Enciimenc) 

Muamelesi 

Dahili Nizamnamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükiimsüz kal
mıştır. 

21 . VIII . 1956 tarihinde okundu. 
(İçtima : 2) 

24 . VIII . 1956 tarihinde okundu. 
(İçtima : 2) 

24 . VIII . 1956 tarihinde Hüki.i
Tllct tarafından geri alınmıştır . 

(F . : 87: !çtima : 2) 

--· 

Dahili Nizamnamenin . 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
nııştır. 

-1:. U . 1957 tarihinde 2045 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

6. II . 1957 tarihinde 2046 sayılı 

Karar olarak kabul edilmi§tir. 
(1çtima : 3) 



No. 

3/416 

- 662 -
Bulasası 

Kars M~busu Sırrı Atalay'ın teşrii masuniyetinin kaldı 

rılması hakkında Başvekalet tezkeı·esi (Teşkilatı Esasiy<' 
ve Adiiye encümenlerinden mi.irrkkep Muhtelit Encü 
mene) 

3/417 Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşrii masuniyetiııin kal
dırılması hakkında Başvekalet tezkeresi (Teşkilatı Esa
siye ve Adiiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cüınene) 

:J/418 

3/ 419 

3/420 

3/4~1 

3/4~2 

Kıl'ı?ehir Mebusu Osman Alişiroğlu 'nuıı teBrii masuniyeıi 

nin kaldırılması hakkında Ba!ivekalet tezkeresi (Teşki 
latı Esasiy<' ve Adiiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) 

Mu:-ı Mebuını Gıyasettin l<Jmre'nin teşrii ınasuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvckalet tezkcı·esi ( Teşkilatı 

Esasixc ve Adiiye encüıncnlcrinden mürekkep Muhtelit 
Eııcüınene) 

Urfa Mcbnsu Aziz Ö~bay'ın teşrii masuniyetinin kaldırıl 

ması hakkında BaşYokalet tezkoresi (Teşkilatı Esasiy<' V<' 
Adiiye <'llCÜmenlcrinden mürekkep Muht<'lit Enciiın<'ne ) 

Vakıflaı· Uımım Müdürlüğünün 1954 biitc:c yılı lwsabı 

katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna da·~ı

Divaııı Muhascbat Reisliği t<'zkeresi · (Divanı Muhasrbat 
Encümenine) 

Vazife ilc Almany:ı·,va giden Dahiliye Vekili n~ Hnı·iciw 

Vekaleti Vekili Etheın Menderes'in avdetinc kadar Dahi 
liye Vekilinc Devlet Vekili Rmin Kalafat"ın, liarieivr 
V ckaleti V ekiline de İşletmeler Ve kil i Sarnet Ağ·aoğl n·. 
nun vekillik etmelt'rine dair Riyast'ti Cumhur tczker<'si .. 

• 
Muamelesi 

6 . Il . 1957 tarihinde 2047 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İ~tima : 3) 

17 . lV . 1957 tarihinde 2068 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İ~tima : 3) 

6. Il . 1957 tarihinde 2048 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İc:ıtima : 3) 

6 . n . 1957 tarihinde 2049 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

( t~tiına : 3) 

6. Il. 1957 tarihinde 2050 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İc.;tima : 3) 

Dahili Nizamnamcnin 69 nru 
maddesi gereğineo hüki.imsüı kal 
mıştır. 

ı . Xl . 1 956 tarihindP okundu. 
( !c:.tiına :· :~ ) 
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No. 

8/ 423 Devlet Vekili ve Milli Müdafaa Vekaleti Vekili Şemi Er
gin'in İran Hükümetinin daveti üzerine İran'a, İktisat vr 
'l'icaret Vekili Zeyyat l\fandalinci'nin vazift" ilr Ameri 
ka'ya ve MünakaHit Vekili Arif Demireı·'in vakı davet 
üzerine Almanya'ya gitmeleri sebebiyle dönüşlerine kıı 

dar Devlet Vekiline Devlet Vekili Celal Yardımcı'nııı. 
Milli Müdafaa V eka! etine Adiiye Vekili Hüseyin A vni 
Göktürk'ün, iktisat ve Ticaret V ekiline Devlet V ekili 
!!]min Kalafat'ın V(' Münakalat Vekiline de Gümrük vı 

!nlıisarlar Vekili Hadi Hi:isman'ın vekillik etmelerine dail' 
Riyaseti Cumhur tezkere. i 

~hlıhi sebeplere binnen istifa eden Nafıa Vekili 1\hıammrr 
Çavuşoğlu'nun istifasının kabulü ilr Nafıa Veki'iletir•P 
Hariciye Vckaleti Vckilliği ulıdcsindc kalmak şartiyl, 

Aydın Mebusu Bthcm Menderes'in Dahiliye Vekaleti VP
killiğine de Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün t:~ 

yinlerine dair Riya.<>eti Cumhur tezkeresi 

3/425 Divaııı .Muhasebatta münhal bulunan ii<: azalık i<:in SC({l ı n 
yapılması hakkında Divam Muhas(:ibat Reisliği tezkcreı-; 

( Divanı Muhasebat, Biit<:e vr Mali.ve rneiimenlcrindı> : ı 

mürekkep Muhtclit Enciimene ) 

3/426 

3/427 

Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in teşri! ma.<>uniyetm,n 
kaldırılması hakkında Ba§'Vekalet t ezkeresi ( Teşkilat ı 

l!]sasiye w Adliyr en<'iimenlerinclen mürekkep Muhtelıl 

Eneiimene) 

Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin t.e~rii ınnsuniyı• 

tinin kaldmlması hakkında Başvekalet Lezkeresi (TC!i
kiliitı .ı.ı_;sasiye vr Adliyr enei:imenlcrinden ıniirt>kkep lVInt 
telit Encümene) 

3j4~, Vakı da\'et iizel'.inı~ Bil'lef!ik Amerika'ya giden Ziraat Vı • 

kili Esat Budakoğlu'nun avdetine kadar krndisinc, DeY
Irt Vekili Celal Yardımcı'nın Vckillik rdrceğine dair Ri 
yaseti Cumlıuı· tezkcresi 

Başvekil Adnan Mencleres'in, 'fahran'a seyahatleri do1a
.vısiyle, avdet.lerin ~ kadar Başvekilliğr İşletmeler V ek il i 
8amrt Ağaoğlu'nuıı, Maliye Vekilliğine ele DeYlet Veki )i 
Emin Kalafat'ın Vrkillik edeceklerine dair Ri,vasrti C'nm
hur tezkeresi 

Muamelesi 

J . XI . 1956 tarihinde okundu. 
(İçtiına : 3) 

1 . XI . 1956 tarihindE> okundu. 
(İ~tima : 3\ 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi grreğince hükümsiiz kal
mıştır. 

6 . Il . 1957 tarihinde 2051 sayılı 

Karar olarak kabul edilmi§tir. 
(İçtima : ~~ ) 

1 1 . II . 1957 tarihinde 2058 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
( İçtima : 3) ' 

12 . Xl. 1956 tarihinde okundu. 
(İ<ıtima : 3) 

ı :2 . Xl . 1956 tarihinde okundu. 
(lçt\ma : 3) 



No. -
3/ 430 

3/!31 

- 554 -
HulAsal:ıı 

Her hangi bir zirai faaliyet nev 'ine tahsis edilmemiş ara
zilerdeki intifa haldarının müzakeresine mahsus bh· mer
keı teşkili ı?eklinde, Yakın - Doğu memleketlerinf' teknik 
yardım temini gayesiyle, Birleşmiş Milletler Gıda ve Z; 
raat Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasm
da imzalanan Ek Anlaşmanın tasdikı hakkında kanun Hi
yihasımn geriverilmesine dair I3aşvekalet tezkere.<ıi 

Kayseri l\lobusu Osman Nuri Deniı 'in , Yefat ettiğine daiı· 

BaşvekaJet tezkeresi 

3/ 432 Van vilayetinin Özalp kazasında 32 vatandaşın hila mu
hakeme öldürülmesi lıftdisesindc dalıli olanlar lıakkmcla 
tahkikat ierası için teşkil olunan cncünıenin vazife miict
detinin uzatılınasma dair Teşkilatı Esasiye ve Adiiye cn 
cümcnlerinden mürekkep Tahkikat Muhtelit gncümrni 
Reis)iği tezkerrsi 

3/ 433 

3/ 434 

3/ 435 

3/ 436 

3/ 437 

Hudui ve Sahiller Sıhhat Fmuın Mi1dürlüğünün 19;):) 
bütçe yılı hesabı .katisine aıt mutabakat beyannamesinın 
sunulduğuna dair Divam Muhasebat Rrislij?i t ezkt>r c« i 
( Divanı Muhasebat Rncümenin e) 

Sayın mebuslardan bazıJarına izin V<'l'ilmesi hakkınoa 

Türkiye Büyiik Millet Meclisi Riya.<ıeti t ezkeresi 

Bu toplantı yılı i<:indc iki aydan fazla izin alan İstanbul 
Mebusu Nuri Yarout 'un tahsisatı hakkında Türkiye BL,
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Atatiirk Orman Çiftliğinin 1955 yılı bilançosu ile kfu· , r 
zarar hesaplarına ait rapoeun göndcrildiğine dair Ba.<ı
vekalet tezkeresi (Büt<:e ve Ziraat eneümenlerind en mü
rekkep Muhtelit Encümene) 

Balıkesir :\lebusu Bm·er Güreli 'nin tcf)ı· ii masuniyetinin 
kaldmlmasına dair Ba.<;ı-vekalet tezkeresi ( Teşkililtı Esa 
siye ve Adliyc cncümenlerinden mürekkep )fulıt('lit F:ıı 

cümene) 

Muamelesi 

14. XI. 1956 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştıı· . 

(F . : 89 . İçtima : 3) 

14 . XI . 1956 tarihinde okıındu . 

( İçtima : 3) 

16 . XI . Hl56 tarihinde 2030 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hükiimsü:r. kal
mıştır. 

19 . XI . 1956 tarihinde okundu. 
(tçtima : 3) 

19. XI. 1956 tarihinde okundu. 
( İ<:tima : 3) 

Dahili Nizamnamcniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
ımştır . . 

ll . II . 1957 tarihinde 2059 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
( İçtima : 3) 



No. 

3j ..J,38 

.... 

'3/ 43!) 

.. 
~ ... 

:l/ 442 

..... 

-5151-
Ru1asası 

Bmdm: Mebusu Fı:.thi Çelikbaş, Kocaeli ~Iebrisu Turıııı 

C:ü~eş ve Tokad Mcbusn Hasan Kangal'm teşri! masuni
·'·etlerinin ka.ldırılmasma dair BaFck~let tezkeresi ( T<>~

kilatı Esasiy<' ve Adliyc E'ncünwnl0rind0n müt·ekkep Muh
tel it J~neümen<' ) 

·6085 sayılı Karayolları 'l'raJik Kanununun 72 ve 7-! ncü 
maddeleri muvacehesinde, trafik suçlanndan dolayı mah 
kemelerce verilen mahki\ıniyet hükümlerinin 4664 sayılı 
Adil Sicil Kannmiııuri 2 nci maddesinin «A» bendiıte tev
fikan adlh3ici1e geçiriJip geıJiıilcmiyeceğinin tefsiri hak
kıniin Başvekalet tezhresi. (Ad liyE' Enrümenin<> ) 

Ha~vckil Adnan ~lcııdeı·ps'iıı Bağdad 'a seyahatleı-i dohı 

,V1Siyl<' <ı ,.d<'tleı·inc kadar Başyekilliğe İşletmeler· Ve ldl i 
~nnwt Ağaoğ'lu 'nun, i\'Ialiye Yckilliğiııc tl<' Dl'vlet Yeki
·l·i 8ıpirı Kalafat'ın v<'kil li h ('Q<'~~<'kl<'ı·iıı<' d ni ı· H i yaseti 
( .' umlıuı· tt'l(ko·rsi . 

.·; 

. ' . ' -
. ~l<'ınnu ııııııtakalnı· kanunu lfıyihas1nın görüşülmesi için , 
muvakkat biı· <'nciim<'n lnmılmasına da.ir .\'!illi Müdafaa 
l ~ıwümeni tezkN·Nıi 

~A'l'O Konseyi 'l'oplı:ınbs1ıın iştiı·ak etmek i.izer<', Paıis'<' 
gidrcek olı:ın Nafıa Vekili ve II~ıiciy;c Vekalcti Vekili 
I•Jtrnı M<'ıHleı·cs'in avdetiııe l~aqaı>, ~afıa Vekilint' Devlet 
Y <'ki li Cc mil Bcngü'ııün, Jiaı·iciy<' Vektılrtine elf' İş!ctnw
lcı· Vl'ldli H~r,net Ağı:ı?ğhı'nnıı \' l'killik Nkrt'klcı-inc d,niı

·Hi.yas<'tl Cuınhııı· t<'zkerl'si 

:J/ 4·tl !zmit· .\icbusu Al'if Oüng-örmı'r, iziıı verilmt'si hakkın<ln 
. ,, :ı~ ii !'k iye Büyii k M; illet · ~I <'~'i isi Hiyrıscti t<'~keresi 

••"{ 

:l / -!if . ;:Iktisat ve 'l'icaı·ct Ycknlctinden istifa eden Zcyyat ::Vlnıı-

0/ 445 

dalin<>i'nin istifasının kabulü ve lktisat V(' Tieaı·et Vekil
liğinr Jzmiı · Mc bu su Abdullah .'\kcı·'in tii_vin cdil•liğine 
clniı· Riyaseti C'unıhnı· tt'zk<'ı·csi 
. ~·. -~. 

~ ıAc;1k · huluı~aıı 11.aliy<' , Vekiliiğin<' Eski!lehil' l\Iebusu Hıı
~san-. Po la tk an 'm tayin <'d ilcliğine dair Riyaseti C'nmhnr 
tl'zkeı·esi 

' . ... .,, ··'"· 
.. :~ ,/ :··.: 

Muamelesi 

13 . Il . 1957 taribinde 2060 sa,vıh 
Karar olarak kabnl edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

28. I . 1957 tarihinde 2039 sayılı 
Karar olarak kabu1 edilmiştir. 

(!çtim.a : 3) 

:H . XI . 1956 tarihinde okundu. 
( İçtima : 3) 

Zl . XI . 1956 tarihinde okundu. 
(İçtima : :1 ) 

1 

:18. XI. 1956 taı-ihinde olnindu. 
(İ~tirna : 3) 

3. XII. 1956 tarihinde okundu. 
(İ~ima: 3) 

30. XI. 1956 tarihinde okundu. 
(İçtima : 3) 

3 . XII . 1956 tarihinde okundu. 
(İçtima : 3) 

1 



-816-
No. 

3/446 I.;rzuııım Mebusu Hamid Şevket İnce'ye izin vedlmeıri 
hakkında TiirkiyP Büyük 1\'[illct Mec1isi Riyaseti t.ezk'tl
resi 

;jj448 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Erzurum 
i\lcbusu Harnid Şevket İnce'nin tahsisatı hakkında Tür
kiye Büyük Milh't Mecli'>i Riyaseti tezkeı·esi 

ı.\lülga 1683 sayılı Askeri ve Mülki 'rckaüt Kanununun 
25 nci maddesinin 4 ncil. fıkea8unn tefsiri hakkında Bruı
Vekalet tezkeresi 

;V.t49 'I'cfemıi'nin Dirmil köyünde kayıtlı Yusufoğlu Halillb
ı·ahiın Üzümcü'niin ölüm <"ezasına <:arptırılınası hakkın -· 

Muamelesi 

7. XII. 1956 t.a.ı'ihind~ okundu. 
(lçtima: 3) 

7 . XII . 1956 tarihinde okundu. 
(tçtima: 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ucu 
maddesi gereğince hü.kümsii.z kal
mıştır. 

da Başvckalet tezkcı·esi (Adliye Encümenine) Encümendedir. (İçtima. 3) 
3/450 Devlet. Ştırasında açık bulunan yedi azalık için seçim 

yapılması hakkında Başvekalet tezkcresi (Adliye ı:e 

Dahiliye enciimcnlcrinden mürekkep Mulıtelit Encüme
nc) 

:1/ 451 Başvekil Adnan l\!Icndcı·cs'in, Devlet V ekili ve Milli Mi.i
dafaa VekaJeti Vekili Şcnıi l~rgin'Jc birlikte NATO 
Konseyi toplantılanna iştirak etmek üzer·c Paris'e hare
ketleri dolayısiyle avdetleıine kadar Başvekilliğe !şlet
meler Vekili Saınet Ağaoğlu'ııun, Devlet Vekilliğiue de 
Devlet Vekili Cemil Beııgü'nüıı, Milli l\füdafaa Vekil'lc
tine Devlet Vekili Emin Kalafat'ın Vekillik edecelcleri
ıw dair R,iyaseti Cumhur tezkeecsi 

3/452 Erivan muhacidel'inden Cafer Avşar'a lıidematı vatani· 
ye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki kanun lftyihası -

23 . L . 1957 tarihinde 2038 28 . l . 
1957 tarihinde 2040 sayılı karar
lar olarak kabul edilmi~tir. 

(İçtima: 3) 

lO. XII. 1956 tarihinde okundu, 
(İçtima: 3) 

nın gerivPıilmrsine dair Başvekiilet tezkercsi 12 . XU. 1956 tarihinde Hükümet 
tarafmdan geri alınmıştır. 

:3j4fı:J Belediye Kanununun 15 n<'i maddesinin 4.3 ncü tıkı·aı,ı

mn değiştiıilınesine. ve 19 ncu maddesine bir· fıkra ve 
kanuna bir madde ekleıımcsinc dair olan kanun layiha
sımn gel'ivcrilmcsine dail' Başvekalet tezkeresi 

Sivil Savunnıo kıı.nuım li'tyihasımn nıuvakkat bir encü
nıende görüşülmesim· dair Dahiliye Encümeni tezkeres:i 

. .. ... .,. 

(F. : ~ • İc;ıt.im.a : 3) 

12 . Xll . 1956 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. . 

{F. : 100 . lçtima : 3) 

12 . Xll . l956 tarihinde okundu 
ve kabtti edildi. (İçt,inı.a : 3~ 



No. Bulasası 

3/455 Korunınaya muhta~: çocuklar hakkındaki 5387 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
kanun teklifinin M.uvakkat bir eııcümendt> görüşülmt>
sin(\ dair Maarif Enci\mcni tezkeresi 

;V4.56 · Orman Kanuııuııun 5653 sa.yıh Kanunla muaddel 17 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun liiyihasmın p;c-

Muamelesi 

14. XII. 1956 tarihinde okundu 
ve kabul edildi. (İçtima : 3) 

riverilmesi lıııkkmdıı. Bıışvekalet tezkoresi 24. Xll . 1956 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınnııştır. 

:1/457 Açık bulmuı.n Dahiliye Vekilliğinc Aydın ~1ebusu Na
mık Gedik'in til,yin ed il diğine dait· Ri yaseti Cumhu ı· 
tczkeresi 

:3/458 İnhisar beyiyeleıi. üçte birlerinin lıarb ıualfrllerinc ve 
~jchit yctimlcrine tahsis ve tevziine daiı· 1485 sayılı Kh
nunuu 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesine 
bir fıkra ve bu kanuna ıuuvakkııt bir madde ilavesi 
.hakkındak1 kanun layihasının gedvcıi.lmesine daiı· Baş-

(F. : 106 . t~tinıa : 3 ı 

24 . XII . 1956 tarihinde okundu. 
(İçtima : 3) 

vekalet tezkeresi 28 . XII . 1956 tarihinde H ükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

3/459' 

3/460 

3/461 

3/462 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın teşrii masuniyetinin 
kaldınlması hakkında Başvekalet tezkercsi (Teşkilatı 

Esasiye ve Adliy(\ eneünıenlerinden mürekkep Muhtclit 
Eneiimene) 

Malatya Mebusu l\1elımet Zeki Tuiluııay'm teşrii masu
niyetinin kaldm1lması hakkuıda Başvckalet tezkeresi 
(Teşkilatı Esas~e ve Adliyl' encürnenlerindcn mürok
ken Muhtelit Enci.imene) 

) 

Erzuıı.ım l\febusu Rıza Topcuoğlu ilc Hakkari .Mebusu 
Übeydullah Sevcn'e izin verilmesi hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkoreRi 

~ 

Otnıan kanunu lay.ihasınm geriverilmesine dair Ba§.V<'-

kalet tezkeres.i 

3/463 1718 sayılı Dahili İstihlak Vergisi Kantınu ile bu kanuna 
müzeyyel. 2448 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun- layiha~ınm g"Criverilmesine dair Ba.şveka 

(F. : 108- lçtima : 3) 

1.3 . I I . 1957 tarihinde 2061 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(!~tim.a : 3) 

L3 . II . 1957 tarihinde 2062 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima: 3) 

28. xn. 1956 tarihinde oknndu. 
(İçtima: 3) 

9 . I . 1957 tarihlnde Hükümet ta
rafmdan geri alınmıştır. 

(F. : lll. İçtiroa : 3) 

let. tezkeresi 9. I. 1957 tarihmde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

(F'. : 112. t(}tima : ::rı 



No. --
3/464 

- 558:'-
H ulisası 

Bursa Mebusu lbralıim Öktem'in teşrii masuıii.\'etinin 
kaldırılmasına dair Başvekalet tezkeresi ( Teşkilatı J...:sa
si;ve ve Adli;ve encümeıılrrinden rnii~·E>kkcp Mnhtelit F;ıı 
cümene) 

3/465 Bursa :Mebusu fbıalıiın Öktem n' Tokad Dıfeburm Hasan 
Kangal'ın teşri i ınasuniyetlerinin kaldırılmasına dıı: ı· ' 
Başvekalet tezkoresi ( Teşkilatı Esasiye ve .Adli.ve enri.i -

:Muamelesi 

13 . I [ . 1957 tadlıiı'ıde 2063 sa~' ı 1 ı 

Karar olarş.k kabul edilmiştir. 
.. · (İçtima :' 8') 

menlerinden mürekkep Mulıtclit l<Jnciinıene ) q . II : 1957 tarihinde 2064 sa;vılı 

!~/466 

:3/ 467 

3/468 

3/469 

3/ 470 

Seyhan Mebusu Sedai Bal'ı ,.e yedi arkadaşının, Turizııı 
timum Müdürlüğü 1eşkili hakkındaki kanun . teklifiniıı 
muvakkat bir enetimende görüşülnı!'siııe dııir · Dahili~·(' 

J<Jncüıneni Reisliği tezk('ı·csi. 

Devlet Orman ! ·letmeleriyle kereste fabrika1amıuı 195+ 
yılı muameleleri hakkında tanzim edilen rapoı·un bilanço
larla bh·likte sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Rci<;
liği tı;•zkeresi (T>ivaıu Muhas~bat Eııcüınenine ) ..• 
Sayın mebuslardan bazılarına izin verilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaı:ıeti tezl<eresi 

Vekillerin mesuliyet ve vazifelerinc, Se<:inı Kanuiıuııa 
müteallik kanun teklifleriyle Seç:im Kanununun tefsirinc. 
Dahili Nizamnamenin bazı madaelerinin tadiline dair tek
liflerin henüz encumencc tetkikleı·inin ikınal cdileıneınu; 

bulunduğuna dair TeşkiHi.tı Esasiye Encümeni Ri.ntscti 
tezkere:.;i 

Libya ordu:suna hediyP edilen silôlılada soıı rlefa hibP edı 

len piyade havaıı mennileri dolayısiyle Türkiye Reisicunı 

huruııa, Biiyük Millet Meclisi Re is vc fizala n ilc Hüküın P1 
Reis ve erkanına Libya Hii.kümet inin şüln·an duyg-uları ~! 

nın ibiağı hususunun Libya El~Hiği tarafından rica ccı:ı_ 

miş bulunduğuna dair Hariciyc v·ek~Ueti tr?.kPresi 

!1;+71 Ga.yrimenknl kiraları hakkmdaki 6570 sayılı ·Kaııunuıı :ı 
ncü maddesine 6767 sayılı Kanunla eklenen (D) bendinın 
tefsi.ri lıakkmda Başvekalet tezkcı·esi ( Dalı i liye :Enrii · 
menine) 

'' 
. .,. . ! 

"Karar olarak kabul edilıni~tir. · 
( l~tima : !1 ) 

Dahili Nizanınamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal 
mıştır. 

21 . l . 1957 taeilıinflc olnındn . 
. ( tçtima. : '3) 

~· .. 
23 . l . 195'7 tarihinele olru'ndu. 

(fçtinıa. : 8) 

. .'• 

21. J .' l~f57 tarihinde okundu . 
CE. : 106 - 1Gtiına : 3.1 

2·1 . I. 1957 tarihiıl.de okundu. 
( İ<}tima : 31 

19 . VI .-1957 taı·ilıinde 7023 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

· : (!çtiina : 3) 
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:l/ 472 Kars lllcbusu Turgut Göle'nin teşl'ii ınasuniyetinin ka.l
chrılnıası hakkında Başvckalet tezkoresi (Teşkilatı 8sa
ısiye ve Adiiye :B~ncümcnJerindcn ıni.iı·ekkep Muhtelit 8n
eürnenl') 

3/ 4Tl 

::l/ 474 

Üstünü öldürmektf:'n ınaznuu lll ncü Koıııgan Tb. 1 ıwi 
BI. erierinden ı\Iustafaoğlu Ali Kınalı'nın ölüm cezasına 
<;arptıı·ılnıası ha.Jdmıda Baş,·e kalet tezkeı·esi (Adliye En
<'Ümenine) 

Başvekil Adnan Menderes 'in Libya'ya seyalıati dolayı
~iyle avcletine kadae Daşvckilliğc _İşletmeler Vekili Sa
met Ağaoğlu'nun vckillik cdceeğiııe dair Riyas!.'ti Ctını
hnı- tezkeresi 

3/ 475 Sanayiin kurulınasıııı, gelişmesini Ye korunınasıuı sağlı
yacak Gümrük kolaylıklar:uıa dair olan kanun Ja~ihası
nın gcriveı·ilıncsine daiı· Başvcldl.let tezkoresi 

3/ 476 Sayın ınebuslarclan bazılarına izin verilmesi hakluncia 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riynseti tezkere:ü 

3/477 Kocaeli ;\[ebusu ~üzhet Unat'ııı. Zirai mücadele ve zira.i 
knı•antina kanunu layihasının ıııuvnkkat bir encümendc 

:Muamelesi 

1:! . Vl . J 957 tarihinde 2081 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(!çtima : 3) 

25 . III . 1957 tarihinde 2067 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : 3) 

28 . I . 1957 tarihinde okundu. 
(İçtima : 3) 

t . II . 1957 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alıııınıştır. 

(F. : 116- lçtima : 3) 

13. II. 1957 tarihinde okundu. 
(İçtima : 3) 

görüşülmesine daiı· Ziraat Enrüıneni Reisliği tezkeı·esi 18. II. 1957 tarihinde okundu. 

3/ 478 .lstanbul Teknik Ünivcı'sitesi 1955 hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dai~· Diva.ıu .i\luha
sebat Reisliği tezkeı·N;i ( Divan ı l\fuhasE'hnt Enciinıeni
ıır ) 

3/ 47!) 13uı-dut· .Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli ~\lebusu ':umn 
Güneş ve Çanakkale .M:cbusu Safacddin Karanal::-.:ı 'nın 
teşı-i:i masuniyetlerinin kaldmlınasına dair Başvekillet 
tezkcı·csi (Teşkilatı Esasiye ve Adiiye cncünıenlcl'indeıı 

( İçtima : 3) 

Dahili Nizaınnaıuenin 69 ucu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. 

ınüı·ekkep Muhtclh Enci.iıncnc) 12. VI. 1957 tarihinde 2079 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 
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No. HulB.sası Muaıneleei 

:{1480 Buedur Mebusu 1-'ethi <;elikba~ \'C Manisa Mebusu Yu
nus Muaınmeı· Alakant'm teşrii masuniyetledniıı kaldı

nlınasına dair Başvekal et tezkoresi (Teşkilatı Esasiye 
ve Aciliye rrıeLimenlednden mürE:>Itkep 1\<fuhtelit Encümc-
ne ) t2 . VI . 1957 tarihinde 2078 sayılı 

3/481 

3/485 

V48G 

Bursa ıuebuslan İbrahim Öktem ilc Haif Aybar \' • Ko
caeli Mr•busu Ekı·cm Alican 'm tcşı·ii masnııiyeth.:rinin 

kaldmlnıma hakkında Başvclcalct tezkoresi (1'oıjkilatı 

l~sasiyc ve Adiiye encüıııenleıiııden mürekkep Muhtclit 
Eııeümenc) 

Kocaeli Mebuım IJ}kı·em Alican ve Buesa Mebusu Raif 
Aybar ile İbrahim Öktem'in tcşı·ii mmmniyetlcı·ini.ı kal- · 
dırılınası hakkında Başvekalct tezkeı·esi ('feşkiliitı Esa 
siye ve Adiiye encümenlcrindcn mürekkep Muhteiit En
cümenc) 

\"iğdc'nin Aksaray kazasının Mandana köyünün 44 nu
maralı hanesinde kayıtlı İbrahimoğlu Hasan Koyuncu 
diğer soyadı Kuyumcu'nun ölüm cezasına ç;arptınlnıası 
hakkında Başvekiilet tczkel'esi (.Adliye Encümeninc) 

Askeri okuJJaı· öğrctıııcııJeıi haldmıdaki 5044 sayılı 

Kanumm 5 nci maddesinP biı· fıkra ilfıvesinc dah· olaıı 
kanun lfıyiha8ını g·erivcl'i Im esi hakkında Başvekalet 

tezkcrcsi 

Dahiliye meınuelaı1 hakkındaki 1700 sayılı Kanunun 
5354 sayılı Kanunla. muadclel ikinci maddesiyle 8 nci 
maddesinin değ1ştirilmesi hakkındaki kanun layihasınm 
gerivcri1mesinc dair BaşvekiUet tezkoresi 

Haldınler Kanununun 58 nci maddesi hükmünün. ınez 

kı1r kanunun 72 nri maddesi ınucibinct' hakim ve ıuüd 

deiuınumilerlc muavinlerinden Adliy(' Vekilieti ichıi 

vazifeleriyle ıniifettişliklerine nakledilenlere teşmiledi

lip edilıniyeceği hususunun tefsirinc dair olan Başveka
let tefsirinin geriveri lm esi hakkında Başvek~Jet tezlre
ı·e~i 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İçtiına : ~) 

12. VI. 1957 tarihinde 2077 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtinuı : :3) 

12 . VI . 1957 tarihinde 2074 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 3 ) 

8. V . 1957 tarihinde 2070 sayllı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 3j 

:W . 11 . 1957 tarihinde oku nd u. 
(F'. : 124 - İçtima : 3) 

26. Il . 1957 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

(F . : 125 · İçtima : 3) 

, 

26. II . 1!>57 tarihinele Hüküı.H.:i 

t a;·. ı fından ;}e t'i alınmıı)tır. 

(F. : 126. !~ima : 3) 
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No. Hulasası Muamelesi 

:~j4-t17 tş ~l ahkeııwleı ·i lüıııunuıınıı hfııı ıııa<.ldelrı·iııiıı deği~ti 
ı·ilnıesi vı: bu kanuna biı· madde eklenmesi hakinndaki 
kanun layihaımıııı g·erivNilıııesine dair Başvekillet t ı: x -
keresi ( 1/ 252) :.!,5. lJJ. 1957 taeillinde Hükümet 

tarafından geri alınmır;tır . 

1\ıı ·şehiı · )[ebusu Ahmet Bilgin 'iıı. teııı·il ınasuııiyı:tiıım 

kaldırılıııası hakkında Kaşveld.let 1t'zken'si (Teşkilatı 
~Jsmıiye ve Adli,vc eıwünwııler·iııd<'ıı nıiü-ekkep )luhtelit 
l~ncüıneııe) 

:3; 4-89 Orman Gmum ~Ti.idül'lüğü 1955 lıütr•l' vılı hesabı katisi

ne ait mutabakat beyannamesinin suıınlclnğuııa daiı· Di
ntnı .:\Juhasebat Heisliğ·i tl'zkpı ·esi ( Dinını .Muhaselıat 

Bncümeni1ıe ) 

3N90 Prtı·ol J>aiı·csi Rt'isHğiıün Hl5i5 Jıiit(:<' yılı lwsabı katısi 
ne ait mutabakat bcyaıınanıesiııin sunulduğuna daiı · 

Divanı )iluhasebat H.eisliği tezln• ı · < • si ( Di.vmıı .;\lnha 
scbat Encüıucniııe ) 

Vazife ile yul't dışma gid ecrk nlıın )füııııkal :H \Tekili 

..t\rif Dernil'er 'iıı antetine kadaı· kendisine Devlet Yek ili 
Emin Kalafat'ın Ye killik t• <le e~·ğiıw (la i 1' Riya~wti ('nııı 

huı· Ü'ıkeı·<•si 

3/ 4-92 Zonguldak )febusu Sabih .Dnl'alı 'ııın L\:nzey - Batı l~lck 

tı·ik lstilısal \ ' C 'rf'YZi ~fi.iesseııPsi .vlüdürlüğ·üıH' vt>ldll f'
tPıı aynı zanıancla !<;tibank l~lektı·ik kısım l 'nıuuı Mü 

dür }Luaviııliğiııc de vckald<'n tilyin Pdilcliğine deıir 

Başvekalet tezhı·csi 

:3 / 493 Başvckil Adııaıı }J.eııdeı·es'üı kısa bir müddet i <:in \'azi 

f't> ile yuı't dışıııa seyahati esııasındu . Ha::ı nkilliğl' İ şlt-t 
ıııeler Vcl~ili Samct Ağaoğlu'nun nkalt•t etleeeğiııc da
iı· Riyaseti Ounıhuı· tezkcı·esi 

3/ 494 Diyarbakır ı\febusu .Uchnıed Hüsı·c,- Ünal'ın trşl'i! ma-

( F'. : 1:!7 -İ<:tiına : 3) 

ı'!.. vr. 1957 tarihinde :!080 sayılı 
Kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

(lçtima : 3) 

Dahili ~izamnaınenin 69 ncu 
maddesi geı·eğince lıüküınsii.ı kal
ınıştıı·. 

Dahili Nizaınnanıeııin 69 ncu 
maddesi g·creğince hükümsiiı kal
ımşt ır. 

'!.fi . Jll. 1957 tarihinde okundu. 
( İçtimn : 3 ) 

2!) . nı . 1957 tarihinde okundu. 
( İ(:tima : 3) 

·n . J][ . .1957 tarihinde okundu. 
( İ ;tinıa : 3 ) 

suııiyctinin kaldınlınası hakkıııda Ba~nkalet tezkoresi 12. VI . 1957 tarihinde ::W76 sayılı 
Karar olar·ak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 



No. 

:)/ 495 

3/-1:96 
' 
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Hnlasaaı 

'T'akip ve tahsiline ınahal ve imkan göıiilıniyen 742 3fH.i 
lira 28 kuı·uşmı tcl'lrini ve 14 007 lira 18 knı·uşuıı aHı 
hakkında Baııvcka.let tezkcl'eHi 

Ser;inı Kanununa mütaallik kaııuıı teldiflcriıun kuruinn 
bef? kişilik Tali Encümeııc tevdi edilmiş bulunduğuna, n: 
zaınname tekliflnri İ(}in de diğer encümenlerden ınütaliuı 
talobedildiğine claiı· Trfjkilfı.tı Esasi~'C gneümeni R,·is-
1 i ği tezkeresi 

3/ 497 i\Iuhtclif suc; isnadiyle tc~rii masuııiyctleı-iııin kaldır : l
ınası talebedilen me:buslara ait dosyalarm İhzari Encünw 
nc tevcli edilmiş l;ulunduğuna dair Tc~kilatı Esasiye w 
Adiiye encüınenlcı·indeıı mürekkep Mulıtelit Bncümcıı 

tczkcresi 

3/ 500 

3/ !JOL 

1 
Eı·cğli Kömür lııletmeleri Kanunu la;vihasınm nıuvaklu•t 
bir eııcümeııde göı·üşülınesinf' dair İktisat J<]ncümeni Rf~
isliği tezkeresi 

Gazianteb )Jebusu Süleyman Kuranel'in (}üzel Sanatlın· 
A.Jmdcmisinin Mimarlık ve Şelurcilik F'akültesi haline if· 
rağı hakkındaki kanun tcklifinin ınuvakkat bir enetimeıı
ch• g-örüşülıncsinc dair Nafıa Encümeni tezkeresi 

Sa,vııı mcbuslardan bazılarına izin verilmesi hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Bursa }Jebusu 1'bralıinı Öktem'in te~rii maı:ıuniyetinin kal 
dırılması halcimıda Baıjvekiilet tczkeresi (Te~kilatı ~;~~ı

si:ve nı Adli .ve eneüınenlcrindcıı mürekkep .MU'htelit l<Jn
cümeııc ) 

3/ !)02 }laarif Vekilliğinclen istifa eden Sivas :\'Iebusu Ahnwt 
Özel 'in istifasının kabulü. ve Samsuıı "Jlebusu Tevfik İl•J· 
ri 'nin Maarif Vekilliğine tayin edileliğine daiı· Riyaseti 
Cu ın h u L' tczkeresi 

!3/ 503 Dedet Orman işlrtınelcri,vle kct·estt· fabrikalarmın 19~:1 

,vıJı muaınelelcı·i hakkında tanzim edilen raporun bilan
c:olarla birlikte sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Rı· 
isliği 1Pzkcresi ( Divanı :;\.fuhasC'hat Eneümenine) 

Muanıelesi 

Dalıili ~izaınııamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hülüiınsüz kal
ımştıı·. 

3 . IV. 1957 tarihinde okundu. 
( İçtiına : 3) 

3 . IV . 1957 tarihinde okundu. 
(İçtiına : 3) 

3. IV. 1957 tarihinde okuııdu Ye 
kabul edildi. ( İ~tima : 3) · 

3 . IV . 1957 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. (İçtima : 3) 

1 O . 1 V . 1957 tarHlinde oku nd n. 
( İr;tima : 3) 

t2. VI. 1957 tarihinde 2075 sa?ılı 
Karaı· olarak kabul edilmiştir. 

(İ~tima : 3) 

15 . IV. 1957 tarihinde okundu. 

(İçtima: 3) 

Dahili ~izaınııaıneııin 69 ucu 
maddesi geı·eğince hü.kü.msüz kal
nnştır. 



- 563 
No. Hu13sası -

3/50-t ' Beden Terbiyesi uınurn Müdürlüğünün 1955 bütçe yılını: 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
.Muhasebat Reis1iği tczkeı·csi (Di\'alll ;)fulıasebat Euei.i· 
menine) 

~/505 

3/ 506 

3/507 

Lstanbul VniYersitesi Hl55 büt<:e yılı hesabı kaLisıne ait 
mutabakat be,va.ıınamesinin sunulduğuna dair Di\·a•ıı 
)luhasebat Reisliği tezkeı-Psi (Divanı l\[uhasebat Eneü
m.enine) 

Vazife ile :-abancı ınemleketlere giden Nafıa Vekili \ l' 
Hariciye Vekaleti Vekili Ethem Mendeı·es'in avdetine ka 
daı· T-Iariciye Vekilliğine Devlet Vekili Emin Kalafat'ın 
Narıa Vekaletine de Devlet Vekili Cemil Bengü'nün n'

killik edeceğine dail' Hi,vaseti Cumhur trzkeresi 

lnhisarlar Umum Müdürlüğünün 195fi büü;e :-ılı Jlf'sabı 
katisine ait nıutabal{at beyannamesinin sunulduğuna ~laiı· 

Divanı Mnhasebat Rcisliği tezkeresi ( Di,·anı Mnhr.sekı1 
.i'Jncünıeııine ) 

K a.nıyollaı·ı Unllım .\Iüdüdiiğünün 19:55 hiit~c yılı hesabi 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuııa da
iı· Divanı ,\fuhascbat Heisliği t('zkeı·esi (l1ivanı .\{uluısc

bnt Bncümenine) 

Devld Üı·eime ('iftlikleri. l'ınuın .\liidüdüğünün 19;);) 

lıüt<:t' yılı hesabı katisine ait nıntabakat heyaııııanıeshıiıı 
sunulduğuna dair Divanı Muha.sebat Rcisliği tczkeı·rsi 

( f)j,·anı 'Muhasebat Encümenine) 

:3 / 510 Gaziantcb'in Şihcyeaıı malıallesi 22 nuıııaı-alı haııet!< ka
yıtlı Haletoğlu J 320 doğumlu Abdülkadir Göğüş'ün . iliinı 

eczasına çarptıı·ılma.· ı hakkında H:ış\'<:>kfılet 1<'?.kerNıi 

Muamelesi 

Dahili Nizamnaınenin 69 ııeu 

maddesi gereğince hüküııısüz kal
mıştır. 

Dalıili Nizaınnameııin 69 ucu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır·. 

6. V . Hl57 tarihinde okundu. 

(İçtiına : 3) 

Dahili ~izamnarneııin 69 ııeu 

maddesi gereğince hüküınsüz kal
ınıştıl'. 

Dahili .Nizamnamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hüküınsüz kal
ınıştı ı·. 

Dahili Xizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
nnştıı·. 

( Adiiye Encüıııcnine) 17 . V . 1957 tarihinde Hükünwt 
tarafından geri almmıştır. 

3/ 3JJ istanbul ~arıyer Dildar sokak 306 sayılı ha.ncde kı.yıtlı 
Huharreınoğlu J . VIII . 19:~4 doğumlu Ha.yı'i UyPlaz'm 
ölüm cezaımıa çal'ptırılması hakkında Haşvf'kiUet 1·~ zk<'

reis (Adliye l<Jncü.menine) 

1 

(F. : 133 - !çtima : 3) 

~9 . V . 1957 tarihinde 2072 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştiı·. 

(İçtima : 3) 



- 564 -
Ko. Bulasası 

:~/512 lşçi ve işveren sendikalan Ye sendika hirliklcı-:i hakkm
daki 5018 sayılı Kanunun 2 ve 8 nci maddelerinin tdsiri 
hakkında Başveldlet tezkoresi (Dahiliye, Adliye ve Ça
lışma encümcnlerine) 

:3j5ı:3 Oğuzeli'nin Kefenıan köyü 3 numaı·alı hanesinde k:ıyıtlı 
Alioğlu 18 . Vlii . 1936 doğumlu l•'ethi Oğuz'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekalet tezkoresi 

Muamelesi 

Dahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsi.i.z kal
mıştır. 

(Adliye Encümenine ) T~ncüınendedir . 

33/514 . Şarkışla'nın Sizir köyü nüfusunda mukayyet Bekieoğlu 
1383 doğumlu İsınail Gi.i.ı;ıgör'ün, ölüm cezasına çarptırıl
nıası hakkında Başvekalet tezkoresi (Aclliyc l ~tlC'Ünıe -

nine) 31. V. 1957 tarihinde 2073 sayılı 

3/515 Tapulama Kanunun 15 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekaiet tezkeı·esi (Adliye ve Rütç0 enci.iıneıılel'ine) 

3/516 Ankaı·a Üı1ivı:rsitesi 1955 mali yılı lıeısabı katisine ait 
mutabakat beyaıınaınf'sinin sunulduğuna dail' Divaııı .Mu
hascbat Reisliği tczkcl'esi (Di. Yanı Muhasebat Enci:i-

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ıwu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

mC'niııc) Dahili Nizanınaınf'niıı 69 ııeu 
maddesi gereğince hükümsüz kal

3/ 317 

:J; :51R 

!l/519 

Devlf't Ilavayolları ı: ·nının .;\>lüuürlüğünün 1954 mali yılı 
hesabı katisine ait ek ımıtabakat beyannanı esinin ~ ıınul
duğuna daiı· IJivanı }Juhascbat Hcisliği tezkcı·rsi (Di

Yaııı Muhascbat f~ndiııırninc ) 

Devlet Havayoll<ll1 ı:·nıum :.\1üc1ürlüğünün 195.) mali yılı 
hesabı katisine aii nıntabııkat bcyannanıesiniıı sunuldu
ğuna clail' Divanı .\1 ulıasebat l{cisliği trzk!-'ı'esi ( Divanı 
l\'[uhasebat ~~ncümcninr) 

Vakıflar Uıııum .\Iüdüı·lü.ğüııüıı 19:5;) ınal'i yılı h('sahı ka
tisine ait mutabakat lwyannanıcsiniıı sunulduğun.ı clail· 
Divaııı l\luhascbat Reisliği tczkcı·csi ( Dinını .Muh_ıscbat 

Encümenine) 

rınştıı·. 

Dahili Nizanınanıenin 69 neu 
maddesi gereğ·ince hükümsüz kal
ınıştıı·. 

Dahili Nizaınnamenin 69 TIC'U 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

Dahili .:\izanmaınenin 69 ncu 
maddesi gel'eğincc hükümsfu: kal
nıı§tır. 
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No. Hulasası 

3/5:W Van Yilayetinin Özalp kazasından 3~ Yatandaşın bilamu
hakeme öldürülmesi hadiscsinde dalıli olanlar hakkında 

tahkikat yapmak üzere teşkil olunan lHuhtelit Eııcünw
nin vazife müddetinin uzatılınasına dair Teşkilatı Esası
~re ve Adliye encüınenlcrinden ınüı·ekkep Y.I:ulltelit _gnci[. • 
tn<'n mazbatası .. 

3/521 Uazianteb'in Şihe~·caıı malıallesi 22 numaralı ham'de kı·

:ntlı Ha1etoğ1u 1320 doğuınhı Abdülkadir Göğüş'ürı ölüın 
C'ezasına c,:arptırılmııs1 hakkındaki Ba~vekalet tezkeresinin 
geri veril m esin e dail' 

3/522 Ruznamede bulumın Denizli lHebusu Ahmet Harndi San
eaı·'ırı, Türk Ceza Kanumımın 13 ve 16 ncı maddeleı·inin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin encümen~ iadt'
sine dair Adli,ve Enrüınrni Reisliği trzkerPsi 

3/5:23 Yalo,·a Ka ıcalan lşletmr İdaresinin 1954 bütc,:e yılı he
sabına ait raporla bilançosunun sunulduğuna dair Oivaııı 
Muhasebat Rcisliği tezkel'rsi (Divanı Muhasebat Enf'ii
menine) 

3/524 Yalova Kaplıcalaı·ı İşletme Maresinin 1955 bütçe yılı he 
sabına ait raporla bilan~osunun sunulduğuna dair Din
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi (DiYanı Muhasebat Eıı
ciimenine) 

3/525 Yabancı memleketlerden bediye olaı·ak gönderilen inhasar 
maddelerinin yurda ithali hakkındaki kanun layİhasının 
~eri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 

3/526 

3/527 

3/5~A 

Ba~vekil Adnan l\fenderes'in, Pakistan 'a se~'ahati iiolayı

siyle awlrtine kadar Baiivekilliğl' İşletmPlel' \~rkili Sam,·1 
Ağaağin 'nun wkillik rd<'ceğinr dair Riyaseti Cuınln;r 

trzkerrsi 

Sayın mC'lmslardan büzılanııa iziıı 

T. B. M. M . .Reisliği tczkrrcsi 
wı·ilmcsi lıakkındıı 

Kırı:Jehiı· )Iebu.su Osnıaıı Bölükbaşı'ııın teı;ırii ınaı,uni~·e· 

tinin kaldırılmasına dair .Başveldilet tezkeresi 

Muamelesi 

15 . V . 1957 tarihinde :2071 sayılı 

Karar olarak ka bul edilmiştir . 
( lc:tiına : 3) 

17. V . 1957 tarihinde llüküme1 
taı·afından geri alınmıştır. 

(F. : 133 -İçtima : 3) 

17. V. 1957 tarihinde okundu w 
kabul edildi. (İ~tima : 3) 

Dahili Nizamnamenin 69 ncn 
maddesi gereğince hü.kümsüz kal
mıştır. 

Dahili ~izamnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hü.kümsü.z kal
ni ıştıı'. 

27. V . 1957 tarihinde Hükümet 
tarafmdan geri alınmıştır. 

(F. : 135- İ~tima : 3) 

3 . Vl. J 957 tarihinde oknndn. 
(!c;:tima : 3) 

3 . VI . J 957 tarihinde olnmdu. 
(!c;tima : 3) 

~.J- . VI . 1957 tarihinde 2083 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 



No. Bulasası -
3/529 Yalova Kaplıcaları !şletme İdaresinin 1956 bütçe ?ılı ht

sa!bına ait raporiyle bilançosı.mun sunulduğuna daiı· Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (Divanı Muhaseba1 
Encümeninc) 

:Jj 531 

3j!J35 

:J/536 

• 

Çanakkale :Mebusu Safactldin Kaı·anakçı'nın teşı·il ma
suniyetiniri kaldı rı lması hakkında Başvekalet tezkere
si (1'eşldlatı Esasiye ve Adiiye cncümenlerindcn mü
ı·<'kkep Muhtelit l'jncümeuı>) 

Devlet Su lşleı1 lJnıum .\Ii.idüı·lüğünün 1955 mali yılı 

hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeı·esi (Di
vanı Mt1hasrbat l~neümrııine ) 

(iazianü•h'in Şih<•yean mahallrı;indrn HaiC'toglu ,\hdiil
kadiı· Gögüş'ün ölüm er~asına r,uptınlması hnkkındcı 

Başvekalet tezkeresi (A<lliye f~nriimenine) 

tnhisadar Umum Müdürlüğünün 195..J. yılı müteda\il 
sermaye hesaplaı·ına mütaallik hiJftıH:o ilr ınuı·akıp uı

porlarının gönderildiğinr daiı· naşwkftlrt trzkeresi 
( Divanı Muhas<'ha1 Bıı<'Üm<'ııinr ) 

Konya Jfelıusu ~Iekki Keskin, Siinl ~rchusu Suat Hr
<lük ve lstanhnl }1rbusu Seyfi Gög<'n'in tcşı·ii masuni
yrtlt>ı·inin kalclmlması hakkında Haşvekalt>t tezkeı·esi 

('rcşkilatı Esasiyr ve Adliyr !'nc·ii.nırıılrı1ndrıı mürrlı:

kep \'lııhtrlit En('i.inwıw ) 

Malatya }lrbusu }[ehmet Kal'tal'ın t('şl'ii nınsuniyeti

nin kaldırılması hakkında Başvrkftlet tezkeresi (Teş

kilatı Esasiye ve Adliyr ('ll('Ümenlt>ı-iııden mürrkkrp 
Muhtelit Encümene) 

1\filli Korunma J 954 yılı bilan~osunun gönderilcliğine 
daiı· Ba.şvekfıl<"t tezk<"ı·rsi ( l)i,ram .\1 uhasebflt EnC"Ü-

Muamelesi 

lJahili Nizamnameniıı 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal- . 
mıştır. 

XI nci Devrede mcbus seçilmedi
ğinden Hükümete iade edilmiştir. 

( f'.: 1!39-İ~tima : 3) 

Dahili ~i?.amnamenin 69 ııı'ıı 

maddesi gereğince hi.ikümsüz kal
mıştıı·. 

~]ncümendediı·. 

Dahili Xizamnamenin 69 Mn 

maddesi gereğince hükürruıüz kal
mıştıı·. 

Dahili ~izanınamenin 69 ıı cm 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştıı·. 

J~nei.imendedi r·. 
..... ' 

men in r ) Dahili Nizamnameııin 69 ncu 
- ·· --~ı maddesi gereğince hükü.m.sü.z kal-

.,; -·)'"' •) .)<) 1 }[illi Piyango ldar·esinin 1956 yılı bilfm~osunun gönclc· 
rildiğine dair Bnşvekfılet tezkeı·esi (Divnnı Muhose

bat Encünıenine ) 

mıştıı·. 

Dahili Nizanmamenin 69 ncu 
maddesi gereğince 1ıüküınsüz ka1. 
mıştır. 



No. İl ulUası ' ı :Muamelesi -
3/ 538 

3/539 

siuvazcuci Umumiycye dfthil daireıcı'in 1954 ıriall yılı 

hesabı katilerine ait ek mutabakat beyannamesinin su. 
nulduğuna dair Diva~n :M:nhtısebat Reisliği tezkerrsi 
( Divan<J. l\{uhasebat }<jneümeninc) 

Muva.zcnei Umumiyeye dahil dairclcrin 1955 mali yılı 

hesabı katilerine ait umumi mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezker('si 
( Divanı M:uhnsebllt En~ümeninr ) 

3/ 540 Sinob Mebusu Kuri Sertoğlu'nun teşl'ii masuniyeuııııı 

luddırılması hakkında Başvekiilet tezkeresi ( 'l'eşkilutı 

Esasiye V(' Ad1iy(' ('neümen)('ıinden ıni.iı•ekkep ~[uh1rli1 

Encümenr ) 

0;1;)-tJ 'l'oknd :J[c•hıum Hasan Kang:ı ı 'ın teş rii nıasnni.yet.iııi ıı 

kaldırılması hakkında Ba§v<'kalet tC>zkercsi ( 'l'cşkiın

tı Esasiye ve Adliyr rneiimenlcı-indrn mürekkep .\1uh -

Dahili Nizamnamcniıı 69 ııcn 

maddesi gereğince hüki.imsüz kal 
mıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 n cu 
ınııddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

XI n<'i Devrl'de mebus soçilmrdi
ğinden Hükümete iadr edilmiştir. 

(F . : 140- 1c:tima : 3) 

telit Bnc·ünıene ) XI nC'i Devl'ede mebus sec:iım edi-

:1}542 'L'okad ı\fcbusu Ha sa n Ka ııga ı 'ın teşl'ii uuısuniyetiııiıı 

kaldıl'llması hakkmda Başvekalet tezkoresi (Teşkililtı 

Esasiye ve Adliy(' enei.im<>nlerindrn mürekkep 11uhtl.'lit 
Eneümen<' ) 

3/ G-t:1 Bmduı· )'f<>busu Fethi Çelikhaş'ııı teşı·ii ımısuniyetinin 

luı 'ldınlnıası hakk,ındıı Raşvckiilet tezlteresi (TeşkHf.tı 

Esasiy(' ve Adiiye l'neümenlerinden mürekkep .\{uhte!it 

ğinden Hükümete iade ·rdilmiştir. 

(F'. : 141 -lc:tima: 3) 

XI nci Devrede m<>bns seçilmedi 
ğinden Hükümete iade edilmiştir. 

(F . : J42 - 1~tima : 3) 

Eneümene ) Encüm('ndedir. 

3/ 544: Bursa Mebusu İhmhim Öktem 'in 1 eşl'ii ·masnniyctinin 
kaldmlması hakkında Başvckfilet tezkoresi ( 'l'eşldlfıtı 

Esasiye V<' Adiiye ('llci.imenlrrind('n mi.irekl,ep )fuhtdit 

"EnC'ÜffiE'UC) 

0/ 545 1filli Konmına 1955 yılı bilançosunun gönderildiğin<' 

dair Başvekalet tezkcresi ( Divanı Muhasebat Encü-

menine ) 

XI nci Devredr m~bus se~ilm('di
ğinden Hükümete iade edilmiştir. · 

(F. : 143 -l~tim.a : 3) 

Dahili ;.Jizanınameııin 69 lH'U 

maddesi gereğince hiikümsüz kal. 
ınıştı ı·. 



-568-
~o. n ulasa.sı 

!J/546 Tapulama Kanununun 52 ıH·i maddesinin te.fsiı1 hal<-
kında BaşvekaJet tezkeı·esi ( Adiiye Y<' Bi.it<;r rneiı-

menlerine ) 

3/ 5-H '1\>kacl ı\lelmsu Haısan Kangal'ııı teşı-il nıasuniyetiniıı 

kaldmıması haldunda BaşveldHr1 tezkeı·p:si (Teşkilfı.tı 

Esasiyr ve Adiiye eneümenlerindeıı müı·ekkep .\luhtelit 
En('ümene ) 

3/ 548 Cenevre'ye giden Çalışma Vekili Mümtaz Taı ·han'ın tn·dr
tine kadal' kendisine, Devlet Vekili Bmin Kalafat'ın ve· 
killik edeceğine dair Riyaseti Cumhur· tezk0ı·csi 

3/549 Fransa'ya gidecek olan Zintat Vekili (!;sat. Budakoğlu ·
nun avdetine kadaı kendisine, Devlet Vekili Celal Yar
dımcı 'nın Yrkillik rdeePğinr dair Riyasrti Cuınhm tpr.],,,_ 

ı-rsi 

3/5i>O 

3/551 

İlıdas olunan Sanayi Vekaletinr ~Ianisil Mebusu Sarnet 
Ağaoğlu'nun tfı.,·in edildiğir,ıe dair Riyaseti Cumhur tez
ket'esi 

Var.ifc ilr yurt rlıı;ıııa gid<'n Tir<n·pt Vekili 1\bdulla1ı 

Aker'in avdetine kadar kendisiM, Devlet V<.'kili l~min 

Kalafat'ın ,·ekillik edreeğine dair Riyaseti Cumhur te7.ke
resi 

;3j:l5~ Dı>vlPt Vekili Şı>mi 8ı·gin'irı Milli :Niüdafaa Vt'kftlptiıı,.. 

Devlet Vekilliğinf' dP ~'anakkalr }Irbusu .Fatin Hüş i ü 

~r n n ııı r ](•si 

------·------- --

Jlahili Nizamnaınenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsür. kal
mıştıı·. 

Xl nci Df'vredc mebus :se<ıilınecli

ğinden Hükümete iade edilmiştir. 
(F. : lH . 1c:tima : 3) 

:? . J X . J 957 tarihinde oku nd ı ı. 
(İçtima : 3) 

~.IX. J!)fl7 1arihinrle okundıı. 
( İ<:tiına : 3) 

• 

~. lX . 1957 tıuihiııde okundu . 
(1 çtima : 3) 

:2 . IX . 1957 taı·ihindr okundu. 
(1r,tima : 3) 

Zolu'nnn ta~rin edildiğinr dair lU.nlsC'ti Cumhnr tezkt>re_,;i 2 . IX. 1957 tarihinde okundu. 
( İçtima : 3) 

3/553 Vazife ile yurt dı~ına g'İdı>cC'lt olan Ziraat Vekili Esilt 
Budakoğlu'nun avdetine kadar krndisinr , Jkdet VC'l{ı,ı 

Cf'lal Yardımcı'nın Y<'killik edf'(•eğine dail' Ri.vaseti Cum
h nı· tezkeresi :2. IX . t957 tar·ihinde okundu. 

( İr,tima : 3) 
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İÇTİMA : F. 

No. Rulasası 

4/ 1 Ar.''o ıı Karahisar rski nı<'bmnı Bekiı· O_vııaganh'nııı. 1 mı
nHıı·alı }lnvakkat Arzuhal EııriimPııinin 20. VIJ . J9;;ı 

taı·ilıli Haftalık Karaı· Crtvrlindrki 986 sayılı Karawı 

l ~m nın i IIe_vrttr görüşü] ınrsiıw <la ir ( ..\.ı·zuhal Eıwünw
niıw) 

4:/ 2 Afyon Karahisaı· l'ski :Ylt'husu Bt>kir Oynaganlı 'nı n, Aı·

znhal ~Jnrüm!'ninin 26 . Xl . 1 H51 tarihli Haftalık Karar 
Cctl'eliııdPki JO-J.2 sa~·ılı Kanırın l'ınumi Hr.''ettr göı•ü. 

ı)Ülıııesinr dair takril'i (~\rzııhal l~nrüınenine) 

-J.j:3 Ağ·ı · ı Nıki M0hnsu Mü~üık Aktaıı'ııı, Arzuhal ı.;neiiıneni

nin J3 . 1 . 1950 tal'illli hat'talık lmı·ar eetYclindeki ~836 
sa:\'llı Kaı·ann Uınrımi fTr.'·rt!c görii~ülnwsinr daiı· takı-i ı i 

Muamelesi 

8. XII . 195-J. tarihindr reddine 
dair Arzuhal Eneümcni mazbatası 
kabnl cdilmiı:ıtiı·. 

(K : 11- l<:tiına : 1 ) 

10. XII. 195-J. tarihindr reddine 
dair Arzuhal l<.:neüınrni mazbatası 

kabul <'dilmiı:ıtil'. 

(E . : 16 · l<:tima: ~ ) 

( AL'znhal Enrüııwninc ) ;) . T . ] 955 tarihinde 187:2 sayı lı 

.J. j -+. .\nkaı·a ..\febusn 8<'~·fi Kurtbek'iıı, Arzuhal Bneüıııeniııiıı 
H~ Y. 19!13 tarihli lıafi.alık karar rrtwlinclelü 5983 sayılı 
Kararın l'nıumi Ilı:-yett<' göı·ü'iiilnwsinr üair takriri (..\r
whııl J•;neii nwııiıw ) 

-J. ji) "\nkar·a :;\ifrhnsı.ı Seyfi KUI'tbck ' iıı, "\rr.uhal .l!}neünıeniıı i n 

ı 1 . V . 1%3 tarihli haftailk karar eetwlindeki 5985 ~:~a-

yılı Kanırın Fnıuıııi Hr_vett<' göri.i~ülmesine dair 1akriı·i 

Karar ola:rak kabul edilmiştir. 
( İ(:tima : ı ) 

:2:.? . XII . 1954 tarihinde ı R6fi sa
yılı Karal' olarak kabul <'<lilmüı

til'. ( !(:tiına : J) 
. . ... 

' 

( ..\rzulıal ~JnriimPniıw ) 10. Xll. 195.J. tarihinde 18!)7 sa-

-l / 6 Antalya ::\Tehusu .Alınwt Tokufi'nn, Anmhal Eııeüıııeniniıı 
11 . Xl . 1953 tarihli haftı.ılık kanır ret,·elindeki 7377 sı:ı

.' · ılı · Kararın l Tımımi J fr.,·ctte gÖl'tüıülnwf>İne dait• lakriri 
CA r·zııhal l~ıwünırııin e) 

• 

yılı Karar olarak kabul edilmi!)
tir. ( İc:tiına : ı) 

1 O. XlJ . ] 95± tarihiııdl' reddine 
dair Arzuhal Bne.ümeııi mazlıatası 
kabul edilmiııtir. 

(E . : 15 -lt;tima : 1) 
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N-o. Huluıısı 

4/ 7 Bilecik eski M('btum İsınail Akşit'in, Arzuhal [i}ncünır

ninin 8 . V . J953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5981 sayılı Kaı·aı'ln Umumi Heyette görüşülmeıriııe dair 

takriri ( Arzırhal Encümenine ) 

4/ 8 Denizli }l<>busu Baha Akşit 'in, Aı·zurhal ~~ncümı>-niniıı 

ll . XJ . 1953 tal'ihli haftalık karar· cetvelindeki 7379 
. sayılı Kararın Un:ı.umi Heyette göriişülmrsine dair taiJn·i

ri ( Arımhal .Eııeüml'nine ) 

4/ 9 Erzurum Mebusu Bahadu Dülgl'r 'in, Arzuhal l•jncÜml'
ninin J . Vll . 1953 tarihli haftalıJ~ kaı·aı· cı:>tvelindPki 
6438 sayılı Kat·arm LTmumi H<>.vrttE' görüşülm('.<ıine dcıir 

takrir1. (Arzuhal J<;n<'ÜmPnin<>) 

4/ 10 Erzurum )febu..;u Bahadır· J)iilg-eı·'in, Anmhal Encümeni -

.ı; ıı 

nin ~ . VIJ . l95!J tar·ihli haftalık knı·ar ertvelindrki 
6.ı80 sa;vılı Karaem l' mum.i H<>~'<>tiC' g-öri.işiilmN>inr ihıir 

takriri (Arzuhal ~Jn<'Ünwninr ) . 

}jrznrum 1\Iebusu Bahadn· Dillger 'in, .\t>zuhal l~ııC'iinwrıi- • 
nin 8 . VI1 . 195:~ tarihli haftal·ık kanır Cl'tveJindı:>ki 

6524 ısayılı Karm1n l'mumi HC'yC'ttl' göriiı;iilmrsinr dair· 
takriı·i (Arznhal En<"Ümı:>nine ) 

4/ 12 Br:mrı.nn }Iebu~u Bahadıı· Diilgrr'in, Arzuhal 8nei.imı:>ni
nin 12 . rJJ . 1954 tarihli haftahk kaı·ar cetvelindi'ki 
B258 sayılı Kararın (Tmumi Hry('ttC' görüşülmı:>sinr duir 

4/ 13 

takriı'i ( Aı·zuhal l<Jncüm<>rıinr ) 

l~r·zıHmn c•ski :\Iebusu Fchmi Çobanoğlu 'nun, Arzuha'l 
Encüm.eninin 1 . Xl . 1952 tarihli hafta:lık karar cetvı:>
lindeki 4088 sayJlı Kararın Umumi Hr.vette görüfiiilnı('-

sine dair takriri (Arznhal Bncümcnine) 

• 
• 

Muamelesi 

23. HI. 1955 tarihinde Arımhal 

~incümC'ni mazbatası kabul edil
mil)tir. (E. : 35 -l~ima : 1 ) 

1 . XII . 1954 tarihinde reddine 
dair Arzuhal Encümeni mazbatası 
kabul edilmiştir. 

(R : 9 - t<:tinıa : 1) 

2B. I. 19fi5 tarihinde Arzuhal Bn
clim<"ni mazbatası kabul edilmiil-
1ir. (K:32-fc:tima:l ) 

5 . 1 . 1955 tarihinde 1873 sa:vılı 

Karaı· olarak kabul rdilmiştir. 
( İc:.tima. : 1) 

5 . T . 1955 tarihinde Arzuhal l<Jn
c•ümı:>ni ı:naıbatası ka:bul edilm.il'!
tir. (E. : 29 - !c:tima : 1) 

26 . Xl . 1954- tarihinde reddine 
daiı· Arzuhal Encümeni mazbatası 
kabul. edilm.iı:ıtir. 

(K : 3 -lçtima : 1) 

23 . 1 V . 1955 tarihinde Arzuhal 
~~ncü m eni mazbatası kabul edil 
mi~tir. (E. : 43 -İ{}tima : 1) 



-Ml-
o. Jrulasası Muamelesi 

-t j l.J. Amasya. eski Mebusu '1\Iu~tafa Zercn'in, Emekli birinC'i 

sınıf askeri öğretmen Cemal Clökdağ'ın vaki müracaatı
na Arzuhai Enei:imeni Reisliğ•ince. verilen cevap hakkın-
da 1 akı·iri (Arzuij-ıaJ Encü.mrninr) 10. I . 1955 tarihinde sahihi tara

fından geri alınmıştır. 
(F. : 8- 1çtima : 1) 

4/ 15 8rzurum :.\lcbuısu Sa.'hti lüduman'ın, Arzuhal Encünıe-
nının J . Xl . 1952 tarihli haftahk karar cetvelindeki \ 
!i125 sa~· ılı Kaı·arın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
tahiri (Arzuhal Encümenine) 26. XI . 1954 tarihinde reddine 

..J./ 1 6 Eslriı:;<'hir :.\Ie'husu Hasan Polatkan 'ın, Arzuhal E ncüme
ninin 5 . 1 . J95~ tarihli haftalık kaı·aı· eetvclindcki 
;)133 sarılı Kararm lTmumi Hr~rpttc g·örü~ülmrRiıır dııil' 

-1/ 17 

takı·iri (.\.r·zuhal Encümrniıw ) 

~~~kiı;C"iıiı- :.\Iebnsu Hasan Pola.tkan'ııı, Arzuhal J•;ıwüınr

ııiniıı 1 G . ll . 1953 tatihli haftalık karar eetv<'liııdı:>

ki ;)JRR sayılı Kararın tTmumi Hryp(tt• giirüşiilmNıinr 

<laiı· t ahiı·i (Arz n hal l~nc•iiınl'n inr ) 

..J.j iH Eskişehil' eski :.\frbusu }Lrl'lnını lsnıail Hakkı (\:-,· ik'iıı, 

ll J ııumınalı :.\lnvakluıt Aı·zuhal Bncünıcninin l5.li 1. 
1950 taı·iMi hanalık kanıı· <·etvelindeki 212:3 ~ayılı 

Knnıt·ııı l ' mnnıi Hryrttr giiı·üşi'ılıııesiıı<' (lair takı'iı·i 

4jJ9 l<:<'l eski .\lchnsn Şahap 'L'ol'uıı . . Aı·zuhal l<}ıwiin.ıenin}n 
J:i . ll . l952 tal'ihli haftalık kaı·ar <'etvrlindeki 14:36 
sayılı Kaı·nı·ın Umumi Heyrttc göri~ülmesilır dair tal<-

l'iı·i (AI'zuhal En('iimenim•) 

..J.j 20 l<:el psl<i ~[ebusu Şahap 'L'ol'uıı . .Arzuhnl gneÜın(>niııiıı 

1:1 . lL . 1952 tarihli hartaılık karaı· cetvelindeki l4G6 
sayıh Kararın Umumi Jlryettr göü.ı.·şülm<'sinc daiı· tak

l'iri (Ar·zuhal J~nctümcninc ) 

, dair Arzuhal Encümeni mazbata<ıı 
kabul edilmiştir. 

(E. : 4 -İ<:tima : 1) 

17. XII. 1954 tarihinde 1R62 sa
yılı Karar olaı·ak kabtti edilmilj
tir. (İt::tinıa : 1) 

J • 

~~ . Xll . 1.954 tarihinde 186'-1: sa.
yılı Karar olarak kabul edilmiş-

1 i ı·. (lçtima : 1) 

15 . VIII . 1956 tarihinde 2027 sa

yılt Karar olarak kabtti edilmiıı

tir. (İçtima : 2) 

13. Xll. 1954 tarihinde 1859 ~
yılı Karar olarak kabul edihni~
tir. (İçtima : l ) 

7 . I .1955 tarihinde Arımhal En
cümeni mazba.tası kabul edilı:ni§
tir. (E. : 28 -İçtima : 1) 



-572 -
No. I-Iulasası 

4/21 İ<~el rski .vl<>husu ~ahnp Tul'uıı. Aı·zuhal lj~ıH'Linı~ı.iııiıı 

26 . Il. 19!>2 taı-ihli hnftalık kaı·aı·. <·rivelindeki 148D 
sayılı Ka r·arın Pmumi Heyrtte g·örüşülmesinr dair· tak,ı·i 

ı·i (.A ı·zuhal l~ııcünıenin<•) 

+/22 İ<:<' l eski .\IPlmsu Şahap 'rul\ın , Arzuhııl En(:i.imeniniıı 

26 . I 1 . 1952 i arihli haftalık karar <•etvelindeki 1532 sa
yılı Kanmn Fınunıi Jlc•;y·C'tt c g-öı·üşülnıesine dair takdı-i 

Muamelesi 

ı . Xll . 1954 tarihindr 1850 sayılı 
K arar olarak kabul rdilmiştir. 

( İc:tima : 1) 

(Ar·znhal f~ıwümeııinr ) J . XII. 1954 tal'ihindr 1851 sayılı 
· Karae olarak kabul edilmişth. 

( İc:tima : 1) 
4/ 2:3 lc:rl eski ~Jl'husu Şahap 'l'ol'uıı, A ı ·zuhal ı,_;ncüınPninin 

5 . V. 1952 tar·ihli haftalık kar·aı· <·Ptvelindeki 18!)9 sa
yılı Karaı:ın Um n mi Hey('tie görüşülmesine dair· 1 ;,luir·i 

( Arzuhal En<· ii menine ) 17 :X lT . 195..J: tarihindr reddine 
dair Al'zuhal Encümrııi nıar.hatası 
kahnl rdil mi~tir. 

(K : 25 -1(:1 ima : ı) 

;)/2+ tstanhul J[<•husu 1la<li llüsmnn'ııı. Arzuhal l~ııcüın• ' tÜniıı 
26. ll . 1952 tıırihli haftalık kaı·ar <"etvelindeki 1489 sa
yılı Kar·aı·ın 1:ımımi Heyctte g-öı•iişli.lm<'sine <laiı· t:oluiri 

4/ 26 

• 

( Aı·zuhal EncüınC'ııinr ) ı . XJI . J 954 tarihinde 1850 sayı! ı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 

tsüınbul ~febusu Hadi llüsnıaıı'ııı. Arzuhal ~ncünıeninin 

26 . H. L9fı:ı tal'ihli haftalık kaı·aı· eetv<'lindeki 15'J2 sa
yıl ı Ka r·ar·ın l rırıumi l l<'Y<'i tC' p;öı·üşülmesin<' dair talni

ı ·i (A rzuhöal EııeünH'niıw ) 

İstanbul :\ol<• h u su Hadi Hüsınaıı 'ı rı. A ı·zuhHl Encümeninin 
5 . V. 1952 tal'ihli haftalık karar cetvelindeki 1899 sa
yılı Karann Umumi H<'_,·rtte göı·üşülmrsinc daiı· Lilniri 

cr ı,:iiına : 1) 

ı . XU. 1954 tarihinde 1851 sayılı 

Kaı·ar olarak kabul <'dilmiştir. 

(lçtima : 1) 

(Al'zuhal Encüm<'nine ) 17. XII. 1954 tarihind<' reddine 
dııiı· Arzuhal Bncümeni· mar.batası 
kahnl Pdilmiştir. 

( 1~. 25 -1<:fima: 1) 

4 '2.7 tstanbul }l<'lnısu Hadi Hüsıııan'ııı, _Aı·zuhHI ~n(·Ümeninin 

:) . 1 f . 195:-J 1 H I'İh li hafta! ı k kaı·ar· <•rtveJindeki 53:-~8 sa
yılı Kanmıı l 'rııurni HC'yettr Clöt'üşülm<'sine daiı· t < .kı·iı·i 

(Ar·zuhal Encümcnine ) :!:!.XIJ. 1%4 tarihinde Hl65 sa

yılı Kat·aı::, olaı·ak kabul edilınü-ı

tir. (1c;tima : 1) 

f 
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:J/28 1stanlıul .\Jcbusu Hfıdi Hü.sınan vr ~iircl Mebusu .\lelıı1H't 
Daim ~üalp'in , luzuhal Eneiinıeninin 8 . Y . 1953 taı11ı
li haftalık karaı· cetvelindeki 5982 sayılı Kararın lT ıun
mi IIeyctte p:öri.işülnıesiıH' <laiı· üıkı·iı·i ( .Aı·zuhal Encii 

ıııeniıH' ) 

5/29 !stanbul .\Iebusn Hadi liüsıııaıı Ye Siird .\1Pbusu .Jlehınet 
Daim Süalp'iıı, Arzuhal Encüıııcııinin 8 . Y . 195:3 tar·ih 
li haftalık kaı·aı· cetvelindeki 598J sayılı Kaı·al'ın Umu
mi lfeyettc göri.i.şiilnıesinr <la i ı· takı·iri (A rzuhal 1-~ııeü

nırııine ) 

4/30 İstanbul ilfebusn Hadi Uüsman·ın Aı·zuhal Enciimcniııiıı 
1 . XI . 1953 tarihli haftalık kanıı· retnliııc1eki 6525 sa
yılı Karann l"ıııuıııi Hey!'tt<' giiı·üşülıııesiıH' dair t ,ı krid 

Muamelesi 

~9 . Xl . 19fi4 tarihinde tS-ıR sa~·ılı 

Karar olarak kabul <•dilmüıtir. 

( lı:tima: 1) 

:!:.?, . XJt. 195-! tarihinelP 1R66 f>a

yıh Karar olarak kabıli edilmiş

tir. ( İçtima : 1) 

( Arzuhal gııcüıneniıı<' ) 8. XII. ]954 tarihinde 185-! sa~·ılı 

4/;~ı Kars <'ski .\Jebusu ..~.\kif L•;yicloğan 'm, Arzuhal 8ııt'Ü.I1H'

ııinin 9. Y. Hl49 tar-ihli haftalık karar ceh·elincleki 2120 
sayılr Kaı·aeııı Umumi Hcyett<' göı·iişi.ilnwsine daiı· tı:ık· 

Kaı·ar olarak kahıli edilmiştir. 
( İçtiına : I ) 

l'iı·i (Arzuhal l~nciinH'ııiıır ) :2R. I .1955 tarihinde Hmı sa:nlı 

4/32 Kastamonu eski ~Iebusu Hayri Tosunoğlu 'nun, Arzuha 1 
Encüıııeniniıı 20 . 1 . 195-ı ta ı·ihli h artalı k karar c·etnlin
ılrki 7754 sayılı Kal'aı·ın Cıııuıııi Hı>rette g·örü~ülıııesine 

Karar olarak kabnl cdilıni§tir. 

(İı;tiına : 1) 

clair üıkl'iri ( .Aı·zuhnl J~ııt'Üını:'ııiıw ) 13. XII .1954 tarihind(' rcddiıır 
dair ~\.rzuhal Enci.imeni mazhatası 
kahul eclilmi~tir. 

4fl ;~ J\astaınomı .\Iebnsu }[uzaffeı· Ali 1lühto'nuıı. Aı·ımhnl 

l~n('Ünıeııiniıı J7 . ll . 195-l- taı·ilıli haftalık karaı· ''rt\'<'
lincleki 785:3 sayılı Kaı·aı·ııı l'ıııunıi lleyett<• g-Öl'i.işi.ilııH'

sinr daiı· takı·iı·i ( Arzuhııl l~neiiıııeııiıır ) 

4/34 Kütahya ~Jebusu Ahııwt lhsaıı Oüesoy'uıı, Aı·zuhal Eıı
cüıneninin 9. Xl. J95;) taı'ilıli haftalık kanır cetv('liııde
ki 6967 sayılı Karann Umumi UeyPtt(' göı·üşülı ·tt•siıw 

(E. : 1 R - 1 ~tima : l ) 

7. l . 1955 tarihinde 1876 sayılı 

Kaı·ar olarak kabul t•dilıniljtir. 

(İçtiııuı : J ) 

clail' takriri (Arzuhal Eııci.inıcııiıH') 8. XII . Hl54 tarihinde reddine 
dair Arzuhal Encünwııi mazhatası 
ka bııl eclilmiııtir. 

( 8. : 12 -lı;tinıa : 1) 
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4/35 Kırşebiı· eski i\lebusu Rifat Özdeş 'in. Arzuhal Eıtı.;Üme

niniıı 22 . I . 1954 tarihli haftalık karar cetvcliHdeki 
7852 sayılı Karaı-ın Umumi Heyctte g·öı·i.işülınesinl:! daiı· 

takrif'i ( .Arzulıal Eneüınenine ) 

4/ 36 Kocaı>li eski Mebusu . lsmail R.üştü Aksal'ın, Arzuhal En
cümcninin 9 . V . 1949 tarihli haftalık karar cetYeliııdcki 
2225 ve 2226 sayılı kararlarının Umumi Heyettr gorüşul
me.<>inc dair tahiri (Arzuhal Bııeüıneııine ) 

4/37 Konya )!ebusu Hidayet Aydıner 'üı Arzuhal Encünwnı
nin 6 . VI . 1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki ~51 .) 
sayılı Kaı·arın Umumi Hcyette göriif)ülmesine dair lahi ı i 

Muamelesi 

5. I . 1955 tarihinde 1874 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : J) 

8 . XII. 1954 tarihinde 1855 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İı;tima : 1) 

( At·zulıaJ Bneiiınenine) 1.7. XIl. 1954 tarihinde 1861 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş

tir. (lçtima : 1) 

4/38 Afyon Karahisar .:\Iebusu )furad Ali Ülgen'iıı, A.rzulwl 
Bncünıeninin 18 . V . 1951 tarihli haftalık kaı·ar eetw
liudeki 633 sayılı Kararın Umumi He.n•ttc görüı)iil ınesine 
dair takriri (Arzuhal J~ncümeninc) 8. XII . 1954 tarihinde reddiıw 

dair Arzuhal Encümeni mazbatası 
ka bul cdilmi§tir. 

4/39 ~\.fyon Karahisar ~1ebusu :Murad Ali Ülgen 'in Arzuhal 
Hncümeninin 9 . I . 1952 tarihli haftalık kaı·aı· cetv<'lin
clcki 1304 sayılı Kararın Umumi ll c.vette görüf)ül;n<'siıw 

(K : 13 -1ı;tima : 1 ) 

dair takriri ( Arnı hal EncÜnı<'ninc ) :3. X ll. 1954 tal'ihinde 1852 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

4/ JO 

4/ H 

Afyon Karahisar }Iebusu ~Iuı·ad Ali Ülgen 'iıı , .Aı·znhal 

Bncümeninin 9 . J . 1952 tarihli haftalık karar eehel i!ı · 

deki 1305 sayılı Kararın Umumi He~rette görii~ülmesinn 

dair takriı·i (Ar:r.uhal f;incümeııine) 
. ' 

Afyon Karahisar :Mebusu 1\lurad Ali Ülgcn'i.n, Ar·zuhal 
Bnci.imeninin 3 . HI . L954 tarihli haftalık karar cetYcli n
deki 8024 sayılı Kararın lJmumi He,vette görü~ülmesiıw 
dair takriri (Ar;-mha1 l<}neü.meninc) 

( İ<;tima : l ) 

3 . xn . 1954 tarihinde 1853 sayılı 
Karar olarak kabul edihni~tir . 

( İ<}tima : 1) 

:!:l . Xll . 1954 tarihinde 1867 sa
yılı Karar olarak kabtti cdilınilj
tir. ( İı;tima : 1) 
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. Hul8BaMı . ;;. 

Afyon Karahisar Mebusn Murad Ali Ülgen 'iıı , Aı zulwl 
I!Jncümeninin 12 . III . 1 954 tarihli haftalık karar cetw-
lindeki 8034 sayılı Kararm Umumi Heyette görüşülmesine 
dair tahiri (Arzuhal .Nnciiınenine ) 13. XII. 1954 tarihinde 1860 sa

yılı Karar olarak kabul edilmiş

tir. ( İ~tima : 1) 

4/ 43 Afyon Karahisar Mcbusu .Murad Ali Ülgcn'in , Arr.ulıal 
Encümeninin 12 . III . 1954 tarihli haftalık karar cetw
lindeki 8281 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takı·iri (Arwhal Encümeııine ) 

4/ 44- Afyon Karahisar :ıvı:ebusu }furacl Ali Ülgen 'in , Ar7.U1Htl 
Bncümeninin 1:! . TII . 1954 tarihli haftalık karar cetn
lindeki 8282 sayılı KaParın Umumi Heyette görüşülınesiıı(' 

:!:! . XII . 1954 tarihinde 1868 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş

tir. ( İı:tima : 1) 

dair takriı·i (Arzuhal BncÜmC'niıw ) 2~. :XII. 1954 taı-:ihinde 1869 sa 

yılı Karar olaı·ak kabul edilmi~

tir. ( İı;tiına : 1) 
4/ 4.) Afyon Karahisar :Hebusu Murad Ali Ülgen 'in , Al'7:uhal 

Eııcüıneninin 12 . III . 1954 tarihli haftalık katar cetne
lindeki 8284 sayılı Kal'arın Umnmi Heyctte görüşülme · iııe 

dair takriri (Arzuhal Encümenine ) 

4/46 Afyon Karahisar :Mebusu ~Iuı·ad Ali Ülg·cn'in, Arzuhöl 
l!;ııcümeninin 12 . lll . 1954 tarihli hat'talık karar retYe
lindeki 8290 sayılı Kararın Pmumi He~rette görüşi.ilmesinı:> 

..., . 
:3:3 . XII . 1954 taı·ihinde 1870 sa
yılı Kal'ar olaı·ak kabul edilmiş

tir. ( İ~tinıa: 1) 

dair takriri (Arzuhal Encümeninc) 32. XII . 1954 tarihinde 1871 sa
yılı Karar olarak kabul edilmi~

t.ir. ( İı:tima : 1)' 
4/-±7 Kütalı~a eski Mcbusu Besim Besin'in AT'zuhal Bncünwni

nin 1 . XI . 1952 tarihli haftalık karaı· cetwlindC'ki 391i:ı 

sayılı Kararın. Fmumi HC'~·C' ttc' goörüı;ülınesine rlair takriti 
(Arr.ulıal EncümeııiııP ) :!!) . Xl . 1954 tarihinde reddin{> 

dair Arzuhal Encümeni ınazbatası 
kabı.ı l ed ilmiştir. 

4/48 Manisa }lebusu :Niuzaffer Kurbanoğlu'nun Arr.uhal J<;n
cüıncninin 1:! . IH . Hl5..J. tarihli haftalık karar eelvelirı
deki 8278 sa.rılı Kararııı Fmumi Ilc.vctte göri.ü;iilınesiıw 

(E. : 7 - İ<:tima : 1) 

dair 1ahil'i (Arzulıal l~n cüıneninC') 13 . XH. 1954 ta.rihinde reddine 
dair Arzuhal Encümeni mazbataı,n 

kabııl <'dilmiştir. 
(.f<j . : J !l - lı:tiıua : 1 ) 
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-1-/ Hl .Jfanisa eski .Jiehutıu Hl'l'ik ~e,·kd iıı('P'nin, Jl ıın:nanılı 
.:lin yakkat Arzuhal gneümeniniıı 13 . Vl 1 1• 1951 1atilı]i 

haftalık karar crtwlindcki 8-!8 sayılı Kararın lrnıunıi llı'-

,V<'ttr görü~ülın<•sinc clai1' takril'i (An:nhal l~nciim c'ııin" ) 29. Xl . Hlf)..J. tarihinde JS-1-9 sa~· ılı 

Karar olaı·ak kabul edilnıüıt iı·. 

( İ<:tiına : 1) 

-1/50 ;\lanisa Pski }Jebuı-:u Hrfik Şed<ı>t lnrı•'nin .\n~nhal l•}n 
rümeninin 20 . n~ . 1953 tarihli haftalık karar crtwlirı
<lPki fi751 sayılı Kararııı l ·nıuıni 1 (pyett<· g-öı·ü~ül ıııesiııe 

daiı- takriri (An:ııhal l!]nc·i.iınrninı> ) 

4/ 11 }Ian isa eski }J Phıısn Refik :)ed<ct j nce 'nin Arzu lı al l•}neü
ıneniııin ll . V . J%:3 taı·ilıli lıaflalık kaı·ar cet\'rliııtlPki 

0984 sayıh Karaı·ın l · ıııuıni lle:vettı• g-öriiı;ülııw~iıw clııır 

:.!5. JV. IH56 tarihinde 1963 sa)• ılı 

Ka nu· olaı-ak kabul cdilıııifıt il'. 
cJ<:tiını : 2) 

takı·iri ( Arzuhal l~nrüınrııiıw ) 1 G . ll . El:}!) tari hinclr 193G sa) -ılı 

4/ 32 }[anisa eski MYIJtum Rrrik Şevkrt lııc<'' ııin Atzulıal Eıı

ı·üıııeniııin ı:ı . xr . 195:l tal'ihli haftalık kanıı· ı·etvc•

limlcki 7.)82 ı-ıayılı Kanll'ln ( " nıuıni lf<'yette giiriiııülnı r-

siıw dail' takt·iı·i ( Aı·zuhal l~ıwliııırııiııe ) 

4/ :J ;J .\lııııisa :\le)ıusu ~udi ;\lıhc:ıoğ· lu·nuıı Ar zuhal J·;ıwi.iııH'

ııiııin 1 . XT . ID52 tal'ihli haftalık kamı· ı'<' İ\'l'liııd<' ki 

..J.4;JJ sayılı Kaı·anıı l · nıunıi ll<•ydtı• g·öı·üşi1lnH'ı-ıiıw dail' 
takr·iı·i ( Aı·zuhal Eııf'iimeııiıw ) 

,\lanliıı c•ski .\f <' lnısu K\' nıal 'l'ii.ı·koğlu'mııı Aı·zuhal l<}n

ı·liıneninin ~O . J . 1954 taı-ihli hal'talık kal'aı· <·Ptvl'liıı

deki 7756 sayılı Ka t'l1l'lll rınuıııi ır ey<'ttr göt·i.i~ül 111('Slll(' 

dair tnkı·iı·i C\ı-zuhııl l~neiiırıcniıı <') 

.J. j :-i.) :\'iğd e ı·~ki ;\lelıusu llıtlil .\'lll'i Yuı·dalml 'un Arzuhal 
J~nciiı!H'niıün ll . Xl . 1 95:ı tat·ihli haftalık lnu·al' <·<'t
velindeki 7:l77 Hayılı Kanıı·ın Unıuıııi liPy<'tte g-örü~l'!l-
nıcı;ine dHir takı·iri (A ı·zuhal !!}n('Üllleııiııc ) 

Kantr olarak kahul cdilnıi~tir. 

(!ı;t ima : 1 ) 

7 . 1 . 195!i tarilıindr 1875 sa~·ıl ı 

Karar olcıı·ak kahnl edilmiştir. 

(lc:tima : 1) 

I !i. xıı. 185-1- tarihinde redcliıır 

ılaü· Arzuhal Bııcünırııi nıar.hata:-ıı 

kahu l cdilıni~tir. 

( K:~:.!- l<:tiına: 1) 

~- \~.IH;);) taı·ihin<lr J!)..j.:j sayılı 

Karaı· olarak kabul edilmüıtir. 

(İc;tima : 1) 

10. XLI. Hl:'i.J. tarihindr redeline 

dair Aı-zuhal Encümeni ınazhatası 

kabul edilmi~tir. 
(E. : Hi -l~tiına : 1) 
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4/ 56 ~iğde eski :Jlchusu X cc ip nilge 'ııiıı Arzu ha 1 gncümeLi
nin 1 . XI . 1952 tarihli haftalık kanır ceb·clinılcki 

4809 sayılı Kural'ın Cnıuıni Heyctte g·örüşülinesine ddı · 

Muamel~ 

takl"iri ( Aı·zulıal Encüıneninc ) :!2. XII. 1954 tarihinde Arzuhal 
Encü.meni mazbatası kabul edil
miştir. (E. : :!7 · İçtima : 1) 

4/ 57 Rize ~Iebusu .İzzet Akc:al 'ın Aı·zu hal Encüıneniniıı 
:~ . Lil . J 954 tarihli haftalık kaı·ar cetvelindeki 8035 
ı:;ayılı Karaı·ın Umumi Heyette göı·üşi.i.lınesiıll' daiı· tak
rid ( Aı·zuhal l<Jneiüuenine ) 

4/ 58 Seyhan )[ebusu Sinan Tekelioğlu'nun Arzuhal Encüme
ninin 5 . I . 1954 taıihli haftailk karaı· cetvelindeki 
5128 sayılı Kal'ann Umumi Heyeti(' g·öl'iişülmesiue dnir 

21 . I . 1955 tarihinde 1878 sa;ph 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(lc,:tima : 1) 

ta~riri (Aı·zuhal Bncümenine ) 15.. XII. 1954 tarihinde reddine 
da.ir Arzuhal Encümeni mazbatası 
kabıı.J. edilmiştir. 

CE. : 24- tçtima : 1) 
4/ 59 Seyhan )iebusu Siııau 'l'ekelioğlu 'nun Aı·zuhal Encüıue

ninin l . XI . 1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
~867 sayılı Kaearın Umuın.i HeyettC' göı·üşülmesine <h.it· 
takı-iri (Arzuha1 Enciimenine ) 

"ı. ( ' ·, ı 

8 . XII . 1954 , tarihinde reddine 
dair Arzuhal Encüıneni mazbatası 
kabul edilmiştir. 

(E . : H- İçtiına : 1) 
4/ 60 Seyhan i\Iebusu Sinan Tekelioğlu'ııun :J!uvakkat Arzu. 

hal Encünıeniniıı 20 . IJJ . 1952 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 1440 sayılı Kaı·arın l·nıuıni Heyette g·öri.i-

4/ 61 

şülmcsinc clııiı· takıiıi. ( Aı·zuhnl l~ncüınenine ) 15. XII .1954 tarihinde reddine 

dair Arzulıal Enetimeni mazbatası 
kabul öailmiştir. 

Tokad eski · .\lehusu Sıtkı Atanç'ın. Arzuhal Encümeni
ııiiı 18 . I . .1954 tarihli haftalık karaı· cetvelindeki 
7699 sayılı Kararın Umumi Hcyette göı·ii.şiilmei\ine dair 

· (E. : 20 · İt:.tjma : 1) 

ta kdıi (A.ı·zuha~ Enciimenine ) 24. I. 1955 tarihinde Arzuhal En
cüıneni ınazbatası kabtti edilmi§· 
tir. (E. : 31 - İçtima : 1) 

4/ G2 Trabzon eski ){ebusu Salih Bsad .liperen'in Arzuhal 
Bncii.mcninin 5 . V . 1952 tarihli haftalık karaı· cetve
lindeki 1899 sa.yıh Karaı-ın l ınuıni IIcyette g·öri.i.ljiUıne· · 
sine dair takıi.ri. (Arzuhal Bııcümeııine ) 17. XII. 1954 tarihinde reddine 

dair Arzuhal Encümeni mazbatası 
kabul edihniı;ıtir. 

(E. : 25. İ<:tiımı : 1) 
.• ,: · -· . 
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4/G:J l _'"rfa eski :\Jebusu l{eşit Kemal Timiroğlu'nuıı, Arzuhal 
Eııeüıneııiııin 13 . II . :ı 952 tad.l1li haftalık ka ı·a l' cetve
lindeki 1475 sayılı Kararın Umumi Hcyette görüşülme-

sine dair tahiri (Arznlıal Encüınrninc ) 15. VII. 1954 tarihinde reddine 

dair Arzuhal Eııcüıneni muzbatası 
kabul edilmiştir. 

4/ 6-1- T; da eski ::\Iebusu ~ ccdrt Ar:anal 'ın , Arzuhal Bncüınc
ninin 26 . II . 1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
l-1:79 sayılı Kararın Umumi Hcyette görüşülnıcshıc dair 

(E. : 23 - lçtima : J ) 

takriı·i (Arzuhal Encümcninc ) J5. XII. Hl54 tarihinde reddine 
dair Arzuhal Enciimeni muzbatası 
kabul edilmiştir. 

4/ 63 Zonguldak eski ıııelıuslan J<'ehıni Aı::ıkgöz ve Rifat Si
vişoğlu'nuıı Aı·zuhal Enciiıneninin 5 . I . 1951 tarihli 
haftalık karaı· cetvelindeki 272 sayılı Karaı·m Unnı

mi Heyette göı·i.işülnı 'Siııe dair takı·il'i (Ar·zuhal Eıı

cümeninc ) 

4-/ fi6 

4/G7 

4/68 

Bunw ve btanbul ıııebusluklanna seçilen Celal Bayar'
ın, lstanbul :\Jehusluğunu tercih ettiğine dair takıixi 

)çel ve Kayseri mcbusluldarına seçilen Refik Kol'altaıı'ın . 

lçcl 2\Iebusluğ·unu tercih ettiğine dair tahiri 
' 

Aydm ve btanbul mebusluldarına scr:ilcn Adnan )!enel<
res'in, İstanbul Mebuslnğ·unu tercih ettiğine dair takriri 

4/ 69 İstanbul ve Zong dak ınebusluklanna seı:ilen Fuar'l Köp
rülü'nün, İstanbul :i.\Ielm~luğunu tercih ettiğine dair tak
riri 

4/ 70 

4/ 71 

Bursa i\Iebusu Hul{v>i Köymen n' ::? arkaclaşının, ~VIebw; 

ara seçiminin bn y1l yapılmanıası lıal{knıda takriri 

Zonguldak Mebusu Cemal Kıpı:aliııı, Ateşli siHUılar w 
bıçaklar hakkındaki Kanunun geçici ikinci maddesi üçün
cü fıkrasının değiştirllmcsine c1air olan kanun tcklifinin 
geri ve ı· il m esi hakkında tak ri ri 

(E. : 21 - İçtiına : 1) 

29 . XI . 1954 tarihinde reddine 
dair Arzuhal Encüıneni ınazbatası 
kabul edilmiştir. 

(E. : 8 -İçtiına : 1) 

24 . V . 1954 tarihinde okundu. 
(İçtima : F.) 

24 . V. 1954 tarihinde okundu. 
(İ~tima : F.) 

24 . V . 1954 tarihinde okmıdu. 
(İçtiına : F.) 

24. V. 1954 taı·ihinde okundu. 
(İçtima : F. ) 

28 . V. 1954 tarihinele 1845 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İ<:tinıa : F. ) 

16. VI . 1954 tarihinde ı:ıahibi ta
nıJından geri alınmıştır. 

(F. : 1 -İçtima : }'.) 
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4/ 72 Bmdur Mebusu Mehmet Özbey'in, lJnıuru ~clcdi.n~ .,-c 
mütaallik ahkamı eczaiye haldmıdaki -±86 ı,;a~·ılı Kanunun 
hilzı maddelerini tadil eden J 608 sayılı Kanunun 376-+ 
numaralı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin dcğişti
·l'ilmesi hakinndaki kanun teklifinin geriwrih·esine da:r 
takriri 

-i/ 73 Istanbul )Iebusluğuna se~ilıniş bulunan. Kemal J\.ta~· ·ın 
ınebusluktan istifa ettiğine dair ta kriri ok undu 

4/ H lzınir l\Iebusu PerteY Arat 'ın, Vcki\lei, idare, ıniiess('Se Ye

~·a Inı rum eınriııc alınmak sul'ctiyle yazi fecleıı uzaklaştırı 

lacaklar hakkında kantın teklifinin ınnvakkat hir eneü
ıncııdc ~öri.işülmesine daiı· 

-+/ 7:'5 Bmsa Mcbusu Hulusi Kö~·nı cn w iki aı-kadaşının, Büyiik 
ı\lill ct Meclisinin c:: alışmalarına 1 K af> ı ın 195-! Pıuaı-t <•si 
giiııiin c kadar ara YerilnH'Sİ hakkında takriı·i 

!ÇTİMA 1. 

4/ 76 Zoııg·uldak Mebusu Cemal Kıp<:ak'ın !stanbul'un l.·iiyiik 
tal'ihi kıymeti Kapalı Çarşısınııı yangın felaketin e uğra 

ması dolayısiyle hisscttiğ·iıuiz derin te<'ssürün !stanbul 
Belediyesine bildiı·ilııwsinc dair takriri 

4/ 77 Antalya :.\Iebusu Enwr Kaı·a'nııı . tarihi Kapalı ~:arşı 

.vangını dolayısiylr güzel 'l'ürk İstanbul'un uğ-rudığ·ı 

fcılaket karşısında ~!illet :.\Icclisiınizin duyduğu lıüyük 

tecssüı:üıı !stanbul halkıııa. iblağıııa dail' takı·il'i 

4/ 78 Ç'oruıu .:Yicbusn Şevki Giirse:s'in, Milli )lücadeleye er ol.-ı
rak iştirak edip terhislerindeıı sonra bidayeteıı nıeıuuıi
:''<'te intisabcclenlcrin l.\Icınurin Kamunıınl!ıi nıiilga mü
zcyyel ınadtlesiııdcn faylanıp faydalanaınıyaeaklı~ı·mnı 

1 efsiı·i hal<lmıda takı'iri 

Muamelesi 

16 . VI . 1954 tarihinde salıibi ta
rafından aeri · alınmıştır. 

_ (F. : 2 - İçtiına : F .) 

30 . VI . 195-! tarihinde olnındu. 
(!çtima : F. ) 

~ . VII . 1954: tarihinde okundu Ye 
k~ bul edildi. ( İı:tiına : F'. ) 

5 . VII. 1954 tarihinde 184:7 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiŞtir. 

( !~tima : 1<'. ) 

• 

29 . XI . 1954 tarihinde okuııdu. 
(E . : 5- !çtima: 1 ) 

:Z9 . XI . 1954 tarihinde okundu. 
(E . : 6 - !~tima : J ) 

19 . I . 1955 tarihinde 1877 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

• 
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4/ 79 Trabzon Melıusu Eımnllah )l'utku'nuıı, :\lilli Koıuıuna 
Kanununun tatlili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun l nci 
maddesinin değişti rilınesine daiı· kanun teklifinin mu
vakkat bi ı· cncünıeııdc görüşülmesi ha klmıda tahiri 

4/80 

4/ 81 

::\Iardin :\lebusu Heşit Kemal Timüroğlu'ııun, Gerilla ko
mondo. dağ veya pııı·atc:ü kıtaları yetiştirme kuı·s1aı·ına 
iştirak ede<•eklerin iaşclcri hakkındaki 6252 sayılı K an u
nun ] nci maddesinin tcfsir:i hakkındaki takriri 

Seyhan ::\Iebusu :-4iııan Tekelioğlu 'nun, İstiklal ::\Iatlalya
sı Kanununun 1 ııei maddesine ıuüzeyyd 8GD sayılı Ka
ııuııun 2 nci maddesinin tefsiri hakkında takl'ixi 

4/ 82 İktisat Ye Ticaret Yckili Sıtkı Yırcalı'nın. gayrimenkul 
kiralaı·ı hakkmdaki kanun layilıasmı t'vvelec teşekkül 

eden ::\fuvakkat Encüıncndc g·örüşülıncsiııe (laiı· tab·iri 

4/ 83 Kütahya llcbusu İhsan Şerif Özgen ve iki admdaşının 
nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayıh Kanuna ek ka
mm teklifinin gel':i,·crilmesiııe claie takı-iri 

4/ 84 

4/ 85 

4/ 8G 

• 

'fokad ::\Iebusu Ahııwt Gürkan'ın, Xeşir yoliyle ve.vn. rad
yo ilc işlenecek bazı ciirünıler hakkındaki 6334 sayılı Ka
nunun :3 ncü maddesinin tadiline daiı· olan kanuıı tekli
finin gerivf'rilmcsi hakkmcla takı·iri 

Kocaeli }lebusu Ccınnl Tüzüu'üu, Fevkalade vaziye:t do
la;y-ısiylc bazı verg-i ve reı:ıinılere zaııı iı•rası ,.e bazı ınad
d<'lcrin ınükelll'fiyet. mevzuuna alınnınsına dair o]aıı 

3828 sayılı Kanunun 10, n cu nıadclesindrki (VapurLarla) 
tabirinin tefsiri hakkıııda tnk!'iı·i 

İstanbul :.\Icbnsu THidi Hüsmaıı ve üı: arkadaşının. }fn

vakkat Eııcümcndr göl'üşülııırsi karadaştırılan Gayı·i

ıneııkul kil'aları hakkında ki kanun layilıasmın ibtısas 

encüıncııl(.'rinde ıniizakcreı;iııe dair takl'iı1 

1\luanıelcsi ' 

·ı!5 . XII . 195-f tarihinde okundu. 
(İ~tima : 1) 

Dahili Nizamnamenin 69 non 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

7 . II. 1955 tarihinde 1921 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : ı ) 

17. XII. 1954 tarihinde okundu. 
(İçtima : ı) 

17. XII. 1954 tarihinde sahibi ta
tafından geri alınmıştır. 

(F. : 5 - !çtima : ı ) 

22. XII. 1954 tarihinde ·aahibi ta
rafmdan geri alınmıştır. 

(F. : 6- İQtinıa : ı) 

25 . III . 1955 tarihinde sahibi 1 a
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 18 - l~iı.pa : 1) 

27 . X .II. 195.f tarihinde reddedil
miştir (!<:tima : J) 



No. 

4 87 

-581-
Hulasası 

Amasya ~\[ehmm ,\lustn l'a Z('t·en'in, Eındcli Bit·iııcı Sı mf 
Askeı·i Öğretmen Cemal Gökdoğan'ııı, \'aln ınürac<.ıatına 
Arzuhal Encümrni Reisliğince verilen ('evap hakkmclaki 
takririn gerivcı·ilme~inc dair takı·iri 

Muamelesi 

. 
10 . I . 1955 tarihlnde salıibi tara-

r fınrlan geri alınmıştır. 

4/ 88 Gazianteb ::\-Iebnsu :-4üleynıan Kuraııel'in, Yapı Ye !mar 
kanunu teklifinin ınuvakkat bir encüınende görüşülme
sine dair takriri 

4/ 89 Trabzon ".:\I('busu .\lahınut noloğlu'nun. <'Ski EkrJJıomi 
Bakanı ve Kocaeli .:\!illetvekili Sırrı Bellioğlu'nuıı, hü
küınli.i. bulunduğ·u eezanın affı hakkmdaki 5765 ı-ayılı 

(F. : 8 -lı:tima. : 1) 

7. I . 1955 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. (İçtima : 1) 

Kanunun 1 nd ınacld<'siniıı tefsiri hakkmda takriri 2. VII . 1956 tarihinde Arzuhal 
Encümeni mazbatası kabul edil
miştir. (E. : 71 -lçtima : 2) 

4/ 90 

4/91 

4/92 

Kütahya ~{ebmm İlısım Şerif Özgen n• 1zmir 1h·bmıu 
:\Iehmd Aldeınir'in, Devlet memurları aylıklaı'lmıı tev
hit Ye teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin 2 nci fılu·asnun trfsil'i hakkında takı·iri 

Çankırı :\febusu Celal Bormık\ın, Devlrt Şurası Kanu
nunun 2 nei maddesinin (P) fıkr~sının tefsiri hakkında 

tak.ı:iri 

.Niali~·e Vekili Hasan Polatkan'ın, Arazi Vrr@·isi kıymet
lerinin artıı·ılması \'C' Arazi ve Bina Yergileriyle, binalar
dan ahnan Bulıran Vergisinin ::\Im·az<'n<'i Unnımiye~ e 
devri hakkında kanun lilyihası Ye V rrgi Psnl Kan unu
nun bazı maddeleı·inin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
layihası ilr Devl<'t memurlan a~·lıklarının tedıit Ye tra-
c1ülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağh bir sa;ı.. ılı cet
Yelin ~!aliye Vekalcti kısmına cklrneeek kadro w lı n sm: i 
idarrlrrden alına<'ak m<'nınrlar hakkındaki kanun hlyih:ı-

23 . Xl . 1955 tarihinde sahipleri 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 30 -1~tima : 2) 

21 . XI . 1955 tarihinde sahibi ta
rafmda~ geı·i alınmıştır. 

(F. : 29- İçtiına : 2) 

..... ._ "': ~' .... , 

sınııı mu Yakkat bi ı· eneüııwnd<' giirü~ülınesine dair takri •·i 24. I. 1955 tarihinde okundu w 

4/ 93 Balıkesir Mchusn Ahnı<'i Kocahıyıkoğlu ,.r iki arkada~ı
nın Büyük ::VIillet Meclisi DiYaııı Riyaseti azasına n.'ı"ilc

cek tazminat hakkındaki kaııuıı teklifinin g-rriwrilınrsi•ıe 
dair takriri 

kabul edildi. (İ~tima : 1) 

24:. 1 . 1955 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

(P. : 9 -l<ıtinıa : 1) 



- ö82 -
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-!jH-:1: Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu vr iki arkadaşı
nın ~feclis Hesaplarının Tetkikı Endimeni .Azasmdaıı 
Muı·akıp olan zata ücreti huzur itasına dair J 238 say1lı 

Kanunun değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin gc-
riverilmcsin(' dair takriri 24. I. 1955 tarihinde sahibi tal'a

fmdan geri alınmıştır. 

4/ 95 Antalya .Mebusu Burhanettin Onat'ın Sıhhııt ve İçtinuıi 
Muavenet Enrümeni azalığından istifa. ettiğine dair tak
riri 

4/ 96 Antalya Mebusu Enver Karan'ın , Antalya'da bulunan Ye 
damlataş tabir olunan mağaranm hansının her hangi bir 
hastalığa tesiri olup olmadığına dair ı,ifahi sual tahirı -

(F. : 10- tı;tima : 1) 

24. I. 1955 tarihinde okundu. 
(lçtima : 1) 

nin geriverilmesine dair takriri ~8. I . 1955 taı·ihinde sahibi -tara
fından geri alınmıştır. 

+/ 97 ~i,· a<; .J[ebusn Bahattin Örnrkol\ı'n rmrkli, üul ,.r ,vetim 
a,vlıklarına zam yapılması lıakkmdaki 4992 sayılı Kanun;ı 
Pk 5107 sayılı Kanuntın ikinri maddesinin tefsiri lHıklnn

da takriri 

Tunceli 1'febusu Arslan Bora' nın 'J'unceli'de Otrna.n İ~lct 
mesinin ne sebeple Ye hangi mülahazalarla açıldığına dair 
7-iraat Vekaletindrn şifalıi snal takririnin geriYrrilmesinc 

dair tahil'i 

4/ 99 Diyarbakır :Vfebusu Ynsu [ Azizoğlu 'nun Bitlis Yila~·c· 1 

merkezinin Tatvan'a nakli hakkındaki kanun teklifinin 
gr riYerilmrsinr dail' 

4/ 100 Van Mebusu Hilmi Dnı·maz'ııı , Arzuhal Enci.iıneniniıı 

24 . I . 1955 tarihli haftalık karar cetvrlinclrki 172 rm~· ılı 

Karıırın Fmumi Hr-~rettr görü~i:ilmesinc clııir takril'i 

4/ 101 Bursıı ~Iebmm Hulüsi Köymen Yr iki al'lmdaşının , Oı·d tı· 
ınuza Türkiye Büyük Millet Meclisinin selam YC mnlıah · 

(E . : J1 - lçtima : 1) 

6. VII. J 956 tarihinde 2016 sa~rılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
( lçtiına : 2) 

, 

ll . H . 1955 tarihinde okundu. 
Cb'. : - lçtima : 1) 

19. II. 1955 tarihinde sahibi iaı·a
fındmı geri alınmıştır. 

(F. : 14- lçtiına : 1) 

J 7 . VTI . 1956 tarihindr reddine 
dair Arzuhal Encümeni mazbatası 
ka bul edilmiştir. 

(E. : 89- !çtima : 2) 

betlerinin tebliğine dair takriri 22 . II . 1955 taı-ilünde 1937 sa~· ılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( tı,:tima: l ) 



No. 

-1:/102 

&ss··-
H ulisası 

Malatya Mebusu Nuri Öcakçıoğlu ve iki arkadaşıııın, 
Ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisinin selam n mu
hablwtlerinin tebliğine dair takriri 

+/103 Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Arzuhal Eııcünıe
ninin 25 . II . 1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 324-

Muamelesi 

22 . II. 1955 tarihinde 1937 sayılı 
Karaı· olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 1) 

sayılı Kararın Umumi Hc~'ctte görüşülmesine dair t akriı i 5 . XII . 1955 tarihinde Arzuhal 
Encümeni mazbatası kabul edil
miştir. (E. : 55 - İçtima : 2) 

4/ 104 Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, Karayolları Trafik Ka
nununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun layihasmm mnvakkat bir encümeııdc görüşiilmcsinc 
dair takriri 

..ı;ıo~ Antalya Mebusn Enver Karan'ın, Türkiye - Irak iş Diı- 
liği Anlaşmasının kabul ve tasdikı münasebetiyle dost w 
kardeş Irak Milleti hakkında izhar olunan samimi hissi
yatın Bii.yii.k ;\Iillet :\fcclisinin kard~çe n· en iyi temeu
nileriyle bera:ber I rak M edisine bildirilmesine dair tak
ri ri 

-l:/ 106 ..-\.ntnl.va ~Icbnsn Blll'hanettin Onat'ın, Türk - Irak Animı
masının tasdikı münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin samimi hislerinin kardeş Irak Parlaınentosnna ib
H1ğına dair takriri 

4/ 107 Ordn Mcbusu Refet Aksoy'un, Türk - Irak İş Birliği An
laşmasına. dair Kanunun Büyük Millet Meclisinile tasdih ı 
vasilesiyle Büyük Millet Meclisinin selam ve sevgilerinin 
Irak Milli Meclisine ibiağına dair takriri 

4/ 108 Aydın M•beusu Cevat thkü Y<' Nail Geveci'nin, Arznh.ıl 
Enetimeninin 24 . II . 1955 tarihli haitalık karar cen·clin
deki 366 sayılı Kararın Umumi H<'~·ettc g·örüııülmesinc 

dair takriri 

4/ J09 

-1:/ 110 

Kırklareli Mebusu Şelik Bakay'ın, Kore f1ehitleriınizin lıfı

tırasını tazizen ayakta saygı duruşunda bnlunulma·n hak
kında takriri 

Bolu Mcbusu Selahattin Baysal'ın, Arzuhal Encüıneni

nin 23 . Il . 1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
?18 sayılı Kararın Umumi Heyctte görüşülmesine da
ir takriri 

25 . II . 1955 tarihinde okundn ve 
kabul edildi. (i:çtima : 1) 

26. II . 1955 tarihinde okundn. 
(İçtima : 1) 

26 . II. 1955 tarihinde okundu. 
(İçtimn : 1) 

~6. II. 1955 tarihinde okundu. 
( İçtiına : 1) 

17 . VIII . 1956 tarihinde 2028 sa
yılı Karar olarak kabıli cdilmiş

( İçtima : 2) 

22 . II . 1955 tarihinde okundn. 
(İçtima : J ) 

7 . XII . 1955 tarihinde Arzuhal 
Enetimeni mazbatası kabul edildi. 

(E. : 56 - İçtima : 2) 



No. HulAsası 

4/ 111 Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, Arzuhal Bncümt'
ninin 25 . n . 1955 tari.hli haftalık kaı-ar cetvelindeki 
350 sayılı Karar1n Umumi Heyette görüşi.Umesine daiı· 

Muamelesi 

takriri ::!fi. JV . 1955 tarihinde Arzuhal 

Bn<'Ünwni mazbatası kabul edil
miştir. (E. : 41 - 1çtima : .l) 

4/ 112 Kocaeli Mebtıım Cemal Tüzü.n'iin, fevkaladc vaziyet. do
layısiyle bazı vergi ve rf'simlcre zam icrasına ve bazı 

maddelerin mükellefiyf't rne\·zmma alınınasma dair o1an 
3828 sayılı Kanun n n 10 ne u maddesindeki (Y n purlarla ) 
tabirinin tefsiri hakkındaki takıidnin geriverilmesine 
dair takriri 

4)113 Zonguldak 1\Iebusu Eelibe Sayal''ın, ~eşir yolu ile veya 
radyo ile işlenC'cek bazı cürüm1eı.· hakkında ki ~334 sayı 

h Kanunun l nci maddesinin 3 ncii fıkrasının tadili 
hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair tak
riıi. 

4/114 lşletmcleı· Vekili ~amet Ağaoğlu'ııun, Petrol Kanunu
nun bazı maddelel'iııin tadili ve bazı maddelerine fıkra
lar ilavesi hakkında kanun Hlyihasımn mm·akkat bir en
cümende göri.h;ülmesi hakkında takriı·i 

4/ 115 Elftzığ Mebusu Selahattin Toker'in, ArzühaJ gneii.ıneni 

nin 28 . III . 1955 tarihli haftalık karm· cetvelindeki 
759 sayılı Kaeaı·ın Umumi Hcyettc görüşülın<'sine daiı· 

23 . llJ . 1955 tarihinde sahibi ta
rafından gel'i alınmıştır. 

(F. : 18- !çtima : 1) .. 

ll . IV . 1955 tarihinde sahibi ta
rafından geli alınmıştır. 

(F. : 19 -1çtinıa : 1) 

.. 
8 . IV . 1955 tadiünde oknndu ve 

kabul edildi. ( İçtima : 1) 

takriri ~5 . lV' . 1956 tarihinde Arzuhal 

5/ 116 :.\Ianisa Mebusu Şeıni I'Jrgin'in Aı·zuhnl ~}nciimeııinin 

15 . IV . 1955 tarihli haftalık kaı·aı· el'tveliııdeki 1%0 
ııayılı Karaı1n Umumi Heyette görüşülmeı-dıw dair tak
riri 

4/117 Antalya :\Iebusu Burhanettin Onat'ı n, 'l'i.idtiye Büyi.ı k 
:.\{illet )!eclisinin Irak Parlamentosuıın sevgi ve ısaygı

lanmn iblağlna da i ı: ta kri d 

4/ 118 İşletmeleı· Vekili 8amet Ağaoğlu'nun, 'l'ürkiye Demir w 
Çelik İşletmeleri kanun layihası ile 1'ürkiye ~eliloz w 
Kağıt Fabrikaları İşletmesi kanun layih~smın :l\Iuvakkat 
bir enetimende görüşülmesi hakkında takı·iri 

l<:ncümeni maxbatası kabul .edildi. 
(E. : 68 - İ~·tima : 2) 

15 . IV . 1955 tarihinde Arzı.ıhal 

Bncünıeni · mazbatası kabul edildi. 
(E. : 36- İçtima : 1) 

15 . IV. 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 37 -1çtima : 1) 

18 . lY. 1955 tarihinde okundu ve 
kabtıl edildi. (lçtima : 1) 
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-!; 119 Sivas 1l<'lmsu ::\:1. X. Tnı·gay'ııı, Büyük Millet }[eclü'i
llin i<;t<'n gelen şifa H iı:ıdei afiyet t.emennisinin Sayın 
lıeisi<'nmhura Riyaset }'lakanu tarafmdan arzma daiı· 

takı·it·i 

4/ 120 ,\ntalya :\Lebusu Enwı· raı·aıı 'ııı. Büyük ::\Iillet ::\lecli:si 
narnma Sayın Reisicumhura istifsa rı hatırda bulunmak 
i.i.z<'re 10 kişilik bir heyet sr<;ilm<'sinc llair takriı·i 

4/1:21 Bm·sn :.\[<:>bnsu Ag'fdı Eı·oıan'ı ıı. Sayııı Reisicnınhunı 

hastanede Büyük MillE't )[<'rlisi adıııa ziyal'et etın<k 

iizeı·e miktan :Nledi:sı:r tayin rclileeek hir hryrtin kma 

4/ 122 
ile scç:ilmesine llait ttlkriri 
Elilzığ :.\lcbus\1 Selalı::ıddin Tokrı·'in, Devlet Dt>miı·yolia
rı \'(' Liınanloarı İşlPtıne rmunı '.\Iüdürlüğü meınuı· 

w ıni.istaht1enıler:iniıı iitı·etlc·ı·iıı<' dair olan kannııun hil
zı maddelerini cleğiştirPn :3 ı n :sayı lı Kanuna ek 4-620 
sayılı Kaııunnıı mu va k ka1 lı i ri nci nı addesi11in tt'fs~ı·i 

1\[uaınelesl 

18 . IY. Hl55 tarihinde okundu. 
(E. : 38 - İçtima : 1) 

J 8 . IV. 1955 tarihinde okundu. 
(E. ~ 38. İ<;tima : 1) 

18 . TV . 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 38. İ<;tima : 1) 

hakkında takı-i ı·i 3. V. 1956 tarihinde sahibi tara
fından geri alındı. 

4/ 12:3 

4/ 124 

ı )pnizli Mebuım ..A. Hameli Sancar n' Erzuı·unı .\lcbu.nı 

Ahd.nlkadir Er-;ruM'un, Belediye Kanununun 23 ncü ve 
('k ı nei ınaddcleıiyh' 6437 snyılı Kanunun :2 ı-ci 

maddesinin değiştiıilmesine d ai ı· ka.nun teklifinin mu
Yak kat bir <.'ıwi.im('ndr göı·üşi.ilnırKi baldonda takr·iri 

IWizığ 1Iehusu Selahcıttin Tok<'t·'in. lş .\fahhıııeleri Ka
nununun ı nci madde'sinin t<>fsiı'i hakkıııda takı-it'i 

4/125 ı-\onya ~Jelmsn Hidayrt Aydıııel''iıı, .Aı·zuhal Bnrünıeni
nın L . IY . ]!J()f) tarihli haftalık luırar rı>twlindeld 

H47 sayılı Kaı·arın Cmumi H<'yC'tte göı·ilşülınC'siıH' rhıiı

takıir·i 

-1/ 12() Tnkad :\It>busn A. Uürkan'ın ~!illi Koruııına Kanmm
nun 4945 sayılı Knnunhı tadil edilPn :n nci ınnddesinin , 
1 nci hendiyl<' 57 ııci maileksinin ll. Jll, fY w Y m·i 
hC'ntlHiııin d<'ğiştirilıne>ıi hn kk ında kanun tekli.fir:iıı 

mznn meye alınınasma da i ı· tn kriri 

(F. : 67- İ~tima : :?) 

:!.7 . IV. 1955 tarihinde okundu Ye 

kabul edildi. (İ~tima : 1) 

19 . :XII . 1955 tarihinele sahihi ta
ı·afından geri alındı. 

(F. : 35 - lçtima : 2) 

5 . XII . 195fi tatilünde Arzuhal 
Rncüm<:'ni mazhatası kabul edildi. 

(E. : 53 - İçtima : 2) 

-:1: • Y . 1955 tarihinde okuııdn. 
(içtima : 1) 
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4/ 127 Ziraat Vekili Nedim Ökınen'in muhtaç çiftçilere ödüı.~: 
tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 
bazı mnddeleı1ııin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
küm1er eklenmesille ve gÖGmenlerle nakledilcnleı·e ve 
ınuhtac. çiftçilere tohumluk ve yemlik dağıtılması hak- ' 
kındaki 3242 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
ınesine dair kanun lfLyihasının ıntlYakknt bir encümendr 
görüşülmesine dair takrir·i 6. V. 1955 tarihinde okundu ve 

kabul edildi. (İc.tima : l) 
4jJ28 Antalya }febmm Burhanettin Onat'ın Antalya merkez il

(·esine bağlı Çığlık köyünden Ahmct<:avuşoğlu Mehmet 
}femiliye vatani hizmet tertibinden maa.cı bağlanması 

hakkındaki kantın teklifinin gHh-erilmrsinc dair takriri 9. V. 1955 tarihinde sahibi tara
fından g·cri alınmıştır. 

<1/129 Kayseri l\febusu İbrahim Kimzoğlu'nun, )lcmurin Kanu
numm 84 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 85 nci manele
sini değiştiren 3335 sayılı Kanunun 2 nci maddesini-ı son 
fıkrasındaki (Jfesleki mcınuriyct olan mebuslm·) tabi
r·inin tefsiri hakkında tnkr·ir·i 

4/ 131 

~lalatya 1Icbusu Xüvit Yetkin ve Kar·s )[cbusu Sını 
Atalay'm, Basm Kanununun bfızı maddelerinin tadi1i
nc Ye 6334 sayılı Kanunun mcriyettcn kaldu'1lruasına 

daiı· kanun tcklifinin muvakkat bir· cncümend(' görlişül
nıesi hakkındaki t::ıkriri 

Elazığ ::\fcbusn Şevki Yazman'ın, :Milli Korunma I\:anu
nunun 6084 sayılı Kanunla tadil edilen 30 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair olan kanun teklifinin getiveril
nıesi hakkında takrİı'i 

4/ 132 'l'r·abzon -:Yiebusu )'fuzaffer Hanmoğlu'nmı, }fillı Kurun
ma Kanununun taclilinc dair olım 6084 sayılı Kmıunun 

J nci maddesinin tadili haklondaki kanun teklifinin ge
riverilmesine dair ta kriri 

4/ 133 Bursa )-Jebusu Hulusi Köymen Ye iki adcadaşııım, mün
hal mebusluklar i<:in lm sene aı·a seçimi yapılm:.tın::ısı 

hakkında takriri 

(F. : 21- lçtima : l) 

Dahili ~izanınamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

13 . V . 1955 tarihinde okundu ve 
reddedildi. (İçtima. : 1) 

18. V. 1955 tarihinde sahibi taı·a · 

fmdan geri alınmıştır. 
(F. : 22- İçtima : 1) 

J 8 . V. 1955 tarihinde sahibi tata
tından geri alınmıştır. 

(F. : 23- İçtima : 1) 

J 8 . V. 1955 tarihinde 1945 sayılı 

Karar olarak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 1) 
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4/ JJ+ 'J'ı·abzon )febusn Muzaff<'ı· Harunoğlu'nun, Milli Korun
ma Kanummun tadmn<' daiı· olan 6084 sayılı Kanunun 1 
nri maddesinin tadili hakkındaki kanun t0klifinin mu
vakknt hir cncümeııc1<' göı·üşiilmrsine dail' takı•iri 

4/ 135 Diyarba kıl' :\I e busu Yusuf Azizoğlu 'ı ın n, Li ce k Ma bası
nın yel'inin değiştirilmrsi hakkındıı kanun tcklifinin mu
vakkat bir E>ncümende göı·üşülmesi hııkkında takı·id 

4-/ 136 Burduı· )'febusu l\'Iehınet Özlwy'in, )funızzaf subaylara 
arazi verilmesi hıı kkınclaki kanun tcklifinin grriverilme
sinr tlai r ta kr:il'i 

- ' . 

4/ J 37 :.\[alatya Mebnsu • ' üYit Yetkin Y<' iki ıu·kada~ı, 1\lilıetve

killeri Reçimi Kanununun bazı maddcleı-inin tadilinc ve 
yeniden iki madde eldenınesine dair kanun tcklifini'l nın
Yakkat hiı· rnrünıendc göı·üşülınrsi hakkında takriri 

4/ 138 lhınıa )Iclnısu HulCısi Köymen ve Ü<: arkadaşnım '!'ür
kiye Düyük :\{illet Jieelisinin ç:alışmalal'llıa 1 •reşr~ıısnni 
1955 güni:inc kadar arn verilmesi hakkıncln tnkriri 

İÇTİMA 2. 

4-/ 139 Boln 11<'bnsn Relahattiıı Bn.ysal'ın, Arzuhal Enci.imeni
nin 16 . Y . 1955 taıihli haftalık karar eetvclindeki J 879 

16 . V. 1955 ta.ı·ihinde okundu Ye 
kabıli edildi. (İçtima : l ) 

·18. V. 1955 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. ( lçtimıı : 1) 

20 . V. 1955 tarihinde sahibi tar-a
fındıın geri alınmıştır. 

(F. : 28 - lçtiına : 1) 

20 . V . 1955 tarihinde okundu Ye 

reddedildi. ( İçtima. : 1) 

~1 . V . 1955 tarihinde 1946 sayılı 

Kat·m· olai·ak kabul edilmiştir. 
(İçtima : 1) 

sayılı Katarın Umumi Ileycttr g.öı ·iişülmesinr dail' tn k- G . Xll. 1955 tarihinde Arzuhal 
l'iı·i ( Aı·znhal Enci.imenine ) Enci.i.meni muzbatası kabul edil-

4/ HO ~\[anisa. :\lcbusu Yunus :\lmıınnıer .Alakııııt'm knrdeş ve 
müttefik han'ın Muhteı·em Başvekili Hüseyin .Ala'ya 
tcvcih erlil~:n mentur süikast teşebbiisünüen dolayı Tüe-
1dyr Büyük ::\iili et ::\I<'clisinin t1uyduğu tcessü ı· n acil 
şifıı. temcnnisinin ve İran milleti ha klondaki saadet di
lekleı·inin lrı:ın Ştırayı }Iill"isinc ibl~ğ·ınn dair takı·jı-i 

miştir. (E. : 54- İçtima : 2) 

18 . XI. 1955 tarihinde okundu YC 

kabıli edildi. 
(E. : 47 -İçtima : 2) 
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4/ 141 Çankın :\febmıu <'rlfll Boynuk'un, Dcvlrt Şfu·ası Kanu
nunun 2 nci maddesinin «lo'» fıkrasıııın tefsiri hakkın-

daki takririnin ger·iverilmesine dair takı·iri 21. XI. 1955 tarihinde sahibi ta
. rafmdan geri alınmıştır. 

4/ 142 Kütahya 11ehusu 1hsaıı ~eı·if Özgen ve lznıiı· 1l,•buı:nı 
Mehmet Aldemi ı·'iıı, Devlet memurlan ay i ı klarının tcv
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin ikinci fıkı·asının tdsiı-i hakkmtlaki takı·iriniıı ge
riyerilınesinC' dair talu-iri ( -l / 90 ) 

·!/143 'l'ı·abzon .\Iebusu 8abı· Dil1'k'in, .\lilletv('killel'i Se~imi 

Kanumumn 6428 sayılı Kanunla değişen :35 nci maddesi
nin 6 ncı bendinin tefsiri hakkmda takı·iri (Dahiliye, 
'reşkilfttı Esasiyr n Adliye eııeümenlerine) 

4/HJ Tokad Mebusu Alunet Giirkan'ın, ;,\!illi Korunma Kanu
nunun 4945 sayılı Kanunla tadilt>dilen 31 nci maddesiniıı 
birinci bendi ile 57 nci maddt>sinin Il, Ilf, IV, Ye V n<'i 
hentlerinin değiştil'ilmcsi hakkındaki karnın teklifinııı 

mu,·akkat bir C'nci.imC'nde görüı,ülmesinC'_ dair takriri 

4/ 145 

4/H6 

-l/ 147 

4/1-!R 

İzmir Mehusu PerteY Arat ' ın, Gayrimenkul kirala!'l hak
kındaki 6570 sayılı Kanunun ınuvakkat birinci ınadde<ıi .. 
nin ( Ç') fıkrasının tadiliıw dair kanun teklifinin ımıvak
kat bir encümendC' görüşülmesine ilair takriri 

Erzincan Mf'busu 'fnfik ~rnocak'ın, Drvlrt Ştirası Kann
nunun 2 nci maddesinin (f) fıkrasının tefsiri lıakkınrla 

takriri (Dahili:vc, Adiiye Ye Biit<;c encüınenlerine) 

Bursa :\Iebuım }fiıfit Erku,nııneu'nun 'rüı·kiyc Cumhu.:i 
~·eti Emekli Sandığı Kanummnn, 5951 sa~·ılı Kanunla t-k
lencn \'e 6244 sayılı Kanunla değiştirilen 15 n<'i maddr•ıı
nin (i) fıkrasının trfsiri hakkında takriri 

Rize :.Vfebnsu İz:r.et Ak<:al Vf' Xiğc!P .Mrhtısn Hüseyin Ani 
(iöktürk'iin, JHtkinıler Kanununun 6:2 nei maddesinin trı'
si ri lı akkında takriı·i ( Adl i~·r Encümeııiııc) 

(F. : 29 - !çtima : 2) 

~3 . Xl . 1955 tarihinde · salıiplel'i 
tarafından geri alınmı~tır. 

(F. : 30- İçtiına : 2) 

Dahili Nizaınnamenin 69 ıı<'U 

maddesi gereğince hüküımıüz kal
mıştır. 

~J . Xl . 1955 tarihinele okundn Ye 
kabul edildi. ( İçtima : 2) 

23 . XI. 1955 tarihinde okundu w 
kabul edildi. ( İç:tima : 2) 

2 . V II . 1956 tal'ihindc 1973 sayılı 
Karar olarak ka bnl edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

1 R. l . ] 956 tarihin dr sahihi tara
fından geri alınmı~tır. 

(F. : 47- İçlima : 2) 

23 . l . 1 956 tarihinde 1954 sayılı 
Karar olarak kabıli edilmiştir. 

(1ç-tima : 2) 
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4/ HH ::\Ialat.nı .:\[rbusu X u ri Oea k<:ıoğln 'nı m 4237 Ye 0440 ·a~·ılı 
kanunlara göı·e memurlardan bryanname alınıp almmı.n
eağına, memurlada ınüstahdeınlerin terfileri iç.in ue dii

şünüldüğüne dair ~ifahi snal tahirinin geriverilmesi bak-
kında takı·iri 9 . XII . 1955 tarihinde sahibi ta

rafından geri ahnınıştır. 

4/ 150 :::\'iğde }lehmm Sadettin Ertnr'un, :\lilli Korunma lf\5] w 
1952 bilaıH(olarının gönderildiğinc dair olan BaşvekiUet 

tezkeresinin ınuvakkat bil' encitrnende görüşülınesinr daü· 
takriri 

4/ 15J Balıkesir }lebusu Esat Budakoğlu'ııun, Ziraat Yekaletine 
tayini sebebiyle, :Meclis HeisYekilliğindeıı istifa ettiğille 

dair takriri 

4/152 ~-Ian isa :\.Iebusu Ş emi Ergin 'in, DeYlet Vekaletine ta~·ı•li 

sebelıi?le :Jfeclis ReiswkiUiğindrıı istifa ettiğine nair tak
riri 

4/1:13 Elazığ }lebusu SeHihaddin Toker'iıı, İş :\.Iahkemeleı:i K:l
nunuııun birinci maddesinin trfsiri hakkındaki tahirinin 
geriverilmesine dair takriri 

4/ 15-! Kastaınoııu :Yiebusn Muzaffer Kuşakçıoğlu'nun, Ti.irl{iy<' 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 16 ncı 
maddesine bir fıkra iHh·esine dair olan kanun teklifinin 
geriverilmesi hakkmda takriri 

4/ 155 Ankara :\.Iebusu .AJiye Tenı.uı:in'in, korunmaya mulıtaı-; 
çocuklara yardım fonu hakinndaki kanun lrklifinin geri-
verilmesine dair talri·i ri 

4/ 156 'l'okacl :\.Iebusu .Aiıııı<'t GiiTkan'ın, )[illi Kurunma Kallll
nunun bazı maddelerinin Jeğiştil'ilnıesiıw dair 3954 <ı

yılı Kaııuııuu :H YE' '59 ncu nı addelerinin tadili hakkın-

(F.: 33 -1Qtima: 2) 

t~ . XII. 1955 tarihinde okundu 
\-e kabul edildi. (İQtima: 2) 

H . XII . 1955 tarihindt' okundu. 
(İçtima : 2) 

H . .XII . 1955 tarihinde okmıdu. 
(İçtima : 2) 

19 . XII . 1955 tarihinde sa.hlbi ta
ı•afından geri almnnştır. 

(F'. : 35- lr,tiıua : ~) 

21. XII. 1955 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 37- tçtima : 2) 

21. XII. 1955 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 36- lçtima : 21 

daki kanun teklifiniıı geı·iwl'ilınesine dail' takriı·i (2/29) 21. XII. 1955 tarihinde salıibi ta
rafından geri almmıştır. 

4/ l G7 'runceli :\Iehusu Arslan Horıı 'mn, Suba~·Jar Heyetine 
)fahsus Terfi Kannnuııun J J nci maddesine biı· fı ha 
eldenmesine dair olaıı kamm tcklifinin gcriwrilmesiıır 

(J;,, : 38 - İc;tinıa : :!) 

dair takriri. (2/ 152) ~3. Xl~. 1955 tarihinde sahibi ta
r·afın<lan geri alınmıştır. 

(!<'. : 3~) • tçtiına : ~) . 
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4/ 158 Eı-zurum ~Iebusu A. El'yUl't ve Kocaeli ..Mcbusu Selaıni 
Dinçer'in, 1.'ürkiye Cumhuriyeti Bmckli ;-iandığı Kanu
nunun bftzı ınaddelel'iniıı değiştit·ilınesi ve bu kanuna 
uıuvakkat madde eklenmesi hakkındaki kanun tcklifinin 
nıuYakkat bir cııeümendc g·öl'üşülıncsine claiı· takl'il'İ 

4/159 Antalya .Mebmm Bul'hanettin Oııat'ııı, eski İktisat ve 
Ticaı·et Vekili ~ıtkı Yırcalı. }[aliye Vekili Hasan Polat
kan ve Devlet Vekili, Başvckil Yanlııncıı:n Ye Haıiciyc 

Vekalcti Vekili J<~atiu Rüştü Zorlu haklarında }!eclis 
tahlükatı aı:llmasma dair talu·ir'i 

4/ 160 

4/ lGl 

4; 162 

l'Jlazığ ~lebusu Salahattiıı 'l'oker'iıı, eıski Iktisat Ye '!'i
caret Vekili Sıtkı Yn:calı, )'!aliye Vekili Hasan Polat
kaıı Ye Devlet Vekili, Başvckil Yanlııncm ve Haıiciye 
yr e kaleti Vekili J<'atin Rüştü Zoı·hı hııklanııda }fec~is 

tahkikatı açılmasına dair takriı·i 

Kars .:\Iebusu )!ehmet Hazer'in 6 - 7 Eylul hadiseleri 
dolayısiyle Başvckil ve eski Dahiliye Vekili haklmıcln 

~\Jeelis tahkikau açılmasına dair takr:iri 

Malatya Mebu:m Karnil Kınkoğlu'ııuıı, Avnıpa Koıı~:ıe
yiııde ccreyan eden hadiseler dolayısiyle sabık Hariciye 
Yekuleti Vekili, Çanakkale .Mebusu F'atin Rüştü Zori.u 
hakkında Meclis tahlükatı a<_:ılnıasıııa dair takriı·i 

4/163 Kars ::.\febuım H. Ercloğan'ııı, Toprak )lahısullcl'i Ofısi 

hesabına yaptıı·ılacak çelik siloların inşaat ve uıonta.i 

işleri dolayısiyle eski İktisat Ye Ticaı·et V ekili Sıtkı 
Yırcalı ile Hariciyc Veldleti Vekili Fatin Rüştii Zorlu 
hakkında :.\[eclis tahkikat ı a(:ı1nı aısıııa d ai 1' ta kriı·i 

4 164. Bursa )Jcbusu ..\-füfit Erkuyuıncu'nuıı, '!'ürkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanunuııuıı 5951 sayılı Kı.nmnla 

değiştirHen 15 nci maddesinin <<i» fıkrasının tefsil'i 

., Muamelesi 

23. XII. 1956 tarihinde okundu 
ve kabul edildi. (İ<:tiuıa : 2) 

20 . VI . 1956 tarilllnde 1971 sayılı 
Karar ol ara k kabnl edi! mi~ tir. 

(İ<_:tima : 2) 

J1 . I . 1956 tarihinde 1951 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İ~tima : 2) 

l3 . I . 1956 tarihiııde okundu YC 

reddedildi. (E. : 61- tçtiına : 2) 

20 . 1 . 1956 tarihinde okuııdu ' 'c 
ı'eddedildi. (E. : 62- İçtima : 2) 

1.3. VI. 1956 tarihinde reddedildi. 
(İçtiına : 2) 

hakkındaki takrir:iıı g·erivedlıncsine dair takriri 18 . I · 1956 tarihinde sahibi tara-
- ~ - .. ~ • .. - ~ .. . """ "'.11ır fından geri alıııınıştır. 

' ..... ' .. ~ ' '":"" . )liıl,..ı 

4/ 16G ::.\Iaııisa ı\fcbusu Ytuıus :\Iuanııncr Alalnınl'ııı, askerlik 
hizmetinde geçen zanıanlarmııı lıir lnsmmııı terfi ıııiid

cletlerine mah.mbedilnıemesi ve kadrosuzluk sebepleı-i~-
lc terfi eelemiyen hakimler hakkındaki kanun tcklifinin 
nıznamcye alınmaı:nııa dait· takt·iri 

(F. : 47 -İçtinıa : 2) 

18 . I . 1956 tarihinde salıibi tara
l'ıııdan geri alınmıştır. 

(F. : 48 -lçtinıa : 2) 



- 591 -
No. H ulisası Muamelesi 

4/ l66 Balıkesir· )Iebusu HaHl İınre ve Bursa )lebusu Hal C. k 
-· ~.; . ,. 

Şaman'ııı. Verg'i Usul Kamuıuınm geçici 5 mi ıııadcl esi -

ııiıı tefsiri hakkında takı1ı·i 4. IV. 1956 tarihinde sahibi tara
fından geti alıiımıştır. 

4/ 167 ~eyhan ı\lelmsu Sedat 13an 'ııııı Turizm Umuın Müclür1ü
ğ·ü teşkili hakkındaki kanun teklifinin ınuvakkat bi ı· 
0ııcüınencle görüşülmesine claiı· taJuiri 

4-/ 168 

• 

4/ 169 

{/ 170 

İzmir .i\febusu Abdullalı Aker ve Rize )!ebusu !zzet A:·:· 
<}al 'ın, Maden Kanununun 150 nci maddesinin (A ) brnt! i
ııe bir fıkra eklenmesine dair olan kanun t eklifinin ın;ı . 
Yakkat bir encünwııde g·örüşiilmesiııe dair takriri 

J<Ialatya :Mebusu Nih-it Yetkin w iki arkadaşıııııı, )!ill<'t 
vekilieri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin tadilin r Ye 
:·eniden iki madde eldenmesine dair kanun tcklifinin geri 
Yerilmesine dair takriri 

İzmir :Mebusu İlhan Sipalıioğlu ·nun, Tii.rki~'e Cumlımi
yeti Emekli Sandığı Kanununun 78 nci maddesinin de
ği~tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin nınYakkat bir en
cümendc görüşülmesine dair taln'iri 

4/ 171 Yozgacl 1Hebusu Ömer Lı1tfi Erzurumluoğlu'nun , Emnı 
yet Uınum Müdürlüğü kaclı,osuna dahil nıemurlara fazla 
mesai ücreti verilmesi hakkındaki 6564 sayılı Kannnuıı 

birinci maddesinin değiı;tirilmesine n• bu kanuna ıınwllk
kat bir madde eklenmesine day· olan· kantın teldifinin p:v 

(F. : 64 -1çtima : ~ ) 

1.8 . I . 1956 tarihinde okundu \ ' C 

kabul edildi. ( İçtiına : 2) 

18 . I . 1956 tarihinde okundıı Ye 
kabuL edildi. ( İçtiına : ~ ) 

~3. I . 1956 tarihinde sahibi taı-a

fınclan geri almınıştır. 

(F. : 49 -İ~tima : 2) 

" 

23 . I . 1956 tarihinde okundu "~ 
kabul edildi. ( İçtima : 2) 

riverilınesine dair tahiri 30. I. 1956 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

4/ 172 Gazian te b }!ebusu Süleyman Kuranel'in, 1950 yıhnda ıı 
bugüne kadar su işleri, köy içme suları , limanlar w dr
ıniı·yolu inşaatı il Ye köy yolları için sarf eelilen paranın 
miktarına ve termik hidro - elektrik olarak hangi bara.i 
ve santı•ale başlandığına dair N afıa Veldliı!den şifa hi sı. ın J 

(F . : 51 -!çtiına : 2) 

takririnin gcı·iyerilmesiıı e dair takriri 30 . I. 1956 tarihinde sahibi tara-

4/ 173 

4/ 174-

- -~ 

Çoruh Mebusu Yaşar Gümüşel 'in, Maliye Eııcüıneni aza. 
lığından istifa ettiğine dair takriri 

Muş Mebusu Şefik Ç'ağlayan'm, Oünırük ve İnlüsal'lıır 
I<Jııcümeni azalığından istifa ettiğine dair takı·iri 

fından geri alınmıştır. 
(F. : 52- 1çtima : 2) 

1 . li . 1956 tarihinde okuıtdu. 
( İçtiına : 2) 

l. ll. 1956 tarihinde okundu . 

(İçtiına : 2) 
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4/ 17.) Bursa Jiebusu :\Ilifit Erkuyumen H ' üı: arkada~?ının, Tür
kiye Cumhuriyeti J<Jmekli Sandığı Kanununun 5%1 \' <' 

6244 sayılı kanunlarla tadil edilen J5 nci maddesinin (i ı 
işaretli bendin.e bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin ınm·akkat lıir encümende görüşülmesine dair tak
riri 

4/ 176 Konya 1Irbusu Ahdürrahınan l<' ahri Ağaoğln'nun, 'l'üı·

kiye Cuınhuriyrti Emekli Sandığı Kanunun un g·eç.ici fı5 

nci maddesi hükmünden, tayin vr denrtlenınesi Milli Eği
tim V ekaletine iliışkin özel Türk oknll arı öğretınenl<•rinin 
de faydalannıaları hakkındaki 601+ sayılı Kanunun 1 nt•i 
maddesinr bir fıkl'a iHhesine dair olan kanun teklifini tı 
nul\·akkat bir cnclimrnrlr görüşülme ·ine dair takril'i 

+/ 177 Kastamonu Mebusu Muzaffer Ku~ak<:ıoğln'nnıı, Türkiyr 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanımuna g-ee,ici bir madde 
ilaYesine dair olan kanun teklifinin ınunıkkal erwiiınenc!l-' 

göı·i.i~ülıneıııinc da it' tahiri 

..J./ 178 Yozgad ::.Vfeln.ısu T. Alpay 'nı , '!'ürkiye C'unıhuı·i.ycti 

Eınrkli 8::ıııclığı KaııunuJLun 50 \'(' 66 neı ıııaddeleı'iıu• 

biı·eJ.' fıkra eklcnmeı..ıine daiı· kanun foklifinin ınuv::ık

kat eneürnrııde göı·iişülıneshw d:ür t<ı kıil'i 

4/ 1i9 

+/ 180 

lzmiı· }felnısu Pertrv Aı·at ' ııı. Nıki l>rYlvt Yckili tstaıı
hul Mebusu .:\Iükerrmn 8arol hakkında )[eclis tahkilnıtL 
aı;ılmasma dair takrili 

' . 
' 

Bolu J.Iebusu İhsan Gii.lez'in. l>rYlet Oı·ıııan lşletnıesin-

<·r satılan ornı:ın ınaıııfıllei'İnılen Yilftyet hususi idarele
r'ine hisse tt>ftiki hakkıııclaki kamın teklifinin muvah
kat hir· rneünwııde göl'üşülıııesine daiı · tı:ılnil'i 

4/J81 ~ivas ::\.Jt>busu E. Enliıı~'iıı, l'ill'ki.re Cnnıhuı·iyeti l~mrk
li Sandığı Kanununa hi 1' nı :ı <lde tıklenınesi hakknıdaki 

kanuıı teklifinin Muvalduıt l~miinırndr göı1işülmrsiı.e 

<laiı · takr-iıi. 

4/ J82 Yan .:\<Iebnsu Hilmi nunnaz'm. BC'ııdimalıi Hidro - Elck
triği pı·ojcsinin ikmal tadhin<' V<' ihalPnin ne zaman 
yapılacağına dair şiEııhl sual takı·irinin grr·ivet'i]ııl(•ı;iııp 

Muamelesi 

-
3 . II . 1956 tarihinde okundu ,.e 
kabul edildi. ( İı;tima : 2) 

---- -3 . II . 1956 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. (İçtima : 2) 

6 . II . 1956 taı·ihinde okundu Ye 
kabul edildi. ( İçtiına : 2) 

6. II . 1956 tarihinde okundu. ,.e 
kabul e~ildi. (İçtiına. : ~ ) 

8. II. 1956 tarihinde J 958, 18.Vl. 
1.956 tarihinde 1970 sayılı karar
J ar olarak kabul e<lilmiştiı·. 

( İçtima : 2) 

8 . II. 1956 tarihind<' okundu Ye 
kabtti edildi. ( 1çtiına : 2) 

8 . II . 1956 tarihinde okmıuu Ye 
kabul edildi. ( İ«tima : ~) 

dair takriri ( 6/ JR 1) 10. II . 1956 tarihinde sahibi ta
mfından geri alırıınıştır. 

(F'. ; 5~ .lı:tiına : ~) 
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4/ 18a Aydın Mebusu Cevat Ülkü'nün. Aı·zuhal Encünıeııiııiıı 
16 . 1 . 1956 tarihli haftalık ka ra ı· cctvelindeki, 2586 
sayılı Karaı·ın Uıııuıni Heyette göl'iişülınesinı> dair tak-

Muamelesi 

riı-i ( Ayzulıal Bn<>Üınc>nine ) 6 . VII . 1956 tarihinde Arzuhal 
\ 

4/ 1.84-

4-/ 185 

Yozgad Melıusu 1. Aktürel \ ' C Ankara .Mebusu H. 'l'ü
ı·eğüıı'ü.n. 'l'i.i.ı·kiye Cumhudyeti Emekli ::-landığı Kanu 
nunun 80 nci maddesi iılc 87 nci maddesinin (K) ben
ılinin tnclili hakkmdnki kanun teklifinin Muvak1mt En
cüınende görüşülmesine daiı· takdı-i 

'l'okad Mebusu H. Hozheyoğlu'ııuıı. Yangın f<'elaketiı.r 

uğrayan <icn:c halkına Türkiye Büyük Millet Meclisi 
nin tcessüı-lrdnin ibiağına dah· iukıir·i 

4/ 186 ~eyhan ;\lcbuı.u A. 'l'opaluğlu ve ii1: arkadaşının, DcY
let ırıemudarı aylıklannın tcvhit ve teadülüne dail' 
;{656 ı:ıayı'lı Kanuna bağlı ( J ) sayılı cetvel ilc tadil w 
eklerinin Dahiliye Vel;:aJeti vili\.yctler kısmında değişik 

lik yapılınası halcinnda kaııuıı t eklifinin gedvrl'ilme~i 
ne dair ta kıiri · 

4 / 187 Burdul' i\1cbusn Mehmet. Özlı cy'i n. Namık Kemal Mahal
lesindeki ıncnnıı· evlerinin satış ve r·esml dairelere t ah
sisi suretiyle tasfiyesi hakkındaki kanun teklifinin gcr1-
vnı·ilıncsiıw dait· takr.iı·i 

4/188 Çankırı Mebusu K. Çığman'ın, Nanıık Kemal Mah8!1Je
sindeki D ve E tipi blok evlerin verem hastanesi ya
pılınası hakkmdaki kanun teklifinin geriverilmesi hak
kındaki kanun teklifinin g-el'iveıilmesine dair takriri 

l' ayseri Mebusu H. Kunnel'in, Subaylar heyetine mah
sus tcı·fi Kanummuıı 3811 sayılı Kanunla ınuaddel 1 nci 
ıuaddesiııin (B) fıkrasının değiştirilmesine \ ' C bu kanu-

• 1 

na gc(iici hh· ınadtlc ilavesi hakkındaki kanun teklifi. 
nin gcı·ivcrilmcsinc claiı· tukriri 

Encüıneni mazbatası kabul edil
ıniı:tir. (E. : 84- !çtima : 2) 

l5. Il. 1956 tarihinde okundu ve 

kabul edildi. (lçtima : 2) 

15 . lT. 1.956 tarihinde okundu. 
( İçtima : 2 ) 

24. U . 1956 tarihinde sahibi la

ı·afından geri alııunıştn. 
(F. : 56 - İçtima : :l) 

U. Il . 1956 tarihinde sahibi ta 
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 54 - lçtima : 2) 

24 . II . 1956 tarihinde sahibi ta
rafı.Qdan geri alınmıştır. 

(F. : 55 - İçtima : 2) 

24:. Il . 1956 taribinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 57 - İçtima : z ·ı 
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-ljl90 Afyon Karahisar Mebusu Murad Ali Ülgen'in, Arzuh:-tl 
Enciimeninin 30 . I . 1956 tarihli hattalık karar cetwli ; ı 

deki 2769 sayılı Kararın Umumi Heyettc görü~tUıııesinr 

Muamelesi 

dair takriri (Arzuhal Encümeniııe). 30 .ı V. 1956 tarihinele salıibi ta
ı·afınclan geri almmıştu'. 

4/ 191 

4/192 

Elazığ 1fcbusu Hüsnü Göktuğ'un, Şanlı orduınuza Türki
ye Büyük Millet Meclisinin selam ve sevgilerinin bildiril
mesine dair takriri 

Kocaeli Mebusu Selami Dinçer ve Konya .Niebus~ı Re,\'
han Gökmenoğlu'nun, Avukatlık Kanununun 5178 sayılı 
Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin birinci ftkl'asııuu 
tadili hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine daır 
tak:riri 

4/193 Manisa .Mebusu Yunus Muammer Alakant'ın, Dahili Ni
zamnamenin 17 4 ncü maddesinin tefsiri hakkında takri ri 
( Teşkilatı Esasiye Encümenine) 

4/194 Balıkesir Mebusu Halil İmre ve Bursa Mebusu Haluk Şa
nıan'ın, Vergİ Usul Kanununun geçici 5 nci maddesinin 
te.fsiı·i hakkındaki takririnin geriverilmesine dair takriri 

4/ 195 Seyhan mebusları Sinaıi Tekelioğlu ve arkadaşlarının, 
Seyhan Barajı ile Hidro - Elektrik Santralinin açılış nıe

rasiminde T. B. M. ·M. azasının da hazır bulunarak bütün 
tesisleri tetkik etmelerine imkan bırakılmak üzere 16 Ni
san Pazartesi gününe kadar Meclis <::ahşınalarma ara 1·r-

(F. : 66 -!~tinıa : 2) 

24 . II . 1956 tarihinde 1959 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 2) 

• 

27 . II . 1956 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F. : 60- İçtima : 2) 

10 . XII . 1956 tarihinde 2031 sa
yılı .Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 3) 

5 . IV. 1956 tarihiııde salıibi tara
fmdan geri alınmıştır. 

(F. : 64- !çtiına : 2) 

ı-ilmesi hakkında takriri 4. IV. 1956 tarihinde okuııdu \-c 
kabul edildi. 

( l<i . : 67 - tçtiına : 2) 
-:1:/ 196 Giresun Mebusu Doğan Köyınen'iıı, 1\-Iakbule Atadan'ın 

cenaze merasiminde vukubulan alkış l}adisesine dair olan 
şifalıi sn al iakririnin geriverilmesi hakkında takı·iri . J 6 .'IY. i956 taı·ihinde salıibi ta -

4/197 

4/19 

Konya Mebusu Himmet Ölçmen'in, Şeker kanunu tekl i
linin muvakkat bir enci.imende görüı:ıülmesine dair takriri 

Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Gıda maddeleri Türk 
Anonim Ortaklığı hakkındaki kanun teklifinin ın u vakkai 
bil' encümende görüşülmesine dair takriri 

rafuıdan geı-i alınmıştır. " 
(1:<'. : ():) - l c:tiımı : 2) 

18 . lV. 1956 tarihillele okundu ve 
kabul ('dildi. (İ~1 ima : 2) 

20 . IV . 1956 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. (İçtiına : 2) 



-595-
No. HulSsaaı -

4/199 Afyon Karailisar Mebusu 1\furad Ali thgen'in, Arzuhal 
Encümeninin 30 . I . ,1956 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 2769 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 

Muamelesi 

dair takriri \'<" Arzuhal Encüıneni maııbatası 30. IV. 1956 tarihinde sahibi ta
rafından geri alındı. 

-1/200 Marafi Mebusu Nedim Ökınen'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası Kanununun bazı maddelerinin tadilinc 
ve' bn kanuna yeni bir madde ilavesine dair 6571 sayılı 

Kanunun ii((iincü maddesinin tadili hakkındaki kanun 
layihasınm muvakkat bir cncümende görüşülmesine dair 
1 ahir i 

4/201 Elazığ :2\lebusu Selahattin Toker 'iıı , Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü memur ve mü<>
talıdemlerinin ücretlerine dair olan Kanunun bazı maJ
delerini değiştiren 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Ka
nunun mnvakkat birinci maddesinin tefsiri hakk;.ında 

(F. : 66 -lçtiına : 2) 

30 . IV . 1956 taribinde okundu Ye 
kabul edildi. (lçtima : 2) 

takriri 2 . V. 1956 taribinde salıibi tara-

.. ~ ~ . . ' , 

4; 202 Kıı·klareli :Mebusu Şefik Bakay'ııı, Ankara İnhisarlar 
Bira ve Şaı-ap fabrikalariyle bunlara. bağlı iınlilhane ve 
inıalathanelerin Atatürk Orman Çiftliğine devri hakkın
daki kanun tcklifinin ıuuvakkat bir cncümendc görüşül-

4 /203 

mesiııe dair takriri 

)!ara~ )!cbuslt Nedim Ökmen'iıı, Gider Vergileri kanunu 
layilıasmın uıuvakkat bir enci.inıende göriişi.i.lnıcsine da
il' takriri 

4/ 204 İzmir Mebusu :Mehmet Ali Sebi.ik'i.in, Suçlu olmadığı hal
de tevkif edilenlere tazminat verilmesi hakkındaki ka
mm teklifinin geriverilmesine dair takriri 

-1-/ 205 Niğde :Melmsu Ilasan Hayati Ülkii'rıi.in, Arzuhal Encü
nıenirıin 30 . IV . 1956 tarı1ıli haftalık karaı· cetvelindeki 
:l662 sayılı Karamı Umumi Heyette görüşülmesine dair 
tak ri ri 

' \ ,. ,. .. 
·~ 

.. , .. ,. ·• ~ h \ ,., 

fından geri alınmıştır. 
(F. : 67 -İçtima : 2) 

2 . V . 1956 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. ( İçtiıııa : 2) 

28 . V . 1956 tarihinde okundu Ye 
kabul edildi. ( İ~tima : 2) 

28 . V . 1956 tarihinde sahibi tara
fından geri alımnıştır. 

(lı'. : 70- l0tima : 2) 

30 . XI . 1956 tarihinde reddine 
dair Arzuhal Enciimeni mazbatası 
kabul edildi. 

(E. : 97 - İçtima : 3) 



"\"o. ... Hulasası 

..J./ 20ti ::-iivax .\Lebusu I<;tem Erdiıı1: 'iıı. Deviri Demiryollu r- ı ve 
! .. imanları İdaı·ei Umumiyesinin teşkili\t ve vazaifim. da.
iı · olaıı Kanuıı ile bu kanunun t·k ve tadilleı·inde deği 

~iklik yapılması V(' hu kaııuna yeni bazı hükümleı ek
lenmesi hakkındaki Kaııumuı 4 ncü ınad<lesinin de~işti 

ı·ilınesine d aiı· olan 5687 sayılı Kanunun mcriyette olup 
olmadığmm tayinirw daiı· takı·iri ( Müı1akalat vr Dütı-:r 
f' ıwi.i nwnl rı·in e ı 

4 207 . \falatya :\feln.ısu .\Iüvit Yetkin ve arkadaşlarını'ı. ü~ 

Tenıyiz Jıakimi ile on üç yüksek deı·eceli hftkimin Pmek
liyc srvki rlolayısiyl<• tahkikat İcrasına duiı· 

.J.;20~ Kocaeli 1lrhusu 'l'maıı Güncş 'iıı , Konya .\lebusu Halil 
Özyöri.ik'iin. 1'rmyiz Reisi olduğu sırada Türk Cez:: Ka 
nununun 48] nci nıaddcsiyJc ilgili tevhidi içtihat kara 
ı·ını tahr·if <•ttiği hakkındaki iddiaların doğru olup .. ,lma
dığınıı doğ ı1ı is<· .\1 re) is tahkikııtı açılmasımı daiı· tak
ri,; 

-+; 209 Kaysed Mehusu İhnıhirıı Kiı·azoğln ve iki aı·kadaşınııı 

Tüı·kiye (\ımbuı·iyctj Erıı e kli Sandığı Kanununa iKı gc
ı:i<'i ınaddt> eklenmesi lıııkkıııcla kanuıı teklifinin g"f' t'İvc 

r·ilnwsinr dair takı·iı1 

-J. ~]() 

+/ 21 ı 

:\lanisa :\-Irhmnı Sarort Ağaoğlu'nun, ı;;ekel' kanuı.u lfı 

yilıasınm mnvakkat hiı· eıırümcııde göı·üşülmesiıw claiı· 

t.akı-i ri 

.'Hğde .Hcbusu Hüseyin A vni Uöktüı·k 'i\n neşir yt ,liylP 
\!'ya mılyo ile işlenecek bazı cüı·üınlcr ha kkmdaki 6334 
sayliı Kanunun adı il!' bazı maddelerinin tadiline dair 
kanun layihasiyle Basın Kanuıiunuıı bazı maddelel'inin 
tadiline vr kanuna ınuvakkat hir ınaddr ilavcsiıh~ dair 
kanun layihasıııııı rnuvakka1 hil' <>n<'iiıneııdr göı·iiştiiııw 

sinl' dııiı· takı'iıi 

4/ 212 Halıkcsir !Hebusu ı\Lckki Sait Escn'in, basın yoliyJe İŞ · 

lcııcn suçların affı hakkııl(lıı ki kanun teklifinin gcrivc
dlnwsinı' daiı· takri.ıi 

.. ; 

Muameles·: 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi gereğince hükümsü.z kal 
mıştır . 

4. VII . 1956 tarihinde reddedil
miştir. <E. : 72- 1c.tima : 2) 

Turan Güneş'e ve Adiiye Vekale
tine yazılmıştır. (1c.tima : 2) 

30 . V . 1956 tarihinde sah:ibi tara-
fından geri alınmıştır. 

., (F. : 71 -İçtima : 2) 

~O . V . 1956 tarihinde okundu vt' 

hbul edild! . ( İçtiına : 2) 

30. V . t956 taı·ihinde okundu ve 
kabul edildi . (İ~tima : 2) 

1 . VI . 1956 tarihinde sahibi tarn
rından ııel'i alınmıştır. 

(li'.: 72 - t<itİnHI : 2) 
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4/218 Uşak Mebusu Orhan Dengiz'iıı. Tiirkiye Cumhuriyeti 
gmckli Sandığı Kanununun nıuvakkat 65 vr 68 nci mad 

dclcl'inde yazılı müracaat için yeniden üç aylık müddet 
verilmesi hakkındaki kanun teklifinin g<'ri,·rrilnıesine 

dair ta krj ri 

-l/ 214 Denizli .Mcbnsu Haha. Akşit'i.n. Yunan Padftmcntv~·.ınuıı 
kar·arı ve~hile Kıbn:,; 'rürkleı1 aleyhinde Yunan Pal'la 
mento Reisinin Dünya Padamentolarına gönderdiği 

mesnetsiz telgrafla.r hakkında Hükümetin Büyük Mil
let Meclisini tenvir etmesini ve ımıkabele olaı·ak Riynset 
tarafından birer telgrafla hakiki durumun diinyıı par
lamentolarma bildirilmesi hususunun ka ı·arn bağla.ıına 

sına dair takı·ir1 

4/ 215 Kncacli Mcbusu ~elaıni Din1;<'ı· V(' iki admçlaljınııı 'l'ül'
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bftzı mad
delerinin değiştirilmesi ve hu kanuna ıınl\· akkat nı adde 

eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin g-el'iv<'rilrrı eRine 

dair takriı'İ 

4/ 216 ~iiı·rl Mebusu Mchnwt Daim Si.ialp \'(' ~ aı·kadaşmııı, Ar
zuhul Encüm en.inin ı ;~ . \ '1 . lfl56 1 nrihli haftalık kcı

rar cetvelindeki :W54 sayılı Kaı·arm Umumi Heyet i-' 

)f ua.nıele>ıi. 

J . VI . 1956 tarihinde sahibi tara 
fından geri alınmıştır . 

(li' . : 73 - İçtima : ~ ) 

13 . vı . 1956 tarihinde okundu n · 
kabul edildi. ( İçtima : :.'. ) 

13. VI. 1956 tarihinde sahibi ta 
rafından geri alınmıştır. 

(F . : 77 - İ~tima : ~ ) 

görüşilimesine dair tak ıiri ( Aı·zuhal Encümenine) l<:ncümendedİt'. 

4/217 Rize Mebusu !zzet AkGal vr Niğcl<' Mebusn Zihni Üner '
in, Haı·mrah Kanununun 15 nci maddesinin clcğiştil'i l-

ınesi hakkındaki kanun teldifinin grriv<'rilmesine dı.ir 

takriri 

4/218 Giresun Mebusu Doğan Köynıen'in. Gıda Maddeleı1 

'l'iirk Anonim Orta khğı teklifinin gerivrrilmc.,;in!:' d ai ı· 
lakriri 

4/2HI Aydın M.ebusu Eteın .Vlenderes'in. Toplantı w Göstui 
yiirü.yi.i.şleı·i hakkındaki kanun lfLyihasımn nıuvakkat 

hir encünıende görüşülmesine daiı · takriri 

-l:/220 'l'okad M ebusu Hulfısi Bozbeyoğlu 'nun. 7 R ı·anıazaıı 
1274 tarihli Arazi Kanununun 101 tı<'i maddesinin tefs:ri 
hakkında takl'ii'İ ( Adliy<' Iiin<'iimeııinr ) 

~O. VI . 1956 tarihinde sahihi ta
ı·afmdan geri alınmıştır. 

(F . : 78 - İ~tima : ~ ) 

:W. Vl . 1956 tarihind~ sahihi tıı 

r·afmdan g-rri. alınmıştıı·. 

(F . : 79 - İ<:tiımı : :? l 

~2. VI . 1956 tarihinde okunctıı H ' 

kabnl edildi. ( İı;:tima : :? ) 

1 :~ . vn . l9ri6 tarihinde 20~<-1 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (!çtima : 2) 
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4/221 Maraş Meıbusu Nedim Ökmcn'in, Yüz elli milyon liralık 
madeni ufaklık para basılması hakkındaki kanun la)i
hasınm mm·akkat encümcndc görüşülmesine dair tak
riri 

4/222 Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, Avrupa. Konseyi 
1stişari Meclisi Azalığından istifa ettiğine dair tabiri 

4/228 Denizli Mebusu Baba Akşit'in. Aı·zuhal 1~ncümenirJn 

30 . Y . 19!16 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3716 
ı.ayıh Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair tak-

Muameleıri 

'27 . VI . 1956 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. (.t ~tima : 2) 

29 . VI . J 9fi6 tarihinde okundu . 
. (İ<:tima : 2) 

ıiri (Arzuhal Encümenine) 30 . XI . 1956 tarihinde reddine 
dair Arzuhal Encüın<:'ni mazbatası 
kabul edildi. 

4/ 224 Yozgad }iebusu Mahmut Ataman'ın, Arzuhal Enciime
ııinin 4 . VI . 1956 tarihli haftaılık karal' cetveHndeki 
3726 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşüinırsine dr.ir 
tahiri ( Aı·zuhal En<'iimenine ) .· '· .. 

. • 

4/ 225 Muğla Mebuım Zeyyat Mandalinci 'nin, Odünç para ,·er
me işleri hakkındaki 2279 sayılı Kanunda tadilat yapıl 

masına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasma dair· 
olan kanun Jayihas·ının muvakkat biı' eneümrnde görü
ş iilmesiıw dair üıkrid 

4/ 226 Kırklareli l\l~busu Şefik Bakay'ın, Ankara 1nhisarla.r Ri
ra ve Şarap fabrikatariyle bunlara bağb iınlahane ve 
imalatlıanelerin Altatürk Orman Çiftliğine devri hakkın -

(E. : 100 - Jı;tima : 3) 

30 . XI . 1956 tarihinde tcddine 
dair Arzuhal Encümeni mazbııtası 
kabul edildi . 

(E. : 98- İçtima : 3) 

2 . VII . 1956 tarihinde dkundu vo 
kabul edildi. ( İçtima : 2) 

<1aki kanun teklifinin geriverilmesine dair tahiri 6. VII. 1956 tarihinde sahibi ta
ı·aEından geri alınrruştır. 

4/ 227 Aydın Mebusu Namık Gedik ve iki arkadaşının, mün
hal mebusluklar iı;in bu sene ara seçimi yapılmaması 
hakkmda tahiri 

4/ 228 Afyon Karairisar Mebusu Murad Ali Ülgen'in Arzuhal 
Encümeninin 13 . VII . 1956 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 3754 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme: 

sine dair takriri 

(F. : 81- İçtima : 2) 

ll . VII . 1956 tarihinde 2023 sa
yıh Karar olarak kahul edilmiş

tir. (!çtima : 2) 

Encümendedir. 
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4; 229 Bursa. Mehusu ~lüfii J<~ı·kuyunıeu YC Bil('cik Mebmm 
Yüınni.i. Üı'csin 'in . :-:ubaylar h~·yetiıw mahsus tel'fi Kn.
nunumın 561J ı:.ayılı Kanunla değiştir-ilen tü ıwu ınad
d('si ile Snba.'· w askeri menıı..ırla.rm ma.a.,-dan hakkın -

~ua.m.elesi 

da 5609 sayılı Kanunun 58!38 sayılı Kammlıı dcğiştiı ·i 

len biı1nci n ikinci macldelerindr drğ·işiklik yapılma s ı 

hakkında 65!)7 sayılı Kanuna gcc:ici bh' madde ekien
nıesine daiı· karıuıı teklifinin geriverilmesi hakkında ._ 
takriri ll. VII. 1956 tadhinde sahibi ta-

4~230 Bursa Mebusu , .Müfit Erkuyumen ve 10 arkadaşının, 
'I'ürkiye Cumhuriyeti Enıeldi Sandığı Kaınumnun 5951 
ve 6244 sayılı kammlarla tadil edilen 15 nci maddesinin 
(I ) işıırctli bendinc bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin geriverilmesin<' dair takriı·i 

4/ 231 İzmir Mebusu Mehmet .Aldemir, Kocaeli Mebusu Nüz
het Akuı'ın , 'fiirkiye Biiyük Millet :Meclisi memurları 

· teşkilatı hakkmdaki 5509 sayılı Kanuna ek kanun 1<'k-

rafından geri alınmıştır. 
(F. : 82- İ<;tima : :2 )' 

• 

ll . VII . 1956 tarihinde sahibi ta.
rafından gt>ri alınmıştır. 

(F . : 83 -lçtima : 2) 

lifinin gerivcı•ilmesi.ne dair tahiı1 13 . VII. 1956 tarihinde sahibi ta
rafından geri almmıştıt. 

-1; 232 Aydm :i\>Iebusu Nanıık G<:'dik Y<' iki arkadaşuun. Türki
ye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına J 5 Ağustos 1956 

(F. : 84 - !çtima : 2) 

tarihine kadar arn verilmesi· hakkmda takriri l6. Vfl. 1956 tarihind<' 2025 sa 
~·ılı Karar olarak kabul edilmi · 
tir. ( İçtim::ı : 2) 

4/ 23:3 Konya Mebusu Abcliiı·rahman Fahei Ağaoğlu'nun, ..\'Iua 
mel(' YHgisi Kanununun J \'C 67 nci madde1cı1yle aynı 
kanunun 49!39 sayılı Kanun'la... değiştirilen 92 nci madde
sinin tadili hakkındaki kanun teklifinin geriYerilmeshıe 
dair taltriri 

.J. / 234 ~laari1 Vrkili. Ahnwd Özrl'iıı. 'l'iiekiy<' Öğretmenle-r 
Ba.ııkası 'l'ürk Anonim Şirketi kuruluş Kaııunu liiyih~'· 
sının Nraarif. 'l'icaeet, ){aliye ve Bi.it~e encüın~nlerinden 
seçilecek beşer azadan mi.i.rekkep ınuvaklwt bir encü
menck görüşülmesi hakkmda takriri 

4/ 235 Giresuıı :i\iebusu Doğan. Kö,vnıPn 'in. 'l'iirkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa 6216 sayılı Kanunla ek
lenen gec:ici 88 nci madde~ve bir fıkra eklenmesi hak-

]5. VIII . 1956 tarihinde sahibi 
taeatından geri alınmıştır. 

(F'. : 85- İçtima : 2) 

15 . vur . 1956 tarihinde okundu 
,.e reddedildi. r!çtima : 2' 

kındaki kanun teklifinin geriverilmesi hakkında tokı-iri ~0. Vlli . 1956 tadhindc sahibi 
tarafından geri alınmıştır. 

~.. . ,_. (F. : 86. !ı;tinıa · 2) 
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4/ 236 Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'niıı, Milli Konmrna 
Kanununun 6736 sayılı Kanunla değiştirilen 31 nci 
maddesine bir bent eklenmesi hakkındaki kanun tekli
rinin muvakkat bir rncümendf' görüşülmesine dair tak 
r·iri 

4/237 Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, Gayrimenkul ki
raları hakkındaki 6570 sayılı Kanuna ek kanun tekli
finin muvllkkat bir encümende görüşülmesine dair tak
riri 

4/238 &ımsun Me· buı:ıu Ekrem Anıt'ın, Milli Korunma Kanu
nunun 6731 sayılı Kanunla değiştirilen 31 nci madde
sine biı· bent eklenmesi hakkındaki teklifinin gcriYcril
mesinr dair takriri 

4/ 239 Aydın Mebusu Naııuk GE'dik Vf' iki ı:u·kadaşnnıı, Tür- · 
kiye Biiyük Millet Meclisi çahşmalarına 1 Kasım 1956 
tarihinr kadar ara vrrilmesi hakkında takriri 

tç'TtMA 3 

-l/240 Sivas Mebusu Nmettin Turgay 'ın, Arzuhal gncümeninin 
15 . VIII . 1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3890 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 

Muamelesi 

~8. VIII . 1956 tarihinde oknndu 
,.<' kabul edildi. ( lçtima. : 2) 

~1:! . VIIJ . 1956 tarihinde okundu 
ve kabul edildi. · (İçtimıı : 2) 

:~J . VIII . 1956 tarihinde sahibi 
tarafından geri alınmıştır. 

(F. : 88- İçtima : 3) 

1 . lX . 1 956 tarihinde 2029 sayı h 
Karar olarilk kabul edihnis.tiı·. 

lçtima : 2~ 

( Arzuhal Encümenine) 30. Xl . 1956 tarihinde reddine 
dair Arzuhal Encümeni ma.zbatası 
kabul edildi. 

4/ 241 I zmir Mebusu İlhan Sipahioğlu 'nun, Türkiye sahillf'rindf' 
nakliyatı bahriye ( Kabotaj ) ve limanlarla karasul:t ı· ı dfı 

hilinde icı·ayı ·anat ve ticaret hakkmdaki R15 sa)1l ı Ka · 
nuııun 5 nci maddesinin tadiline dair kamın teklifinin 

( K : 99 - l~tima : 3 ) 

geriverilmesi hakkında takriri 14 . Xl. 1956 tarihinde sahihi ta 
l'afındatı geri alınmıştır. 

l 'ı· fa "Mehwıu Fcridnn l~rgin'in , siyasi hfıdisrleriıı ı.akilw ;

tiği seyir ve Türk harieiyesiyle müttefik hükümetlerin g·o
rüşlPri hakkında izahat verilmesine dair takriri 

(F . : 90 - lçtiına : 3) 

16 . Xl . 1956 tarihinde okundtı . 

(E. : 91 - !çtima : 3) 



No. 
-· 
4/243 

4/244: 

- 801 __. 
Hulas.aaı 

Kocaeli Mebusu Turan Güncş'in, Münakaliit Encümcni 
fizalığmdan istifa ettiğine dair takriri 

İdare Amirleri Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Ni.izhct Akın 'ın , 
1956 mali ,rılı Muvazenei tTmnıniye Kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi losınında de
ğişil_dik yapılması hakinndaki kanım tcklifinin geı·iwril 

ınesin(' dair takriri 

4/245 Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm , Türk Ceza Kanununun 
140 ve 312 nci maddelerinin tadiline dair olan kanun tek
lifinin geriverilmesi hakkında takriri 

4/ 246 Ankara Mebusn Mümtaz Tarhan'm , Oivam Muhast>but 
Kanununun 3 ve 4 ncü maddt>lerinin değiştirilmesi lutk-

.Muamelesi 

14 . XI . 1956 tarihinde okundu . 
(İc;tima : 3 ) 

l6 . Xl . 1956 tarihinde sahibi ta
ı·afından geri alınnııştıı· .. 

(F' . : 91 - lçtima : 3 ) 

21 . Xl . 1956 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

(F . : 92 - 1çtima : 3) 

kındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair takriri 21. Xl. 1956 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştıl' . 

4/ 247 Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Nusaybin ovasının l:iıt· 

lanması iGin yapılacak tesisata dair Nafıa Vekilinden ı.;.i
fahi ~mal tnkririnin g·eriv<'rilm<'si hakkında takriri 

\ 
Afyon Kurahisaı• Mebusu Ru~a Çt>r<;cl 'hı, Hakiki n ·ya 
hiikıni !jahıslar tarafından ,vabancı memleketlerden mu
bayaa edilecek heı· nt>vi tay,vaı·r V(' helikopterlerle bunlara 
mütaallik teGhizat vf' malzemenin Gümrük Resmiyle diğrl' 
vergilerden muafİ,\'eti hakkındaki kanını teklifinin grri
verilmesin(' dair tahiı·i 

4/ 249 Af,von Kaı·a.hisar l\Iebmm Osman Talu'nun, Gider vergi
lrri Kanununun 68 nci maddesine bir fıkra eldenmesine 

(F. : 93 - !c;tima : 3) 

~1 . Xl . 1956 tarihinde sahibi ta 
nıfından geri alınmıştıı·. 

CF . : 94 - İGtima : 3 ı 

3 . Xll. 1956 tarihinde sahibi ta 
rafından geri ahnmıştn. 

(!çtima : 3 ) 

da i ı· olan kanun t r klifinin geriv('ı·ilmesi hakkmda takri t' İ 30. Xl . l956 tarihinde sahibi ta
l'afından geı>j almmıştır . 

4/250 

4/251 

~Jı·znruın Mebnsu Esat 'T'nııct>l ' in , Ti.iı·k :M:üfıendis n' .:\iı 
mar . Odaları Birliği Kanununun 32 nci maddesinin tcfsiı·i 
hakkında takriri (Nafıa vr Adiiye encümenlerine ) . . 

l~lazığ Me'busu Hüsnü Göktuğ'un, hudut otoritesi, hu 
dudun tanziıni ve kaçakçıhğın men'i hakkındaki kannıı 
teklifinin geriverilmesine daiı· takriri 

( F . : !-15 - İçtima : 3 ) 

~i . V . 1957 tarihinde '257 sayılı 

trfsir olarak kabul edilmiştir. 

(İçtima : 3) 

10 . XIJ . 1956 tarihinde sahibi ta
rafından geri nlııınııı:ıtır . 

iF. : 97 -lçtima : 3 



No. 
•. 1 

Hulasası 

4; 252 Elazığ Mebusu :\1. ::;ıevki Yazınaıı'ııı. 68:30 sayılı .İstiııı 

Hlk Kanununun 14 ncü maddesine bir fıkl·a eldenınesi 

Muamelesi 

hakkındaki kanun teklifinin gerinı-ilmesine dair takı"if'i 10. XII. 1956 tarihinde sahibi ta-. 
rafınclan geri 'alınmıştır. 

4 /253 Hakkal'i :\febusu Üboydullah 8eYen'in, 1'ih·kiy<' Cun:ıhıı
l'iyeti Emekli Sandığı Kanununun 102 nci maddesü1iıı 
tefsiri hakkındaki tı:ıkriri 

4/ 254 8iYas ınehnslaı:ı Bahattin Ürıwko1 vp Bteın Erdin<;'in, 
ı~aı'§ı Ye mahalle bekçilel'i hakkıl)daki kanun teklifinin 
a:eriveri.lmesinc· clair· takı·id 

4 255 

4/ 256 

rrrahzon :\lebusn lsma.il Şen<·r'in. Harici·ye Eneümeni 
azalığından istifa ettiğin<> daiı· takriri 

lzmiı· Mebusu Abdullah Aker'in, ÖdLinç paı·a verme ili
leri hakkındaki 2279 sayılı Kanı..mda tadilat yapılması 
Ye 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasıncı dair olan kanun 
layihasının muvakkat bir encüınende gôrü~iilmesine 
dair üıkrili. 

4/ 257 ilkokul öğretmenleri ilc ilkokul öğı·etmenliğinden gelip 
de muhtelif dereceli okullarda vr Milli Eğitim VekaJeti 
teşkilittmcla Galışanlaı-ın ayhk dcre('e]eri hakkındaki 
6273 sayılı Kanun:ı ek kanun teklifinin geri verilmesine 

dair takı·iri 

4/258 Kocaeli Mebusu ~lneın Alican'lll. f+elir Vergisi Kamı
nunun ~2 ve 89 neu maddelerinin deği~tirilmesiııe daiı' 

olan kanun t<>klifinin ruznamey<' alınmasına nnir tak
ı·i ı·i 

4/ 259 Bursa lVIehusu :N[üfit Eı·kuyunu·u 'mm , Türkiye Cuınhn
ı·iyeti Emekli 8ancbğı Kanununun ;!JtıGici 65 nci mad
desinin E fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifinin 
geriverilmesine dair takriri 

(F. : 98 - tc:tima : 3) 

Dahili ?>l'izaınnaınenin 69 neu 
maddesi g'Creğinee hi'tkiimsi.iz kal

. mıştır. 

12. xn. 1956 tarihinde sahihi ta
ı ·afından geri almmıştıl'. 

(F. : 101- f«}tinııı : 3) 

12 . xn. 1956 tarihinde okundu. 
( İçtima : 3~ 

J .ı . XII . 1956 tarihinde olrundu 
Yr kab\11 edildi. ( İçtima : 3) 

19 . Xll. L956 tal'ihiııde sahibi to
ı·afından geri alınmıştır. 

(F. : 102 -lçtima : 3) 

19 . XII . l956 tarihinde okund1ı. 
(!çtima : 3) 

21. XII. 1956 tarihinde sahibi i.a
rafmdan geri alımmştır. 

(F. : 103- lçtimıı : 3) · 
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4/ 260 Diyarbakır lVIcbusu Halil 'l'urgut'nıı, ilkokul öğrctnıeıı
leriyl<> ilkokul öğTI"tmenliğinden gelip d<> muhtl"lif d<'-, 
reeeli okullarda Y(' 1\filll Eğitim Yekalcti teşkilatınan 
r:alışanların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Ka
iunıun 1 nei maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi 

MuameleBi 

hakkındaki kanun t<'klifinin geriverilm<'sine dair takıiri 21. XII. 1956 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınımştır. 

4/ 261 :M'uğla Mebusu Natık Poyrazoğlu'!ıuıı, Ciüınrü.k muha 
faza memurlarının asker] teşkilata göre tenslln lıaklnıı
tlaki 1841 sayıh Kanunun 7 nd maddesinin B b0ndiıw 
fıkralar eldenınesine dair olan kanun teklifinin gerive-

(F. : 104- l~tima : 3) · 

rilmesi hakkmda takriri 24. XIl. 1956 tarihinde Mhibi (a
l'llfından geri alınmıştır. 

4/ 262 Denizli mebuslan lsınail I-Iadıınlıoğln ve Hnlıa Akşit'in, 
Dahili Nizamnanıenin 93 ncü maddesinin tadili hakkın
flaki nizamııame teklifinin g-eı·iverilınesiıw (lair takril'i 

,, 

4/ 260 Konya. l\febusu Ahdi.irl'nhman Fahı·i Ağaoğln'ınlı1 Gelir 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin 1adiline ve bu 
kanuna bir madde Havesine dait· olan kanun teklifinin 
g('riverilmesi hakkında takriı·i 

4/ 264: Konya Melnısu TcYfik ı< ikvPt Bııran ve ~2 arkadaşmm, 
Konya Yilayeti Seydiş0hir kazasının Derebucak kiiyiinC1r 
ınukim 359 vatandaşın orman suçlarmın affı hakkındaki 
kanun tekJifinin geriverilmesin<' dair takriri 

4/265 K()('aeli Mebusu 'furan Güneş'in, Arzuhal Enci.i.nwninın 
28 . XII . 1956 tarihli haftalık karar <'etvelindcki 401 
sayılı Kararın Umumi Heyettc g-örüşi.Uınesine dair tak-

(F. : 107 -1~.tima : 3) 

2 L. X li. 1956 tarihinde sııhibi ta
rafından geri alınmıştıl'. 

(F. : 105 -1çtima : 3) 

~ . XII . 1956 tarihinde sahibi ta
ı·afından geri alınmıştır. 

(F. : 109- İ~tima : 3) 

~8. XII. 1956 tarihinde sahlbi t.a
rafmdan geri alınmıştır. 

(F. : llO -1r,tima : 3) 

riri (Ar:;:uhal Enr1imenine) 18. II . 1957 tarihinde ..A.ı·zuhal 
l~ncü.meni .ına:;:batası kabtti edil
miştir. (E. : 108 -!çtinıa : 3) 

-±/ 266 Bolu ~iebusu Ahınet Hatı'nııı, .Aı'Zulıal Endi.nwniııin 
24 . xn . 1956 tarihli haftalık karar retvelindeki 4014 
sayılı Karara ait 89 numaradaki işin Umumi Heyette gö-
rüşülmesine dair tnkriri (Arzuhal Encii.menine) t3. II . 1957 tarihinde Arzuhal 

Enci.imeın ma.zbatası kabul edil
miştir. (E. : 109 -lçtima : 3) 



~o. 

-1/ 267 

4/268 

-l/269 

4/270 

-4- / 271 

Hulasası 

- -~- -·- - ----------- -

Sivas l\febusu Bahattin Örnekol ' uıı, Yılbaşı ve Cien(;lık 
Bayramı günlerindr posta mi.iraselatı il<' telgraflar·a Ye
şİlay Ccıniy<'ti yaı·dıın pnlu yapıştmlması hak]{lndaki ku
nun tE>klifinin geriverilmesine dair takl'iri, 

Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, Üt'clu memmplariylt• 
l~mniyet Uını!ım Müdürliiğ·ü V<' Oüınriik muhafaza \P 

ınuamelr- sınıfı kadrolarında (:alışanlara birer er taynıı 
verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 6706 sayılı Ka
nunla muaddcl birinci maddesinin tadili hakkm<'laki ka 
nun teklifinin geriYerUmesine dair takriı·i 

Elazığ Mebusu Selahattin 'l'ok<'r 'iıı , (Tmumi, mi.iliıak "~' 

hususi bütçelerle idare rdil(~ıı daireler Vf' belediyelerlt> 
İktisadi Devlet Te~ekküllcrind(' V<' bu idarelere bağh ku 
rum ve müE>ssrsclerde çalışanlarm siyasi faaliyette bulun
malarının ünlenmesint> dair kanun tcklifinin gerive ı·ilm('

sine dair ta:kriri 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu 'mın, gmckli. dnl vr Y"

tim aylıklarına ıam yapılması hakkındaki 49!l2 sayılı Kıı 

nuna ek fi107 sayılı Kannnuıı ı nci maddesinin tadilin f' 
dair kanun teklifinin geriv('rilmesi hakkında takril'i 

('orulı Mehusu M e<>i1 Buıni'n 'in, 5:! lO :;ayıJ ı Kanunun 58:!.-.: 
l'ayılı Kanunla değiştirilen ı n <'İ nu:ıdd<>siniıı tadil i ii<' bi ı· 

madde eklenm<>sine, 5210 sayılı Kanunuıı 8 ve 9 ncu mad 
ctelerinin tadilinc ve aynı kanunun 2, 3 1·e .ı ncü maddc
l('rinin kaldırılmasına , fil29 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin tadilinc \'r ıJ:vnı kanunun !3, .ı. 5, 6 V(' 7 nci madde
leri ile 4274 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin ''~' 5603 
sayılı Kanunun kaldıı1lınasma dair olan kanun tf'klifinin 
geriveril meı:ıine rlair takriri 

-4-/ 27:2 Seyhan Mehusu Sinaıı 1'Pkelioğlu'nun, l3aşvPkil \ ' t' vekil 
lerin vazife ve mesnliyetlcrinc dair olan kanun tcklifinin 

Muamelesi 

~l . J . l957 tarihinde sahibi tara
fından geri almmıştır. 

(F. : 113 - tçtima : 3) 

1 . U . 1957 tarihinde sahi·bi tara 
t'ından geri alınmıştır. 

(F. : 115 -1çtima : 3) 

:~o. 1 . 1957 tarhinde sahibi tara
f'ından g"('r:i alınmıştıı·. 

(F. : 114 - lçtima : 3 ı 

4: . ll .1954 tarihinde sahibi taı·a-
fmdan geri alınmıştır. . 

( li'. 117 -1çtima : 3) 

8 .ll. 1957 tarihinde sahibi faı ·a 
t'mdan g<>ri alımnıştır. 

(F. : 118 - lçtima : 3) 

wrh·erilmrsine dair takriri l3 . n . 1957 tarihinde sahibi ta
ı·afmdan geri alınmıştır . 

(F . : 119 - l~t.imn : 3) 
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4/ 273 Tunceli Mebusu Bahı·i Turgı.ıt Okaygiiıı 'ün 6731 sayıl ı 

Milli Korunma Kanuııunwı muvakkat 2 nci maddesi1ıin 
1 adiline dair kanurı tcklifinin gel'i n •rilmcsi hakkında tak
riri 

-i/ 274 

4-j 27G 

4/ 276 

Manisa J\!Iebusu Şeıni Erg-in 'in iskan kaııunu J ayihasıııı 

görüşmek ıizen· ınuYI!kkat biı · c ııc li aır·ıı kunılnı a ::.ı linl\
kında takriri 

ScyhanMcbus11 Siııan 1'ekcliogtu·nun Oümrü k Tarilc>s• 
Kanununa bağlı giriş lari:fe<si cct,·elinde d eğişiklik ~·aı ıı l 

ınası hakkındaki 5983 Sttyılı Kanunun birinci maddesiıı.(' 

bir fıkra ilavesi hakkında kauuıı teklifinin gf'l'iveı1lmesi 

ne dair takriri 

'f'unccli .M:ebusu Aeslan Boı;.ı, 'nm, Oayrimt'nkul kiı·aları 

ha!kkındaki 6570 sayılı Kanuıınn 7 nci maddesinin (h ) w• 
(c) benılerinin tefsirine dair takriri 

4/277 Trabzon M.ebusn Samiüı•berk'in, Emirher Ye seyis nef<' r 
lcri hakkındaki 203 sayılı kanuna. bir nıaddP i l a ,·pı;iıw 

Muamele& 

15 . II . 1957 tarihinde sahibi ta 
rafından geri alınmıştır . 

(F . : 120- İ(;tima :n 

13 . IJ . 1957 taı·ihind€' okuııdu n ' 

kabul f'dildi . ( İc::tima 3) 

15 . ll . l957 tarihinde sahibi tara 
hndan geı·i alınmıştır. 

(E . : 121 - İçtima : 3) 

1 

Dahili Nizamııamenin 69 ııcu 

maddesi gereğince hükümsüz kal
mıştır. 

dail· kanun teklifinin geriverilmesi hakkında takriri 114 . ll . 1957 tarihinde sahibi taı-a 
l'ındaıı p:eri alınnuştır. 

-l/278 'I'okad i\lclıusu Uulflsi Bozbeyoğlu 'nun Tüı·k Kanunu ;.\1.e

denisiniıı 63+, 642 n ' boı·c:laı· Kanunnnun IR n ' 392 nei 

(F . 122 · İçtima : 3 ) 

maddelerinin tPfsi ı·i hakkında takl'iı'i v "57 ·h· .J b X . . b tarı ınue sahi i tara-

4/ 279 Seyhan Mf:'bu ·u S('(lat Barı'mn , Devlei memurları aylık

'larının tevhit ve teacHilüne dair olan 3656 sayılı Kamı 

na bağlı 1 ve 2 sayılı cetvelleri n İktisat ve Ticaret V t'
khleti kısmında değişiklik yapılması lıa1dnndaki kanun 
teklifinin geriverilmesin€' dair takı-iri 

.f/~80 Rize }iebusu Osman Kavrakoğlu w tsparta Mebusu Ke
mal Demiralay 'ııı ı;anl ı ve kahraman ordumuza Tiirkiyt' 
Büyük Millet Meclisinin selnm V<' sevgil<>rinin bildiril 
ınesine dııiı.· takt•iri 

t'ından geı·i alınmıştır. 

( F'. : 132- İçtinıa : 3) 

~3 . Il . 1957 tarihinde sahibi tara
fından ~t'ı·i alı mnştır. 

(F. : 123- İçtima. : 3) 

25 . LI . 1957 tarihinde 2066 sayılı 
Kaı·a\· olnı·ak kııhnl f'dilıniştiı·. 

( İçtima : :{ ) 
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4/ 2 1 Elazığ ::VIehusu Hüsııi:i Göktuğ'uu, Arzuhal Bnciiıncninin 
ll . IJ . 1957 ıarilhli haftalık karar cetvelindE!ki 4-317 sa
yılı Kaı-ara ait · (21 S. numaralı) işin Umumi Hcyet1.e 

Muamelesi • o 

ıni.izalt.el'esine dait· takı·il'i (Arzuhal Bneüıncninc ) 15. V . .1957 tarihinde sahibi tara

fından geri alımm§tır. 

4/ 232 Zonguldak ~fcbusu Sa hi lı Duralı 'ııııı mebuslnktaıı iıst i fa 
ettiğine dair takriri 

4- 1283 ()<ımlı :Mebusu 1lccit Bumin 'in Arzuhal Eııciimcninin 

28 . li . 1957 tarihli lıaftalık karar <·ctvelindeki 4570 ~a
yılı Karara ait (80 sıra nnnıaı·alı ) işin Umunri Hcyrtt<' 
görüı)ijlmesine dair takriYi ( Arzuhal gncümeniıw ) 

(F. : 115- İçtiına : 3) 

25 . Ili . 1957 tarihinde okunchı. 
( İçti.ma : 3) 

Aı·zuhaJ. Eııeüınenindedir . 
. (İçtinıa : 3) 

4 284 Trabzon Mebusu Mahmut Uoloğl u 'nun, 'l'ürkiye Uuınhu
riyeti Emekli Sandığı Kamuuuıuıı 53 ncü maddesine biı· 
fıkra eldenınesi hakkındaki 67--1:1 sa.vüı Kanunuı'l nıuv~k

kat maddesinin 1.efsiri lıakkınd:t takriri (i\JaJiye ve Büt
c:ı> encümenilerine) Dahili _ izanuıanıenin 69 ncu 

maddesi gereğince hükii.nısüz kal 

- _' nııştır. 

4/ 28fi l!}rzuruın .:.\febusu Rıza Topcuoğlu'nun. Arzuhal Bncüıiı<'

niııin 29 ·. Il I . 19!57 tarih! i lıartahk karar cetvelindeki 
+669 sayı h Kaı·ara ait ( 6 s mı numaı·aJ ı ) ü;in Umumi 
Heyettc görüşiilmcsiıw dail' takrili 
nine) 

( Arzuhal gtH'iil1'r-

-!; 286 İzn1.ir :J-lcbnsu Abdullah Aker 'in , Su mahsulleri kamıııtı 
lii.yihasımıı MuYakkal hir ~Encünırnd<' görii~ülnıesiııc 

J- '28i 

4 / 288 

dair takı•iri 

Eı·zincaıı :i\lcbwm Tevfik Şeno\·ak'ııı, Türk Kanunu :.\ifp-
deuisinin 6333 sayılı Kamuıla tadil edilen 639 ncu mad 
desinin tefsiri ııakkmdaki takriı·i (Adliye Enı?i.inıcninr ) 

lznıir Y[ebu:su ~[ehmet Ali ~ehük n• ~ :~ aı·kada§ının, 

Dunılupınaı: denizaltı gemisinde şehit düşenierin ailele
ı-i lehine hükmolunacak tazminatlann rüçhanlı olduğu 

na dair kanun teklifinin gerivel'ilmesine dair takl'it'İ 

1:2 . VI . 1957 tarihinde Arzuhal 
I<Jııcümeni nıazhatası kabul edil
miştir. (E. : l23 - İ<:tiına : 3) 

~4: . LV . 1957 tarihinde okuııdu ve 
_ J<abul edildi. (lçtima : 3) 

Dahili Nizaıunanıenin 69 ncu 
maddesi gereğince hüküınsüz kal
mıştır. (İçtiına : :3) 

6 . V . 1957 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştlr. 

(F. : 131- İçtima : 3) 
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-:1:/289 'l'okaü· ..\Jebwm Hul{ısi Bo.idJeyoğlu'nuıı 1'ürk Kanuni 
maddesinin 63-ı.. 642 n Bon~lar Kanununun 18 ve 392 nti 
maddelerinin tefsil'i hakkındaki takıiıin gcrivel'ilmesinf' 
cl ai ı· takriıi 

4; 290 'fo ka d ..\Iclıusu Hulılsi Bozbeyoğlu 'nun . .Borçlar Kanu 
nunun 18 nci nıaddesiniıı t<'fsil'i hakkında takıi.l'i (Ad
li,n J<:miinıcniıw ) 

4/ 291 )f anisa :\[ebusu ~amet Ağaoğlu'nuıı, Petrol Kımunu ile 
hu kanunda değişiklik yapan 6558 sayılı Kanunurı bazı 
nı.acldcleriniıı ta(ÜJi ve bazı maddelerine fıkralar ilf~,· esi

hakkmclaki kanun layihasıııın tııuvakkat bir rıwünıeıı
dc göı·ii.şUlınesin<' tl ai ı· takı· i ı-i 

r 

.t/ 292 Kocaeli ..\Jebwm Cenıa .l '['üzüıı n ..ı. arkadaşının. tınnan 

mühendis ıııuavüıleriniıı mesleki tekamül ktu1llarıııa tabi 
tutulmasına. Orman l~ınunı .:\1üdürlüğü. teşkilatma An
kara. ·ramu Alet \' C :\ [ akineleı1. Yüksek lhananlık Okulu 
ınezunlaı·ma.' «Ziı·aat uıakincJel'i mühendisi» ünvtııııııııı 

· verilmesine zirai meslek, öğretim yapaıı ziraat okullan 
mezunlarnıa mesleki tckamül kurslaı<J açılınası ve kur~ 
göı·enlcre «Ziraat mühendisi» ünvanmın verilnıesir;ı-' da 
it· kamuı tcklifinin nnwakkııt hir cııciinıende göt'iişül 

nıesine daiı· u;ıo-iri 

Blttzığ :Mebusn ~elalıattin 'l'okel''in. eııcüıııeıı1erce müd
tleti intacedilenıiycn lmııuıı tPkliflrı ·inin nıznanı!:'y~' alın

ması lia ldn;ıda taio1ri 

4/ 294 Samsun ~[ebusn '!'evfik tlcri'nin, Bge. Karadeniz '1' -:•knik 
ve Orta - Doğu 'l'ckııik ünivcı·siteleri ile bundan t:.onrıı 
lnu'Ulacak üniversiteteY i<.:in yapılacak istimlaklcrı.h• tak
rliı'İ k~,vmet komisyonları ile ehlivukuf heyetlerinin su 
reti teşkili hakkındaki kamııı Hly.ihasının ınunıkkııt hiı · 

f'nrümend<' göı•üşii.lmes.i ııf' dııir takrili 

+;'295 Tunceli .\Icbusu Aeslaıı Bol'a'nın Suba.ylaı· ,-e askeri me

ıırurla.rm nıaaşatına. daiı· olan J453 sayılı Kanuna el:: 3Hül 

!-layı lı ,Ka.ııwnııı 2 nci nı addesinin tadHi ve bu kanıma bi,. 
~nuvakİmt . madde ilftvesi ha.kkınclalü kanun teklifinin ., 
geıivt>r:ilınesiııe da.ir ta.kriri 

}fuamelesi 

·------------------------

8 . V . 1957 tarihinde sahibi taı·a

fından geri alınmıştır. 
, (F. : 132 -1~tima: 3) 

Dahili ~izanmanıenin 69 ucu 
maddesi geı·eğince lıükümsii.z kal
nı ış br. 

13 . , ... 1957 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. (t~tima : 3) 

13 . Y . 1957 tarihinde okuııdu n 
kabııl edildi. ( tçtinıa : 8) 

:W. ,~ . 1957 t arilıinde reddedildi . 
( ı<:. : 117 - tçtiına : 3) 

17 . V . 19i17 tal'ihincle okunclu Ye 
kabul edildi. ( İ~tiına : 3) 

17 . V . l 957 tarihinde okundu Ye 

kabul edildi . 

. (F. : 134- İçtima : 3) 
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ı I ula.-.ası 

Sanısun M.cbusu Tevfik İleri'niıı, Giilhaue Askeri Tıp 
Akademisi hakkındaki kanun Ulyihasmııı muvakk::t hiı· 

eneünıcn<Ü' görüşüJmcshıe dair tahiri 

Aydın ı\1ebusu Necati <;eliın 'in, eski eserlerin bulnndu
ğu yerlerde ikaınet edenlerin başka mahalleı~e naldi ve 
bu yerlerin istimlfıki .hakkındaki kanun tcklifini ı.röı·ii.ş 

ınek üzere muvakkat biı· eı1<'ümcn kurulması hakkında 

takr-i d 

4; 298 Kütahya Mebusu Nihat Haluk Pepeyi'nin, Hilfıfetin il 
gasına ve hanedan ı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Me
maliki baricine çıkarılmasına dair olan 431 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve aym kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 5958 sayılı Kanu 
nun 3 ncii. ek maddesine bir fıkra ilfıvesine daiı· olan 
kanuıı teklifinin geriverilmesine dair takriı'i 

4/299 İzmir ıVIebusu Abdullah Aker'in, Milli Korunma Kanu
nunun lbfızı maddelerinin 1aclili ve bazı maddelerine de 
bcnt ve fıkralaı· ilfwesi hakkındaki kanunlfıyihasımrı mn
,·akkat bir· enci.imen.dc g·öri.işülnıesinc dair ta.kriri 

4:/300 Tunceli ıVlebusu Aı-slan Bora'nm, Tapulama Kanunu
nun 54 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 

kanun teklifinin ınuvakkat bit cncümonde görüşülmP

sinc dair takriri 

4/ 301 KH-şehiı· .Mebusu 'J'ahir Taşer'in, Adiiye memur ve ka
tiplerinin t erfihleri hakkındaki kanuıı trklifiniıı ı·uzna

ıneye alınmasına dait· takriri 

4/302 İzmir .31ebusu Nuriye Pınar ve iki arkada§ınııı, Pakis
tan Parlamento Heyetinin Türkiye'yi ziyaretleri vesile
siyle Büyük Millet lVIeclisinin Pakistan Milli Medisint> 
selilm ve sevgilerinin ilgasınA dair takı·iri 

.f/ 303 Amasya Mebusu Kemal l!Jı·en ve 4 arkadaşının, Amasya 
vilayetine bağlı Suluca adiyle yeniden hir kaza kurul
ması hakkıııdald kanun teklifinin gerh·erilınesine daiı-

Muamelesi 

27 . V . 1957 tarihinde okuııdu ve 

kahul edildi. ( İ<:f.ima : 3 ) 

29. V . 1957 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. (İçtima : 3) 

3 . VI . 1957 tarihinde sahibi tara
tmdan geri alınmıştır. 

(F. : 136- İ<ıtima : 3 ) 

31 . V . 1957 tarihinde okundu vı:

kabul edildi. ( İGtima : 3) 

!) . VJ . 1957 tarihinde reddedildi. 
( İçtima : 3) 

W . VI . 1957 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. (İçtinıa : 3) 

7 . VI . 1957 tarihinde okundu ,.(, 
kabul. edildi. 

(E. : t20 - İçtima : 3) 

tak ri ri lO . VI . 1957 tarihinde sahibi ta
~ rafından geri allJlDll§tır . 
.. -· (F. : 137 . tçtiıııa : :i) 
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4-/304 Denizli Met>usu Baha Akşit'iıı. muayenehane açınıyan 
tabip ve diş tabipleriyle kiınyagel' ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun teklifinin ruznaıueye 

alınmasına dair takriı·i 

4/305 Giresun Mebusu Hayrettİn Erkmen ve iki aı·kadaşıııın. 
ınüuhal mebusluklar için bu sene ara se~inıi yapılma

ınası hakkında takdri 

4/306 Tunceli 1lebusu Arslan Bora'nın, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin (c) bendi
nin 15 nci fıkrasunu değiştirilmesi hakkındaki kanuıı 
teklifinin ınuvakkat bir cncüniendc görüşülmesine dair 
takriri 

4/307 .Manisa Mebusu Şemi Ergin'in, Ankara Mebusu Atıf 
Benderlioğlu'ıum , !stiınlak Kanununun '27 nci madde
sine birofıkra ilftvesi hakkındaki kanun teklifinin mu 
vakkat bir cncüınende görüşülmesine dair takriri 

4/308 

4/309 

4/ 310 

4/311 

4:/312 

4/313 

Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu 'nuıı, Mületvekilleri se
çimi Kanununa muvakkat bir madde ilavesi hakkındaki 
kanun teklifinin muvaldmt bir cııcümendr görüşi.ilnıesiı~c 
dair takriri 

Erzincan .i.\lebusu Tevfik Şenocak'ın, Arzuhal Eııcüıneni
nin 9 . IX . 1957 tari'hli haftalık karar cetvelindeki 5518 
sayılı Kararııı Umumi He:vette g-öı·i.i~ülnıcsine dair takriri 

Erzincan Mebusu V eysel Va rol 'un, Arzuhal J!}ııcünıcniniıı 
9 . IX . 1957 tarihli haftalık karar cch·clindeki 5518 saytlı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
Niğde Mebusu Hüseyin Avni Oöktürk'ün, Milletvekillel'; 
seçimi Kanununun tadiline ve bu kanuna muvakkat bir 
madde eklcnmcsine dair olan kanun layihasının muvakk<t t 
bir cncüınende görüşi.ilmesiııe dair takriri 

1zmiı· Mebusu Abdullah Aker'in, 3~02 sayılı 'l'i.irkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek kanun 'ayilıa 
sının muvakkat bir encümendc görüşülmesine dair takrin 

Giresun lVIebusu Hayrettin Brkmen Ye iki arkadaşınuı. 
Türkiye Büyük l\Iillet l\Ieclisi sc(,;iıninin yenil(mınesine k.:ı 

l'ar verilmesinP dair takriri · 

• 1 ~ ; '• • 

.M:uam.elesi 

19 . VI . 1957 tarihinde okundu ve 
reddedildi. ( İ~tirna : 3) 

21 . VI . 1957 tarihinde 2082 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( İçtima : 3) 

19 . VI . 1957 tarihinde okuudu ve 
reddedildi (!çtima : 3) 

21 . VI . 1957 tarihinde oktındu ve 

kabul edildi (İçtima : 3) 

6 . IX . 1957 tarihinde okundu ve 
kabtti edildi ( İçtiına : 3) 

Arzuhal Encümenindedir. 
(İçtima. : 3) 

Arzuhal Encümenindedir. 

10. IX. 1957 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. (!çtima : 3) 

10 . lX . 1957 tarihinde okundu ve 
kabul edildi. (lct;ima : 3) 

U . IX. 1957 tarihinde 2084 sayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

( 1çtiına : 3) 



No. 

4/314 

4/315 
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Hulô.saBı 

Giresun Mcbusu Hayrettİn Erkmen ve iki nrkadaşının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ruznaınesinde görüşiliecek 
bir madde kalınadığıııdan 1 Kasını 1957 Cuma günü saat 
15 tc toplamlmasına karar verilmesi hakkındaki takriri 

niresun lHcbusu Hayrettin Erkmen ve üç arkadaşınm, 

Hasanoğlan istikametinden gelen büyük .sel felaketi kar
ııısında Türkiye Büyük Millet Meclisinin duyduğu teessii
rün felakctzede vatanda..'jlara duyurulmasma karar veri:
mcsi hakkında takriri 

lQTİMA : P. 

Muamelesi 

ll . IX . 1957 tarihinde 2085 ı:ıayılı 
Karar olarak kabul edilmiştir. 

(!çtima : 3) 

ll . IX . 1957 tarihinde okundu ve 
ittifakla kabul edildi. 

(E. : 124 · lçtima : 3) 

MUHTELİF .EVR.AK "'ı-· 

5/ 1 

5/2 

5/3 

5/ 4 

5/ 5 

5/6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1953 Aralık ve 1954 Ocak, 
Şubat ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tctkikı 
Eİıcümeni mazbatası (Ruznameye) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1954 Mart, Nisan, May;ı.ı 

ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkikı Eıı

cümeni mazbatası (Ruznameyc) 

32 vatanda§ın öldürülme&'i dolayısiyle eski Dahiliye ve 
Milli Müdafaa vekillcri hakkında Moolis talılrikatı açılıp 

a<;ılmama.sına dair Arzuhal Encümeni mazbatası 

lQTtMA : 1. 

Türkiye Büyiil< .Millet :\feclisi 1954 Haziran, Temmuz, 
Ağustos aylan hesabı hakkmda 2\feclis Hesaplannııı 

Tetkikı .Encüıueni maibatas1 

Divaııı :Muhasebat 1 nci Reisliği seçimine dair Divam 
Muhasebat, Bütçe ve Maliye encümcnlerinden ınütt:şekkil 
Muh'telit Encüıuen mazbatası 

Büyük :Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı Muha
sebat Rcisliği 1953 mali yılı hcsab1 katisi hakkında Mec

lis Hesapla.rmm Tctkikı Encümcni mazbatn.sı 

5/ 7 ~lilli Saraylar, Kasn·lar ve Köşk.).erdeki eşyanın teftişi 

neticesine dair Meclis Ilcsaplarının Tctkikı Encümeni 
ınıızlıatası 

2 . VII . 1954 tarihinde okundu. 
(El: 1-İçthna: P.) , 

2. VII. 1954 tarihinde okurıdu: 
(E. : 2. İçtima: 1:<". ) 

15 . VIII . 1956 tarihinde 2027 sa
yılı Karar olarak kabul edilıniR-

tir. (İçtima : 2) 

3. XII. 1954 tarihinde okundu. 
(E. : 10- İçtima : 1) 

22 . XII . 1954 tarihinde 1863 sa
yılı Karar olarak kabul edilmiş
tir. (İçtima : 1) 

14. I. 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 30 · İçtima : 1) 

21. lll. 1.955 t.arihinde okundu. 
(E. : 34- İçtima : l) 
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5/ R Türkiyo Büyük Millet Nlecliı.'i 1954 Eylul, Ekim, Kasım 
ayları hesrubı hakkmda Meclis Hesaplarının Tet'kikı En
cümoııi mazbatası 

3/ 10 

!)/ ll 

5/ J2 

5/ 13 

Ahmet Güngör'ün malıkum olduğu cezanın affı hakkın

da Adli,\'O Encümoni ınazbatası 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticeı,i ölüme sebebiyet H'

ınekten hükümlü Kocaeli Ceza Evinden Ayşe Kaçmaz 
hakkında Adiiye YI' Arzuhal Enciimcnleri mazbataları 

Büyük :Millet Meclisi Muhasebesi eşhas 'borçları hakkın
da Meclis Hesaplarının Tetkikı Encümeni mazbatası 

• 
frak YC Tiil'kiyc arasmda mütekabil tcşriki mesai Anci
la§masmın Türkiye Biiyük Millet Meclisı:inde tasdiki mü
nasobetiyle gönderilen telgrafa Irak Mcbusan Meclisinin 
de mezkftr Anlaşmayı Türkiye'ye karşı en samimi lıisle
rin ifadeleri arasında tasdik ctmi~ olduğunu bildiren 
lrak Meclisi Mebnsan Reisinin telgrafı 

Irak ve Türkiy ' ara.c;ında mütekaJbH te~riki masai Andla:ı
ına8ınm T. B. l\I. Meclisinde ta.'idikı müuas~bctiylc gün
dcrilen telb'Tafa Ira:k Senatosunda ınezkftr Andıaşmayı 

Türkiye'ye karşı en samimi hislerinifadeleri araSilnda tas
dik etmiş olduğunu bildiren Irak Senato Reisinin tdgrafı 

5/ J4 Türkiye Büyük Milh't Meclisi 19M Aralık ve l955 Ocak, 
Şulbat ayları lıesaıbı hakkında Meclis Uesaplarınuı Tetki
kı Encümeni matbatası 

;) j l fi Yiikst'k Mühendis Ca,-it Ad~r'in hiiküınlü olduğu eeza-

Muamele&i 

7 . II . 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 33 - İçtima. : 1) 

18 . IV . 1955 tarihinde 6540 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : l ~ 

25 . IV . 1955 tarihinde Adliye 
Encümeni mazbatası kabul edildi. 

(E. : 40- İçtima•: 1) 

2 . V . 1955 tarihinde 1944 sayılı 
Karar olarak kabul edilmi15tir . 

(İçtiıııa : J) 

28 . II. 1955 tarihinde okundu. 
(İçtima : 1) 

28 . IT . 1955 tarihinde olmndu. 
( İçtima : 1) 

:2 . Y . 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 45- lçtiına : 1) 

mn affına. dair Adliyc Encünwni mazhaıtası 20. V. 1955 tarihinde 6579 sa.vılı 

0/ 16 Jra.k Ayan lVIeelisi Ri,vasctinin Türki~·e Bii.vük Millet 
~feclisinc, Irak Ayan )ieelisinin selanı ,.c sevgilerini bil
d i ren telg1·a fı 

i)/17 Jrak M~busan w Ayan Meclisleri Relısleri.ııin, Irak Parlfi
mcntosuna mensup heyetin Tiirki~·c \i .7.İyaretleri csr..a
·ında kendilerine karşı gösterilmi~ huluuan misafirp< r
,·erlikten dolayı teş<'kkürlrrini bildin'ıı telgTaf 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 

(İçtiına : l) 

2n . IV. 1955 tarihinde okundu. 
(E. : H- İc;tima : 1) 

4 . V . 1955 tarihinde oknndu. 
(İçtima : 1) 



No. 

5/ 18 

5/ 19 

- 612 -
Hulasası 

Fransız Milli Meclis Reisinin, Türkiye Büyük Mill ct · Me,c
lisi az asından bir heyetin ];""'ransa ',vı Z iyarrt etmek üzere 
davet edildiklerine dair mesajı 

Polis Memuru llbrahim Beşik<:i'nin lıi.i'kümlü bulunduğu 
cezanın affı hakkında Adiiye ve Anmhal Eııcümenleri 
maibatalal'l 

5/ 20 Mehmet Rifatoğlu Erdoğan Otranç 'ırı affı hakkında Adli
ye Encümeni matbatası 

5/21 

5/22 

Irak Parlamcnto~'lma mensup heyeti Türkiye'yi ziyaret
leri esnasında krndilerine karşı gösterilmiş bulunan ıniım· 
firperverlikteıı dolayı Irak 1\:Ieclisi Mebusanının teşek

kürlerini bildiren tclgraf 

• 

lQTtMA : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1955 yılı Mart, Nisan ve 
Mayıs ayları hesabı hakkıııda Meclis Hesaplarının 'l'et
kikı Encümeni ınazbatası 

5/ 23 Türkiye Büyiik Millet Meclisi 1955 Haziran, Temmuz, 
Ağustos ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının 

'fetkikı Encümeni muzbatası 

5/ 24 . 

5/25 

5/ 26 

İran Parlamentosu Reisinin, !ran Başvekiline yapılmak 
istenilen meşum suikast ıııünasebetiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gösterdiği dostane hisler dolayısiyle 
teşekkürü.. mutazammm cevabİ mektubu · 

İrak l\Iebusan Meclisi Rei::ıiniı{ 'fiirkiye'yi ziyaret etmiş 
bulunan Irak Mebusaıı Meclisi azasına gösterilen hüs
nükabulden dolayı teşekkürü ve Türkiye Büyük l\fillet 
Meclisi azasından bir' heyetin Trak'ı ziyaret etmek üzere 
davet edildiklerini· mübeyyin mektubu 

frak Ayan Meclisi Reisinin, 'rürkiye'yi ziyaı·et etmiş 

bulunan· Irak Meclisi Ayan azasına gösterilen hüsnü
kabulden dolayı teşekkür ve '!'ürkiye Büyük 'Millet 
Meclisi azasından bir heyetin Irak'ı ziyaret etmek üzeı"e 
<'lavet edildiklerini ınübcyyin mektubu 

Muıı.m.elesi 

6 . V . 1955 tarihinde okundu. 
( İçtima : J) 

5 . Xl! . 1955 tarihinde reddedildi. 
(E. : 50- tçtima : 2) 

21 . V. 1955 tarihinde reddedildi 
(E. : 46- İçtima : 1) 

18. V. 1955 tarihinde okundu. 
(İçtima : 1) 

5. XII. 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 52- !çtima : 2) 

7 . XII . 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 57- İ<:tima : 2) 

2 . XII . 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 48- İçtima : 2) 

7. XII. 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 58 - İçtima : 2) 

7 . XII . 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 59- İçtima : 2) 
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5/ 27 Türkiye Büyük Millet }feclisi 1955 yılı Eylul, Ekim 
ve Kasım ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarınm 
Tetkikı Enciimeni mazbatası 

5/ 28 

5/ 29 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Di
vanı Muhasebat Reisliği 1954 yılı hesabı katisi hakkın
da Meclis Hesaplarınlll Tetkikı Encümeni ınazbatası 

Yaralamaya sebebiyet vermekten 9 ay hapis ve 1 500 
lira ağır para cezalarına hiikümlü Can Beylunioğlu 
hakkında Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbataları 

Muamelesi 

23 . XII . 1955 tarihinde okundu. 
(E. : 60- !çtima : 2) 

25 . IV . 1956 tarihind(ı okundu. 
(E. ': 69 .- İçtima : 2) 

15 . VIII . 1956 tarihinde Arzuhal 
Encümeni mazbatası reddedildi . 

(E. : 88 - !çtima : 2) 
5/ 30 !talyan Mebusan Meclisi Reisinin, !talyan Mebusaıı 

Meclisi azalarına Türkiye'yi ziyaretleri esnasında gös- • 
teriimiş bulunan hüsnükabulden dolayı teşekkürü ve 
'!'ürkiye Büyük Millet Meclisi azasından mürekkep bir 
heyetin İtalya'yı ziyarete daveti mutazammm mektubu 28 . III . 1956 taribinde okundu. 

( İçtima : 2) 
5/ 31 

5/ 32 

5/ 33 

Türkiye Biiyük Millet Meclisi 1955 yılı Aralık, 1956 
yılı Oeak ve Şubat ayları hesabı hakkında Mt>clis He
saplarının 'l'etkikı Encümeni mazbatası 1 

Fatma Pikret Berkti'in hükiimlii olduğu 4 ay 20 günlük 
hapis cezası hakkında Adiiye ve Arzuhal encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

Türkiye Büyük M-illet .Meclisi 1956 Mart, Nisan ve :H ayıs 
a?ları hesabı hakkında M eclis Hesaplarının Tetldkı En
cümeni mazbatası (Ruznamcye ) 

• İÇTİMA : S 

5/ 34 Sındırgı Belediye Tahsildan Mustafa Çakırtaş'ın lıtiküm

lü olduğu hapis cezası hakkında Arzuhal ve Adliye encü-

6 . VII . 1956 tarihinde okundu. 
(E. : 75 - !çtima : 2) 

25 . III . 1957 tarihinde 6938 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( İ~tima : 3) 

6 . VII . 1956 tarihinde okundu. 
(E . : 83 - İçtima : 2) 

menleri muzbataları (Ruznamcye ) 20. XI. 1956 tarihinde Arzuhat 

5/ 35 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur Yı Di
vanı Muhasebat Reisliği J955 hesabı katisi hakkmda 
Meclis Hesaplannın Tetkiln Bııeümeni mazbatası ~Ruz
nameye) 

Encümeni mazbatası reddedildi . 
(E . : 96- !ı:tima : 3) 

1-1: . xıı. 1956 tarihinde okundu. 
(E. : 102 -1çtima : 3) 
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No. Hulôsaaı -5/ 36 Türkiye Biiyük Millet Meclisi 1956 yılı Haziran - ,\.ğus

tos ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkikı 
Enetimeninin mazbatası (RuznameyC' ) 

3/ 37 .Tiirkiye Büyük ~Iillet Meclisi 1955 yılı Eylul - Kasnrı ay
laTı hesabı hakkında Meclis HC'saplaı·ınm Tetkikı Encü
r~eni m azlıatası (Ruznaın<'ye) 

5/3H İnın Milli Meclisi Reisinin 'riü·kiye Büyük 1-Iillet ~Iec
lisi Reisi i)(' birlikte fizasından 15 kişilik bir heyetin 
1ran'ı ziyaı·ct etmek üzeı·c dav('t eclildikl('ı1.ne da~ı.· me
sajı 

5/39 Zonguldak'ın Meşrutiyet mahallesinde ll nnmaı·ah evde 
oturan Mehmet Dökel'in mahkUm olduğu para cezası 

iMua.mel~ 

12 . xıı . 1956 tarihinde okundu. 
(E. : 101- tçtima : 3) 

9 . I . 19f)7 tarihinde okundu. 
(E. : 103- t~tima : 3) 

18 . II . 1957 tarihinde okundu. 
( İçtima : 3) 

hakkında Adiiye ve Arzuhal enciimenleı·i m azlıataları 24. IV . 1957 tarihinde Arzuhal 

5/40 

5/4] 

5/42 

3/43 

Polis memurlarmdan Mustafa Savaş'ın mahkum olduğu 
7 ay 3 günlük hapis cC'zası hakkında Adiiye ve Aı·zuhal· 
enciimcnlcri mazbatalan 

'riirkiye Büyük Millet .\feclisi 1956 yılı Aı·ahli , 1957 yılı 
Ocak ve Şubat ayları hesabı hakkında ){eclis HC"sapla
nnın Tetkikı Encümeni mazhatası ( Rtıznnmey<' ) 

Abdülkadir Hayrettin Ozgüvcn 'in mahkum olduğu ce
zanın affı hakkında Adiiye Enciimenj ıııazbntası 

Fevzi Boyar 'ın mahkum olduğu cezanın affı hakkında 

Adiiye Enciimeni mazhatası 

Bncümeni mazbatası reddedildi. 
cm. : 114 - 1Qtima : 3) 

31. V . 1957 tarihinde .Al'zuhal 

· B}nci:imC'ni maıbatası kabul edildi. 
CK : 119 - 1Gtima : 3) 

Hi . V . l957 taı·ihinde okundu 
(K ; 116 -1ı::tima : 3 ) 

12 . VI . 1957 tarihinde 7002 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

( lçtiına ; 3) 
lO . VI . 1957 tarihinde Adiiye 
Encümeni mazbatası reddedil& 

(E. : 121 - lı::tima : 3) 

• 



X o. 

ONUNCU DEVREDE 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz 
kalan evrak 

Layiıha.lar 120 
Te'klifl•er 289 
TeZkereler 83 
Takıirler 9 

YekUn 501 

• Layihalar (ı 20) 

Bulasası No. Hulasası 

- ---· ----------
1/ 21 Beden Teı·biycsi Umum Müdürlüğü 1952 

mali yılı Hesabı Kati kanun layilıası 
1/ 61 Tekel Umum Müdürlüğü 1951 mali yılı 

Hesabı Kati kanun li\.yihas ı 

1/ 23 
1/31 
1/ 42 

1/ 43 

1/ 44 

1/ 45 

1/ 46 

1/ 47 

1/ 48 

1/ 54 

Su maiu;ulleri kammu layiha.•n 
Çeltik ekimi kanunu [ayihası 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1948 
mali yılı esabı Kati kanun layihası 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1949 
mali yılı Hesabı Kati kanun layihası 

Beden Terbiycsi Umum Müdürlüğü 1950 
mali yılı Hesabı Kati kanun layihası 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1951 
mali yılı Hesabı Kati kanun layihası 

Devlet Denizyollan ve Limanlan İşletme 
Genel Müdürlüğü 1947 mali yı!lı Hesabı 

Kati kanun layiliası 

Devlet Denizyollan ve Limanlan İşletme 
Genel Müdürlüğü 1948 mali yıh Hesabı 
Kati kanun layihası 

Devlet Denizyollan ve Lima.nJarı İşletme 
Genel Müdürlüğü 1949 mail yıh Hesabı 
Kati kanun layihası 
Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü 1950 mali yılı 
Hesabı Kati kanun layihası 

l/65 Ankara şehri Hiğımlan hakkındaki 4099 
sayılı Kanuna: ek kanun layihası 

1/98 Mülga Devlet Denizyolları ve J.;imanlıı rı . 

İşletme Genel Müdürlüğü 1951 mall yılı 
Hesabl. Kati kanun layihası 

lj104 Su ortaklıkları kanunu layiliası 
1/106 Tekel Umum Müdürlüğü 1952 maJ'i yılı 

Hesabı Kati kanun layiha.sı 

1'/173 Ce1..a Muhakcmeleri Usıılü kanunu layi
lıası 

1/202 Hukukta Muhakcme Usulü kanunu 15-y i
illı.sı 

1/ 220 Umumi Muva:zeneye dahil dairelerle müJ 
hak bütçeli idareler, vilayetler, belediye
ler ve bunlara bağlı ftmme müesseseleri 
hesabına tahsil yapanların mecburi hiz
metleri hakkında 

1/ 232 lnhisarlar Umum Müdürlüğünün 195a 
mali yılı Hesabı Kati kanun layihası 

1/237 Tıp meslekleriyle ya<rdnncı tıp mesleklE-
rinin icrasına dair 

1/260 Demiryol Nakliyat kanunu layiliası 
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1/262 l3osyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına 

dair 
1/282 Umumi ·thale kanunu layiha,sı 
1/284 Devlet Kitapları .M:ütedavil Sennayesi 

hakkındaki 2133 seyılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra .ile aynı kanuna ı:nu~ 
vakkat bir madde ek1enmesine dair 

1/285 Milli Kosuruna Kanununun 4180 nu
maTalı Kanunla değiştirilen 50 nci mad
desinin 2 numaralı fıkrasının tadili 
hakkında 

1/286 Türk Tütün Ekicileri Bankası kanunu 
layiliası 

1/291 Bankalar kanunu Hlyihası 

l/.306 Maarif Vekaleti merkez eşkilatı ve va
zifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasma dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetve
line 5980 sayılı Kanunla eklenip 6331 
sayılı Kanunla değiştirilen İmam - Hatip 
okulları kadrolarmda değişiklik yapıl

masına dair 

1/314 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 
Kanununun 37 n<'i maddesinin tadili 
hakkında: 

1/320 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1958 
mali yılı Hesabı Kati kanun layihası 

1/335 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
nün Adiiye VekaJetine bağlanması hak
kında 

, l/346 Sigorta şirk<'tlerinin murakabesi hak
kında 

1/349 1954 bütçe yılı hesabı katisi hakkında 

1/369 Birleşmiş Milletler Teşkilatma bağlı ih
tısas teşekküllerinin imtiyaz ve mua
fiyetlerine dair Sözleşmeye '!'ürkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin ka~tılması 

hakkında 

1/374 Türkiye Cumhuriyeti EmekH ~andığı 

Kanunmıuıı bazı ma•ddelerinin değişti

rilmesine dair 

1/ 377 Bağlı bulundukları t.eşkilat emrine alın 

mak suretiyle vazif-eden uzaktaştırıla
caklar haklundaki 6435 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştUrilmesi

ne ve 3 ncü maddesinin kaldmlmasın:ı 
dair 

1/384 Yıllık ücretli izin hakkınd:ı 
1/'398 Memurlarm suçJ,armdan dolayı ihakla

ı·ında yapılacak tahkikat ve ta'kiba.ta 
dair 

1/ 416 ~laaı'if VcılüUeti merkez teŞ'kilfıtmda 

(Öğretici Fi1imler Müdül'lüğü) kuntl
masına ·dair 

1/ 429 

J/ 437 
1/438 

] /442 

1/ 4-1:3 

1/ 45:1 

1/4&3 
1/467 
l / 469 

Harcırab Kanununun 42 nci maddesi 
nin değiştirilmesi hakkmda. 
~ıhhat ve İçtimai Mu:avenet Vekaleti 
hastaneleriyle relıabilitation müessese
lerine verilecek mÜ'tedavil sermaye hal;;,
kındaki 6561 sayılı Kanunun 1 nci mad
desiyle 3 ncü maddesinin 1 nc'i fıkrası-

nın tadiÜne dair 
l\iemnu mmta'kiala.r Kanunu layihası 
:::lıhbat ve İçtimati Muavenet Vekaleti 
teşkililt ve memurları !hakkındaki 3017 
sayı1ı Kanunun 6 ncı ve bu kanunun 
4258 sayılı Kanunla değiştirilen 49 ncu 
ınaddelel'inin değiştirilmesine ve 4862 
sayılı Kanuna ·hağlı 'kadı·o cetvelinde 
değişrklik yapılmasma dair 61205 sayılı 

Kanuna bağlı cetvelin ta.dili ha'klonda 
tş~i Si,rgorta]arı Kurumu Kanununun 
5565 say ılı Kanunla muadde1 20 nci 
maddesinin tadili hakkında 
'l'ürkiye 0u'm1huriycti Drvlet personf'l 
l<'anunu l'ayihası • 
Hnsusi idarelerden maa~ alan illwlnıl 
öğretmenlerinin kadrolarına. terfi, tal-
tif vr Cf'zalandırılmalarına vr bu öğret 

menler 'İI<:in teşkil edilecek Sağ lı k ve 
lçtıimai Yaı'Clım Sandığı i1e Yapı San
dığına ve öğretmenierin alaca'kiarına 

dair 4357 sayılı K8!ntmun l r1 nci mad-
desinin değiştirilmesi !hakkında 
Belediye kanunu layi·haı>ı 

Köy kanunu layirhası 

42n sayılı Subaylar heyeti~ıe mahsuıs 

terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla 
mnaddel 10 ncu madclrsinr bir fıkra !'k-
lenmesi hakkırnda 

1/ 483 Huchıt ve Sahiller Sıh'hai Umum Mü
düdüğünün 19!54 mali yıh hesa:bı kati 
kanun lfı.yirhası 

1/ 484 is-tanbul Teknik Üniversitesi 1954 mali 
yıh hesabı kati kanun lfıyihası 
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1/486 Köy eğitmenleri 'V'e köy <:>ağlık memur

ları sosyal yanlım san<.lığ·mın ilkokul 
öğretmenleri sağlık ve içtimai yar·dım 

sanfhğı ile birleştirilmesi hakkında 
J j -:1-87 ı\laarif Yddlleti merkez teşkilatı ve Ya

zifelerine daıir '2287 sayılı Kanuni a il ~rili 
-1-936 ve 6389 sayılı kanunlaı•da u<'ğişik

lik yapılımısı ha~kkında 
1/489 Maarif Vekaleti merkez teşkilatı vr va

zifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 
3087 sayılı Kanunla muaddrl J 2 nci 
ve hu kanuna ek 2773 sayılı Kanunun 
G080 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddelerinin tadi1ine dair 

1 j 4!l2 Tüı•k,itye ve Orta - Doğu .Amme İda r·esi 
l~nstitüsü 'rrşkiliit kanunu layihası 

1/ 4!14 Ankaı·a Üniversitesi kuruluş kadı•oları 
hal~kmdaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 

1 sayılı cetvelle Ankara Üniversitesi 
ı 956 yılı Bütçe Kanununa bağlı L işa

r·etli eet velde değişiklik yapılması lha.l<
kında 

Jj498 Öüiin<: para ver·nıe işleri hakkınciald 
2279 sayılı Kanunda tadilat yapılmasın:ı 
vr 5841 sayılı Kanunun kalclmlmasına 

d ai ı· 
l/502 DeYlet üı·man Işletmeleri miltedaV'il ser·

ınaycsi·ndrn ınÜt('velli't karın Orman 
Uıınıın :Mi.idürlli.ğü millhak büt~esine 

devri lıakkınüa. 
l j50il .fı-mıdaı·ma Kanununa hir· maci dr ek]('ıı

ınt>sinr ,cı ai ı· 

1/ 50!) 'l'ü r·kiye Öğrrtm rnleı· Bmıkası Tüı•k 
Anonim Şir·keti kuruluş ı]uı.nmıu layi
lıası 

1/ 507 Ziı·ai ınücadelr işleıindc ~alışıp başarı 

gösteren nıemurlara Herarniye vrrilm<'si 
hakkında'ki 6222 sayılı Kanunun 1. nei 
maddesine bir fıkra eldenmesine dair 

1/510 :Milli 1\ii.idafaa Vekaleti tlnıl İstişare Ku
l'tllu teşkiline dair 

1/516 Ziraat Vekaletine bağlı muhtelif dere
reli Ziraat okulları öğretm('nlerinin ders 
saati kanunu layihas1 

1/522 Jstanbul Üniversitesi lı954 mali yıh Ile
sabı Kati kanunu layilıası 

1/523 Kar.a Avcılığı kanunu layihası 

X o. Hultı.sası 

1/528 Valuflar Umuın Müdürlüğünün 19o4 
mali yılı Hesabı Kati kanunu Htyilıası 

1V536 
1/537 

Sivil Savunma kaunnu Hiyihası 
Ziraat V ckaleti müessese ve okullarına 

mütedavil sermaye verilmesine dair 
1/538 Devlet memurları aylıldurının 1evhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
ek 4641 sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı 

cetvelin Ziraat Vekaleti kısmında Je-
ği~iklik yapılmasına dair 

1/588 1955 bütçe yllı Hesabı Kati kanuntı 

lfı;rihası 

1/'59:2 Sıhhat ve lvtimai ~Iuavenet Vekaleti 
teşkilat ve ınemurin Kanununda değişik
lik yapılmasma dair 3820 sayılı Kanun 
üe· eki 4929 sayılı Kanuna bağlı. kadro 
cctvellrri nde değişiki ik _,',ıp Jma.sı bak
kında 

lj5!l3 3:2·22 sayılı Telsiz Kanununun 61566 s.:ı

yılı Kanunla muaddel 5 nci maddesinin 
tadili hakkında 

1j594 Avrupa Konseyinin imtiyaz w muafi
yetlerine mütaallik Umumi Anlaşma i le 
buna ek Protokollin tasdikı hakkında 

ljı597 -:1-273 ı;ayılı Subaylar hey"'~tine mahsus 
terfi Kamuıunun 6743 sayılı Kanunla 
mı.ıaddel ll nci ma'Cldseiııin birinci fık
rasının (b) ve (d ) hentkrüıin değişti

rilmesine dair 

ljGOH Sevkıyat efrat ve kü~ük zabitanına ve-. 
rilecek yevmiyeler hakkıdaki 106 ::ıa

yılı Kanunun 2717 sayılı Kanunla dc
ğiştirilcn 1 nci maddesine bir :tıkra ila

vesi hakkında 
1/612 İskfm kanıımı lfı:vihmn 

1/618 Uludağ milli park orman ı lnınıluş ka
nunu layihası 

1/625 lspençiyari ve tıbbi ınü::ıtahz:ırlar Ka
mınuıum bazı maddelerinin değiııtirilme
si ve bu kanuna hir madd(' rkl('ıımesi 

hakkında 

1/&32 İller Bankası Kanmmnun 12 ıwi mad
desinin değiştirilm.csi hakkmda 

1/633 !nhisarlar U mu m ~Iüdür1üğü 1 !13-1: mali 
yıb Hesabı Kati kanun lil.yihası 

1/634 Subay oknllraı açılmasi hakkında 
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1/637 Milli Koruruna Kanununun 6731 sayılı 

Kanunla muaddel 31 nci maddesinin 8 
nci bendinin tadiline dair 

1/642 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Teşkilat ve vazifeleri hakkındaki Ka
nuna gaçici bir madde eklenmesine dair 
olan 4930 sayılı Kamuıun meriyet müd
detinin 11za~lması hakkında 

l / t>44 Zirai rnaıddcler ticaretinin geliştirilmesi 

ve yarrlıımlaşma hakkında Türkbre Ilü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletlcı·i 

Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 
1956 tarihli Anlaşmanın tasdikme dair· 

l/-645 Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi 
ve yardımlaşma hakkında Türkiye Cum
huriymi Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasmda münakit 
12 Kasım 19'56 tarihli Anlaşmaya e>k 
25 Ocak 1957 tarihli Anlaşmanın tasdi 

kme dair 
1]647 Birleşmi~ Milletler . . Milleterarası Çalış

ma Tcşkililtı, BirlC§miş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilatı, Birl~miş 1\filletler Bği
tim, Bilim ' 'e Kültür Teşkilatı, Milletler
arası Sh'il Havacılık Teşkilatı, Dünya 
Sağlık Teşkilatı, Milletlerarası 'I'eleko
münikasyon Birliği ve Dünya Meteorolo
ji Teijkilatmdan temin ettiğimiz telmik 
yardırnlara mütaallik 23 Ocak 1:957 ta
rihli (Değiştirilmiş Teknik Yardım Esas 
Anlaşın.a.<ıı) nın ta<>dikı hakkıında 

V649 Denizcilik Bankaın 'rürk Anonim Ortalt
lığı Kanununun 7 nci madd~sine jki fık

ra ilavesi hakkında 
1/650 Devlet Havayolları Umunı Müdi:irlüğü 

1954 mali yılı Hesabı Kati kanım layihası 
lj6f)l Devlet Havayollan Umum 1\füdürliiğü 

nün 1955 mali yılı Hesabı Kati lmnnn 
Iayihası 

1;'652 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün Jl!)fif) 

mali yılı Hesabı Kati kanun layiha..<n 

1/654 Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 
36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında dcr
Pİ§ olunan ve hukuki ihtilaflann hall ı 
husus:unda Divanın kaza hakkını önc.eden 
tanımıeyı gerektiren ihtiyari kayda katıl
ma hakkınndaki 5047 sayılı Kanunun ye
niden temdi'dine dair 

~o. Rulasaısı 

1j6fi5 Milli Emniyet Servisi Teşkilat kanunu 
layihası 

1)656 Petrol Dairesi Reisliği 1954 mali ~rıh J-{e
sabı Kati kanunu lfıyihası 

1/ 657 Tavşanlı - TunGbilek demiryolu şube hat. · 
'tının '!'ürkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesine devri hakkında 

1/658 Ticari nümunelerı için r~. C. S. karnesi 
hakkında 1 lVIart 1956 tarihinde Eriik
sel 'de tanzim olunaıı Gümrük Sözleşme

sinin tasdikme dair 
JV659 Yüiksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik 

Okul ve kursları haklundaki 4915 sayılı 

Kanunun 3 ncü ınaddcsinin tadilitıe daiı· 
1}661 ~~işan kanunu layihası 

1/662 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasm
da 15 Ocak 1957 tarihinde noia teatisi 
suretiyle akdolunan istimtak ve ınüsadeı·e 
garantisi Anla'şma,sımn t.asdikı nııkkındu 

1/ 674 Askeri memurlarm subaylığa nakillcı·i 

hakkındaki 6801 sa;plı Kanuııa 3 ek V(' 

bir muvakkat madde ilavesine da·ir 
1/ 676 Turizm Endüstrisini 'feşvik Kanununun 

bazı maddelerinin tadili ve bu kanuw. 
iki ımıvakkat madde ilfwesi hakkında 

1/6R2 Milli Korunma Kanununun bazı mad 
delerinin tadili ve bftzı maddelerine de 
bent ve fıkralar ilavesi hakkında 

lj6R8 Devlet memurları aylıklarının tevhit YC 

teadülüne dair 3656 say1h Kanuna bağ
h ( 1) sayılı cetvelin 6330 sayı lı Kanun
la muaddel Başvekftlet kısmında deği

ı;ıiklik yapılınası hakkında 

lj6BO 6245 sayılı Harcn·ah Kanumuıun 50 nci 
maddesinin tadili ile bu kanuna ınuvak 

kat bir madde ilavesi hakkında 
1/691 «Avrupa dahili tarifesiz hava servisle

rinin ticari hakları mevzuundaki çok ta
raflı Anlaşma>> nın tasdikı hakkındıı 

JV692 1818 numaralı Kanunla Devlet Denıil'

yolları İda r·esinden ayrılarak Nafıa V c

kftletine bağlanun Demiryolları ve IJi 
ınanlar İnşaat Dairesinin bu ayrılmadan 
doğan vaziyetini. tesbit eden 34R7 sayılı 

Kanuna ek karnın layilıası 
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1/ 693 .J-273 ı:;ayılı Subaylar heyetine ınahsu~ 
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla dc
ğiştiriil<>n 16 ncı maddesinin 1 nci ben
dinin A, B, C', D fıkralarınm tadiline Ye 

bu kanuna muYakkat bir madde ekien
ınesine dair 

1/ 6!).! «Uümrük Tariieleri ve Tic~ıret C:enc: 
An1~masının fransızca metnine ın.ütc

dair tashih Protokolü» nün tasdikı hak. 
k mda 

l/69·:J Hemşire, ehc Ye hemşire yardmıcılaı·ıu 'L 

fav.la mesai ücreti verilcmsİ hakkında 
l / 696 lnhisarlar llmuın Müdürlüğü bina.~ı 

ü:iıı gelecek senclerc sari taahhütlcrc 
girişilmesi lıa kkıncla 

1j697 lstiklil.l Harbi malüllerine \'('J'iiP<'ek pa
ı·a ınükilJatı hakkında 

1/ 698 Öğretmenierin ö:ı:el okullanl.a YC' Ö:r.Pl 
öğ'l'enci ~ · urtlarında ek ,·azi t:c deruhd~: 

edebilmeleri hakkmda 

I/ 6D9 ~ıhhat ,-c İ(;timai .\lmwcncl Yekfılcti 
teşkili1t ve memurları Kaınmuna bazı 
hükümleı· eldenmesine ,.e .J.2fi8 say-ıl ı 

Kanuna baglı kadro cetvellerinde dcği
~iklik yapılınasına dair olan 4862 sayılı 

Jüınuna bağ· lı (1) ve ( 2) sayılı ceh·ell er
uc değişiklik ~·apılması haldnnda 

lf7'Ü0 Rıhhat Ye l~timai l\fuaYcnct VckuleLi 
tcşkilftt n memurları Kaıınnuna bıizı 

X o. 

1/701 
1/702 

1/ 708 

1/ iO-l: 

1/ i05 

1/ 717 

Rulasasl 

hükümler eklenmesine ,.e 4258 sa),lı Ka
nuna bağlı (1) sayılı eeb·elde değ~iklik 
yapılması hakkında 

Tebligat k~nmu lftyihası 
Türkiye Cwnhuriyeti ilc Büyük Brt
tanya Hükümeti arasında münakid 1 
:::\Iart 1930 tarihli Ticaı·et ,.e Reyrisefain 
:Muahedenamesinin 16 ncı . maddesinin 
ıneriyet.ten kaldırılmasına dair rnek · 
t.upla1, İngiltere tarafından Türkiye men
şeli tiftik ve palamuta tanınan gümrül: 
tavizlerine dair mektubun tasdikı hak

kında 

'rürkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kültüı- Anlaşmasının ta.'l<likı hak
kında 

Türk - Fransız 6 Nisan 1957 İktisadi 
w Mali Protokolii. ile t>klerinin tasilik ı 
hakkında 

Tüı·kiye ile İtalya ınn.ı>ında 1956 - 1957 
mevsimi zarfındaki ticarete mütaallik 
olarak mektup teatisi sutetiyl.e yapı
lan Anlaşmanın tasdikı hakkmda 

Tüı·ki)'e llüyük Millet Meclisi binası 

YE' ekleııti binalaıiyle tesislerinin ya
pınu yetkisinin N afıa Vekaletine dev
ri hakkındaki 3011 sayılı Kanuna ek 
k n nun lfı.yihası 

Tekliller (289) 

2/.J. 

:2/ 1 

2/ H 

Buı·dur (.Mehmet Öz bey ) - Yüksek tah
si 1 fonu tE>şkili hakkınna 

nurdur (l\lehmet. Özbey) · Devlet ve 
belediye hastaneleri başhekimieriyle 

seı·vis şeflerine ta:ı:ıniıwt verilmesi hak
kmcla 
Burdur (Mehmet Özbcy) - Diyanet lş
lel'i Rcisliğ·i teşlülflt ve vazileleri hak
kında ki 2800 sayılı Kanunda bazı de
ğişiklikler yapılmasına dair olan 3665 
sayılı Kantma ek 5634 sayılı Kanuna 
gN:ici biı· muclde rklenm('si hakkında 

2/9 Burdur (Mehmet Özbey) - İlk tedr.isat. 
müfettişlerinin muvazenei umuıniy.e içi
ne alınınasma dair olan 3407 sayılı Ka
ınınun 3 ncü maddesinil'). d('ğiştirilmesi 

hakkında 

2/ 10 Burdur (Mehmet Özbey) - 'Milli Eğitim 
V eka] eti merkez t.eşkililh ve vazifeleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunu tadil 
eden 3225 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması suretiyle 
bir· (Halk Eğitimi Genel 'Müdürlüğ·ü) 
kurulması hakkında 



~20 -

ı'\ u. Hulasası 

2/12 Burçlur (Mehmet Özbey) - Umumi büt
c:eye dahil llairelerle katma büt(;eli da
irelerde, husnsi idar.e Ye belediyeleı·le 

lktiı.;adi Devlet 'rE>şekküllerinde ve ser
mayesin.in tamamı veya yarısından faz
lası Devlet tarafından temin edilen ban
ka, şirket ve müesseselerde emekliye ay
rılanlar·ın istihdam edilm em esi hakkm
da 

2/16 

~/19 

2/24. 

2/28 

2/34 

2/38 

2/41 

2/42 

Ankam (TaHlt Vasfi Öz) - Hıfzıssıhha 
meJ<tehi kurnlmasına ve teşk.ilatına dair 
Burdut· (l\f<'hmet Özl)('y) - Yedek Su
bu~· \'O yedek askeri memurlar Kanunu-
na ek 6137 sayılı Kanunun geçici 4 ncü 
madcle:-ıinin değiştirilmesi hakkında 

Çankırı (Kenan Çığman) - 'l'üı·kiye ye

reınle mücadele kanunu teklifi 
'I'okacl (Ahnıet Gürkan) - Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 61, 261, 264, 
339 ve 494 ncü maddeleı·inin tadiline w 

495, 496, 497, 498, 499 ve 500 ncü mad
(lelcrinin lağvına dair 

ntalya (Budıanettin Onat) - Vakıflar 

idaresini ıslah iı-:in bir danışma kurulu 
teşkiline dair 
:\Ianisa (Muammel' Alakaııt) - Askerlik 
hi:r.m<'tindo · gec:cn zamanlarının bir kıs-

mının terfi müddetlrrine mahrmbedi'nıe
mesi ve kadrosuzluk sebepleriyle terfi 
eelemiyen hakimler hakkında 
Kiğde (Ahmet ~uri Kadıoğlu) - Çiftçiyi 
topmklandıl'ma Kanununun tatbikiyle 
alakah davalara bakmak üzere gpziei 
mahk<'ıneler lı:urulmasına dair 
Bmdur (Mehmet Özbey) -Türkiye Cum
huriy('ti Emekli Sandığı Kanununun 32 
nri maddesinP bir fıkra vP 47 nei madde
sinin 2 nei fıkra<ıına bir hüküm cklenınc
si hakkında 
Konya. (Hidayet Aydme~ ve 46 arkad.a
ı;;ı) - lstan bul Gedikpaşa B min Sinan Ma
lıallesiıırlc 24--! ada, 32 parsel sayılı ga.vı·i
menknlün 11a:ı:ineye devri hakkında 

Bmdm· 'r.i\fchmet Ö:r.bey) -Türkiye Cunı-. . 
hlll'iycti Emekli Sandığı Kanununun 102 
V<' ge<;ici 80 neu maddeler-inde yazılı mü
racaat için yeni•dcn 6 aylık müddet da
ha verilmesi hakkında 

X o. Huli\sası 

2/45 Kırşeliir (Tahir T~er) - Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 288 n 5t.i'i 
ncı nı addclerinıin ta dil i hak k mda 

:2/46 Çorum (M. Kemal B:i·beroğlu) - 'l'üekiy•· 
('umhuriyeti .Emekli Sandığı Kanuıll' 

nun ınuaddel 39 ncu maddesinin (B) 
ı; ı krasının tadilinc d ai ı· 

4/61 ~vas (Etern .Erdinç ve G arkadaşı) -
'l'ürkiy<> Cumhuııi'yeti Emekıli Sandığı 

Kanununa biı· madd<' rklenınesi hak
kında 

2/69 Denizli (Balıa Akşit) - '!'ürkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 nci maddesine (I;) fıkrası eklenmesi 
hakkında 

2/72 Konya (llidayet .Aydıııcr) - '!'ürkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankas.ı Kanununun 
40 neı maddesinin dcğ'iştiı·ilmcsi hakkında 

2/79 Trabzon (,Mahmut Uoloğl u Ye 57 arka
daşı) - Denizcilik Bankası. Türk Ano
nim Ortaklığı Kamunma ge~iei bir mad
de eklenmesi hakkında 

2/81 Afyon K. (lVIurad .Ali Ülgen) - Nakil 
vasıtaları hakinndaki Kanuna ek kaıımı 

teklifi 
2/87 Elazığ (Selahattin 'l'qker) ve Ordu (l\lclı

met Ccmil Bcngü) - Maliye Veldieti Ku
ruluş vo görevleri hakkındaki '2•!)96 sayılı 

Kanunun bazı maddelerinin değiştiril

ınesine ve bu Kanuna bazı maıddeler ek
lenmesine dair olan 49110 sayılı Kanunun 
15 nci maddesinin taJili hakkında 

2/9-! ( la:ı:ianteb (Süleyman Kuranel) ve 1\Ia
raş (Mazhar Ö1..soy) - Gaziantebli ::VIeh
met Ö:r.hızalan 'a va tani hizmet tcrt ibin
den aylık bağlanması hakkında 

2/100 Antalya (Attila Konuk ve üç arkadaşı) 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna. 
bağlı ('1) sayıılı cetvelin Nafıa V·ekaleti 
kısnunda değişiklik yapılınası hakkında 

2/102 Konya (M. Rüştü Özal) - Yüksek ınii
Jwndis ve teknik okullan mezunlarının 

mecburi hizmetlerine dair 3467 sayılı Ka
nunun bazı maddC'lerin.in dcği,~tirilmcsi 

hakkında 
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2/ 10-1: Elazığ ( SeHUıattin Toker) - Devlet me

murları aylıklarının tevlıit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılr Kaııwıun bfızı matl
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 459~ 

sayılı Kanunun 4 ncü ınadllesinin tadili 
hakkında 

2/106 Er;.mrunı (Balıadır JJülger ) - Uüzel &ı

natlar Akademisi Kanun teklifi 
2/ l07 ~iğde (Ahmed Nuri Kadıoğlu ) - 'l'iirk 

Kanunu Medenisinin 134 ncü ınaıddcsinc 

bir fıkra eklenmesi lıaldoııda 
2/ J ll İstanbul (K azlı Tlabcı· ) - Türkiye 'd·e 

'rürk vatandaşlarına tahsis edilen sanat 
ve lıizınet1er hakkında 

2/ 112 Niğde (Ali Ulvi Arıkan ) - Türkiye 
Cuınlnıriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
nıuvakkat bir madde eklenmesi hakkın

da 
2jlı] 4 Konya (Mebm;ları vo 207 arkada§ı) -

Selı;nk Üniversitesi kurulması hakkında 

2/:H 7 Kocaeli (Cemal Tüzün) - Emekli san
dıkları kanunlan ile İhtiyarlık Sigorta
sı Kanununa tabi işlerde geı;.en hizmet
lerin birleştirilmesi hakkında 

2/12'1 Elazığ (Selahattin Toker) - Doğu Üııi
v<>rsitesi kuruluşu hakkında · 

2/ J 27 Kayseri ( Hakkı Kurmel ) - Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanwnmuu 
100 ncü maıdıdesinin 5 nci bendinin tadili 
ve bir fıkra iUı.vesi lıakkındu 

2/1~8 ('orum (Sedat Baran) - Türkiye . Cum
huriye li Emekli Sandığı Kanununun 32 
nci maddesinin (Ç) bendinin değiştiril 

ınesi hakkında 

2/130 Kastamonu (Ali l\1w.affer 'l'anöver ) -
Birla Vergisi Kanununun 2413 sayılı Ka
ınulla değiştirilen 3 ncü maddesinin 7 
numaralı fıkrasının tadil ine ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ek1enmesiıw 

dair 
2/ 134: 'l'l'abzon (.i\iahmut Goloğlu Ye 21-1: ra.ka

daşı) - Avukatlık Kanununun 4: ncü 
maddesinin (A) henıcllinirı tadiline dair 

2/135 Yozgad ('l'alat Alpay) - İskan Kanunu
nun bazı maddelerinin ta,diliııe ve yeni
rl<>n lı azı hükümlE'r ililvE'siııc dair 609-3 

No. Hulftsası 

sayılı Kanuııuıı bazı ınaüdrlerinin taeli
line daiı· 

~/ 1 :n Bnrduı· Wethi Çelikbaş) Y<' 'rrabzon 
( İsmail Şener) - Yabancı sermayeyi teş
Yik Kanununa llazı ililY<>leı· yapılması 

hal\Jkında 

2/1:3~ lznıir (Pertev Arat. VP ll aı ıkadaşı ) -
Hebuslukla .birl,eşnıesi raiz olmıyan iş

ler hakkında 
2/ 139 Rize (İzzet A1{(:al VP 20 aı•l{adaşı ) -

Tüı•k Ceza Kanunuımn .J-()3 ncü madde
sinin tadiline dail' 

2/ l-l-2 Yozgad (Talat Alpay) - 'r. <'. K San
dığı Kanununun 55 ve 66 ncı maddeJel'i
ne birer fıkı·a ckl0nın<>sine dair 

:2/ Hf5 .ı.\Ialatya (1'\i.i.v'it Yetkin n 5 ar. ) - Ba
sın Kanununun bazı matldeleı-inin tadi
liıı<> V<' 6334 sayılı Kanunun meriyetteıı 
kalllırıhnasına daiı· 

2/ 151 Kars ( 8ııTı .Atala.y ve İlırahiını Us) -
Türkiye Cumhuriyeti E •nekli Sandığı 

Kanununun bazı maddelerinin değişti 

rilmcsin<> dair 6122 sayılı Kanunun ıue

ı·iyC'tten kaldırılmasına dair 

2/ 15-t. Diyarbakır (.MPhnwt Hıisr<.>,. Ünal ve 
iki aııkadaşı ) - İskfnı Kanununun hazı 
maddelerinin tadiline ve yeniden bazı 

hükümler ilavesine dair 6093 sayılı Ka
nunun bnzı nıtı clc1e1Hinin tadili hak
kında 

~/]59 Gaziantcb (Süleyman Kuraııe1 ) - 3458 
sayılı Mühendisirk ' "e mimarlık hal~kııı 

ilaki Kanunda d0ğişi'klik yap1lnıasına 

d ai e 
2/ 160 Konya ( Abdi.inahınaıı Fa1wi Ağaoğlu ) -

Devlet. memurları aylıklarının tevihit Ye 

teadülüne daie olan 3656 say'ılı Kaıiuııa 
bağlı J sayılı cetvelin TJiyanet İşleri 
Reisliği kısımında değişiklik yapılınasına 

daiı· 

2/ 162 Kocaeli (Cemal 'l'üzün ı - Tiirk Ceza 
Kanıumınm 370 \ ' C ~8:3 ncü ına:dd<>lcrinin 
ta'llilinl' dair 

~/ 163 Maııisa (Nafiz Kiiı·ez w lO arkadaşı ) -
:\lenafii uınumiyeyc hadiııı hayır cemi
yetlerinin <:ı'kardıklaı1 şefkat pullannın 

tevhicli hakkında 

• 
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2/166 Muğla (Yavuz Paşaıınehınetoğlu) ve 
Samsun (Muhittin Özkefeli) - Belediye 
kanunu teklifi 

2/167 Çoruh (Ya§ar Güıniişcl ve 6 aı,kadaı;ıı ) -
Belediye gelirleri Kanununun 19 neu 
ınadde."'inin (B) fıkrasının tadili luı,k

kında. 

2/ 168 Çorurh (Yaşar Günıüşel Ye 6 arkadaı;ıı) -
Gü:ml'iik Kanununun 17 nci ınıaddesi 6 
nuını:ıralı bendiniil (C) fıkrasmnı tadili 
hakkında 

2/170 Yozgad (İhsan AMürıcl ) ve Ankı:ıra 
(Hazıın Tiiı•egüıı ) - Tüı·kiye Cuıııluu1 -

yeti Emekli Sandığı Kanununun 80 nci 
malddesiyle 87 nci maddesinin K beneli
nin taıdili 'hakkında 

2/ 172 Giresun (Abdullah İzmen ) - Bazı oı·-

man su~laı-ının affı haıkkında 

2/ l 78 Denizli (Balha Akşit) - Muayenehane a(:
nııyan tabip ve diş tıtbiplel'iyle kimyager 
ve ecııacılara taznıinat vct·Hınesi hakkın

da 
2/182 Niğde (A'hmet Nuri Kadıoğlu ) - Türki 

ye Cuınhuriy.,ti Emekli Sandığı Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılınasm:~ v e 
bu kanuna bazı hü1dlımleı· ekl·ennıesinr 

dair 5591 sayılı Kanunun 6244 sayı! ı 

Kanunla mualddel 3 ııcii ııuıddesinin t a
dili hakkmda 

2/184 Yozgad ·(Ömer Lutfi Erznı·uıuluoğlu ) -
Sıhhat ve İ<;tirıuai Muavenet Vekfıleti 
'l'e.şkilat ve Mennuiıı Kanununa bazı hü
'kiimler ckJenmesine vr 4862 s-ayılı Klı 

ntma bağh ('1) sayılı cctvı>.de ·değişi'klik 

yapılmasına daiı· 

~/186 Muğla (Yavuz Paı;ıa:ınehınetoğlu VC' iki 
arkadaşı) - Ucbus ~ec.iıni J~anunu teklifi 

2/ 18 ~iğde (Ali Ulvi Arıkan ) - ('ift<:iyi top
ra1dandmna Kanununa nnıwıkkat. hir 
madde e'klenmesine dair 

~/ 18!) ::VJuğla (Yavuz Paşaınehmctoğlu) - Üni 

veı·siteler Kanununun 46 l ' eı maddesinin 
6185 sayılı .K!anunla değiştirilen (D ) Fık 

rasının ta:dili hakkında 
2/ 190 Elazığ (Selahattin 'l'oker) - Tül'l<iy" 

Cumhuriyeti Emelkli Sandığı Kanunu
nun 6422 sayılı Kanunla değiştirilen :~9 

1 ~o.- Hulasası 

neu ınadde&"İnin B fıkeasının tadili hak
kında 

'1. / 19:3 Konya -(A. Pahri Ağa-oğlu ) - Seçim Ka
nunn teklifi 

:Z / 194 .Muğla (Yavuz Paşamehmetoğlu ve 

1'urhan Akarca) - Neşir yoliyle veya 
ı ·ıtdyo ile işlenecek bazı cüı-iimler hak
lnudalti 6334 sayı lı Kanunun i.lgası hak
kmda 

2/ 2.02 DenizE (Ahmet Hamdi Sancar ve 15 aı·

kadaşı) - Ilakimler Kanununa. ek kanun 
teklifi 

2/ 203 Elazığ ( Selftha tt in Toker) - Türkiye 
Cuınhul'iyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bftzı maddelerinde değişiklik yapıl

masına ve ,aynı kanuna hazı Jıükümleı· 

ckleııınesinc dair 
Z/ 20-t. Elfızığ (Selahattin Toker) - l\Icmuriıı 

Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 2 ııci 
maddesinin kaldırılmasına· dair 

2/ 210 .Muğla (Turhan Akarca ve iki arkadaşı ) ; 
Dı~ memleketlerde ziraat nıüşavir ve at a
şelikleri ihdası hakkında 

2./21 l Seyhan (Sedat Barı ve 7 arkada:;;ı ) - •ru
rizın Umuın Müdürlüğü teşkili hakkmda 

2/ 213 ~ivas (Etem Erclin<: ve Bahattin Ör
nekol ) - 4598, 4620 ve 4621 sayılı kanun 
lara ek kanun teklifi 

2/ 215 Zonguldak (Necati Dikeıı ve iki arkada
şı ) - lş Kanununuıı 5518 sayılı Kanunla 
deği ~.tirilen J 3 ncü maddesine hir l'ıkra 

ilavesin e dair kanun teli:Iifi · 
2/ 216 ~ong·nldak (Suat Başol ) - Devlet Me

nı u !'lan aylıklarının t evhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayıl_ı Kanunla buna ek 
-l-64-+ sayılı Kanıında değişiklik yapılması 
hakkındaki 4988 sayılı Kanunun 4 ncü. 

maddesinin taclilinc dair 

2/ 220 :\Tuğla (Yavuz Paşaınelıınetoğlu ) - :\[e
nıurlann suçlarından dolayı haklarmda 
yapılacak tahkikat ve takibata dair 

2/ 221 (-laizıanteb (Süleyman Kuranel) - Güıel 

Sanatlar Akademisinin Mimarlık ve Şe

lıir('ilik Fakültesi haline ifrağı hakkında 
2/ 222 1ı-ıtanbnl (Ahmet Top<·u ve Naci Kurt) -

t~ Kanununun fi868 Hayılı Kanunla cll:' 
ğ·iştirilcn 13 ncü maddesinin 6 n<'ı f'ı k
ı·asının tadili hakkında 
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2/223 Kocaeli (Cemal Tüzün) - Devlet ıne

murlaı'l aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair Kamında değişiklik yapan 4598 ve 
4988 sayılı kanunlarm bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki '50±9 sayılı Ka
ınınun 1 nci maddesinin tadiline dair 

2/ 227 Sivas (Bahattin Örnekol ve Etlıeın Er
dinç) - Çeşitli kanunlarda mevcut çocuk 
zammı ile ilgili hükümlerde değişiklik 

yapılması hakkında 

Z/ 228 '!'rabzon (Mahmut Goloğlu) - Gümrük 
Muhafaza ve muamele sınıfı memurları 

teşkilfıtı hakl{]ndaki 3944 sayılı Kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 4632 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

2/ 230 Afyon K. (Rıza. Çerçel) - Muhtelif ka
nunlarla kabul edilmiş olan meceani tele
fonların kaldırılması hakkında 

2/ 269 Erzurum (Esat Tuncel) - Harcırah Ka
nununun 7 nci maddesiyle bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında 

2/241 İzmir (Nuriyc Pmar) - Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine hir fıkra eklenmesi 
ve 33 ncü maddesinde değişiklik yapıl

ması hakkmda 
2/2+3 Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğ

lu) - Türk padasınm kıyınetini korııına 

hakkında 

2/ 244 l\Ianisa (Yunus Mna'mmer Alakant) -
1~<tiınaatı Umumiye Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bazı ınalleler ilavesi hakkında 

:2 / 245 Muş (Şemsi Ağaoğlu) - Gelir Vergisi 
Kanununun 6247 sayılı Kauunla değiş
tirilen 24 ncü maddesinin (1) mımara
lı bendinin değiştirilmesi hakkmda 

2/~+6 Van (Muslih Görentaş) - Hayv:anlar 
Vergisi Kanununun kaldırılmasına dair 

2/ 24R Anıasya (Kemal Eren) - ve (Faruk Çöl) 
- Taşkın sulara Ye su baskuılarına kar
şı korunnıa lıakkıııda ki 4373 Sayılı Ka
ının un ikinci nıa{lıclesinin değiştirirmesi

ne ve 1bu kaınuıa muıvakka1 bir nuııcld(• 

ilavesin,e druir 
2/ 249 Seyhan ()fehınet Ünaldı) - Çttkuı·o1·a 

Üniveı·sitesi 'kunıluışu halkkıııcla 

X o. Hulasa.sı 

2/251 İzmir (Ci'haıt Baıban ve iki arkad~ı) -
AJhnıet Palhri Özçe1i:k 'e vaıtani hi.znıet 
tertibinden maa:ş taıJı.sisi ha!kkında 

2/ 252 Z"<mgulda.k (Edibe Sayar) - Eczacıbr 

ve ecızaıneleı- lhakJlondaiki 6197 sayılı 

Kanunun 36 ve 37 nci ına.ddeleı·i.nin de
ğiştidhnesine dair 

2/255 Kocaeli (Nü2ıhet Alkın ve 5 arkada:şı ) -
~aldl vasıtaları ha.l<!ktndaıki 3827 sayılı 
Kanuna !bağlı (1) sayıılı cetvelde deği
şiidik yaıprlınaısı lhai'klkında 

2/ 257 Samsun (Tevfik İleri) - l!illi saraylar 
ve ınü2ıeler:in bü· uınum ınıüdürlük ha
linde Başveikalete ,bağlı oiarak idaresi 
hakkında 

2/ 258 Bolu (~hsa.u Gülez ve 4 arkadaşı) - Dev
let orman İ§letmeleti.nıoo saltıiaın oımaıı 

ınalhsullerinden vilaıyot ıhususi i da roleri
ne hisse teıfıikı llıalcloııda 

2/259 Bur&a (Mü!fit Erkuyumcu) ve Tunceli 
(Fethi Ülkü) - A1il()ğ1n Hüseyin Y eşilt-e
peye vatani ıhizmet tertfuinden aıylı'k 

bağlanması ,ha•klkında 

2/260 Muğla (Yarvuz Pa.şamehıuetoğlu) - Vi
layet özel idaı·cleri kanun ltcklifi 

2/ 262 Seythan (Sina.n Te1keliıoğlu) - Subaylar 
ve askeri nıeınul'ların ınaıaşaıtına. daiı· 

o~a.n 1453 sayılı Kanuna ok 3661 sayılı 
Kanuııun 2 nci maddesine Ibi r f~1,ra ila
vesine dair 

2/266 Çanku·ı (Kıenan Çığınan) ve Bolu (Lı1t

fi Oğultüırl<) - Türkiye Cıun'huriycti 

Emekli Sandığı Kanuuumm 7 nd ınıw
desine ~bir fıkra eklerrilmesi hakkındaki 
6015 saryı.lı K·~nıunuıı ıbirinci maddesiniıı 

d cğişt~ril m esi h a•klmı da 

2/ 267 Çorum (Hüseyin Oı1akcıoğln ) - Tapu 
lama Kanununun 6S35 sa:yl'lı Kanu'n.la 
değiştirilen 13 ncü maddesinin D fı1krıı

snım tadillııe ve 5602 sayılı Kanunıı 

6335 sa.yı1ı Kanunla eklenen maddenin 
kaldırılmasına dair 

2/ 268 Çorum (M ustadia Kemal Bifbcroğlu) -
Para veya para yeı·ine kaim olaı1 kıy
metli evralka veya damga ve ihaı•t pul
ları veya zilkıymot eışya.ya veya 'bilümunı 
ayniya1:Ja vazulyed bulunan adalet mc-
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624 -

1 No. 

ınurlaı·ına ıJmsa ta:-ııuinatı vıwi•lmesi •ha.k
lnnda 

• 

Hulfısası 

namenin 153 ve 157 nci maddcleı·iııin ta
dili haldnnda 

2j 27:l Elazığ (Hüsnü fiöktuğ) ve Ri·ze ( l·z.zet
Akç.al) - Sulbay ve askcı·l memurlanıı 

nıaa,~atına dair 145:3 saıyılı Kanuna ek 
:3661 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
bu maddeye bil' f:ikra eklenmesi lbak

lkındaki 6G42 sayılı Kanunun tndilinr 
claiı· 

2/ 208 Muğla (Natık Poyrazoğlu ) - Yedek su
bay ve yedek a~ker1 memurlar lıakkııı 

claki 1076 sayılı Kanunun -1:07:3 sayılı 

Kanunla dcğü;ıtirilen i7 ııci ınaddesiniı : 

tacliline dı:tir 

2/ 274 Tokaıl (Hulfısi Baı?Jbcyoğlu) - :\Iaaş Ka
nununa ek 4:379 sayılı Kamunın 1 vr 2 
nci madclclednin değiıştirilmcsine ve bu 
kanuna bazı gec:ici maddeler eiklennıcsi
ne dair 5385 sayılı Kaıınna p:N;iei bir 
madde ilavesi lra.kkmda 

2/ 282 İstanbul (Nazlı 'l'lalbar ve 2 arkacla<Jı ) -
Bazı kisveleı·in giyHenıiyeceğine dair 
23~6 sayılı Kanunun 5 \'t' 6 ıırı maücl.-- , 
lel'inin tarlili ha~\1kında 

2/ 284 Zonguldak (EdiJbr Sayar) - Hususi oto
mobillerden vergi alınması ve bu suretle 
tmııin olunan ınclblftğlll ('ocu1k r..;slı•gcnıe 

Kunıınun.a devri ılıakkında 

~/288 ~faııisa (Yunus ~Iuammeı· Alal<ant ) -
:\Iilleb·ekilleri Sec:inıi Kanununun hfızı 

maddcleriniıı dcğiştirilmc·siıır vf' bazı 

maddelerinin 'kaldınlmasına Jniı · 642S 
sayılı Kanuııun iJgası ve bunun yeıiııe 

5545 sayılı Seçiım Karnununun eski hü
'küınleriniıı aynrn nıel'iyrte konulması 

halk kı nda 

2/ 289 'l'mhz·on ( ;-;Pialıattin Ka rayavuz ) - Tü ı-
kiye Cumhul'İyeti Eıııeldi Sandığı Kanıı
nunun 12 nci maddesi ilc iiiuva klı:at 65 
ııci ınaddesiılfLc değişi'klik yapılması Jıak -

•kında · 

2/2H:3 Afyon K. ( Osmaıı Tahı) - Köy Kanu
nıma ıbazı nıadcleJeı· ~1dcniınl'sinc \ ' P ~6 

neı maddesinin dcğiıştü'ilnw;.ine ve bu 
kanunun bazı ma.dcl('l•erinin kaldınlma

sına daiı· 5672 sayı·Jı Kanunun f'·k 1 nc-i 
ıııaudesi ile ikinci fıkı·asıııııı değiştil'il

ınesi 'hakkında 

2/ 299 Ordu (Sabri lşhakan ve Fazı! Erinı) -
Devlet memur ve hizmetlilrrine 1 ahsisaı 

verilmesine dair 6:21l sayı ll lüı nıuıa el. 
kanun teklifi 

2/301 

2/303 

2/30-J. 

2/:306 

2/307 

2/308 

2/311 

2/312 

~jlfızığ ( TJ üsnü Uöktuğ) - 'T'ank smı lı 

subaylarına tank tazminalı Yerilmesi 
hakkında 

Kliizığ ( Selfılıattiıı Toker) - ı~ ın niyet 
Umum l\Iüdürlüğü teşkiHitmda ı;alışan

ların kadı·o maaşı intıbaklarıııııı yapı! 

ması hakkında 

Sivas (Nuri Demirağ) - 3545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun bazı 

maddelerinin tadiliııe dair 
İstanbul (Tahsin Yazıcı) - 6320 sayılı 
()avuş ve uzman çavuş Kanununun 11 
nci maddesine hir fıkra ilavesine dair 
Kocaeli (Nüzhet Cnat Ye 3 arkadaşı) -
Ziraat V ekiıleti \e bu n'kalcte baği•. 

uınum müdürlükler kadrolannda vazi 
t'eli teknik elemaniann maaş derece
lerinde yapılacak değişiklik hakkında 
Konya (Sıtkı Salim Bur~:ak) - Subay, 
yüksek mühendis, askeri yüluıck mühen-
dis ve askeri mühenclislere \'erilecek ilıtı 
sas ücreti hakkındaki 4335 sayılı Kaııuıı::ı 
bir madde elelenmesine dair 
lçei (Aziz Köksal) - Sıhhut ve lçtimai 
.l\luavenet Vekaleti teşkilat· ,.c memurlan 
hakkındaki 3017 sayılı Kanunun 6205 
saıyılı Kanunla muaddel 49 ncu maddesj
nin tadilinc ve 6205 sayıl ı Kanuna bağlı 
kadl·o cetvelinin değiştirilmesine dair 
Koc al i (Cemal Tüzün) - 'l'ürkiyc Cu ın
huriyeti Emekli Sandığ·ı Kımununun g-e-
çici 65 nci maddesinin «K» benelinin ta
Jili hakkında 

2/2!14 Koeaeli (Turan Oüncş) - .ı\lillctYekillrı·i 

Seçimi Kanunnınııı ..J. nc-ü macldcHiniıı ta 
'dili hakkında 

2j2!J6 Koca<•li ('T'uran üü.nc~ ) - Dahili .\'izanı · 

2/313 Bursa (Muhlis Erden er ve ~ ru·kadaşı) · 
Kazım Karabekir, .Ali l<'uaH ('chcso~' \'C 

Cafle Tayyar Eğilmez'in tckaütlük tn 
rihlerinin tashihi hakkında 
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2j 3H Burdm ( l\l el ını et Ör.he.r ) - Uı.:. uş tazıl!i

ııatı hakkındaki 5H50 sayılı Kammmı 

nci nıaddesiııiıı a n h f.ıkraluı·nıın YC :3 
ncü maddesinin a rıkrası ilc 6 ııcı \'C. ~~ 

neu nıaddcleı·iniıı tadilin0 w bu kaıınna 
geçici hir madde eklennıesine d ai ı-

2/ 315 :~iğ·de (Ahmet Nmi Kudıoğln ) - .:\lulıa 

sebei Pınunıi~·e Kaıınııunun ..J-669 sa1yıl ı 

lüınunla cleğiştiı·ilen 77 ııei ıııaddesiuiıı 

taciili hakkında 
:2/ 317 Bilecik ( Şevki Hasırcı ) - Ül'mıtn Cnıuın 

~lüdürlüğü Teşkilfıt Kaıımnıııa t'k ku 
~ıuıı teklifi 

2/ 31!) Ka~'seı·i ( Öıne.ı· .Mart ) - H.ususi idardeı·
deıı maaş alan ilkokul öğretmeııleriniıı 

kadrolı.l!J'Jlla , terfi , taJt i i" YC ('CZalu nd ı nJ 
.ın.aJarına ve hu öğretmenler h:in tc~kil 

edilecek !-iağlık Ye l~tiınai Yardım ~an 
dığı ile \~apı ~andığına Ye öğretnıeııleriıı 

alacakluı·ıııu dair ..J.Hfi7 sa~· ılı l(<ınuıı un 
1~ ııci maddesinin taciili lıakkJJıcla 

2/ 321 Koeaeli (Ceınul Tüzüıı ) - Orman mühen 
dis ınnavinleı·iııin mesleki tekfınıül luu·
~una tf\hi tutulmaJarıııa dair 

2/ 322 Bıll'duı· (Fethi Çelikhaş w 8 nrkıu1aıjı ) -
Halk Bankası YC Halk Sandıklan Kamı 

nunnn ;)652 :-<a~· ılı Kanunla tadil cdileıı 

1 rıci ınaddesiııiıı değiştirilıııeiıi ,.c Inı kıı 

nuna bir ıııaclde ili'l\·esi lıakkıııcla 

:1/ 323 J<;Jazığ· ( Selfıhatt in Tokt>r ) - Polis a ta~?e

liğ·i teşkili lıaklnııda 

2/3~-t mazığ ( Nelfıhatthı Toker) - :\Lotlcrn kış

lalar, ordu ederi~'le, subay edel'i ın~a 
edilmesi ,.e ordu ıiıcıısnplan (:onıklnrı 

iı,:in leyli .nırtlaı• tesisi hakimıda 

2/ 325 Giresun (.Abdullah lzmen ) - Tapulama 
Kanununun 16 ncı ıııaddesinc biı• fıkrn 

eklenmesi hakkında 
2/ 326 Uiı-csuıı (Abdullah hnıen ) - Türk Kumı 

mı Medenisinin 659 n<'U ınaddcsiııiıı ta
dili ha~<:kmda 

2/ 327 Zonguldak (Suat Başol ) - Yabancı meın

leketlere g·önderilecek memurlar bakkm
daki H8ı:l sayılı Kanunun 1 nci ınııdde 

.,/ sinde değişiklik yapılmaiSı hakkıııda 
2/328 İstanbul (Seyfi Gögen ye ..J. arkadaşı ) -

Hl37 ma li ;·ılı nihayetine kndııı· ?.iraat 

625 
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--- ----- -----· 
Yekaleti Orınan Uınum ::\lüdürlüğü ter;;-
kilfıtında teknik memur olarak 
bulunanların nıaa..':' del'ecl'lct'inin 
hakkında 

çalışmış 

tashilı i 

2/ 330 Blazığ (Selahattin Toker) - . .Uc ın urlann 
·tahsil müesseselerinde ta le be olaınıyacak · 

larına dair 4:007 tıayılı Kanunuu mel'i· 
~·etteıı kaldırılmasına da i ı· 

2/33J gıazığ (Selilhattin Tokeı· ) - Polis siteleri 
Yf? polis merkez, kaı·akol n noktalurmııı 

inşası hakkında 

:2/ 333 Çanakkale ( Safaeddiıı Kanuuık~ı ) Ye 
I~lazığ· (Selahattin Tokeı·) - Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunuııuıı 
-!J nci maddesinİlı üçüncü fıkrasınm kal
dınlınao.sı hakkında 

:2 /33-J. J~lfızığ ( Hüımü Göktuğ ) - DeYlet Peı·so 

ııel Kanununa emektilerin ithali hakkında 

:2/ 33:-i l·~skişehir (Hicri ~ezen ) - Türkiye Cuın
lıuı1yeti Emekli ::!andığı Kanununun ge
<;ici 2 nci ınaddeııiniıı ikinei fıkrasmııı 

t:ı.dili hakkında 

2/336 Tunceli -( Arslan . Bom) - İskan Kaınm u· 
nun bazı nıaddeleriniıı tadilinc ''e yeıı i 
bazı lri.iJkümlcr ilavesine dair 5420 ,.e 5826 
sayılı kanunların ·bazı maddelrriniıı de
ğiştirilmesi ,.e yeniden bilzı hükümler ilil 
nsi hakinndaki 6093 sayılı Kanuınm ı 
ıwi ve 4· n cU maddelerinin ta dil ine w h u 
kmnma :·eniden bir madde ilaxesine dair 

2/ 338 r<)lazığ (Selahattin Toker ) . :\femurların 
kadro maaşı intihaklarıııııı yapılması 
lıakkuıda 

:2/ 3-l:J ~has (Bahattin Örnekol n' 2 arkadaşı) -
Özel Türk okullarmın Gelir ,·e Kuruı~ılar 
verg·ileriııden ınuaflığma daiı· 

:2j3..J.3 Aınas~·a ( 11ustafıı Zercn) - l'çuş rsııa

sıııua malul kalan jki uçucu · ınakinist mii
lfıliyet dereceleri üzerinden nuııış tahsisi 

hakkında 

2j 3-!6 Niğde (Üa\·it KavUJmacıoğlu ) - ~ubar

lar Heyetine mahsus Terfi Kanwıuna 

4800 sayılı Kanunla eklenen geçici mııd
denin değiştirilmesi hakkındn 

2/ 347 Tunceli (Arslan Bora ) - ÇaYU§ Ye Uz
man Çavuş Kamuıunuıı 11 nci maddesi
nin tadiline dttil' 
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:.?j :H!I 1\oıı.nı ( ~ıtkı Saliııı Bur<.;ak ) - ~ılılıat 

Ye İçtimai. )[uavenet Vekftleti ınrrkı>:~, 
YC ta.şra teşkilat ve nıüesnseı·wleriylı· özel 
idaı•r ,.r helediyell't· teşkiliHındn ı:alıı:ııııı 

.~ağlık nwınm·lannııı a.vlık ılen'<·eleı·i hak
kında 

~/350 l~lazığ ( ~<'lftlıattiıı 1.'oker ) - Kö.'· iımıııı · 

~/3!11 

:2 / 352 

2/853 

:2/ 354 

2j::Hi8 

' 

larının kadı·oya a .lınnıaı-ııiıcı dair 
l~lfızığ ( ~eliihattin Toker) - l<ö.vler tma r 
Bankası kanunu 1eklil"i 
Konya ( Abclünahnıan l•'ahri Ağaoğlıı ) -
Dahili ~i;~,amnameniıı hfızı ınaddt• leriııiıı 

değiştiı·i 1 ın cı; i hakkıııda 

. Konya (Mustafa B ağrıaçık) - ı\laliye V('

kal eti kuı·uluş n' görevleı·i hakkındaki 

2!l!}6 ı-ın;nlı Kanuııa -WlO :-ıayılı Kamıııld 

eklenen + ~ıa~·ılı rrtYelin deği.ştiı·ilmesine 
üair 
F;lfı;~,ığ ( Selfılıattiıı 'l'oker) - H~ıı·ı·ınılı Ka 
nununun 7 1lf•i ıııadcleı-ıiııiıı hiri1ıc·i heıı 

dinin değiştiı·ilıncsi hakkında 

.\nkara (Aliye 'l'enıu<.;in ) Ye itil'esuıı (l>o
ğaıı Kö~·nu•n ) - Mesleki ,-e Teknik Üğı·e
tinı okııllarında :30 liı·adaıı duıı ıııaaı:ılfl 

1·azife.H ha::;latılan öğı·(>1ıııenleriıı iııt i
uakları hakkında 

(iitCH1Ul ( .Ahdullalı Jznıeıi ) \ "!' 01'dU U-Jalı

n 1')bakan ) - Türki.'·e ( 'nınlıııri ;veti ?:i 
ı-aat Bankası Kannnuıımı +7 nci madde
sine hin fıknı cklenme:-ıinc daiı· 
f•}lfızığ ( Sclfıhattiıı 'l'okcr ) - .\laa~ 1\u 
ııununa ek .J.379 sayılı Kaııuııuıı birin<·i 
\'C ikinci maddelerinin <leği:-ıtirilınc:ı·irıı· 

,.e bu kaııuna lıfızı g-e<:iei maddelrı· rk 
ı~·ııın(•siıw rlaiı· •>5H5 sayılı 1\aıııına ımı 

vııkkat ınııddr ilıhe:-ıi hakkındaki 67~N 

sayılı Kıtııuııa ınunıkkat ikiıı<·i lıiı· ıııaıl 

de eklcnınesiıw dair 
ı•;lazığ (Sclfthattin 'l'oker ) - :\[emur (:o
(·tıkl}u·ı ilc kimseı;;ir. , · eyıı yüksrk ka bil i
·'·etli c:ocnkların yuı·ıhırıla nwrNırıt·ıı lıa 
kılmaları hakkında 

1\<waeli ( 'fuı·aıı WitH:•ı;; \"(' iki aı·kada9ı ) -

J757 sayılı Kanuna rk .) 142 sayılı Kanu 
nun 6478 sa.vrlı Kanunla d€ğiştiı'ilcıı lıi 
ı·iıwi nıaddrsiuin ladili Jıakknıclu 

~iğde (Cavit Kavurmacıoğlu) ve Çaıı

lm·ı \. 'l'ahiı· A.lnnan ) Dahili.,-P ııH·ınııı·l , ı 

:\ (1. 

'2/ 37i 

2/37ı:l 

lln l (ıs;ısı 

ıfı Kanununun ikinci n~ ÜQÜtH'Ü madde· 
lcı·ini değiştiren 4089 sayılı Kanunun 
hi ı·inri ve ikinci ınaddelcriniıı ve 4089 
sa~· ılı Kanuııuıı birinci maddesine t•k 
-1:329 sayılı Kanuııuıı birinci maddesinin 
ıleğiştirilmesi hakkınıdaki 53ı54 sayılı 

1\amma nıııvakkat ıııııclflv ilfıv-eı-ıi hak

kında 

l~rr.iııı.:au ( \"eysd VaroJ ) - 'l'i.i.rki;\·c Uunı
lıuri;veti Emekli Sımdığı Knınınuııun 

fi'l22 sayılı Kanunla dcğistiı·ilcıı R!) ııeu 

maddesinin son fıkrasının tııcliliııe daiı· 

1\ol'ıwli ( Kftzım )[cı·ic:) - Denizaltıcı ,.c 

dalgı<.;lık hizınctindr bulunaniarn taznı i
nat ,·crilmcsinc dair 
1\oeacli ( Kftwıı l\icri~ ) - Türkiye Uı..ını
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nei nııı.d<iesiııc bir fıkta l'ldcnınesin c dair 
~anısuu ( Ekrem Anıt ) - Gayrimenimi 
ldı·alaı1 ·hwkkındııki 6570 sııyılı Kanmın 

ek ·kanun teklifi 
l~lfizığ (S .üahattin 'l'okcr ) w <::mnkknle 
( !-iefahcclcliıı Ka ı·aııak~ı , Eınniy(•t 

tımum 1\lfiiCiürlüğii kadrosuıw bağlı ıııc -

murlara fazla mesai ürreti wrilınesi 

lıaldmıclaki 6;)6.J: sa;vılı Kmnınnıı hir·inri 
matldesinin tadiline clail' 
f;;lfızığ ( SalaluLdıdin Toker Y1' ('anak
kale (8afaedclin Karaııakçı) - Ordu 
ınensuplariyle Emniyet Uınunı Nlüclüı·
lü.ğü ve Oü.ımük Muhafaza Ye Muaıııe
IP -;ııııl"ı kactı·ola ı·ıncla Gfl ~ışaul.aı·a bircı· 

Pt tayını vedlınesi lıakkuıd~.ıki 4367 sa
yılı K an una. ek kaııuıı teklifi 
grr.urnın (Esat Tuncel) - l'\af1a Vekilieti 
'reşkilat ve Vazifelerine ıhıir olan :l6'l1 
~a.vılı Kanuna ek kannıı teklifi 
'l'uneC'li (Arslan Bora ) - Oı·dtı mensup
laı·iyle ~~nıniyrt Um mn M ii dür] ii ği i w 
Oüınrük :\fuhafar.a vr ını.ıaınelr ~mıfı 

kadrolarında c:alışanlara birer t'l' ta~,n1 

veı·ilınesi Jı.akkınflnki -1-:367 sa.?ılı Kmımı:ı 

t>k kanun teklifi 

.\f;-·oıı Karahisar ( l{ızu ()en:·:!) - Tüı·k 

Jlavıı Kmnınunnıı 1nsfi~resi ilc .Milli Sivil 
Havacılık Oknlu lunulınası hakkında 
Bursa (Agah Eroza.ıı) - Ordu ıneıump

laı·iyl<' l'inıniyrt (Tııınnı :\riidiirlilğii n• 



2/382 

2/384 

2/ 387 

~;3, 8 

:2/ 389 
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ii ümrük l\Iuluıfııza YC muamele ·ını C ı 

kadrolarında <:alışanl.ara biı-er er taymı 
,-erilmesi luıkkınrlaki -l-36.7 sn:·ılı Kııııuna 

ek kanun t~ldifi 
Çanakkale (Senet :::lezgiıı ) ve Nlll'i 'L'o
gay) - Çanakkale ve Balıkesir Yilfty:.:-t Ye 
kazalarda ,·nkua gPlcn r-elzc le müıın

sebetiylc EnıH\k Kredi Bankosına keıı

dilerine bina yapılan l)nhıslardnn faiz 
alınınamasına dair 
Seyhan (Sinan 1' l.'krlioğlu ) - :;\Iıı<t:;; 1\aıın

ımna L'k 437~) sa,,·ılı Kaınınun 1 ıı c i '<' 

'2 nci malldıeleriniıı d eğiştirilmesine YC 

bu kanuna bazı gc~iei ınaddelcı· ckl .,nınc

siııc dair 558!> :-a:nl ı Kmınna ıııuYakka t 

madde iJfıvesi hakk•nd.aki 672~ sa : · ılı 1\ ı

numııı 1 ııC'i ııı acl deı.; iııiıı t<ııliliııc Llııiı· 

Sc;r lı.an (:::li naıı . 'I'ekelioğl u\ - O l'duclan 

istifa edcıı "'ubay ve askeri ın€ınııı ·lıırın 

tek ı· al' oı·duya alınma ları hakkında 
Trabzon (Sami Orberk) - Türkiye Cuın
hu ei.'·eti Emekli Randığı Kanunnıınıı ~ı.) 

nci madklıesine bir fıkra vc me1.klı ı· kn
mma geçici hir madd(" dd"nıııesi hıık 

kmda 
Trabzon (Sami Ol'berk) - 'rürkiyc Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanunuınm Lü.i 
nci nıodaeshıc bir iiı krıı ilavesi hakkımla 

lzmir (Hah1k Ök<'ı.·cıı n ' ~ arkada.·ı ) 
~\ydın , BalılH•s iı· . Bilecik, gdirnc, E ski

<ıdıir, Kırklareli , Konya YC Denizli vi.lfı 
yet.lerindc 1 !};)';) - 1 ()56 .nluıda tahi'i fı[ct

lerdcn zarar görrnlrı·c :·fıpılacak .'· ardım 

hakkındaki 6746 sa~'ılı Kanuna ek ka

ının teklifi 
Koııya (Abdihrahman Fahri Ağaoğlu Yr 
G al'kadaşı)- Bina Vergisi Kanununun 
~ ncü ınnddcsiıw hiı · filn-:ı rkln ı> ınf'siıw 
daü· 
K oııyıı ( Abciii rrahmnıı l•'ahri Ağaoğlu 
ve 6 arkadaşı ) - <:elir Verg-isi 1\:ıınnntı 
ııtuı 74 ncii madcl('!o;iniıı :.?' ıınıııımılı lwıı 

diniıı tadili hnkknıda 

1\aslaıııonu (;.\!uzaffer Ku~al{(;ıoğlu ) -

Eınni~·et Cımıın )li.idürlüği.i. kadrosunu 

cHıhil memuı·lara fazla mesai ücreti ve

ı·ilmesi hakkıntlaki 6:>6-1 sa~·ılı Knıııınnıı 

\ o. 

:?/3U3 

2/3!1.l 

~/3!)!1 

~/3!17 

2/3!)8 

U-!Otl 
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Hulasası 

- --·--- - - - --------
birinci ınaLldesinin değ·iştirilmesi hak
kındn 

!4i\·as (Bahattin ÖrnekoJ ve iki arkada
l)ı) - İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öi
rctmenliğindcn gelip de muhtelif dere
celi okullarda ve Milli Eğitim Vekaleti 
teşkilrttında ı.;alışanların aylık derecele
ri hakkındaki 6273 sa~·ılı Kanuna hazı 

maddclcı~ eklenmesi hakkında 
İzınil' ( Haliık Ökereıı Ye H arkadaşı) -
'L'apulaın Kanununa biı· madde eklen
ıııe<>i lıakkmd ı•, 

hınir ( İlhaıı ~ipahioğlu) - isınailoğlu 
J I asan Pa m ir·' va tani lüznı et t ertibin
drn maıı~ bağlanınası hakkında 
:\1alat.ya. (Tevfik Ünsalan ) - İşçi \'C lı:; 
,·eı·en Sendikalan ,-e Rendika Birlikleı·i 

hakkındaki 5018 ~~·ılı Kanunun 8 nci 
ınadde~iııin ta<liliıH' ,.e hu kaııuna mu
vakkat bi ı· matlde eklenınesine da i ı 

Niğde (Ali Ulvi Arıkan) • Türkife 
CıunJıuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun ıı:eGici 65 nei maddesine bir t'ıkra 

ilfLvesi lıakknıda 
Hlazığ ( Selfıhnttin Toker vo iki .arkada
ı;; ı ) - Bel eeliye za blt.a. ve it fa iye teşkilfL

tında vazife p:ö'renlere fazla me ai taz
minatı ver ilmesi hakkında 
F, lftzığ ( Selfıha tt in 'L'oker) - Bınni~·et 

lllÜ!;'avirliğ'i ilıclast luıkkıncla • 
Elazığ ( Sel<llıattin 'l'oke ı· ) - Hayvanla!' 
\ 'ergisi Kanunu ilc ek \ "e tadillerinin 
kaldırılınmn hakkında 

Eı'zim·ıuı (:;\I usta fa Halı mi Sana 1) - :::lu
haylal' heyetine mahsus terfi Kanunu
ıınu 5611 sa~·ılı Kanunla değiştirilen 10 
neu maddesi il<' subay ve askeri memur
Iann ma.ıu;;ları hakkındaki 5609 sayılı 
[\amınun .)838 s.:'lyılı Kanunla değiştiri
len l nci ve 2 nci maddelerinde değişils:

lik yapılmasına dair 6557 sayılı Kanuna 
ınnvakka1 hiı · ıınıd<l<• t•kleıımesi hakkm-

<b 
l " ı-.ak ( Ol'iıaıı Dengiz ) - Türkiye l'unıhu -
ı·i;·pti J<}ıııekli :-iandığı Kanununa ek ka

nun teklifi 
Edime (Cemal Köprülü ) - Toprak ve su 
kA~rnllklıırının korunması ,.e verimleri-
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nin art:ırılması için Toprak ve Su Muha
fazası Umum Müdürlüğü kurulmasına 

dair 
2/+97 Kastamonu (Muzaffer Kuşakçıoğlu) -

Ki):'· imaınlarma tahsisat Yerilmesi hak
kında 

2/408 Koc.aeli (Nüzhet Unat ve iki arkadaşı) -
Ankara Tarım Alet Ye Makinaları Yük
sek U zmanlık Okulu mezunlar ma «Zi
raat l\Iakinaları Mühendisi» unvanınm 
verilmesi hakkında 

~j+On Ko<'arli (. rüzhet lTnat ,.e iki arkadaşı) -
?.:ir·ai meslek ö~retimi yapan ziraat 
okulları ınezunlarına mseleki tekarnili 
kursları aç:ılınası \'C kurs görenlere (Zi
raat Mühendisi) unvanı verilmesi hak
kında 

2/ +10 Bmsa (Ağfıh Erozan) - Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir 
ınacldo eklenmesi hakkında 

2/:l:l3- Denizli (l\lustafa Gülcügil) - Gelil' Ver
gısı Kanununun 6247 sayıh Kanunla 
değiştirilen U ncü nıadclesinin (1) nn
ınara lı bcnJinin tadili hakkında 

2/4H lzmir (Pertf'\' 4\.rat) - Sabık polis me
murlarındaıı Mehmet Hameli Pak'a ,va. 
tan i hizmet tertibiııdm maaş hağlan

mast hakkında • 2/-l-15 Kırşehir, (Tahiı· TaşE>r) - Adliye memııı· 
Yo k~tiplerinin tE>rfihleri hakkıneta 

2/+16 ~aınsnıı (Ekrem Anıt) - ve <iüınüşaııe 

(tsnıail Hakkı Ba~·kal) - Maa~ Kantımı
na ek -l-379 sayılı Kamuıun birin<•i ve 
.ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve 
hu k.aııuna hftr.ı geı-:iri maddeler elden
ınesine (lai 5551:! sayılı Kanuna bh' mad
üo ilavesi hakkında 

2/418 Aydın ()l'ecati Çclim) - J,;ski eserlel'in 
hulunduğn yerlerde ikamet edenlerin 
ha:;l{a mahallere nakli v<• bu yerlerin 
istimlaki hakkında 

2/410 Sinob (..Muhit Tümerkaıı) - Ateşli si
lfthlar ve bı~.aklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kan unun J O n cu, maddesi ile bu ka
ııu ,, f,','68 sayılı ı,: ı unla eklenen ınll 

vakkat 4 ncü maddenin değiştirilmesi 
hakkıncıa 

'~ ı 2/-i2D 

2/421 

2/422 

2/423 

2/424 

2/427 

2/+28 

2/±2fl 

2/432 

2/433 

llulasası 

Bursa (Sabahattin Çıracıoğlu) Ye Ko
celi (Turan Giint>ş) - Sendikalar Ka
nunu teklifi 
Van (Kemal Yörükoğlu) • Türkiye Cum
huriyeti Emekli SandJğı Kanununun 31 
nci maddesinin 8011 frkrusımn tarlıili hak
kında 

Trabzon (Sa nı_i Orbek) ve Erzuı<uın 

(lshak AYni Akdağ) - Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 41 nci. 
maddesine bir fıkra ~eklenmesine daiı: 

Çanakkale (Beclii Enüstün) - Çanakka
le 'nin !n tepe bucağında malul er Şerif
oğlu Hasan Bendcş 'e va tani hizmet ter
tibinden maaş bağlamnası hakklnda 
('orum (Hüsc.vin Ortakcıoğlu) - Gayri
nıenkul kiraları hakkındaki 6fi70 ı;ayılt 

Kanunun 3, +, 10. Jı!) ve 16 ncı maddele
rinin rl<.'ğiştirilnıcsiııe clniı· 

Erzurnın (Esat Tunecl) ve Konya (Him
met Ölçıncn) - inşaat ve te::ıisııt ıni.l.talıh
hiLLeri odalar·ı birliği hakkında 
Kocaeli (-ı:ladettiıı Yalım) - 6725 sayılı 

Jet tay,\'areciliği uı:u~ hazmetlcı·i tazıni
natı Kannnuıuı bir nıadrle eklenmesi hak
kıııdıı 

Bilecik ('I'alat Ül'un ye hEl~· arkadaşı) - • 
Bilumuuı. resmi clairelerJe 3659 S'ayılı 

Kanuna tabi teşeklüillrrde nıüstahdem 

hnJunaıı w,va .ınrbus ve belcdiy.e reisi 
iııtihabeclileıı tabiplel'iıı asistanlıkta ge
~en mürldetleri hakkında 
Amasya (i\Iusta1a ZE>ı'eıı) ,.e Denizli (Ali 
Çobanoğln) - Türk Hava Kmuınunuıı 

(Havacılık Haftası) 11 cla nırktup ,.c tcl
graflara havaeılığa' ~·ardıın pnln yap·~

tıl'ılınasr hakkında 

lznı.ir (Mehmet Ali Scbük ve 3 arka

daşı) - Tapu kayıtlannıd~ı yazJlı miktal' 
fazlalıklariylr imar ve ihyu nıcvzunna 
giren gayrimenkulLerin tesbit ve r.ilyed
leri adına tcseillel'i hakkında 

Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu) - (layri
men kul ki ral an hakkındaki 6:'i70 sayı lı 

Kaııumın 7 nci maddesine hiı· fıkra ek
lenmesi bakkınrl::ı 
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2:1435 lznıir ( llhan Sipahioğlu ) - Avukatlık ! 2/ 447 Bamsun (Rami Ozan Hümüşoğlu) - As
keri mahkemelerde zabıt kfıtipliğ·i nı

zifesinde istihdam olunan maaşlı ve üc
retli s.iYil memurlara tazıninat Yerilmesi 
hakkında 2/ 436, 

:.'./ 437 

Kanununun 49 ncı.ı madrlıesinin 3 ncü 
fıkrasİyle 117 nci maddesinin kaldırıl 

ması hakkında 

Kocaeli ~ Sadettin Yalıın ) - ~laaş Ka
nununa ek 4379 sayılr Kanunun ı nci ve 
2 nri maddelerinin değiştiı-il m esine Y<' 
bu kanuna bazı geçici ınadrlıeler -eklen
mesine dair 5585 sayılı Kaınnıa bir mad
de eklenmesi hakkında 

Tokad ( Hulusi Bozbeyoğlu ) - Zfıbitan

ve asekeı-i memurların maaşatma dair 
olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı 

Kanunun 2 nei maddesinl' bir fıkı·a ek
lerunesine dair 

2/ 438 Denizli (Baha Akşit ) - Sıhhat nı l~tiınai 
Muavenet Vekilieti te.şkilfıtı hakkındaki 

3017 sayılı Kanuna ek 6774 sayıiı Ka
ııumı bir nıuvakkat maddr ,eklenmesiıı<' 

dair 
2439 Denizli (Baha Akşit ,-e 6 arkadaşı ) - Su

baylar heyetine mahsn: terfi Kanunu
nun 5611 sayılı Kanunla dıeğ·iştirilen 16 
ncı maddesinin tadiline ve mnv:ıkkat bir 
madde eklenınesine dair 

2/ 4-1-0 Elazığ (Selahattin Tok0r) - Tahsinoğln 

::-.Jnri Yeniay 'ın kaı•ısı Sariye Yeni:ı~· ve 
kızı .B'ethi:v1e Yeniay 'a vatan i hizmet ter
tibiııdPn maaş bağlanınasma dair 

2/4:1:2 Giresun (Abdullah hınen) - Türl<iyc 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunn
nun geÇici 65 nci maddesi hülrüınündeıı, 
tayinleri Maliye Vekilieti ve~·a teşkilatı 

tarafından ~-apılan ,.c Ü<>retleri rmvali 
metruke ve mübadil hesabı carilerindeıı 
ödenen memur ve mlista hdPrnlrrin O E' 
faydalanmalaı-ı hakkınoa 

2/443 Giresun (Doğan Köynwn) - Anıkatlık 
Kanununun +~ ncu rnadd('sinin değişti-

. ' 
rilmesi hakkmda 

2J44fı Kıı·~rhi ı· ( i\fdunrt ~[alı nı ncloğ·ln ) - DrY
let Şfırasında ~alışım kiltip re idari me
murlar ile muavinl<.'ı-ine a~·ila 75 lira w
rilınl'si hakkında 

2/ 446 'r'ı·abzon (Sabri Dilek) - Sait Öz<:ivril ' iıı. 
hiikiimlü bulunduğu cı:•zanm affı hak
kında 

2/448 

2/ 449 

2/450 

İzmir (Nnriye Pmar) - Üniversiteler Ka
nununun 24 ncii maddesinin 1adili hak
kında 

Trabzon (Sami Orbeı·k ve 12 arkadaşı ) 

Dalıili Nizamnaıneniıı 2-t ncü maddesi
nin tadiline dair 
Kütahya (İhsan Şerif Özgen) - Tapu Ye 
Kadastro Okulu mezunlarından tapu ve 
kadastro teşkilatında çalışanların aylık 

dereeeleri hakkında 

2/451 Zonguldak (Edibe Sayar) - Tababet Ye 
şuabatı sanatlarmın tarzı ierasına dair 
1219 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

2/452 Çorulı (Yaşar Gümüşel) - DeYlet ıne

muı·ları aklıklarımn tevhit Ye teadülii
ne dair 3656 sayılı Ka'nuna ek kanun 
teklifi 

2/4-53 İstanbul (Necmi Ateş Ye iki arkadaşı ) -
Devlet dıh·alarını intaceden avukat Ye 
saireye verilecek ücreti Yeki'tlet hakkın

daki 138!} sayılı Kanunun 1 nci madde 
sine bir fıkra ilansi hakkında 

2/454 'I'unceli ( Arsla:n Bora ) - Askeri Temyız 

:\!ahkemesi Reis, nıüddeiumumi YC aza

lariyle askeri adli hfıkimlere tah.sisat Ye
rj]mesi hakkındaki 6775 sayılı Kanunuıı 

ı ··nci maddesim bir fıkra eldenınesi h:ık

kmda 
2/ 4:55 Burdur (.Mehmet Özbey) - Türki:ve Cmn

hnriyet.i Emekli f\andığı Kanununa ek 

kanun teklifi 
2/ 4-56 Elfi.zığ (Selahattin Toker) -Yedek snba,v 

ve yedek askeri memurlar ·Kanununa ek 
6137 sayılı Kanunun ge<:ic•i 4 ıwü mad
dE'sinin taclili hakkında 

1 :2/ +57 . Istanbul ( Tahsin Yazıcı n Se.di Uög·en) -
Askeri Temyir. )fahkem<'si reiR, ınüddei

nnıumi \'(' azalaı-iyle a.-ıkeri adli hfıkinı
leı·e talısisat yerilmPsi hakkındaki 6775 
sayllı Kaınmun birinei maddesine bir fık
nı eklenmesim' daiı· 
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2/45H Tunceli (Arslan Bora) - Tapulama Ka- ' 

nununun :l-1: ncü ına<l(lesine hir tıknı ek
lenmesi haklunda 

2j 460 Yan (Kemal Yörükoğlu) - -ceza re Te,-
kif evleri müdüı·, ıneınnr n:• kfttiplcı·i~·Jc> 

garcliyaıılurına ,.e n m u ın i ma lıkenwlede 
Teınyiz Mahkemesi nezdindeki miiha,)ir
lere tazmiııat verilıneı-ıinc dair 

2/ 461 Konya ( AhclüıTalıman I•'a h ri Ağaot!:lıı J -

lı;; Kanununun 551H sayılı Kanunltı df'
ğ~tirilen ikinci maddesinin «D» fıkr·ası

mn tactiline cta ir 
::!/-1:62 Deniıli (Baba Akşit w :ı arkada~ı ) -~\si · 

subııy Kanununun bazı ma<ldelf'ı-iniıı clc
ğiştirilmesine, 31 nci maddesinin yürür
lükten kaldmlmasına ve nıuvakknt bi,· 
madde cklenmesine daiı· 6744 sayılı Ka
nuna ek kanun tekiiri 

2,1-1:6:3 Deııizli (Baha Akşit n• Hamıli :-\an
cal') - Di)ranet İşleri He isi iği Teı:ıkilfıt n 

vazifeleri hakkında 
~/-1:6:> Burdur ( Ylehmet (h:lıry ) - j >ı·du merı

supları ile Bınniyet Umuın 71fiidül'lüğii 

ve (l i.imıiik ınuhafazıı ve mmınH'Ie •.-uııı fı 

kadrolarında çalışanlaı·a lı irer cr· tayııı ı 

verilmesi hakkmdaki -:1:367 sayılı Kanıı

mm 6706 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesinin (' ve n fıkrnlııl'llllll ta . 

dili hakkıncta 
2/-1:66 Tunreli (.Arslan Bora) - Yf'dek ~ulıa.vlar 

Ye yedek askeri ınemnı-lar Kanununa l'k 
6137 sayılı Kanunun g-eGici 4 nrü nıncldc· 
sinin tııdili hakkıncta 

2/467 Koca·eli (Sadettin Yalım) - Türkiyc Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun hfı

zı marldelerinin değiştirilmesine \'C hu 
kaııuııa bfızı lıükünılet eldeıııneı:ıinc daiı-

6311 sayılı Kanunun !) ııcu ınaclclesiııiıı 

değiştirilmesi hakkında 

2j46A Seyhan (Mehmet Unaldı YC heş arkachı · 

şı) - Baraj inşaatı dolayısiyle s ula ı· al
tında kalacak kasaba, köy Ye arazi hak
kındaki 6541 sayılı Kanunun hirinrı 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

2/469 Tmıceli (Arslan Bora) - Astsubay Kanu
nunun H nci maddesinin değiştirilmesi ve 

bu kanuna geçci hir madde eklenmesi 
hakkında 

.. o. lluli'tsası 

---------- - ----·-------
2/-1:70 Kon)·a (M. Rüştü Özal) - Askeri okullar 

öğ-ret.ıneııleri luıkkınclaik 5044 sayılı Ka- • 
ıuınun hazı maddelerinin değiştirilme

sine dair 
2/ +71. Kayseri ( lbrahim Kirazoğ·lu \'C 6 arka

daşı ) - Milll Müruelele kumandanlarm
dan Dadaylı tnerlıum Halit .Akmansü '
ııün kızı )lermin Aknıansii'ye Yatani hiz
nıl't tertibinden maaş tahsisi haklnnda 

~j-l:n Tnnreli (Arslan Bora) - Ordu Dahili 
Hizmet Kanununun 2 ıwi madclesinin ta
dili hakkında 

2 /47~ Yozgad (İhsan Aktiirel) - Kat ve daire 
ınülkiyct.i hakkında 

2/47fı grzmnın (Abdülkadir I.<;ryurt) - Bina 
.nıpıımnı teşvik ve izinsiz .vapılan bina
laı hakkındaki 61RR ~ayılı Kanuna bir 
madde cklc•nmcsinc dah· , 

2/ 47() g n:unını (Abdülkadir Erymt) - Gayri
menkul kiralaı·ı hakkındaki 6570 sayılı 
Kanuna bi,. madde cklenmesine dair 

~/ ~77 Yozgad (Ömer l,fttfi Er~rurumluoğlu) w 
l•:rznruın (Şevki Rrkcr) - Devlet memur
lan a:dıklannın tevhit ,·e teadülüne 
dair :3G!J6 .c.ıayılı Kanuna muvakkııt biı 

madd( eklenmesi hakkında 
2j-m·~ Yozgad (Ümer l.;1ıtfi "J;jrznrurnluoğlu ve 

üc: arkadm:ı ) - İdaei Umnmiyei Vitn.yat. 
Kıınnnnnun 100 ııeü mac1desiııe hir fıkra 
ilftYesiıı( <laiı 

2/-1:7!1 Kastamonu (:\luzaCfer Kuşakçıoğlu) -
llalkaıı, ITmuıni Scfcı·herlik ve İstiklfLl 
savaşlaı-mda silfıh alhn.a alınıp da g.aip 
\'eyr. ölınü~ hulnnan ve ni.ifus kayıtların
cüı sağ görülenlHin bu kayıtlarınlll si

linmesi hakkında 

2/ 480 '!'unceli (B. T. Ok.aygün) - ProfesöPlc
ı·in mesaisi hakkında 

:!/ -IRI Yozgtıd (Ö. h Eı·zmnmluoğlu ve 1. Ak
türel) - Yozgadh İsmailoğlu Nuzım Ka
faoğlu 'na vatmıi hizmet tertibinden 
maw; bağlanması hakkmda 

2/-±R2 Kııstamoııu (Muzaffer 1\.nşakçıoğlu Ye 9 
arkadaşı) ·· Devlet memurları aylıklurı

nın teYbit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
Kanuna hağl ı ( 1) sayı h cetvel ilc ta dil 
VC\ rkl<>ı·inin Dahili.vc Yckfdeti merkez 
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Hulasa:;ı ı ~0. 

m(·murları ile \ilılyet memurları kı~mm~ ~ --
da değ·i~iklik y.apllması hakkında 

-- ---·~-------· ----- -
ınacldelr ı·iniıı 

ınacklt>lel'inin 

clf'ğiştiil'l ımrsinl' w bazı 

kaldmlmasıııa >(]aiı· 6421-' 
Kastamon n ( ~luzaffeı· K uşakçıoğlu n n 
ı:ırkada~ı) - Dı>vlet memurları aylıkla -

rının tevlıit \'(' teadülüne daiı olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel'ile t.adil \'r eklerinin Dahiliye Veka
leti Yilayet memnrlal'l kıR-mında değişik
li!<: ~·apı lına:-4ıııH dair 

2/ 48-! Seyhan (Sinan 'l'ekelioğlu ) - Hatay vi
lfıyetinin J >öıtyol kazasına bağlı Erziıı 

nalliyesinin kaoo haline ifrağma dair 
~/+H5 ~e.,·haıı (Sinan Tekelioğlu ) - lstiklnl 

}faclalyası Kanununa müzeyyel 977 sa

~·ıh Kaınmnn 1 nri maddesine hiı l'ıkra 

ilfivesi hakkında 
2/ ..J.H6 Seyhan (Hinan Tekelioğlu ) - Türkiye 

('umhuriyeti Emekli Sandığı Kanunn
nun 6795 sayıh Kanunla ınnaddel 64 
nrü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

2/ +R7 Tokad ( Ömeı · Sunar) - Cemiyetler Ka
nununun 2 ıwi maddesinin TX ll<'U tık-

nısının tadili hakkmda 
2/..J.HH Yoz.gad (Ömel' Lütfi l•~nmrumluoğlu) -

Türkiy(' Cumhuriyeti Emekli/ Sandığı 
Kanununa ınııYilkkıı1 biı · ınaclclc rklrn· 

ınesinr dair 
2/ 489 Yozgacl (Mahmut Ataman) - Subay ve 

a''ker'i memurların maaşatma dair olan 
1453 sı:ı~r ılı Kanım~ ek 3661 sayılı Ka
nunnn :2 ııri maddrxinin drğiştiı·ilınesinr 

da i ı· 
2/ ..J.!lO Kastomonu ( Muzaffeı· Kuşa.kçıoğlu ) -

Tiirki:vc Cumlnıri~-eti l~mekli Sandığı 

Kanununun geçici 65 nci maddesi (.J ) 

ükrıısımn değ·iştirilınesi hakkında 

2/ 491 ~e.vlıan (Sinan 'l'ekelioğln) - Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kaı1unun 1 nri 
vr 2 nci madd.Qlerinin deği')tirilınesiııe 

w hn kanuna hazı g-e<:ici maddeler ek
leıH'ıncsine (lair 5fi85 sayılı Kanuna 6724 
sa.'rıh Kanunla rldenen ımwakkat mad-

rlc'nin ta di li hakkında. 

2/ W2 Seyhan (Ahmet 'l'opaloğlu ) - Emniyet 
Teşkilat Kanunumm 26 ncı ve 30 ncu 

ınaddrlcrinin değiştirilmesi hakkında 

2/Hl:~ Sinob (Nuri Sertoğ·lu ve 3 arkadaşı) -
::\filletvckilleri S~imi Kanununun bfizı 

2j ..J.9..J. 

2/ ..J.!l!) 

2/ f>OO 

2j !)0! 

2/fı02 

sayılı Kanunun ligası \' r bunun yeı1 -

ne ;)5-+5 sııyılı Kanunun eski ihükiimle
ı·inin aynrn ınt>ı'İyrtf' konulması v<• lwı:i 

ıııaddrsinde tadilfıt yapılınası lıa.k>kında 

Bol n ( l•'ahri Belrn ) - ..\.<:ık 1'(' kapalı 

tnplaıı1'ılnr V<' .viiri.iyiişler 1hakkınc1H 

l(~el ( :\Jelıımt ~lntlng-il ,.P27 aı·l<ııda .. ı )
lz7.t>ttin Baloğlu 'mın mahkfim olchığn <'<' 

zaııııı affı lıa]{1lnnda 

'l'nkad ( Ömrı· :;.;unaı· ) - ll!Hsal lıaynıııı ,.<. 

g<'ıırl tatiliN hakkındıııki l\annnnn i'kiu
t·i maddesinin tııdili hakkında 
.\ f~ron Kaı·llhisıır (Hızll ÇPı·çel) - Hilali
ahıneı· ~efkat n hatıeıı pullarının iba 
kı n n <la i ı· Kanunu ta dil rden 2:391 sıı 

.nlı Kaınınuıı birin<·i nıadc]le>dniıı drğiş 

tiı·ilmrsi hııkkın<l:ı 

'!'unceli (Aı·slaıı l~oı·a ) - Tiir•kiy<• ( 'nııı 

lıuri,Hti Eınrkli ~andığı .Kanunumııı ..J.O 
ıtl'l tuMldesinin ( ~' ) bendinin li> ıı<'i fık 

ı·asıııııı (leğ·iştirilnırsi h n kkm<lıı 

I;oln ( !<'a.hr:i Belen ) - 'L'üı•idy<' ('nınhuı·i 

·''eti Enırkli ~ı:ınrlığı 1\aııunnıın ek kanuıı 
t~lı::lifi 

Konya ( Jiimııırt Öl<~meıı ) - 8adrttiıı 
~Joı·ovah 'ya vatııni llıiznıet teı•tihindrıı 

maaş tahsisi hakkında 
'l'uııeeli (Bahl'i 'T'uegut <hayg·ün ) - 1~<' 

ııebi ııwııılekt>tl<·ı·den hediye olaı·ak gön
derilen iııhi. ııı· ınaddeleı·inin ınrınl<'ketr 

illıııli lıııkkında 

2/ iiO:J D<'nizli (Ali ~'nhıınoğln \'C :!.7 aı'kadıı -

~ı ) - 'l'aYas kazasınııı lıeyeHtina maruz 
ol a1ı 1\ ale n ahiyesinin yerinin değişti l'i 1-
ınesine claiı · 640!) sayılı Kaınma rl< kn
nuıı trklifi 

2/ .)0..J. Konya OlıuıınnH' I' Ohnz·) vı• ( Hi.ifıtii 

., Özal ) - \' ı>ı·,g·i Fsul lüıııuııunuıı 282 ıH'i 
ıııaddt>siııin snıı fıkı·nsının değiştiı·ilmr

sin<.' rlııi 1' 

2/ ;)0:) l~liizı~ ( ~clfthattiıı 'l'ok;·ı· ) n~ 'l'okaıl 
( Hasaıı Kangıı.!) - ratani hizınr1 karşı

lığ· ı ıııaıış alnnlaı·la. f'nırkli. dul YP Y<'

tinı nıaaşı bağlannıı~ olanlal'll tahsisat 
w ri bııesi hakkında ki 6676 s ::ıyı lı K::ınn-
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2/ 506 

2j 507 

2/ 508 

HuHisıHıı 

------·----- -------
nun 1 nci maddesinin tadiline ve bu loı
nuna bir madde e'klenmesine dair· 
Sinob ( Şerafettin Ayhan ) - Askeı·l ö ğ

rencilerden başarı gösteı·eıniycnleı· ha k
kındaki 5401 sayılı Kanunun 6742 sayılı 
Kanunla rleğiştirilcn H ııri'ı mııdcl E>sin r 

hir fıkra e'klenınesine dail' 
tdarr Amid (' I'İ Balı:kE>sir ( Xhmc•i KoNı 

bıyıkoğlu ) '' e Uşak (Orhan Dı:ngiz ) -
1957 mali yılı ~fuyazenE'İ Uınumiye Ka
nununa bağlı A/ 1 işaretli C('tv r lin '!'ür
kiye Büyük Millrt ?vfeclisi kısnııııd a d r 
ğişiklik .vapıl ması ~ı a lt>kın<la 

:.\Ianisa ( Hayı·i 'Bi:il"e) - Gördes kasabası 
nın naklE>dil cceği Kocamutluk ıne \"kiin 

d r yaptırılaeak ıneskenlrr halkkındaki 

kanunun 1 nri marldesin r h5zı fıkl'al ın 

eklenıneshıc rlair 

2j 7i09 E:lazığ (Siel 5hattin 'rokel' ) ve 'rolnııl 

(Hasan Kangal ) - DE>vlet memurları ay
lıklaı·ınııı t evhit v<· ·teadi.iJüne ıdair :1656 
sayılı Kanunun 19 nru maddesinin tadİ

line ve hu l<nnuıw hazL hükümler ila
vesine daiı · 

2/ 510 Sivas (Nmi Demirağ ) - Hııy ı •at h ı:ı de 

mesinin Üf•f'etleYi hal<lwıda 

2/ 511 Kastamonu ( Muzaffeı · Kuşakqıoğln ) -
'l'i.i.ı·kiye (~umhuriyeti ~~ın ekli Nandığı 

Kanununa. muvıık.kat hiı · madde Pldeıı 

nıesi ha'kkmd a. 

2/ 518 Tunceli ( Arslmı Bora) - Köy cnstitül e
riyh· ilköğretim olmila rı nın hirleştir·il 

mesi hal,kınclatki 6234 ~-ıayıh Kanunun 
5 nci maddesine biı · fıkra iHivesi hı:ık

kmda 

2/ 514 Gi.i.müşane (Sa:bri Özcan Hıın ) - .Ayclııı. 
Balıkesir· , Bilecik, .J;Jdirne , Eskişehiı · . 

Kırklareli, Konya Ye Denizli vilayetle
rindr 1955 - l956 yılmda tabii afetf<'l'cleıı 
zaraı· görenlere yapıla('ak yardım hak
kmdaki fl74-6 sayılı Kanuna f'k kımuıı 

t~klifi 

2/ 515 .\fyon Karahisar ( Rıza ~~ierÇ;el ) - 2767 

X o. 

2/ 5 l() 

2/517 

'lfıl H 

2/ fi l!l 

IIul5sM;ı 

---------------------------------
sayılı sıtma ve feengi ilfic:laı·ı için 'karın

nun tadili hakkmda 
Buı·dnr (l<'<'thi Çe11khaş ve üç arkaıla- , 
ş ı ) - Gı-r v ,.e lokavt kanunu teıklifi 

Bur~>a (Hahahaddin Cmırıoğlu ) - f~c;:il e- , 
ı·c hafia tatili ,·e genel tatil 
i.i.cr et ödenmesi hakkıııdaki 

günlerind e 
!1837 ~ayılı 

Kamınnn 8 ıı ci maddesinin tadilinc dair 
(' anakkale (Serwt ~ez.gin ) - Dnlet me
m ul'lal'ı aylıklarının teYhit ve teadülünl' 
clair 3656 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin «E » fıkrasının 3 ncü bemline lıit· 

rıkra \'(~ ınuntkkat biı· madde eldenme

sine dail' 
.Di?arhakır (J lıse:ın. Hami d 'fiğrel ). - 'I' a

bii afetl er yüzünden hasaı· gören ının 

takalarclaki c; i f~i bor~ la rı mn t eeili hak

kında 

2/520 !<;lfizığ ( ~elahattiıı 'l'o(mı· ) - Askeri :Nlu
hakeme Usulü Kanunuııun 206 ncı mad 

desinin 4 ncü hcndinin tadili.ne rlair 
2/521 Giresun (Doğan Köymen ) - Denizde can 

Ye mal kon.ıına haldondaki 4:922 sayılı 

Kaııunun 1 nci manel esinin ·«D » fıkraı-ıı 

nın değiştir·ilınesine n ınezkfıı· kaınuı.d 

hir madde eklenmeı;iıı e daiı· 

2/ 522 ( lieesun ( Doğan Köymen ) - Deniz. suba_,. 
\'C astsu baylarından hilfii l g-em ilerde 
hizmet göl'ı:nle t·c aile ına lu·uuıiy('Ü taz.
ıninatı ,·erilmesi ,.e yasıta temini hak

kında 

2j52 :~ Malaiya ('redik Ünsalan ) - Dm·let \ ' r 

ona bağlı müesseselerde c.;alışan işcıilere 

ilfn·e tediyl' ~'apılması hakkındaki 677i 
sa~r ı]ı Kanunun 1 nci w 2 nri maddeleri 
nin tadili ve üç:iinrü ınadoesinin kaldı 

niması hakkında 

2/ 52-4- 'l'nnceli (Arslan Borıı ) - Askerlik ı<amı

nunun 5673 sayılı Kaınınla ımıacidel rı 

nei maddesinin hirinei fıkrasmın iadili 

hııkkında 

2j r)2fi Erz.urum (Sa h ri 1~ I'Cl u ınan ) - Türkiye 
Uunıhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa 

bir madde eklenmesi hakkında 



So. 

• 

3j .f2 

3/ H 

3/ 96 

3j !J7 

3/ lO!J 

3/ llH 

3/ 125 

3/ 126 

3/ 127 

- . 833 -

T ezkereler ( 83) 

Huli'ısıısı 

Bed0n Terbiyesi l ' mum )Jüdürlüğünün 

19-J.ı-3 nıali yılııın ait mutabakat beyaıma 

ınesiniıı sunulduğuna dair Dinını }fnha
sebat Heisliği tezkeresi 

Milll Pi~·ango lclal'esinin lDfl3 .nlı bi 

Ji\.n<;osunmı g-öııder·ildiğinr daiı· Başn'

kiilet tezkeresi 

Posta Tt>lgra !' n ' 'l'eldou ldaresiııin . 
Tüı-kiye ('umhnı-i~·eti .F]ınekli ~andığı 

Kaınıınıııun ıı;e<;i<·i 23 ııeü ınaddesi şııınu

lüııe girip girmediğinin tersiri hakkında 

Baş,·ekill et te%1{eresi 
Yalo,·a KapllC'alal'ı lşletnH' Lt1aı-esi 1Hfll 

mali yılı hilfın~oı:nımın sunnlclnğuııa claiı· 

Di\'anı ~luhasehat H<>ifdiği tezkeı·rsi 

Dc\'lt't neııir.,,·oll<tı'ı ,.e Liman ları 1 ~1!'1 
mr l ' nuını Müdürlüğü Hl-1:7 hütc;e .'ılı 

h~ı;ahı katisine ait nnıta.bakat bryanna 

mesinin ~nıınklnğnna oair DiYanı :\ltıha
schat Reü;li.ği ter.keresi 

J)ey]ct Denizyollaı·ı w 1-'iınaıılan Jşlet
me Prnnın .:\lücliirlüğü Hl-tH lıütc.:e :· ılı lıe 

saln katisine ait ımıtahakat heycınnaıne

siniıı sunulduğ·nna dair Di,·anı )Juhase

bai Heisliği ter.kereı-ıi 

[ülıiı.ıarlaı· ( 'nnını }Lüdürlüğünüıı 1 H51 

bütc;e ~· ılı ht•sabı katisine ait mutabakat 

htlyannanıesinin ı.ıunnlduğuııa daiı· Dinını 

.:\luhMırbat Rcisliğ·i tezkeresi 
:J,lülga J)eyJet DenizyoUarı w [,imanlan 

lşletıne Cnıuın }lüdürlüğüniiıı 19-!9 

Bütc;r yılı hesabı katisine ait nıntahakat 

he~·annaınesiııin sunulduğuna rlai r Di ran ı 

Alnlıasebat Reisliği ter.keresi 

YaloYa Kapllealan Jşletnıc lclaeeı-:iniıı 

1947 ınall y ılı hl'sabına ait ı·apor ile hi 

Hinçosunun sunuldnğ·uııa dair DiYanı .Mu
lıaııebat Reisliği tt'r.keresi 

Yalont Kaplıeaları 1~1etıııe tdaı·Psiııiıı 

JD-!8 mali yılı Jıe-sabnıa ait ı·apoı·la hi

laııçosunun sunulduğuna daiı· J)i, ·nnı :;\lu

ltascbat Heisliği tczkpı·esi 

YaloYa Kaplıcalan İ~letnıe l(laresiııiıı 
19-tD· ınal! yılı hesahma ait rapoeta lıiJnn 

ı;osunnn sunulduğuna dair Dinıııı )luhrı 

sehat Reisliğ·i tezln·r0si 

So. 1-Iuli'ı.sası 

3/12~ Yalova Kaplıraları işletme ldaresinin 
1950 ınRil yılı hesahına ait raporla bililıı

c:osunnn sunulduğuna dair DiYam Jln

~/ 1:2D 

3j l:3H 

3/ l:i~· 

3/ Hifi 

3/ 156 

3/ 17'2 

hasC'hat Heisliği tezkoresi 

Yalova Kaplleılan İşletme İtlaı-Psinin 
195~ mali ~- ılı hesabına ait rapoı·la hi-
lltn(:osmıun sunulduğuna dair ])iyanı 

:Vf uhasehat Reisliği tezkoresi 

~lülga Dnh·t Deııiz~·ol!.an w Limanları 

tı;letım• l'ımım ::\Iüdürlüğünüıı 1950 büt -
c:e ~- ılı hesaln l\atlsiııe ait mutabakat be

yannamesinin sunulduğuna tlair Divam 

)!nhasehat l{eisliği ter.keresi 

:\lilli Konınma 1D51 yılı hili1ıı<:osuııun 

sunulduğuna dair Başveki'tlc>t tezkeresi 
}Jilli Kommna 19i1~ ~- ılı bilfuıc:osunun 

suınılduğuna dair BaşvPki't Jet ter.keresi 

Yalo\a l~aplıealaı · ı lı;;kime 1daı·esiııin 
l 9fi3 mali yılı he;;a hma ait raporla hi

li'ıııc:osunun ınnıulchığuna dail' Dh·am 
Muhasebat Heüıliği tPzkeresi 

Beden 1'erhi.'·esi ( 'ın.uın ~Iüclürlüğünün 

J 049 bütc:o yüı hesaln katısine ait .mu
tahakat hr~· annamesinin snnulduğ;uııa 

dair Dinmı }fuhasl'hat Ht'Ü;liği tezke-

l'<'Si 

Becleıı 'ferhi~·esi l rm nın ~I üdürlüğünüıı 
lfl50 nıa 11 .\ı h hesabı kallsiıı<' ait nmta

hakat he.vanııaınesiııin sunulduğuna dair 
DiYanı :Uulıasehat Reisliği tezkeresi 

Bedf'n 'l'erhi~·esi l'muın ,,Iü.dürlüğünün 

1 !l51 bii.t(:t• ~-ılı hesabı katisine ait nıu-

1ahuk.at. heyaımaıııesinin sunulduğuna 

claiı · Divııııı }fulıasehat. Heisliği tezkr

ren 
Beden 'l'erhi~·esi l' nnıııı }fi.i.düdüğiiniin 

1952 bütı:l' rıh hesaht katisine ait lllU

tahakat heyamıaınesiııin sunulduğuııcı. 

da.iı· Dintın }fıılıast•.hat Ht>isliği ter.ke
rt'si · 
1nhisaı-l<tr l"ııının ::\[üıliidüğüııiin HJ.i~ 
biitl't' Yıl ı lwsabı katlı.ıiııe ai1 mııtabakat 
lı\':'' ;;ıın~nwı.ıiniıı stnıuldnğııııa <lnir DiYn 

ıı ı }ftı luısrhat HPisliğ· i ter.k<'l'esi 
Bul nndnğ·n kadronun dL·rel'C' nıaa~ını a 1-

ııwkta iken aşcığt derL·ce<lPn biı ıııeınu-
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ri_\·ete tftyin edilenlere de -!598 ı:ıayılı Ka
nunun -1: ueü marlclesiJıe istinaden ve .\' <'

ni kadı-olarında terfi müddetleı'iııi lıe

ııih; i.knıal etmek ·izi.n üst cler·ece maaşı 

nrilrnıiyec•eği hususunun trl'si.ri hak
kmd?. Ba~vckfılet. tezkcı·esi. 

3j 2Hi -1:353 sayılı K.aınnınn muvakkat ;~ neü 
ına(ldesi p:ercgııwe tfıyin erlilcn lerden 
kadro ııylıklarını hir terfi müddetince 
almış olanlanı ..J.59R sa:vılı Kanumıu -1: 

ııeü madde-;inü tevfi.kan üst derece aylı

ğı w·eilip i· ceilıni~· (•c·Pğiııiıı tefsi.ı·inr daiı · 

Başvl'kil 1 P1 t erJ<eı·esi 

3/~]M lııhisal"laı· l l munı Müdiirlüğüni.i.n Hl51 
nı 1952 ,vıl ları mü tedavi l serınayt' he
saiJlarııırı ınütaallik hi.lfııı r:olar ile ınu

mkıp ı·apol'larının g·önderildiğinc dair 

Başvekfı let tezkeı·esi 

3/ 223 ~Hi.lli Pi.' mıgo telaresinin W5..J. yılı lıilftn
c;:osunuıı göıulerilcliğinc rlair· Başvekfılet 

1czkel'es! 
3/ 22!) Türk Tütün Liınitet ~irkctiniıı Hl51 -

1 !lfi2 yılları hilanc:olan ile nıurakıp ra 
porlarmın g-önclerildiğine dair Başvek.fı

let tezkeı·esi 

3/2-~6 6186 ı;ayı lı T. < '. Devlet Demiryollan 1 ~
]etmesi. kuı·ulu'; Kanununun geçici 8 nci 
nıaddesiııin tE'fsiri hakkında Başvekalet. 

tezkeresi 

a; :N7 Atatürk 0l'man <)iftliğinin Hl5..J. yılı hi
lfuıçosu ilc kfn· H '· zarar hesaplarıııa ait 
raporların gönderildiğ·ine dair Başveka

lci. tezkerE'~i 

3/ 2GO .J anelarına g frad ı Kanuııunmı 7 vP 12 
nci maddeleri.vlc m uvakkat 3 ncü ınad
rlcsinin deği~tiriJnıesine ve bu kanuna 
hiı ek ve bir muv.akkat madde eklenme
siııe daiı G:NR sayılı Kanunun ek macl
clesiylc :3H..J.H •ıa~·ılı Kanunun 2 \'E' 3 ncü 
maddelerinin · ilgg edilip edilmediğinin 

tefsirinc daiı· BaşYekiilet tezkeresi 

:(i'2fı~: Yakıl'laı l · ıııuın Jfüdüı·lügüni1n · IP53 

hütr;t> ,nlı hesabı katisine ait mutabakat 

hc~·.annamesinin sımuldu.~una dair Diva
uı .Jluhasehat Heisliği trzkeresi. 

3/ 268 Beden ~'erbiycsi TJınunı. M1idüdüğünün 

1958 mali yılı hesabı katisine ait ınuta-

'\ () . Hulfısası 

hakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divam :Muhasebat Reisliği tezkeresi 

3/ :nH fnhisarlar Ummn l\Iüclürlüğü 1953 Jıütı;:(· 
yılı heı:ıabı katisine ait mutabakat lıeyaıı 

namcsiniıı snmılduğuna dcıiı· Divııııı }ru
hasebat Reisliği tezkE'rcsi 

:i j ~!l!l Oümrük Tarifelrri ve 'ricaret (~enel An
la~masına bağlı Türkiyl' Tıl\·iz li'lte.<>incle 
,\' er alan taviz hacllerinelen hftzılannı 

belli h.aclleı'c kadar· .vükseltme konusunda 
ıneınlek ·timizde tamnnnli olan haklam 
ıııütcrlair ihtar lıükünılcriniıı ne snrctlP 
tatbik edileecğinirı trfsiri lıakkıııda Ba~

\·ckalet tezkeresi 
:~/80~ :i951 sayıtı Kanunun 624+ ~ayılı Kanunlı.ı 

muaddeJ :1. maddesi ıımnıcehesinde 7HH 
sayılı Kanunun :333iı sa_\ · ılı Kaıınııla dc
ğiştirilrn 85 nci maddesine göre mesleki 
meınuı·i.V€t olan mchu.<ılardıı:m müddetl~ri 

bittikten !Sonra tekrar int ihabcdil m iyen

Iere mebusluktan evwlki maaşlarımı na 
zaran iki üst derece üzerinden a~:ık ın.aa!lı 

\'eı•ilip verilemiyeceğiniıı tefsirine da i ı· 
Başvekalet tezkoresi 

3/:-lOH Kaçakçılığın meni ve takibine dair olan 
1918 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi son 
t:rkra.sı hi.il<1niinün sadece Oümrük Yargi 
V<' resimlerine munhasır olması \'eya veı·

•g-i ve resiınlerle herabel' ınalların bedelle
ı·ine d.e şamil bulunması noktasından tef
sirine dial' BaşVC'kfllct kzkcresi 

:Jj:312 Hudut ve Sahiller Sıhhat Uınunı Müdür
lüğü 1954 biüc:e yılı hesabı katisine aü 
ınutabalwt. beyannamesinin sunuldnğunı.ı 

clair Di,·anı :Muhasehat R'•isliği tezkeresi 
3j:j ı:J lstanbul Üniveı·sitesi 1954 hüt<ıc ?ılı IH•

sabı kat]siıı ::o ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna clail' Divaııı ;\llnhu~o~chıı1 

HPisliği tczkeresi 
:v:H4 lstaııhnl Teknik Ünivel'sitesi 1%4 büt<:e 

yılı hesabı katlsiıw ait nıutahnka.1 bc.nııı 

naınesinin f!nnnlclıuğuna clair Di\·anı 1\Tıı

hasebat Reisliği tezlmH•si 

:3j319 Mü:lga DevJet Denizyollım ve Limarı.lillrı 

işletme llmum Müdürlüğünün l!YG1 ınuli 
:vıılı hesabr katisine ait mutabakat heyan 
namesinin sunulduğuna dair Divanı l\fıı-

hasebat Reisliği tezkeresi • 
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3/320 Petrol Dairesi Reisliğ·iniıı l!lfl-l mali ~rı]ı 

hesabı katisine ait nnıtubakat hc.nıııııa

mesinin suııulduğ"tuıa dair Divııııı Mnlııı

sebnt Reisliği tezkeresi 
;lj3-l:i D<'Y Jet Onuaıı üılet..ınderiy le kcı·e.')te fab

riıkalarmrn 1953 yılı muameleleri 1hak
kında tanzim edilen raporun bilfm<:ohır

la hirliktc ı-;unul1nğuna dair DiYanı )1n
lıasebat Reisliği tezkercsi 

:3 / 3:1+ .Milli Piyango 1daresinin 195fi yılı bi
lftn<:m;~mnıı ~öndrrilrliğ'inr dniı· lhı-ın•

k8.1et :tezkeresi 
3/ 377 lnlıisarlat· llmuın Müdürlüğ·ünüıı 1 !)54 

bütçe ,vılı hesabı katisin<' ait mntabakut 
beyannamesinin snnuldtığuna rlair Dinı 

nı :\fuhasebat ·nC'isliği tezker0si 

3/390 Milli Konuıma l'H3:3 .nlı hilaıı<:osnııuıı 

gönderildiğine d~iı· Başveki\lt:'t tezk\'re.--ıi 

8j39ü Muvazenei Umuıniye,ve dahil <lairelerin 
1954 mali yılı hesabı katilerine ait umu
mi mutabakat bcyannam(;siniıı snmılchı

ğnna dair Divanı Mnlıasebat Reisliği t ı

keresi 
3/3~)7 Beden T.erbi,vesi llmuın )Jlidürliiğünün 

t95-! mali y1lı hesabı katisine ni1 muta
bakat. beyannamesinin sunulduğuna chü· 
Divanı Muha&ebat Rcisliği tezkercsi 

3/398 Dcdat Hava,rollnrr LTınnın l\lüdürlüğii

nün 1954 ma11 ,vılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunu Id uğnna 
dari Divanı l\Inhıısrbat Rcisliği tezkeresi 

3/409 İnhisarlae Uınum 7\l\idürlüğünün 1953 
yılı mütedavil sermaye besaplarma ınü

tnallik bilanç ilc murakıp l'apodarınııı 

gönderilcliğine dair BaşYı>kill-rt teıkt'n">i 

3/413 Bankalar ve devlet müesseselel'i m<!mm·
larr aylıklarınm tevlıit "'"' teadülü hak
kındaki 3659 sayılı KaHnnnrı bar.ı mad
delerinin ·değiştirilmesin~' vr. hu kanuna 
bfızı maddeler ckleıımesine (lair ':1:62ll sa
yılı Kaııunuıı 2 nci ınaddesinilı ..f ıırli 

bendinin 3 ncii. fıkrasının trfsir·i hakkın
da BaşvekiUet tezkeresi 

3/421 Vakıflar Uınuın l\Iüdtirlüğüııüıı 1%-t lıüt. 
çe yılı hesabı kat'isinr nit mutabakat lw
yanmııncsiniıı sunuldnğ·unıı <lail' Divnııı 

)fubasebnt Reisliği 1<'zkl'tw;i 

\n. I !uhi~H!->1 

-----------------. 
3/425 Divanı l\Iuhasebatta mi:inhnl bulunan ii<: 

fızaJık i~in seçim yapılma~ • hakkında Di
vam 1\Iuhasebat Reisliği trzkeı•esi 

:l j +8:3 Hudut vt:' Sahillcl' Sılhba· Unuını }[ü

dlirlüğünün 1955 hüıt~c yılı !hesabı ·kati
siıw ait mutabakat beyannanwsinin su
nulduğuna daiı· Divaıu }fnhasrbat Rt:'İS· 
liği tezkoresi 

3j+:3ıi Atatilı-k Onııaıı (:iftliğinin 195'3 yılı lıi

Iaıu;osn ilt:' kıh ve zaeaı· hesaplanna ait 
eaponm göndel'ildiğinr claiı· Ha~vt:'k~

let tczkeı·<'si 
3/ +..fR :\1.ülgn 1683 sayılı A:skel'i \"!' mülki 1'1'

kalit Kanuııunnn 25 ııci maddesinin .ı 

ncli. fıkranııı t0fsiı·i hak'kındıı :Bıışnkii

let tezkcresi 
:{j 4(i7 Devlet Ol'man işlcl'ınell'riyle kerC'ste fah

ı·i:lwlnl'ının I954 yılı ınuanıelekri hak
kında tanzim edilen ı·apornn hilanc:olar
la birlikte sunulduğ'uııa claiı· DiYıını )hı
hasdbat Rcisliği t<'Zkt:'rrsi 

:Jtm~ Istanbul Teknik Üniversitr;.;i I !/55 büt <:<· 
yılı hesrrhı 'katisinr ait mutabakat ·lw
yannaınesinin sunulduğuıın <laiı· Divam 
:\hrhascbat Reisliği tezkeı·esi 

:1j..f89 Oı·ınan Unmnı :\lüdürlüğü 1955 büt<:t' 
yı h hesırin k a.tisi ıw ait ın u ta baka t be
yannamesinin snııulduğııııa cl ai ı· Diva
nı l\luhnsehat. Reisliği tczkcrNıi 

:1j.J.!)O Pt:'tı·ol Daiı·0si lleisliğinin 1955 hüt~P 

~rılı hfsabı katisine ait ınurt.abakat beyan
nanıcsinin ımnulclnğnııa daiı· Divanı :\-1ıı

hasebat Reisliği tezkeresi 
:3j .J.95 Takip ve tahsiliıw ına'hal Ye iınkfın ıı:ö

riilemiyeıı 7-!2 :195 lira 28 kunı~uıı ter
kini, vr .l4 007 liı·:ı 18 kll"nşnıı affı hak
kında Başve);:nl<.'t tezkere-;;i 

;~;508 Devlet orman işletıneleriyle kereste falı

l'ikalannın 195:> .vılı ıııuaıııclelrı·i hnk
kıııcla tanzim edilen rıip()ruıı bilnn<:o
lal'la birli•kte sunulduğuna dail' Dinını , 
.\luhase!bat l{eisliği trzkeı·csi 

:l ,I :>O..ı. Beden Trı,biy<.'si Fıııunı .\Iüc1Lirliiğiini.iıı 

1955 biitr:r yılııuı ait ıııutabaknt lıeyaıı
ııaıııesiniıı sunulduğuna daiı· Divaııı .\hı

hasebat Reisliği tezkeresi 
:) / ~ı0:1 1 staıı bul ÜnivcrsitcsiniH l955 lıi.i t<:e ,vı

lı lırsa bı katlsinr ait mutabakat beyan-
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ıuınıesiııiıı sunulduğuna daiı· Divanı .JJu
hasehat Reisliği tezkcı-esi 

3j507 1nhisarlaı· lTınunı ::\Iüdül'lüğünün Hli)5 
biHı;:e yılı h('sahı katisine aH mutabakat 
lıcyannaını-sinin sunulduğuna dair Dinı
nı }fuhasehat Rrisliği te"-l<0ı·esi 

:3/508 Kaı·:ıyol lıll'l L"ıııuın :\fiidi.iı·lüğünüıı 1955 
büt<:r yılı hesabı aktisiıt(; ait nnıtabaıl<at 

~ıeyannaınesinin sunulduğmıa dait· Diva
ııı ,\luhasehat Reisliği tezkrı'<'si 

:3 ; 509 Devlet Üretıııe ()ftHkleı·i l T ıııunı :\lü
diiı·lüğüııiiıı 1955 büt<:e yılı lwsa 'bı kati
sin<' ait nıııüı ha bı t lıeyn ıııuı.mNıi nin su
ıntlduğuna dniı· Dh-aııı HuhHSPhat n('lS
Iiği tezk('ı·csi 

:3; 5 12 İşı:, i \ '<' işvoı·('ıı s<'ndi•lnıla rı ,.e :-\pııdi ka 
Rirlikl0ı·i h<tkkıııda,ki 5018 sayılı Karıu

llllll 2 ü\' R n<'i ıııaddeleriııiıı t<f>N-;ir·i h.ık 

kıncla Baş ve kalet t07!k('l'(' .. ;i 
:ıji>15 Tapulama Kanuııuıınn L5 n<·i ıııadclesi 

ııin iP fs i r·i haık kıncia Haşv(' k~ Id i<'Zk<' l'PS İ 

!1/ 516 Anlnmı Üniwrsit0si 19'55 ıııal] yılı lH'
~mln katisinı> ai! ınnta•bakat lır~'amıa 

ııwsiniıı snnulduğmıa (lail' Divıı ıı ı :'II n
haselmt Rcisliği t <'Zk<'ı·esi 

3j517 l>edet Hava.nıll:ll'I l T nıuııı .\lüdiiı·Jü~ii

nüıı 1954 mali yılı hesabı katlsiııt• ait 
(•k ımıtabııkat lıryann:ıınl'siııin sunuldn
ğuna clait' DiYıını :'lfuıhasrbnt Hı>h.;liği 

tezkeresi 
:3/518 I>C'vl<ıt }[avııyolhm liınunı Müdiidüğii 

nüıı 195.> mali yılı llwsa•bı knt1sin0 ait 
ııı uta'ha.kat lwy11ıınaın esiniıı suıııılduğuııa 
daiı · Dil'ıını )fnhn<a,ha·1 Reisliği t<'zkrr·<'si 

:3/ 519 Vakıflar· 1"ıııunı .\füdiiı·lliğü 1955 ıııııll 

yılı h<>sırbı ka.tisiıH' ait n lll ta bak at lw
yaıuıaııı('siniıı sunulduğuna daiı· l>ivanı 

}Juhasrbat R<>isliği t<'zkeı·esi 

No. Uuli'ısa:-ıı 

:1j52:3 Yalova Kaplıtcılıll'l İşletme İclaı·esinin 

1954 hütr:e yılı hesabına ait raporla bi
lftnc:osunun sunuldnğun·ı ıdait· Dh·am 
"J.fuhasl:'lıat Reisliği tezkeı·Nıi 

:~/524 Yalova Kaplıcalaı·ı tşktnıC' J.daı·('siniıı 

19:55 hi.it(:e ~· ılı hesa;bına ait ı·apol'la 'hi 
lan~nsuınııı ;;unulduğuna clail' ])İ\'am 

..\1 nhıısebnt H<'isliği trzk(•ı·csi 

:{/ 529 Yalonı Kaphealını 1şletıne ldaı·esiııiu 

195fi lıiit<;e yılı hNıa!bıııa ait rapor ilf' 
lı i ı an (:osunuıı sunulduğuncı . dair J)j vaııı 

"YI U!hııs0 bııt I{eisli.ği t('z k He si 
3/531 D<·Ylet Su lşleı·i Uınum Nlüdüdüğünün 

1 !lfifi ımı li .nlr hrsa.bı katisine ait. nınta
hakat hryıuınanıesinin sunulduğuna daiı· 

Divanı ::vruha~chat Rt>isliği t('ıkeresi 

a;s:l:ı lnlı isarla ı· r lll um )Jüdi.irlüğüııün l%-! 
.n lı nıütPclavi 1 serımı ye hesaplarına ınii

taallik hil~.n<:o ile muı·akıp raporlarının 

g-öncler!Jdiğiıı <' da i ı· BaşYekfılct tezleeresi 
3/53() JV[illl Korunma Hl.'54 ~rılı bilançosunun 

göndrı·i Irliğin e dair Baş,•ckillet tezkeresi 

3/58 7 l\Lilll Pipango ldııı·esinin 1956 yrLı hilfuı

<,:osnınııı göndrrildiğine claiı· Başv('kft]cL 

i<'zkeresi 
~V53H 1\luvazenei l 'ınumi~·e~·(' düh il daireterin 

1~5;5 mali yılı hesabı kat1leı·inc ait ('k 

ınıılabakat he.vanuamesinin sunulduğuna 
daiı· Oinım Mnhascbat Reisliği tezkercsi 

3}539 "J.Iuvaz.enPi llrnumiye:ve dahil da.irelerin 

Hl55 ·mali ~·ılı hesabı katilerine aii nınu
mi muüıhakat · beyaumımesiniıı suımldu
ğuna claiı· Dinını 1\l hasebnt Reisliğ·i t,ez
kcrC'si 

:V5+:i }lilli Kotunıııa Hl5fi yıl L bi lan(:osuııun 
gönderildiğine dair Başvekalet ter-kcresi 

:3/546 Tapulama Kanunun'un 52 nci maddesinin 
tefsiri lıakknıda Bn~v('kalei tczkeresi 
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T akrirler ( 9) 

Xo. Hulusıısı 

4/ 80 l\laı-diıı ( R-eşit Kemal Timuroğlu ) - (le

dllii, komando, dağ wya paraşiitı;ü kı
taları ;rt>tiştirme Kurslanna iştirak edc
ccklcrin Üı§elel'i hakkındaki '6252 sayılı 

Kaııuıınn 1 ııri ma<'ldc:-ıinin tefsiri hak
londa 

4/ 129 Kayseri (lbrahinı Kinızoğ· lı.ı ) - ::\[enın 

ı·iu Katımıunun 84 ncü ıııad<'lcsinin (D ) 
fıkrasiylc 8iJ uri ınaddc:-ıiııi değiştiren 

3335 sayılı Kanuııun 2 nci ııı<lnd-esiniıı 

son fıkrasındaki (mesleki meınuriyct olan 
mcbuslar ) tılbiriııiıı tefsiri hakkında 

4/ 143 Tı·abzon (Sabri Dilek ) - ::\Iillcb·rkilleri 
Seçimi Kanununun 6+28 sa,"llı Kamınla 

değişen 35 ııci nHtdcl('Sİn in 6 <'ll ı heıı<'liııiıı 

tefsiri hakkında 
4/ 206 Sh·as ( Eteın Erdin<: ) - Drdrt Deıniı ·.Yol- . 

lan ve Limanları ldat·ei l'ınunıiresiniıı 

teşkilDt V·e vazait'ine dnir olan Kamın 
He bu l{jaııunun ek ve tadİllerinde deği
şiidik yapJiması Ye hu kanuna yeni hazı 
h ükü nı ler eklennwsi hakknıdaki Kan um ın 

Xo. Hulasası 

4 ııcii madd esinin değiştirilmseine dair 
olım 5687 sa;nlı Kamuımı meri.n tte olup 
olmadığının ta;\·inine dııir 

.f/:!.)3 Hakidiri (Ühe~·clullah Sewn ) - Ti.irki~·e 
l'nmhmi~·eti Enwkli Sımdığı Kanunu
nun 102 ııei maddesinin tefsiri lıakkıııdıı 

'*/ 276 Tunceli ( Al'slaıı Boı·a ) · Oa~Tiıneııkul ki 
ralan Juıkkıncl.aki. 6570 sayılı Kanunun 
7 ııei maddesinin h YP e heıı11eriııin tt>f
si ri lll' da ir 

4/ 2M 'l'rabzoıı ( ~lahıınıt Uoloğlu ) - 'l'iirlü.n.~ 

Cnmlınri:n:'ti Emekli Sandığı Kanununun 
.):3 IH.'Ü nıadcl{'sinP hiı· fıkra eklenmesi 
hakkındaki 674:1 'layı lı Kanunnn nıuYa)\ 

ka t maddt>sin in teCsiri hakkında 

4/ 2S7 i<}rr.iııNm (Tedik Şeno<'ak ) - Türk Ka 
ııuııu )[P(1Pnisiııin 6383 sa~· ılr Kannnhı 

tallil Pdilen 6:~!) 11('11 ınacldcsiııiıı tefRiri 
haklunda 

4/ 2!-!0 'I'okad (Hulüsi Bozbeyoğlu ) - .Bor~lar 
1\aınınunuıı 1\8 nci maddesinin tefsiri 
Jıcı.klmıda 



F. Sualler ve lstizahlar (Jt.) 

1. Sucıller 

A) ŞIFAHI SUALLER 

tÇTlMA : F 

Fevkalade içtimada tevcih edilen (9) şifahi sualden (7) si cevapla.ndınhnı~; (1) i sahibi tara.. 
fından .ı:reri alınmış, (1) tanesi de düşmüştür . 

• 
tQTlMA : 1 

Birinci içtimada tevcih edilen (107) şifahi suatden (84) ü· cevapla.ndırılm.ı.ş, (6) sı sahipleri , 
tarafınct.tln geri alınmış, (17) tanesi de düşmüştür. 

tQTtMA : 2 

İkinci içtimada tevcih edilen (155) şifahi suatden (92) si cevaplandınltnl§, (5) i sahiplerl 
tarafıntlan geri alınmış , (58) tanesi de düşm~tür. 

tÇTlMA : 3 

Uçün.cü içtimada tevcih edilen (132) şifahi suatden (58) i cevapla.ndınlmış, (1) tanesi sahibi 
tarafından geri alınmış, (31) i düşmüş, (42) tanesi de Devre sonu olduğundan ruzna.mede cevap
sız kalmı~tır. 

1 

(':' ) SuaTler ve istizahlaı· esas n ımıaralarına aöre sımüınrnıştır. Vekô.let.lere göre taısnifi zabıt fı'Jı
risflf'l'i?tdt· rtiisfr rildiği için btmtrla. YPkliletl~ı:r f/01'(, fi'J!I'U'(I fpkrar edilmemi§tir. 



lQTlMA : F 

1. - Seyhan l\Iebusu 8iııau Tekelioğlu'nun, 

~anukkeınal Mahallesinde oturan ;\'Üksek ınaaşlı 

memurların işgal ettikleri a'Partmanlarm tahli

ye ettirilerek Devlet daireleı·ine tahsis edilmesi 
hakkmda ne düşünüldüğüne dair Başvekildeıı 
şi fahi suali ( 6 jl) 

l Umumi Heyetin 16 . YI . 1954 taı·ihli 9 ncu 
Inikadında Başvekil adına Devlet Vekili Osmmı 
Kapani cevap vermiştiı· . '\Tafıa Vekili konuştu j 

(İçtinıa : F. ) 
2. - lzmif Mebusu .Behllat. Bilgin'in, PTT 

dağıtırııarı \'c hat bakıcılaı·ınm ı,;enelik izinleri, 
hastalık rapoı· ıni1dcletleri ve tedavi ınnsraflan 

hakkıllll :ı :\Hi na kal at V ekilinden ~i fa h i sua I i 
(6/2) 

J'Cınumi Heyetin 23. VI. l9i>-l tal'ihli 12 rwi 
tııikar1nıda l\hinakalfit \'ekili t'l;vap vermiştil' . ı 

(İçtima : ~'. ) 

3. - Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün '
ün, Nevşehir kazasına bağlı Avcılar köyü hudu
du ditiıilindekı «Göreme» harabelerine layık ol

duğu ilginin gösterilmesi hakkında ne düşünül
düğÜN' da-ir Devlet V ckilind<>n şifa hi suali 
(6/3) 

[Umumi Heyetin 28 . VI . 1954- taı·ihli 14 ncü 
t nikarlında: Devlet V <>kil i Mükenem Sa rol cevap 
verıniştiı•.] (İçtima : F. ) 

.t. - Niğde .Ylebnsu Ll asan Hayati Ülkün ·
ün, giyim ve yiyiın maddelerinde indirme ted 
birleriııiıı mümkiiıı olup olmadığıncı ve bfızı fi 
yatlarda: gayritabii yükı,;elınelee mevcut ise mfı 

ııi olmak iı:in fiyat kontrolü wmlünün knti ohııı 
ohnadı?,ımı dair lktisat w Tirııı t>t V E>kilind<'ıı 
:;if:ıhi suali (6/4) 

ll:nıumi Heyetin 2 . \'Jl . l95± tarihli 16 ıırı 
lnikadındn Iktisat V<' Ticaret Vekili cevap vcı ·
miştir.ı ( tçtiına : F. ) 

fl. - Niğde Mebusu Ilasan Hayati Ülkün ·_ 
iin, memleketimizin muhtelif bölg·elerindeki zi 
ma t nevilerinin cl urunınncı o aiT 7:iı'aıı t V E> ki 1 iıı 

<lrıı ~Hııhi '!ıuıiı (6/ fi ) 

r umumi Heyetin 30 . Y 1 . 195-! tarihli 10 nci 
lııikıı1ındi1 Ziraat Y!'kili <'n·ap vcı·ıniştir.l 

(1çtima : P. ) 
6. - Manisa l\Iebusu ..\lulılis Tümay'ın, 

ynı·dmnu:t.C1a lıa·leıı kaı: şt>ker fabrikası tarafın

dan nt ıniktcınla ~eker yapılclığına, istihsalin 
ihtiyacıınızı karşılayıp karşılaıuad.ığına ve .Aıı

kara, f..,tanhul ve İzmil' gibi büyük şehirleriıni?.
(le soıı gi:inlerde görülen şeker clarlığ·ının sebep

Jel'ine da·ir İktisat ve Ticaı·ct w tşletınel<'r Ye
killeri..nden şifa hi su ali (•6/ 6 ) 

[ Uıını ın i Heyetin 12 . XI . 195-l 1 arihli 3 neii 
iııiloıclııı<lıı H<lhihi geı·i ııltlı.l ( İ<,:tiımı : 1) 

(Müteferrika dos.) 
7. - Kocaeli 1fchwm Ekrem . .\lican 'ın, ge

t:iıııne endeksieri VCI toptan eşyu fiyntlarmnı 

ıııcmlckctimiıclo ve dünyada 1%3 .vılı başmda~n 

Hl5-l yılı heşiııci ayına kadar takihcttkilcri se~·

re ve hu fiyatlat•ın 19fi1 - 195-J. yıllarındaki ar
tı~ ve cksiliş nispetlerine dair tktisat ve Ticaret 
\'ekili tıdeıı şif.a·hi :-mali (6/ 7 ) 

ı tTınumi H e-yetin' Hi . Xl . Hl!)-l tarihli 4 ncü 
tııikaılında sual diiştü ı ct çtima : 1) 

H. - Balıkesir Mebnsu llalil İınre'nin, ınes

kt>n vı: iş ~rerlcri kiraları ve Devlet dairelerinin 
\' l' 1kt i~acli Devl<>t Teşekkiilleri ilc ınüesseseleı1 -

nin bir yeecle toplanması lıakkıııda Adli~·e, İkti 
sat ,.,, Ti!'aret. 1şletmelel' w 1\fali,,-<' \"E>killeriıı 

rh'n -ıüahi suali (6/ R) 
1 Umumi ll eyetin 12 . XI . l95-l - 15.XI.195-l 

icıYih' l i :~ ne ii w .ı n<'ii 1 ııikadında İ~let ınel<' r, A<ili
~· p \ ' P .Mali.ve. tktisı.ıt , .P Ti('nı·pt Yekillcri ('t'\'fl}> 

\'C'l·Jn i · tiı• .J ( l<:tİJlll:l : 1) 
fl. ~Jalatya }.lcbm;u ~uı·i Oea rkewğ'lu'-

ıınıı, .\Ja)ratya ve kazalarında tırazinin ınmık

lal'daıı sulanması hmmsunda yapılan tdkikatıı 

ve neticesine dair Nafıa Vekilinden şifalıi su

" ı i ( fi / 0) 
JF·nnııni Ueyetiıı 13 . X 1 . 19;)-l tarihli + 

ıli' ii lııi,ka<lıııdn "\la fıcı V Pkili ('<'\' HP ,· t·ı·ıııi~tir.l 
r t(:tiımı : 1 l 

İÇTlMA : i 

10. - Ruı·sa :\Iebmm Hulfısi Köynıeıı 'iıı, 

7 Kasıııı 1~54 p;iinii ~·apılan 'fnlıtııı· ~ı'<:iınltl'iıw 

dail' Adliye yp Dnlıili~VP YPkiJJpı·iıH1Pn ~ifahi 

:..:\IH li ( G/ 1 o) 
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f l·nıuııı i Hryetiıı 1:) . Xl . 195-t tarihli -~ 

wü tııikadında A(lliyc, Dnhiliyl' Vekilleı·i <'t'
vap wı·miştil' C' . lL P. Bşk . Başv<'ldl v<• :-\ı ı r·ı · 
1\talay ( Kaı·s ) konu~tn .] · O<.:tiımı : ı ) 

11. - 'l'mhzoıı Mrhmm .Mahmut Holoğlu '

mııı, 'l'iirk Ceza. Kaııunuııuıı 6L2:l sayılı Kn 
mınla nıuadrlcl -1-G 11('1 niııddeı;iııiıı 'tathikıne iııı 

kftn olııp ohııadığıııa thıiı· .\<.1liy" \'C' ~ılıhat \'(' 
lc,:timai :\fn:weıırt Yckiflrı·iııdrn şifn ' lıi sıı:ıli 

( G/ 1 l) 

/Uınuıııi Ifr~·e tiıı 22. XIJ . 1954 tarihli :W 
ni lnikadın<Üı Adliyr , ~ıhhat \;<-'killeri <·e,·ap 
Hrınüıtil'.] (1 ı:tiııı;ı : ı ) 

ı~ . - J)pııiz li .\l<•husn Balıa Aı kşit 'iıı. Kıh

ns meselesi luırşısıncla 1-lüki.'ınıetiıııiziıı ııoktai 

ııazarınııı nr olduğuııa Y<' Gaı•hi 'l'ı·a·kya n• adıı
lanin nH'skfın lmlnııan 'l'iiı·klcı · iıı ld.iltii.derini 
)' iiksrtlııırk vr iııkıl:lphıı·ııııızııı heniıtıs<'tilıııcsi 

ııi trıııiıı maksadiyle ne gibi tedbidrr altndı 

ğ·ma daiı· lfaı·i<·i~· <· ''"l•kiliııdpıı şil'ııhi suııli 

(fi/12) 
/ 1 -ıııuıııi JTpye1iıı :Ui . Xl 

ıwu İnikad ındıı su cı 1 ılü~tii . j 

HI.)-+ taı·ihli 9 
( 1 (:tiımı : ı ) 

1:ı. - Ilatay }IPhusu ~ekip 1ııal'ııı. ilkokul 
ların <liinliineü sınıflaı·ıtıdR okntulması knnıı· 

la~tırılaıı ,.r Hııtay vilayrtiııi 'l'iirk sııııı·laı·ı 

ılışıııda lııı·akaıı haı·itnyı ihtiva rd<•n biı· kihı 

lıın ınrnudolnp olıııadığııı:ı daiı · :\l:ıaril' Yt>
kiliJHlPn ~il'nhi ~mali (6/ 13 ) 

/Uıııuıııi Hryetiıı 22 . Xl . ı~ı;ı.ı tııı·ilıli 7 
ıH'i lııikııılın1la .\[aaı ·if. Yl•k ili (·ı·v:ıp \' l'l'lııiş1ir./ 

(!f:tiına : ı ) 

l-L .\laııisn .\lrlınsn :\luJılis 'l'iiııwy'ııı. 

son zanıanlnn1a drnıiı·~· ollaı·ı Ü;.o;Niııd<' nıkmı 
gt>ll'tı ka;r,ıılaı·ın ııdi<·l'Siıw n• lıu luız:ılıırı üııl<•

·'' i<'i ne gibi te<lhidt•ı· diişüıılildiiğii1w d ai~ :\1 ii 
ııakalfıt \·(·kiliııd<· ıı şil'ahi suııli (6j 1..J. ) 

/ l . nıuıııi li<'yetiıı 22 . Xl . Hl:i.J. taı·ihli 7 
mi lııika<lıııdıı J-Hi.ııak:ılfit \ rp]nli c·c•v;ıp \ ' l'l'-

uıiştir .l ( t<:tiıııa : 1) 

!.). - Ko('aeli ~lehusu ( \•ı11nl Tiiziiıı 'iiıı. 

24/ 23 . IX . ı9;)"~ tarihiııdt•ki fııtıııadn Kımt · 

denizrl<' ka<: vapur· ve ıııotonııı lıatıııış \'1' l lıa 

flar·a uğmnıış olduğ·una H kazaiHrıı daha sık 
nıknhnlcluğn Kefl<eıı ('iv:ıı·ıncla ' kıyı rmııi.ve

tiniıı a ı·tı nlnıaHı lıususuııdrı ne• rliişiiııiildiiiHiıı<' 

dair· ~:ıfıa ve 11i.inak:ılat YPldJipı·inıleıı ~il'nlıi 

'HIH]i (6/ l!)) 

/l-ınuıııi HryPtin 22/ 29 . Xl . ıDi)..J. tarihli 
7 n• ıo ıwu Inikadında ~al'ıa, :\lüııııloı.lH.t \'e

klll<-'ı·i <·evaı) veıııniştiı·./ ( 1<:tinıa : ·i ) 

lG. - }lu~ :\l<~husu Şnınsi A~hıoğlu'ının. 

Oen<~ - ~'fuş demiryolu inşaat faaliyrtinin ııe 

<lul'llmda ol.cluğuna, Muş .. Bitlis yolu ü;r,cı·iııde 

ld köprüleı·iıı eksikliklerinin ııe zaıııan ikıııal 

NliJec c ğiıH' VC bu .volnıı. atnlll(' lıİZlllf'İlllP tanı 

ıııi\ııasiy)(' ıı<• zaıııaıı aı.;ılatağıııa ılail' Xafıa 

\'ekiliııcleıı şifahi ı-;-ı.ıali ( 6j ı6 ) 

1 t· nıuıııi lfeyetiıı ~2 . Xl . ı9;J-J tııl'ihli 7 
ıı<·i Inikadında Naf'ın Vrlüli <·<•Yap n•ı·ııdştir ./ 

( l<:tiıııa..: ı ) 

17.- .:.\lu~ .:.\[('husu ~cııısi Ağaoğhı'ıınn , -:'lltılj 

Patilos \'(' ::\fulj - Hıım: .'·o·llannııı DPYit•t .voln ola
rak g·eler<·k spııe yapılnıasıııııı <lii~iiııiiliip <lüı-:ii 

ııiilnwcliğiıw dair Xal'ıa V<·kilin<lrıı ı-jil'alıi :-mali 
( 6/ı7 ) 

/l .. mıııııi fTp~· diıı 6 . Xll. ıD:J.J. taı · ilıli 13 neli 
tnikaılmda :\ııfıa Vı•kili ('C'Yap Yc·rıııİI)tİl'./ 

(lı:t i ıııa : ı ) 

ı H. - Buı·stı ::\klJttsu .:.\1 ti t'it J•:rku.nııneu 'mııı , 

Ci ı HJ .-;a~ · ılı Kanun lıiiküınleriıw gön• Aclli.n: Yı'

ki\lP1 İll(·c kuı·ulnııısı ieı~hedPıı adli tıp ıııÜ<'~sr~·wsi 

ilr ımıdisinin t<•~jkil <"<lilip rtlilnırüik1<.''1'inr · r(• 
nıer.kfn· kmıunuıı ıo ";' 17 ıwi madclPI<'ı'İ hükünı
leriııiıı ~-<·rinr g·ctiı·ilir> g<>til'ilıııediğiıw daiı· . \d
li.'-<' \r<•kiliıtcl(•n ijİI'alıi suali ( 6/ ıR ) 

ll ' mumi ıı ey0tiıı 6. XII. ı~ıR~ tarihli ıa ıı ı ·ii 

tnikıHlnıcla ;\dli.nı \r('kili r<•nıp wrnıü-:1i ı'.l 
( lı:t ima : 1) 

ı!l . ·- (~iı·ı·suıı .\ll'hwm Doğan Kö~· nH•tı'in, (~i 

ı·pı-;un ,·i lfr~·ditH' lwğlı .Ainn11 kazasıııClaki Tfıızln<' 
.''<•rJpı·i i(:iıı }laJi,,·ec·<· llll~nsi iıları•y<• .nl<la ka<: liı·n 

1\ ı·azi VPrg-isi iiılrrı<liğiıw n• im ,·r ı·g-iıı in ka<: .n 1-
ıl<~ıı lwri \' <'rilıııekt<' oldnğııııa <laiı· :\fali.nı Vl'l<i -
liııdı•ıı ~ifalıi smıli ( 6/ ı!l ) • 

ll'nııııııi fle~ ·<'t iıı K. XII . Hl:).+ 1<~rilıli 1-l ıwii 
lııik adıııda som <liif!tii.l ( lı;1inıa: 1) 

:20.- Kars J.ll'iıllstı .\l!'lıııı rt lla;r,pı·~iıı, Iğdıı· , 

' l'u;r,lıl('a n• Kağıznıcın kazalarını ll llrııs;ın ~o~wsi-

11<' n• <l<·ıııiı·.nıluıuı bağlı~·aC'ak olan .' · otıııı iıı~ : ın-

1 ııım ıH' ;.:aman iknıaJ olnnaeağıi1a w bu yoilln 
l)evle1 yollıwı arnsına alınınası JuumsuııCla lll' 

<liisiirıülr1üğiinr claiı· ·Kafıcı Vekilin<lc•n sif'ahi -.:ıı -
• > 

al i (G/ :!0 J 

ll-nııııııi llrydiıı lG. XJ .I . t!);).f tarihli 17 
nci tııiluıdında .ı\Rfıa Vrkili cenıp verıni!-)tir./ 

(1 (:t iına. : 1) 
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21. - Kars Mehnsu :.\I ehmet Il azPl' 'in, Kars 

Yilayeti kazalarını merkez kaza:·a bağlıyan ~vst·· 

lerde kış aylarında gidi'! ve gcli~in sağlannı<:ısı 

i<:iıı ne gibi tedbirl er alıııdrğma dair Nafı<1 Veki

linden ~ifahi suali (6/2l) 
[Umumi Ileyetiıı l5 . Xll . 195-1: tarihli 17 

nei İnikadmda Nafıa Vekili cevap ,·crıniştir.l 
(İ~timıı : l ) 

:!~. - Kars }fehusu .Nrelınıet Hazer"irı, Kııı-s 

Ye mülhakatında kerestenin ihtiya(: sahipleı·i ta
ı·afmdan ucuz ve lrolay bir surette temini hu·m
ınında ne g·i'IJi tedbirler alındığına dair İk1 isat ,.c 
'!'icaret,. ,_. /';iraat Vekillerinden ijii'ahi snall (6; :t!) 

[Umumi Heyetin :!0 . Xl ı . L954 tarihli ~ 9 
ncu İnikadında soru dii~tü. 6/39 da yenilend'.l 

(İ<:tinıa : l) 

:!3. - Kars ~Ielmsu J[ehınet Hazer'in, Kaı·s -
('ıldır yolunun tamir Ye im;ası hususunda ıw di.i

~üniildüğline daiı· ~afıa Vekilinden şifalıi snali 

(6/23) 
llTınuıni Heyetin 15 . XLL . 1!J5± tarihli 17 

nd 1nikadıııda Nafıa. V<'kili C('"ap ,-erıni~tir.l 
(.lı.:tima : 1) 

24. - Tunceli 1Iebu:m Fethi Ülkü 'nün, 1'nn 
ccli'ndcn Gaı'ba nakledilen ve biHHıaı·a eski y..ı·

lerine dönmelerine müsaade edilen \'a1.andaşlııra 

mcskt'n sahibi olmalan ve ınüstahsıl hale gelPbil
ıneleri i<:in ne kadar ,varrlım :vapıldığına rlail· 
Devlet Vekilinden ı;:ifahi suali (6/ 2-1) 

fUmumi Heyetin 20 . :XII . l954- tarihli l!l 
ncu 1nikuclındı:ı De\"let V('kili crvap vernıiştiı·.ı 

( 
( İ~tima : I ) 

~5. - Niğdr .:\Icbusu Hasarı Hayati Ülkün'::n, 

kul'u üzüınün 1nhisarlar ldaresi tara.fmdan da!ın 
yl\ksek fiyatla satırıalınınasına, Ncvi'jehil''dcki mu
bayaanın azaltılması sebebiııe, üzüm ve ınaınnl

lrrinin d~hilde değerlendirilmesi Yt: harice sal ıl

ınusı imkfuılarının araştır'ılıp ara~tırılınadığ:ııa 
dair İktisat w Tiearct, Gümrük ve 1nııisaı·lar 
\'ekillerinden ~ifalıi suali (6/25) 

[Umumi Heyetiıı :N. XII . 1954 tarihli 21 
• ııei Inikadında soru düştü.! (İt:tinıa : 1) 

:W. - ;.riğde .iUcbnsu Hasan Hayati Ülkün'iııı, 
Nevşehir - Aksaea.r üzerinden g·cı;erek Konyı-ı · ~, ı 

Kayseri'ye bağlıyacak demiryolu ile DcvlPt kıra

yolunun 1955 .'·ılında inısmıı lnısmıunda nr dii.~ii

nüldiiğüM dair Nafıa Vekilinden ı;ıifalıi sııali 

(6/26) 

[l'nıumi Heyetin 17 . XII . 19:)-1: tarihli 18 
ııei Inikadında Nafıa Vekili ce,·ap ,·ermi~tir.j 

( İı:tinuı : 1) 

:!.7. - l>iyarbakn Mebnsu Halil 1'urgut 'un, 
Diyarbakır vilayctinin, merkez, kaza re kö,rleı·in. 
deki inşaat işlerine ve diğer imar ve inş:ı işl('ı i
nin katkınma politikası ile mütenasip bir ~:)ekilde 
yürütülmesi iı;in ne gibi tcdbil'ler düşünüldüğline 
dair }faarif Yf.' Nafıa VekiJlerinden l)ifahi suali 
(ö/:27 ) 

f Umumi Heyetin 17 . XII . 1954 tarihli 1.~ 

nci İıükadında soru salıibi geri aldı. ı ( İ~tima : 1) 

2R - Trabzon l\1:obusu l\Instafa Re~it Tarak
..;ıoğlu'nun, çiftçiye dağıtılacak evsafta toprağı 
olmıyan yerlerde yayla ve meraların nıulıta~ köy
lere ne şekilde ortamalı olarak tahsis kılınacağıııa 
tlair bir ·kanun çıkarılması Ye,va toprak tevzi ko
ınisyonlarından birkaGmm bu işe tahsisi suretb le 

. ihtiyaç ve ihtila.flarm önlenmesi şeklinde bir ted
birin dü~iinülüp düşünülmecliğinr nair Başvekil 

den şifahi suali (6/28 ) 
1 Umumi Heyetin 20 . X ll . 1954 tarihl; i 9 

ııeu İnikadıncla Devlet V eki! i ce\·ap vermiştir. ı 
( lc:tima : 1 1 

~!1. - Siııolı Jllehusu Muhit Tümerkan 'ın, ınes
kNı bulıranının önlenmesi için yabancı meınle

ketlerdeıı getirtilmesi düşünülen takına evlere ,.e 
ınaclen işletmeleri için lüzumlu olan direkierin 
hariçten getirtilmesi takdirinde metre kübümin 
ka<: liraya mal ol~bileceğine dair İktisat ve Tica
ret, İşletmeler VekiHerinden şi:fahi su ali ( 6/2G) 
. [Umumi Heyetin 20 . .Xll . 1954 tarihli 19 

n cu İnİkadında Ticaret no İfiletıncler V ekille ri 
ecvap ,-erıniştir. l ( İ<:tiına : 1) 

:30. - Kırşehir .:\Icbusu Tahir Taıjer'in , .::\.Ya

nos - Himınetclede yolunun yapılmaması sebebine 
w Avanos - Kalaba yolunun hangi tarihte ilmıal 
edileceğine dair Nafıa ve Dahiliye Vekilleriııdrıı 

I)İfahi suali (6/30) 
[Umumi Heyetin ~O . XH . 195± ta ·i lı li ı H 

nen tııikadınua Nafıa ,.e Dahiliye Vekillcri ee
nıp vermiştir·. ı (l(:tima : 1) 

3L- Samsun }lebusu ~lulıittin Özkcfcli'tıin, 
Sanısun J,aya alanının iki defa C'ksiltınt>\'l' ı:ıka
nlına:>ına rağıneıı ne sebeple ihale edileıııt•cliğ·iıw 
rlair Nafw Vekilinden şitahi snali (6/31) 

llfmuıni He~retin 20 . XIJ . 1954 lar·ihli Hl 
ıa•u !ni kadında Nafıa Vekili re,·ap Yermi~tir. l 

( İçtima : ı J 
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:3:2. - Vaıı :;\lPlmsu Kemal Yöı·ükoğlu 'nun, 

Yan 'ın yakınınrla hulnııan linyit madeninin lll' 

zaman İ[iletmeye a<;ılacağına dair tfilt>1nw!cr \"r

kilinden ~i falıi sn ali ı ô/3~) 

lTTımııııi Heyetin :W . XII . ı9fi4 tatilıli lfl 
rwıı İnikadında 1~lrtm€'1rı· V<'kili \'('\·ap YP~'tllİfi1i··.l 

( İçtima : 1) 

:::3. - Malatya l\'Lebmm ~uıi Ocakcwglu'

ııun. ~Ialatya vilayeti ''e ınülhakatınııı su, :vol 
ve köprü işl erine. :\lalatya - Sivas yolu gü:t:eı·ırfı
huıa daiı · i':afıa VPkilintlen ı;ifahi :mali (6j: ;:n 

! l "nıunıi Hcyrti ıı 24 . XJI . ı954 tal'ihh ~ı 
ıı<·i fnikac1ıııdıı Nal'ın \·(· l<ili e<·vap vemıiştiı·. 1 

( İçiima : l ) 
:~4. --Afyon Kaı·ahisaı· ;\lf'iJusu Kemal Ü;~,

•:oban ' ın, hi ı· müddetten bed uevaın eden şe lu· ı · 

ı;ıkıntısmın önlenmesi i(~irı ne gihi tedbiı·1cl' alın
dığına daiı· İktisat '<' 'l'i\'ar·l't Vrkilirıd<>ıı şifııhi 

:,mali (6/34) 
ı Umumi Heyetin 2:2 . Xl ı . 1954 laı ·ihli ::!0 n ei 

t ııi kadıııd <ı sahihi grı· i aldı./ ( ~füirfrıTika dos-
.nı ı ( l<:tiına : ı ı 

:JG. .VI. uğla Mebusu X u ri Özsaıı ' ın. 'l'emyiı 
Mn;hkeınesinde münhal bulunan daiı·e başkanlık

lariyle rızalık Y<' rapoı·töı·lüklen· <lair Aılli~·c 

\Tpkilind<'n şifahi ımali ( G/~5) 

ı Umumi Hcy<'tiıı 5 . 1 . 193;) Uu·ihli ~:3 ıı<·Ü 

Ini kıldıııdıı Ad liye V cldli <'l'Yap Yemıiştir.ı 
d<;tiına : ı ı 

:ı6.- El'zur-unı :\Lrhusu Bahadır Di.i'lgeı ·'iıı. 

son bir sene İQİJl(le df'miryollaı'1.nda. vnknhu! an 

kazaların neticesine n· bu ka;~;aları önleyici ne 

gibi tedbirler düşüııüldüğüııt> daiı· :\1ünaka1:1t 
\Te kilindeıı şifahi suali (6/Hi ı 

ıunıumi Heyetin :5 . ı . 195f> taı11ıli ::ı:-ı ncii 
tııikııdıııda Münakalfıi \'rldli (·evap vemıiştıı·. J 

( İçtinıcı. : 1) 

:ri . :\Lanisa >\JPbusu l::lj knıı>t Bııyu ı·'uıı. 

ii;~,ünı, pamuk V<' tiitüıı gibi iiı·iiıılcı·p pı·inı VP

ı1leı·t>k istilısaliPı'İniıı tf'ŞYİkı VP bu sayede dö
,·iz kaynaklarımızııı genişletilnwsi hakkındaki 

Iktisat vr 'l'icaı ·c t \T(' kilinclrıı ~ıifahi suali (6/:37 1 

/1'ınuıni Heyetin fi . ı . 19fi5 tavihli 2:ı ı eii 
tııikadımln lktisHt vr 'l'i<·arpi V rkiH r·evap H•ı·-

t ın işti ı·. 1 ( t c:tinuı : 1 ) 
:~8.- Tunceli ı\lebusu Anılaıı Bımı 'nın, Tuıı 

l'eli vilfıy<>tindeki bazı köpıiileı-iıı inşaatına da
iı· :'liafıa Vekilind(•n şifahi ı;ua li ((i/ 1H) 

ı Uıımmi Heyetin 17 . 1 . 19:5!) taı·ilıli 21:l ııei 

1nllnıdındıı ~OI'tı düıştii. ] { f~timn : 1) 

:l9. Kars Mebusu .\lclıınet Hazer':iıı, Kars 

merkez ve ınülhakatıncl:ı. kerestenin ihtiya<: sa

hipleıi tarafından ucuz ve kolay temini husu 
sunda rH' gibi tedbidcr· alıııdıj?:ııuı dair' ı i ı·:ıa1 

\ ' C'kilindeıı şifa hi. ıma li ( 6/39 ) 
! l Tnınııı i rJeyetin ıo. I . ı95!) taıihli 25 ıwi 

İııikadında %iraat Vekili \'evap vt•ı·ıniştiı·./ 
(lçtiına : J) 

-tO. [\ll'lj<'lıil' ~lelıusu 'l'alıir Taf]er'iıı. Ko-
:.-:aklı kazası ıli.lkünıet konağının iıı~ası İ<":İll 1955 

yıl ı büt<~cısine tahsisat konulup konuimadığına 
Vf' nıczkfı.ı· kaza nıNkczinİlı Kaı·ahasanlı'ya nak

linin dü.şünüli.ip düşi.inülınecliğiıw dair Dalıi l i;r<' 

Vrkilindcn şifahi snali (6/40 ) 

1 U mn nı i Ueyctin 1 O . J • 1955 ta ı ·ihli 25 nci 
1ııiluıdıııda Dahmrye Vekili cevap vermiştiı·.! 

( İ<:tima : 1 ) 

41. - :\luğla ..VJebusn Tuı·haıı ı\.Juırca'nıtı, 

ınüzeleıinıi;~; ve ]<'ı·ansa 'da teşhir l' dilcıı tarihi 

eserlerimiz lıakkıııclaki 1laarif V c kilindrıı ~i fa

hi suali (ü/41) 
1 U ınunıi Heyetin 14 . 1 . 1955 tarihıli 27 nci 

inikadında Ma.aı'if' Vekili ('rvap vel'11ıiştir·./ 
( lı;tinıa : ı ) 

-1-2. Bingöl M eb.usu Necati Aras'ın, Bing·öl 

vilayeti Kiği kazaı;ının Devlet kanı ve demiı'Yol 

lariyle iıtihatıııııı temini i<:<in ıw gibi tedbirler· 

aluıabileceğiıw dııiı· Nafıa Vcldliı1den şifahi ım
ali (6/42) 

l Unıuıni lleyetiıı 19 . 1 . Hl55 tarihli 29 ııcu 

İn<ikadıııdıı NafHı Vekili crva p vemıiştir./ 
( 1r;tima. · ı J 

"~:.ı . · tzınir .Mehusu Mehmet Ali ~ehük 'üıı , 
Yeni lıiı Cc;~,n 1\aıınıııı !Uyihıısının hazıı·lıınıp 

lıcı;r,ırlaıııııadığuıa dail' Adliyr Y(•kilindeıı ~ifnlıi 
sun! i ( 6/4:1 ı 

ı ı ·ııınm i lle,vctin 1:! . ı . l!);)f) tarihli 26 ııeı 

l:ııikndııı;r Adiiye Vl:'kili <'Hil[) ,·ernıişti! ı·. ] 
( tc:tiına : l ) 

-1--J. . Ed i ı·ııe ;\l c h u su {ükncddi.ıı Nııım -

lıioiı;ıu·mııı, l\1criı : \'\' Tnııca ıwlıil'lerinin nr 
Y:ıkit tl'ııtizh,ııcı·ek fay(lalı biı· dunumı gcti

rilN·I'ld~:•ı iıı(· duiı· Nn fıa V<• ki linden şifa hi ~mali 
( ()/44) 

[ Pınıııııi ı I eydiıı ~6 . 1 . ı 9G:'> 
fııik:ır1ıtıd:ı sonı düştü. j 

tal'ihli 26 ııcr 

( lc:tiına : 1) 

ı:ı . . - :.\1alatyn ::\Tchusu ::\uı·i Oeal;;cıoğlu' 

'ıı uıı, iahı·ilıedill:'rı ol'llıaıılarııı ihyası iGin ne 

ılii~iiıılilcliiğ-l1np w ornımı yetiştiı ·nw hususun-

• 



--· 643 
(1.• biı· pnıgmın mcn:ut olup olmadığına !1ai·r 

Z:iı · ,ıııt Yt'kiliııdeıı .-;;i[alıi ~mali (G/ 4G ) 
[rııuııııi lfryetin 17 . 1 . 195.) tarihli ~ nci 

Lnikadıııda Ziı·aat Yekili ec\·ap vermiştir.] 
(l<:.tiıua : 1) 

-tG. - i\<lalal.\ ıı l\lebusn 1\lunet l•'ırai'ın. 

Ak<;adağ arazisinin siiı ·gü n Yazıhan ovası

ııın da 'l'ohnıa sularından istifade cclileı·ck 

ımlanmalıın husununda ne düşünüldiiğliııe daiı· 

_ · afıa \ ' ekilinden ı;;i[ııhi ~mali (6/4Gl 
ı Cınuıııi lfcyrtin ~8 ·. I . 19fi5 taı·ihli 3:1 ncü 

lııikadı n da ~atw \ ' ekili cnnp \'Crıni~th· . ı 

(İı:tiıııa: 1) 1 

-ı'i. -- Tı·a .lJzun Mebusu Jlalit _\ğ'anoğlu'-

nuıı, Ziı ·ai Dunat ını Kunmıuııa. kimyevi güb

ı·c temin edilip cdilınediğinc, gübre l"i~·atlanııın 

yükselmesi lwı-şısıııda . ııc gibi tedbil'lcı- alın

dığıııa n ınıntakalııı·ıı p;ön• tupnıklıınmızııı 

tahlilinin yaptu·ılıp ynptınlınadığına dah, Zi

ı·;ıat Vrkilinden ı:;ifalıi snali (6/47) 
l ~ .. .ıuunıi Jfı>yetiıı :!t' . l . 1955 tal'ililt JJ HCÜ. 

1nikııdmd:ı ~iı·a:ıt Vekili ceYap vemıiştir. ı 
(t~tiına : 1) 

4H. - BUI'sa ~lcbnsu Müfü Bı·kuyunıcu'-

nuıı. Üt' ıı: ;~eili!-: lhıukası 'rürk 1\noııim Oı·tak
lığmııı lıaııı:d ta ı·ihtc kunıldnğnna. hissf• scııct

led ilc kftl' n • zanıl' miktarına. personelelen 

k:ıı: kişinin tensikat suı ·etiylr vazifesine ııi

lwyrt vHik1iğiııc Ye ycı·lrl'iııe ııe kadaı· yeni 

ıııüsta.hdenı alındığına. ve ikraıniye mevznuııa 
dair Müııaknl/ıt ,.P ~laliyf• Vckillı>riııden şifahi 

ı-mali (G j .J.H) 
ı Unınl'ıi 1 IC)'f'tiıı 31 . 1 . 195fi tarihli :~4- ıırü 

fnikııclıııda sonı düştii.l (İc;tima : 1 ) 

4!l. - Diyııı·bııkıı · Mchnsu Halil 'T'mgut '

ıın. 1!)50 - 1!3:-i-~ yıllal'ındıı Diyarlmkıı·'ııı ka<: 
köyiir~c yf•nideıı okul yapıldığına, yıkılmış \'C 

yıkılmak Ü/.t>l ' t' hnlıınan ]{Öy okul binaları içiıı 

tı<' g·ibi tedhil'lt'r alındı~·ımı Ye 5210 sayılı Kn
ıııııııtl! ııırı·i~-t'tteıı Joıldırılrnnsı VPyn tndili hu
>:ıısu nd ı> ıw {lii .7ünü ldüğünr da i ı· Mn n l'if V cki

liıı(leıı ~ifahi ~mnli (ô/49 ) 

Wnınıııi U<'ydiıı :?~ . 1 . 1!-J;);) 1ıll'ihli :3:1 ıwi.i 

fııilwdıııd:ı ,\l;ıııriL V(•kili ('(' nıp wrnıiştir. ı 
(1 ı;tiuıa : ı ) 

:ı n. · Xiğdc JJehuı.;n Hasan J l n)-:ıti Ülkiin'. 

ün, kul'u üzünıün inhis:nlnı· 1darrsi üıı·afın
dıııı <lnh:ı, yüksek fiyatla satıııalınınasına, NeY
':'l ' hiı·'drl<i ıııuhnynanııı ııznltılnuıı;;ı s!'hchiıw 

\'t ' i.i.zi.iımleıı ııınıııul ic:ki H usarelcı·in ynbııııcı 

ınt·ıııkkdlenlc isti lı lfı kiııi sıı ğlıyacak satış uıa

ğ-:ızal :m 1t•sisi hususunda ııc clüşünüldüğüm' 

dair HaŞYCkiJdeıı 'jİfahi ~mali (6 / 50) 

ı Cıııunıi llryetiıı 4 . ll . 1955 tarihli :15 ncı 

fııikıHlnHla sonı dü~tü.ı (İ<:tinıa : 1 ) 

51. -· TJ"abzoıı ~Jebusn Jlalit Ağanoğlu'

nuıı, l<ÖY enstitülerinden 1942 - 1952 yıllaı·ı 

arasında mezun olanlarm sayısına, ilk mezun
la ı·ııı maaş bakımında ıı ıuağduriyetlerinin ber
taı·nf edilmesi iı:iıı ııc düşü.nülclüğüne dııiı Maa
rif \' ekilinden şifahi suali (6/51 ) 

JCınuıni Ikrctiıı :?R . ı 1!):l;) tarihli :1:; ncü 
İnikadın<ia :Maa rif Y ekili cH ap nrıniştir.] 

(İ~tiıııa : 1) 
52. -- 'l'uncdi Mcbm;u Arslan Bora 'mn, Ttın

eeli vilflyctindeki bftzı köprüterin inşaatma daiı· 
~afıa YrkWncleıı şifahi :mali (6/ 52) 

[Umumi Heyetin 31 . f . 1953 tarihli 34 ıH·ii 

İn i kachıda :'\afır. \'ekili eC\·ap wrnıiştir.ı 

( l~tiına : 1) 

53. - Antalya )lebusu Em·er Karan 'ın. An

talya 'da buhuıan ve Daınlata~ tfLbir olunan ma 
ğaranın lıavasınıu her hangi bir hastalığa tesiri 

ulup olmadığına dair Sıhhat ve İçtimai :i.\luavc

net Vekilinden şii'3hi sual takriri ( 6/53) 
• l Unmıni Heyetin 28 . ı . 193.3 tarihli 33 ncü 

lnikadında geriveı1ildi. 1 ( lc:-tima : 1 ı ( F : ı I ) 

5-l. - ::\luş ılebnsu Şemsi .\ğaoğlu 'mm. :\Iuı;: 

vilfıyctine şehirlerarası telefon tesisa.tınııı nr za
man ;)apılaeağıııa ve merke.de kazalar arasındaki 

postaların ne zaman motorlu vasıta ilr taşınaca
ğına dair. l\fümıkal[ı.t Y ekilinden ı::ifahi sua li 

IG/ 5-!) 
[Umumi He~>cliıı 2 . U . LH55 tarihli 35 ııri 

İııikadında Mi:inakalitt vekili !'evap nrıııiştir.] 

(lçtima : l ) 

;:; :ı. - l\Juş .\lebusu ~cnı<.;i Ağaoğlu ·unıı, .Jtı:) 

vilıı~·cti diihilindrki nclıir \·e c:aylar üzrriııde ~·a

pılması ie:ıbeclPn kiiphilcı· i<:iıı bugünr kadar tc
~Phbüsc gc~ilip geç:ilıncdiğin.e dair · ~ufıa \-rkilin

dcn ~ifalıi suali ({)j.);J) 
[lı.Jmumi H ey-etin :31 . l . 19:1:-ı tarihli 34 neii 

İııik<ıdıııcb Nafw Vt'kili t'l' \·ap 1 · rı·ıııiştiı·.j 
(1 <:1 iııın : 11 

.)6. - Maııisa .llebusu Hihnrt Baym \m, ma

kina ve tarım makinaları yedek par~alarınııı her 
ı iirlü hır::borsaeılığı önliyceck ölı;;üde yurda ge

tirilmrsi lınsnı::ımclıı nr <lii~iini.ilCiiiğiiıw (biı · fL 
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ti~at ve 'l'iearet, Ziraat Yekillerinıleıı 11ifahi ııuali , 
(Gj.JG) 

l t;nıunıi Heyetin 31 . l . 1'955 tarihli 34 ncü 
1nikadmda lktisat ve Ticaret V ekili cevap vel'
ıniştir.] (1çtiına : 1) 

57. - Manisa lHebusu Hikmet Bayur'un, biı· 

'fütüıı Bankası veya bu işi görebilecek başka hiı· 
tcşekkülüıı ne ,·akit kurulacağı hakkındaki lkti
'>UL ve Ticar.et Vekilinden §ifahi sual (6,/57) 

l Umumi Heyetin 31 . I . 1955 tarihli 34 ncü 
bükadında İktisat ve Ticaret V ekili cevap ver
miştir.] ( İl{tima : 1) 

5R. - Edirne Mebusu H.üknedclin ~asulu

oğlu 'nun, 1üeriç ve Tunca nehirlerinin ne vakit 
temiztenerek faydalı bir durnma getirileceklerine 
tiait· Nafıa Vekilinden şitahi suaH ('6/58) 

l L'muıııi Heyetin 7 . II . 1'955 tarihli 37 nci 
Jııikadıııüa Nafıa \-ekili cevap Yermiştir.] 

(İ~tiına : 1) 

50. - Tunceli l\lebusu Arslan Bora 'nın, Tım
eel i vilayeti dahilindeki ormanlarm vaziyetiyle 
verim derecesine Ye köy arazisiyle devlet or
ıııanlarınm tefrikı için tahdit yapılıp yapılma

dığına dait· Ziraat Vekilinden şifahi sual takri ri 
(6/09) 

l Umumi Heyetin 9 . II . 1955 tarihli 38 hıci 
t nikadında Ziraat Vekili c0vap vermiştir.] 

(İçtima : J) 

60. - Tunceli .:.\lebusu Arslan Boı·a 'nın, Tun
celi 'nde lw~·nmlarm yem Ültiyacı için ııe gıbi 

tcdbil'ler alındığına ve ormanlarm imar ve iş

letmesi ic;in ne kadar para sarf edileliğine dair 
Ziraat \'Pkilinden şifahi suali (6/60) 

[Umumi Hc:vetin 9 . Il . 1955 tarihli 38 inci 
Inikadında Ziraat \"ekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 1) 

61. - 'l'mıcrli .i\J cbuım Aı·slan Bora 'nın, köy
lülerin malı olan ormanların gelişigüzel kesim
lerinin önlenmesi ic:in ne gibi. tedbirler alınma
sınm düşüııüldüğün0 dair Ziraat Vekilinden şi

fahi suali ( 6/61) 

l Umumi Heyetin 9 . li . 1955 tarihli 38 inci 
İnikadmda Ziraat Vekili cevap vermiştir.] • 

İc;tima : J; 

6:2. - %onguldak Mebuım Cemal Kıp<;ak'ın, 
Zonguldak'ııı doğusunda Kunıcaşile civarmdakı. 

taş köınürü saha~ında ~I. '1'. A. Enstitüsünün 
H'YH husnsi teşebbüsünün hir sene evvel arama 
t'aaliyetinC> ge<;ıncsi hususunda ne düşünüldüğünf· 

dair İşletme] er, İktisat w Ticaret \' ekillerinden 
l;iifahi suali (6/62) 

l Unınıni H0yetin 28 . li I . 1955 tarihli 56 ııcı 
İçtimaında sorn düştü.J (İçtiına : l) 

63. - Eskişehir l\lebusu Salih F'uad Keçcci ·_ 
nin, Askeri .Müzelde mevcut tarihi eşyanın kaç 
parçadan ibaret olduğuna Ye bunların mütehas
sıs kimseleı~ tarafından bir tetkik \'C tasnife tfıbi 
tu ttılup tutulmadıklarına dair .Milli .Müdafaa \'c
kilinden şifahi suali (6/63) 

L Umumi Heyetin 8 . lV . 1955 tarihli 61 ncı 
inikadında soru dü§tü.] (lçtima : 1) 

64. - Ül'du Mebusu .Fcyzi Boztepe 'nin, ımı
va:~:zaflık hizmetini ikmal ettikten sonra ordnda 
Yazile alan yedek subayların sayısına ve bunlarııı 
ne gibi hizmetlerde istihdam edildiklerine dail' 
1fi1Ii ~1üdafaa Vekilinden şifahi suali (6/64) 

[Umumi Heyetin 25 . III . 1955 tarihli 55 nci 
inikadında soru düştü.J (İçtima : 1) 

65. - Konya :Mcbusu Hida:vet Ay(hneı·'iıı, 

fidanlıklı ceza edeı·i kurulması hususunun düı;ıü
nülüp düşünülmediğine dair Adliye ,.e Ziraat 
V ekillerinden şifahi sucılleri ( 6/65) 

l Umumi Heyetin .ı . IV . 1U55 tarihli 5U neu 
inikadında Adliyt> Vekili cev-ap vermiştir.] 

(İ<:tiına : 1) 
66. - Zonguldak l\Iebusu Edihc Sayur'ın, 

Kadın ve çocuklara karşı yapılan muhtelif teca
vüz hadiselerine dair gazetelerde çı kan ha vadis
ler hakkındaki Adliye Vekilinden şitahi imali 
(6/66) 

l Umumi Heye1in 16 . ll . l!l-55 tarihli .n ll<' i 
lnikadıııda Adli,ve '\'ekili ccYap verıni~tir.] 

(İçtima : 1) 

67. - Tunceli .Mcbusu Arslan Boru/nın, Tım
celi'de ortınan işletmesinin ııe sebeple ve hangi 
mülahazalarla a~ı ldığına dair Ziraat V ekilinden 
şifalıi suali ( 6/67) 

l C'muıııi Heyetin ll . ll . 1.955 tar-ihli 39 neu 
tnikadıncla geri alındı. 1 (İ<:tima: 1) (F : 13) 

68. - Tunceli Mebusu E'ethi Ülkü'nü.n, Zon
guldak kömür havzaıHnda 1·ukna geleli müessif 
grizu infilftki neticesinde ölen Ye yaralanan
ların sayısiyle dul ve yetimlerine ne şekilde yaı·
dım yapıldığına ve infilakı meydan~ getü·en se

beplere dair İşletmeler V ekilinden ~ifahi suni i 
(6/68) 

[Unuuni Heyetin 2fl . lll . 1955 tarihli f).) ncı 

Inikadında İ!?letınelet· V eki li <'evap vermişti!'.] 
( t~tiına ; 1) 



69. - Trabıon Mebusu ~alwi Dilek 'in, Kore'
de esir düşen Ye Komünist Çin Hükümeti din
de bulunduğu bildiı · ilrn Tüı·k esirl eriniıı yurdu
muza kıwuşmalarnıın ne zaman mümkün olaea
ğma dair Hariciye Vekilinden şifa hi suali ( 6j 69 ) 

lUmnnıi HE"yctin 16 . U . 19fifi tarihli -n ne i 

lnikadında Harieiye Yrkili CE'vap vermiştir.] 
( İ<;tima : 1) 

70. - .ı\luş . .vlt>busu Şcfik <.'ağlayan 'ııı, :\lu~ 

oYasının hangi cins hububat yetiştiı·meye dah.ı 
müsait olduğu , şeker pancarı yetiştiğ·i takdird~.' 
bir şeker fabrikası kurulmasında fayda ıııülfıhaz,t 

edilip edilmediği, hayvan yemleri nebatı yetür 
tirrnek husustındaki bilgilerdeıı ve unm Yildel i 
borçlanma yoliyle kü <;ük ziraat aletlerinden l·öy
lünün istifadelerinin temin edilip edilemiyece
ğh1e dair İşletmeler ,.e Ziraat Vekillerindrn şi-

fahi suali (6/70) 1 
l Umumi Heyetin 25 . I Ll . 1955 tarhili 55 nci 

İnİkadında Ziraat w İşletmeler Vekilieri <'CYıtl• 
vermiştir.] (İçtima : 1) 

71. - Kars .Mebmm, Rıza Yalçın 'ın, lğdır ka · 
zasına gönderilen artezyen makinasına Ye Iğdır 
kaıasiyle Başköy nalüyesi köyierinin S1.J..Va kavu~ 
ması husmnmda ne düşünüldüğüııe dair . ~afın 
Vekilinden şifahi ımali. (6/71 ) . 

l Um um· Heyetin 6 . IV . 1955 tarihli 60 ne ı 
inikadında ~afıa Vekili ceyap yermiştir.J 

(İ<;tima : 1) 
72. - Kars Me!busu Ali Yeııiaras'ın, ncinci 

dünya Harbi sırasında İstanbul'dan Anadolu'
ya nalkledilen ve son zamanlarda da Maliye Ve
kale'tindt'n aılınamk Meclis sığınağında mulha
faza edi1mektt> olan avani ve ıilnymet eşya halk
kmda 'rürkiye Büyük l\fiHet Meclisi Riyaset.in
den şifaıb.i sua!li ( 6/72) 

l Umtımi Heyetin 28 . III. 1955 tarihli 56 ııcı 

İni'kadında Riyaset Di•vanı adına Fiikri Apaydın 
eevap vermişıtir.l (İc:.tima : 1) 

73. - .Manisa Mıebusu Hikmet Ba:vnr'un, 
Oökttaşı ve potaı:ı g'ibi ila~lıarın ıbir an önrt' yur
dumılZa getirilmesi ve g·oleeok olanların kara
borsaya düşiirülmcınosi hususunda ne giıbi ted
ibirler ahndığma dair Ziraai Vekilinden şifallıi 
suali (6/ 73 ) 

!Umumi Heyetin 6 . IV. 1955 tal'ihli 60 ncı 
tnikadırııda Ziraat Vclrili ce\·ap vermiştir.] 

( !ı:ti ma : 1) 

74. - Sinob Mt>busu ::VIuhit 'l'ümerkaın ' ııı, 
Viyana 'da toplanan 43 ncü ParHime.u1olararaşı 

Konferansa iştiralk eden mcıhnsların tesbiti i~ine 
dair Türkiye Biiyük l\fillet :\Ierl isi Ri:·as<.'tindon 
şifahi suali (6/ 74) 

ı t ·ınumi Heyetin l . IV. 1955 tarihli :58 nC'i 
!niıkadmda Riyaset Diıyanı adma Fikri Apay'<lm 
cevap vcıımiştir.] ( İçtima : 1) 

75. - Zonguldak Mıebusu Hüseyin Balılk 'ın, 
'I<Jdı'<'mi~ '•t e-ki d<:'nıir re\'heri ı·rzeninin mden 
ibaret olduğuna ve ne suretle kıymetlendirildiği

ne dair İktisat ,.e Tieaı·et Vekili ·nıden olan şifaJıi 
ı;mali ( 6/ 75) 

!Umumi Heyetin 8 . IV . 19fi5 tarihli 61 m·i 
turkadında !şlatmel~r V ekili ce,·ap veımı.~ir . ] 

(!çtima : .1 ) 

76. - Tra]bzon Mebusu Sabri Dildk ' in, Trab
zon vilayetinin Şalpaıan ve Köprübaşı naıhiye
lerinin tam teŞkilatlı hale getirilmesi hususun
da ne düşünüldiiğüne dair Dahili:ve Vekilinden 
şifahi suali (6/ 76) 

[1Tmumi Heyetin 8. IV. 1955 tavihli 61 ılC'i 

İnikaıdmda Dahiliy(' Ve'ki.ıli <'<.'Vap vermiştir.] 

(İ~iına : ı ) 

77. - Zonguldak l\febusu Hüseyin Balılk'uı, 
ınt'ın~eketimizde giyim ve inşaat m.alzemesi .nı

pan fabrikaların aded ve kapasitelerin~, ham
madde ve yedek parça için dö,·iz talepl•erinin 
yıliıik miıktarına ve hususi sektörle Devlet sek
törü nispetlerine dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den ~ifaohi suali (6/77 ) 

[Uıınuımi Heyetin 11. IV . 1955 tarihli 62 nci 
1nikaibnda tıkt.Jswt V<.' Ticaret V e-kili cevap veı·
miştir.] ( İ~tiına : J ) 

78. - Zonguldak l\Iebusu Jlüs(o/İn Balılk'ın, 

.vılltk ka!hve ihıtiyacımızın kaç ton olduğuna Ye 
nispeıtsiz fiyat yükselişinin sebeplerine dair İk
tisat YC Ticaret Vekilinden ~;ifalıi suali (6/ 7R ) 

[Umumi H<.'yetin ll . IV. 1953 tarihli 62 nri 
fniıkaıdında :tıktisaıt Ye Ti<>aret Vekili cevap Vt'l'
miştiı·.] (!~tim a : 1) 

79. - Burna 'i\'Iebusu Agah Eroıan 'ın, ku d uz
ı a mi.ieadelıc için ne giıbi t€idlbirler alındığına Ye 
hu husmrta taıtbi,k <•dilen teda,·i usullerin<' dair 
Sılthat ve •İçtiımai Mnaven~ Vrkilindt>n 11ifahi 
:mali (6/ 79) 

l Umumi Heyetin 13 . JV. 1955 tari'hli 63 nci.\ 
İnikadında Sıhihat ye İÇ't.imai Muavenet Vekili 
reYap vcı•ıniştir.] (İçtima : 1) 

80. - Kaı•s :\Iebusu Hasan EıXI.oğan 'ın, son 
zamanlarda hissedilen Röntgen :filmi darlığmııı 
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sebepleı~ne ve bu darlığın lzalesi ıçın ne gihi 
tedbider alındığıina dair Sılrlıat ve İçti'mai Mua
venet ve lık:tisaıt v.e Ticarm Vekillerinden şifah·i 
ımali ( 6/80) 

tUmum:i Heyetin 20. lV. 1955 tarihli 66 ncı 
lnikadmda Sıhhat ve İQtimai Muaıveııet vP İkti 
sat vP 'I'icaret Vekilieri <'evap vermiştir.] 

(İçti:nıa : 1) 
Sl. - Kars Mebusu Mehmıet Hazer'in, Ege 

bölgesinde 7, 18 Maılt ve 8 Nisan 1955 tarih
lerinde vulkua gelen don hadise.'İinıd.e bağlarm 

ve tıütün fidelerinin ne nispette zarar gördüğü

ne, miist.a!hsıla yaı'Clırm hususur.da ne ·gibi ted
birler alındığıırın dail' Ziraat Vekilinden şifahi 

·ı:mali (6;181) 
l {J ınuıni Heyetin i5 . IV . 1955 tarihli 67 nci 

İrri!k:admda Ziraat Vekili cevap vıernıiştıir.] 
(İçtima : 1) 

H2. - 8Jfızığ· l\Jcbusu Selahaddin Tokcı·'

in, ]>Olis V(' jandarma ka!'UkOJ la riyle zabıta Ullll ı · 
ve memurları yetiştiren okul.lal'llı sayısma, ya
bancı memlekctlcre tahsile gönderilen zabıta mc
rnurlarıııdan ne kaclarımn nıeslektc r,alıştığma, 

zabıtanın tcvhidi i<:in ne gih~ lıazırhklaı· yapıl
dığma, polis l'adyosu İl<' polis ve jandarma tel
siz istasyonlarının faaliyetin<' dair Dahiıliye Vf'
kilinden şifahi suali (6/ 82) 

l Umumi Heye1ıiın 27 . lV . 1955 ta;ihli 68 
nci 1nikadıncla Dahiliye Vekili cevap vermiş
tir.) (l<:tiına : 1) 

83. - Sinob ~lebusu .Muhit 'fumcrkan'ın , 

B. B. C. Radyosunca Türkiye'ye aynlım~ olan 
on heşer dakikalık propaganda yayıınına dair 
Dev l ct V ekilinden şifahi su ali ( 6 J83) 

[Umuınıi Heyetin 4 . V . !955 tarihli 71 nci 
t nikadında sahibi g-r ri aldı.! (:.\fiiteferrika dos
.vası) ('İçtima : 1) 

S..J.. - lliyaı·baku· )fcbusn llısan Hilmirl 'l'ii!;
l'el'in, ~üne haşaratmın imhası için ne gibi ted
birler· alındığına V<' bu lıaşaratın yaptığı tahri
hat sahası ile halen hangi nııntakalarda mevcut 
oldnğl}na dair Ziı·aat Vekilinden şifahi ınıali 
(6/84) 

!Umumi Heyetin 27 . lY . 1955 tarihli G8 

nci lıükad ında :-;ahi bi g·cri aklı.] CMütefeıT:ika 
dos~·ası ) ' (tı::tinıa : t ) 

R!5. - Kıl'ldar-cli .\lebusn ~etik nakay·ııı, 

('iftçiıniziıı rıı nıii'hiın ihtiya<ı'larından olan ııaJ 
n ınıbın tPınini i<:in ne gibi tedbirler aJındığınn 

dail' iktisat ve 'l'icard \'<' Ziı·aat \'ckilleı·iııdeıı 
şifahi suali ( 6/85) 

[ll muıni Heyetin 2 . \~ . 1955 tarihli 70 nci 
tnikadında lkti:sat vr Ti('aı·pt vp Ziı·ııat vekilieri 
C('V<ıp Yemıiştir·.j (İetima : 1) 

86.- Manisa :\lcbusu Yunus l\lnammer Ala 
kaııt'ııı, l~ge Bölg-esinele vuknbulaıı don Jıfttli<ıc

siııde zaran:ı uğı·ayan bağ;eılanı Ziı·aat Bankası 

vasıtasiyl<' kı·edi temini i~in kamı· veı·ilip ver-il 
mcdiğine VI' zirai sig·oı1:a tesisi hususundaki lw
zıdıklaı·a daiı· lktisHt ' ' l' 'PiC'aı·et Vekilinden şi
fahi su ali ( 6/ 86) 

[Umumi Heyetin 2 . \- . 1955 tadiıli 70 nci 
inikadıııda İktisat vt' 1'iNıret Velüli cevap vcı·
miştiı·.J ( fc:tiına . 1) 

87. - i\lalatyıı 1\>lebusu !Gııııil Kıııkoğlu'

nuıı, 8eylıan baı·ajımn 17 . IV . 1955 tarihinelP 
kapatılması dolayısiyle snlaı· altında kalan eki
li aı·a·d salıiplcıiniıı zaı·aı· \ ' C ziyaı1l!ıtrı ıw kadar 
olduğuna ve tazmin edilip edilmediğine dair :-.i a
fıa Vekilinden şifahi suali (G/87) 

[Umumi Heyrtin 9 . V . 1955 tarihli 7:3 u<·ii 
tnikadında Nafıa V<'kili cevap vHmiştir.) 

(İ~tinıa : 1) 

88. - Antaılya ;vıclmsu Burhanettin Oııat'ın, 
nüfusu 50 000 den fazla olan ~chirleı·iıııizdP 
ıueınnl"lanı öğlr yeın<'ği verilmesi VP. Devlet < ı Hi 

rclcrinde hcltim istihdamı hususlarıııchı ne dü

şünüldiiğüne dair Haşvekilclrn şifahi suali 
(6/ 88) 

[Umumi HcyPtin 21 . Xl . 1955 tal'İlıli 4 ııeii 

İıükadıncla Maliye V Pldli cevap veı·ınişti "·i 
(İçtima : 2) 

89. - l ocaeli )Lebu~u ·cemal Tüzün'ün. 

Davutı1aşa Kasrının tamiri hususunda ne (]ii :; ii 
nülclüğüıw dair ~Vlilll l\lüclafııa V<' :\faaıif vekil 
lerin(1cıı fjifahi. s nal i ( 6/ 89) 

ll: mu mi Heyetin !1 . \' . 1%5 taı-ihli 7:1 ncü 

1nikadıncla .\faaı;f Vekili cevap Yerıniştiı·.J 
(İçtim~ : 2) 

00. - Kars Mebnsu Ali Yeniaras'm, Amasya 
Yilayetinin Ralağzı Köprübaşı mevkiindeki bele
diyey(, ait bina hakkında Dahiliye Vekilindt>n 
şiCahi ımali (lj90) 

ll"rnumi Heyetin 28 . XI . Ul!55 tarihli 7 nei 

Inikarlında O~·hiliye Vekili cevap vermiştir. J 
(!çtima : 2) 

!11. - Kal'~~ Mebnsn Ali Yenial'as'm, Afyon 
Karahisar vilayetinin Em irclağ kazasmın Ba-
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<lcmli köyüntiP yenilonen muhtar ~e~imkriııe ve 
halen köyele m uhtarlık vazifesinin ne suretle 
idare f!dildiğinr da·i ı · Dahiliye Vekilinden şifahi 

~mali 16/91) 
ı Umumi llcyctiıı 13 . \ •. 1955 tarihli 75 n<'i 

Inikadında Dahiliy.P V eki 1 i e evap vermiştir.] 
(İçtima : 1) 

92. -- Muf) .Mebusu Şemsi Ağaoğlu 'nun, Muş' 

un Bulanık kazası hudutları içinde olan Aktuıı;

la ve Kırmızıtuzla istihsaHltmın aı'lırılnıası, Var
to kaz:ısmda tütün ekimine müsaade edilmesi ve 
vilayet merkeziyle Bulanık meı·kczindr hirer in
hisar binası yapılması hususunda ne düşünül 

düği.ln(· dair O ümrük n• 1ıı hisarla r \y eki linden 

-ıifa1ıi ~mali (6/92) 
[Umumi Heyetin 21 . Xl . 19fi!) tarihli -ı ncii 

luika<lında sual düştül (İçtiına : 2) 

93. - Saımun lVIebusu Muhittin Özkcfeli 'niıı. 
Belediy<' Kanununun esa.<.ıh hir değişikliğe tabi 
1utuhıp tutulmıyacağma vr bu hususta biı· Jıa 

zıı·lık yapıhp yapılmadığına dair· Da1ıiliyr Ve
kilinden şifahi sua:li (6/93) 

fliırıuıni Hryetin lH . Xl . 1955 tarihli 3 nrli 
lnikadıııcla Dahili.\·,, Vrkili ı•rnıp wı·ıııi~tir.l 

( İçtima : 2) 

94. - Antalya Mebusu Enver Karan 'm, An
talya: ·ilayeti sahil halkını ızrar eden Yunan 
balıkı;ı ve ka<:akçılarınm hareketlerini önlemek 
için ne gibi tedbirler ahnelığına dair Dalıiliye, 

(Himri1k ve İnhisnrlar Vekillerinden ~ifahi ~mali 
ı 6/94 \ 

[ Umı.uni Heyetin 21 . Xl . 19r)f) tarilı li 4 ncü 

inikadında sual düştü. l (İ<:tima: : ~) 
95. - Tunceli Mebusn l<.,ethi Ü1kün 'ün, 'I'nn

reli vilayetine bağlı bazı kaza vr nalıiyelerin 

,volları hakkındıı Nafıa Vrkilinden şifahi ~nıali 

(6/951 
l U:nunıi Heyetin 18 . XJ . UJ5f) tarihli 3 nrii 

lnika,lmda Nafıa: Yelrili cevap vermiştü·.J 
(İçtima : 2) 

96. -.- Ku·şehiı· Mı>busu 1'ahi r Taşer 'in. 
l<lmek· i Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 

dcğiştn·ili.p değiştirilmiyeceğine ve Genelkurmay 
eı-ıki 2 nci Başkanı Orgc•ncral Zckfti Okan 'ııı 
rmekliye sevk <'dilmesi ve yeniden Jıizrnctı• alın
ması ~ebcbinr dair Ba~rekil vr ;vhlll !\'fi.ülaofaa 

Vekilinden şiiahi suali (6/96) 
1 Umumi Heyetin 2 . XJ . 19fifı üırihli 7 ııci 

tııikadıııda ıma] düştü.] (İ<;tima : 2) 
97. - Kars :\lrhnsu Iüınal lllinn 'in. Erım -

ı·uııı .\-Jı>hu:<ıı l{ıfkı :-ialiııı Buı·~ak 'ın. 'l'ol'tunı 

knzası Demokrat Paı·ti kongTP.'lİndr yaptığı biı· 

koııuşıııa.v!l daiı· Adliyr Vekilidrn ııifahi suali 
(()jfl7 ) 

' 
1 Fıınııııi l-ley('1iıı ~;) . Xl !H:i!) tal'ihli .i 

nı·i 1ııik:ıclıııdıı ..-\dli~·p \' rkili t•ryan vrı·ıııiştir·.j 

( !c:tinıa : 21 
91-( Siııob .\IPinısıı :)t'ı·afPttiıı ..-\shan 'ııı. 

Uediz Imzası jaııclal'l1ın komutan vekilinin iki 
ki!:)i~-i <lövdüğiinüıı YP kaza kaymakammın biı· 

kii,re ai1 ıınıhtar mi.ilhı·ünü hic:biı· ı•ı>sm1 sıfatı 

olııııyaıı lıiı-iıır trslim ic:in ('nıir vt•rdiğinin doğ

nı ol np nlnınd ığınıı dair Dn.hil ;yp V f."kilind<>ıı 
'iifııhi ;;nali (6j9H) 

ll - ıııuıni Hryetiıı ID . XII . tHfi:i t<ıı·ihli lli 
ıwı lnikadıııda Dahiliyr Vrkili renp vemıiş-

tir.l (lc:tima : 2) 

!J!). Malatya .\11'1msu T('vfik ÜnsaJ'm, 
11-l;i2 sayılı Kanuna tevfikan işc:ılere yılcia hir 
ılrfıı \'Pt'ilınesi geı'ek('n 1•k tahsisatlamı 19:i.J. 
·'' ıllıklamıclan iırtisna Pdilrn lş<:ileı · ıııevent olup 

ülmadığına daiı· ~'alışma . .\'afıa. Ziı·aa t Vrki!
IE·ı1ndeıı ~ifahi sual t!lluiı· (6/99 ) 

i Umumi Heyrtiıı z:~ . Xl . 1955 tarihli ;; 
ııei lnikndıııda ('alı1-)nıa, .\afıa. Zinwt \'p]Üll('ı·i 

(·rvap vrnniştkj ( İ<:tiına : 2 ı 
100. - ~[ala'tya "'IPbusıı '!'evfik Ünsal'ın, 

Inı yıl hat· ınaksadiy!P yıwt dışına gidN•rk \'<l

tıında~laı1n eıımiyet]( ve sıhhi saı·tlaı·I!J se:va 
hatlrri hususunda ıw g:i!hi trdlbiı-lrr ahnelığına 

dair ~ıhh!!t ,.e lc;timai ..\1uavrnet ve :.\li.in!!kaHit 
\rrkillrriıırlrn şifahi ımali (6/ 100 ) 

' l l T ııınnıi lleyetiıı :21 . Xl . !!););) taı·ihli .J. 

ıwii tııikadıııcla ~ılhhat vr ~1iiııakalfıt Vrkilleı-i 
('C' V ap \·Prnıiş tir. ı ( l~ti ın ıı : '2 ) 

101. - :\hılaty:ı ~[plnıstı :\f('hıııP1 Zeki 'l'n
luııa~· 'ııı. Bedrlsiz Yıa l fthn li Ka ı·aı·ııaııırsiııiıı 
tıP~l'iııdrki g-Priknw H iptal sf·brplC'ı·iıır dair 

Ba~vckilclen şifalhi suali (6/101 ) 

IFnıllmi Tiryrtiıı 2~. XT. 19:Jil taı·ilıli 7 
ıwi lııil\ıı<lıııdn )fali~·<· \'('kili <'t'Yap ,·pı·ıııi~tir.J 

(İ ı;tüııa : :.! ı 

trı:.!. - Kaı·s ~Ielıusıı İlıı·ahiın t •s\ııı. snıı 

zaıııa ııl nı·d;ı hapishnnelrı·dr vuknhuJaıı toplu 
ııyaklanma h1ıtliselel'İnr dair . \dliyr \'(']dliıı 

d<'ll ~irahi ~mali 16/102 ) 
1 ümuıııi lh-rrtiıı 2;)_. Xl . 1~1;)0 1arihli :ı 

n<·i lnikac1ın<l:ı .\dlir(' \'('kili ~:r• np nmıiştir 1 

( lr;tiıııa '1 ' 
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103. - Eskişehir :Jlebusu . 'ali·h Fuad KP

c::eci 'nin. Askeri Müzede mevcut tarihi eşyaımı 
kac:: parc::admı ibaret olduğuna v;o 1bunların mi.i
tf'hassıs kiımseler tarafından bir tetkik ve tas
nif<' tabi tutulup tutulınadıklanna daiı· ~ımı 

Miidaf:ıa \",.C"ldlinden şifahi sunli (6/ 108 ) 
[Umumi Ilt?yetin 18 . XI . J 9f55 taı·ihli 3 

ncü İniluıdında sual sahibi öldüğü ic::in ınname
lf' dışı kalmıştır.] (İçtima : 2) 

10-!. - Denizli ::\iehusu A. Hameli 8nııcar'

ın. d rvl f' t orman işletınelcı1ndr istilhuam cdileıı 

orman mühendis muavinlerine hangi esaslara 
görr ve ne nispctte ek görev tahsisatı vcrildi
ğinr daiı· Ziı·aat Vekilinden şifa'hi suali (6/ 104 ) 

[Umumi Hey<'tin 21 . Xl . 195·5 tarihli 4 
ncü İnikadında Zirant Vekili f'evap veı·miştir.] 

(!c::tima : 2) 

105. - İzmir 1\Iebusn Nehil ~adi Altuğ'un. 
brdrlsiz ithalat kararının alınıı; ve iptal ediliş 

tarihleıine, kararın ilanından iptaline kadar 
ge~rn zaman zarfında bedelsiz ithaHlt i<;in ya
pılan nıüraeaatların miktarına ve ne 'kadarına 

müsaadr oluııcluğnrıa dair İktisat vr Ticaret 
\"'f'kilinclen şifafbi snali (6/105 ) 

1 U mu mi Uecytin 21 . X f . 19f55 tari'hli 4 
ııeii inikarlmda sual diiştü.] (İ~tima : 2) 

106. - -:\lalatya 1\-febnsu Mrhm ei Kaı·talm, 
l\lalatya'dn donelan zaı·ar gören M·azi ve bab
~r sahiplcı--iyle kayısı kumtma işlrrindr ~alı

~aıılam lbiı- yardım yapılmasının düşlinülüp 

diişünii.lmcdiğine dair İktisat Yf' Ticarrt Veki 
linden şifahi suali (6/ 106) 

1 U mu mi Heyetin 2J . XI . 1955 ta r·ihli + 
ııei.i lnikıachnda sual düŞtü.] (İçtima : 2 ) 

107. - :'llfllatya Mehusu :\fehmet Kııt'tal'ın. 

Dördüncü Devlet Bakanlığının ne sebeple ihdas 
edileliğine dair Başvekilden şifahi su ali ( ô/107 ) 

[Umnmi Heyetin 21 . Xl . 195f5 tarihli 4 ncü 
1nikaclmda sual rliiştüj (İçtiın,t : 2) 

10 . - Malatya l\Iebusu Nüvit Y<'tkin 'in, Ha
l'iciyr Y rkilinin Devlrt Vrkalctinf' tayinindf'n 
sonra hu vrkalrte Başvekilin vekfı.lrt rtmesiniıı 

TeşkiHitı Esasiyr Kanununun 49 ncu maduesine 
uygun olup olmadığına dair Başvf'kildrıı ~ifahi 

~mali (6/ 108) 
[Umumi Heyetin 28 . Xf . 1955 tarihli 7 nci 

İnikadında Başvekil adına Fuad Köpl'iiJii rr
vap vermiştir.] (İçtima : 2) 

109. - Kars ~Iebusu İbrahim Us'nn, 6 . Y . 
1954 tarihinele otomobili ilr bir askeri c::ii!niyrıı 

Aydııı l\lrhmm A. Baki Ökdt'nı hakkında yapı
lan kanuni işlemin nr safhada olduğun,ı dair 
.Aclliyr Vekilinden şifahi suali (6/109 ) 

1 Umumi Heyetin 23 . XI . 1955 taıihli 5 nei 
İnikadında Adliyc Veldli crvap vemıiştb·. ·l 

( tc::tima : 2) 

l lO. ·- Kaı·s Mebusu Mr hmet llazcr'it,, Kaı·s 
vp kaza laı·ından kuraklık srhebiylr ot tl~dariki 
müşkiilfıtı kal'şısında halknı elinden çıl;:Mmak 
zorunda kaldığı hayvanların değcı- pahasına sa
tılahilmcsi için Uiikümetçr ne gibi karar ·:e ted
bir alınclığına dair İktisat ve Ticaret, lşldmeleı·, 
Milll Müdafaa, Ziraat vekillrrinclf'n şifahi suali 
(6/ JlO) 

1 Gnıuıni Heyetin 2H . Xl . 1957 taı1h1i 7 nci 
İrıikadında Milli Müclafaa Vekil Vekili Fuad 
Köpr·i.ilü c·r,·ap veı·miştiı·.] (lçtima : 2) 

lll. - Malatya Mehusu Nüvit Yttkin'iıı. 

12.V11l.l955 g-ünü Zonguldak'ta hi.irı'İycıi tah
clit ve ınrrnuriyet sıfat vr ııüfuzunu suiistimal 
eden. emniyet meıısuplaı1na ıır muamelt• yapıl
dığı hakkındaki Dahiliye Vekilinden şif}jhi su
ali (6/111) 

1 U nı u mi Heyetin 2!-l . X 1 . 1955 taı·ihli 5 rı ei 
İnikııdında Dahiliyr V ekili <'Pvap vermiştiı·.l 

( İçt.irna : 2) 

1 12. - Kaı·s Mebusu Sırı·ı Atalay'm, Kasım 
nülek'in tevkifi i.izeıine verilen beyanat ve ba
:-;ııı toplaııtısıııda yapılan konu&ma hakkındaki 

Aclliyr Vekilinden şifahi suali (6j lJ2) 

!Pmumi Heyetin 25 . XI. 1955 tarihli 6 ncı 
lnika<lmda Arliiye Vt?ldli ef'vap vrı·miştiı·.] 

( İçtinıa : 2) 

Jl;l. - I<aı·s )lebusu 1'urgut Göle'ıdn De
mokrat Pal'ti H.eisvekili F'uad Köpı·ülü'nün yap
tığı basın toplantısındaki konuşmaları lınkkın

da Başvr.kilrlen şifalıi su ali ( 6/ ll3) 
1 Umumi Heyetin 10 . X . 1956 tarihli !35 nci 

1nikadında Başvekil c·evap veı-nıiştiı·. Pu:ıd 
Köpr·üli.i. l•'atiıı Rüşclii Zorlu· konuştu. j 

(İçtia1.a : 2) 

114. - Kars Mebusu Ali Yeniaras'uı, ~ava
ı·ona Okul Gemisinin seyahatleri ve bu s< yalıat
lerde kendisine l'rfakat eden gemiler hakinnda
ki Başveki!Cien şifahi :ma-li (6/ 114) 

[lTınnıni Heyrtin 28. XI. 1955 tarihli 7 nci 
İnikaclında Baş,·ekil adına Fuad Köpri.ilii cevap 
Yeı·miştir.] (İçtiı.ta : 2) 



-649 
1 15. - ~I al at ya )lehusu :\ii vi t Y et!üıı 'i ıı. ' 

Kasım Oiilek'in Ü'Ykifi ve tevkifin infaz şekli 
hakkındaki Başvekilden şifahi suali (6/1 15 ) 

IUnmnıi Uey<>tin 25. XJ . 1955 tar-ihli li n<•ı 1 

İnİkadında AllliYl' Yekili eevap vermiştir.J 
(lı;tima : ~ ) 

116. -- KaJ"s .\'febusu Sıl'l1 Atıılııy'ın, Devlet 
Harlyosu hakkınilald Başvekilclen şifahi suali 
(6/ 116 ) 

ll.Tnıuıııi Heyetin 9 . 1 . 1956 tarihli 21 n<.:i 
lnikadımla Başveldl adına Devlet Vekili eevap 
verıniştiı'.l ( İ~tima : 2) 

1ÇT1MA 2 

lll. - .\J.alc:ıt.ya .Mebusu Ahmed PJnıt ·ın, te
)e.fon ınükiUeıne ücretlerine yapılan zamla, ba
kım ınasr.afıııın ihdası sebebine dail' ı\!Jüıuıkalıh 

V ekilindon şifahi suali ( 6/ 117) 
lUnnımi Heyetin 25 . Xl . Hlöfi tarihli 6 ncı 

1ııikadmlla ~\Iünakalat Vekili eevap vermiştir.] 
( İçtima : 2) 

1113. - .:.\[alat.va :Mebusu Nuri Ü<'akrıoğ·lu ·nun, 
.:\falatya vilayetinde mevcut olduğu söylenilen 
madenler hakkında tetkikat yapılıp yapılmadı 

ğına ve ne neticı' alındığına dair lşlrtmelel' Ve
kiliııdcn şifııhi ı,mali (6/118) 

l Umumi Heyetin 23 . Xl . 195.0 tarihli 5 ine· i 
1nikadrnda lşl ctın0ler Vekili cevap yerıniştir.] 

(İçtiına : :2 ) 
119. - Kars :i\lebusu Kemal Uüven'in, Reisi

cuınhunın Ürdün 'c yaptığı ziyaret esnasıııda 
Yakı beyanatı hakkında Hariciye V rkiliıı<lcn ş i
f ahi snali (6/119) 

l"Uınnmi Heyetin 2'3 . XII . 1955 tarihli 18 nC'i 

lnikadında HariC"i.ve \ ' rkili <'Cv ap verrİıiştir. J 
lçtinıa : :2) 

1~0. - Kars i\fehıısu Sırrı Aüılay'ın, Ucdir. -
Demirköprü baraj hidro - elektrik santıralindı> 
Pnerji üretilmesi, bunun istihlak merkezlerine 
nakli ve toptan satışı imtiyazınm EğP Blektrik 
Türk Anonim Şirketine vrrilmesine daiı' ittihaz 
olunan Kararname hakkında BaıjvPkildrn ~ifalıi 

~mali ( 6/120) 
1 Uİnnmi He,\ etin 25 . Xl . J955 tarihli 6 ıııct 

İnikaılmda ".';'afla Vekili cevap vermiştir.] 
( İc!tiına : 2) 

1:21. - Kıır:; ~lebw.m Sırrı Atalay 'ın, 2.V.HHi-t 

tarihinden 1i2 . Xl . 1953 tarihin<' kadar !stanbul, 
lzmir V<' Ankııra 'da intişar eden gazete ,·e ınec
ınualam ne miktar resmi ili'ın Yerildiğine, bu 

ilanların hefleli ilc tevzi ölçiiierinin ne olcluğ·u
nıı Jair Baş,·ekildrn şifahi sunli (6/121) 

ll. ıııumi ,HPyetiıı .16 . 1 . 1936 tarihli U ncü 
.lııikadıııda DeYlet Yekili reYııp verıniştir.J 

\ İc;tinıa : ~ ) 

12~. - Malatya Mebnsu Kamil Kırıkoğlu 'nun, 
AHupa Konsryi 1stişal'i :.\lrclisi Türk Heyetine 
clfthil Cr1n ~lebusu Feridun Ergin 'in Kons~'Y nez
dindcki tcm. ilciliği hakkında. dikı hadise ve neş
riratın doğru olup olmadığıııa dair Haririye Ye

kilinde~ şiiahi suali (6/122) 
[üm n mi Heyetin 23 . XII . 1935 taeihli 18 nci 

!n ikadmcla H arici~·e Y ekili cevap vermiştir.) 

(lçtiına : 2) 

] 23. - Kars i\lebusu Ali Yeniaras 'm Dalıi

li~·e V ekili Etem ~{rnderes 'e İstanbul'dan An
kara 'ya gelirken ne sebeple askeri uç:ak tahsis 

-edildiğine Vt' 1 . l . 1955 ten 12 . XI . 195·5 ta
rihine kailal' gt'l:Pn zaman i~inde sivil z:eYata tah
sis edilen askeri uçakların LH)UŞ saatleriyle kilo
metre ınasraflamıa dair Başvekilden şifahi suali 

(6/123) 
ll'ımııni Heyetin 20 . 

tnikailındH soru düştü J 

I . Hlf>G tarihli 26 ncı 
l~tima : 2) 

124. - Kars .i\l.ebusu Sırrı Atalay'ın, De
mokrat Parti Genel Başkanı ve Başvekil Adnan 
1Ienderes 'in 15 . X . 1955 tarihinde Demokrat 
Parti Büyük Kongresinde Türk Silfthh Kuvvet
leri hakkındaki viıkı beyanatma dail' Başn·kilflen 
şifahi suali (6/124) 

l Cmumi Heyetin 20 . I . 1956 taı·ilıJi 26 ne ı 
lnikadındn Milli ~\lü.da faa \~ekili cevap Yer
ıniştir.l ( İçtima : 2) 

125. - ~lalat~· a :\Iehusu :.luri ÜNıkcıoğ·lu 'nun, 

ta!'ihi kı:nııeti haiz: mebani ve eserlerin hüsnü
ınuhafazmn hususunda ııe düşünülflüğüne dair 
BaŞYekil ve :.\Iaarif Yel.-linden şifı:ıhi suaü. 

(6/ 125) 
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[lJiılllnıi lleyetin 2fı . Xl . 1 D3;) laı· ihl i 6 ncı 

tııikaumr1a ~Ia<u·if \.t>kili rc,·aıı vermiştir.! 
(l rtiına : 2) 

12H. - Kınwhil' ~l<>lHısu Osmaıı ,\li~iroğhı' 

ıınrı, Ycı·köy Rr lcdiye sPc;iıni hakkındaki Adli~·e 

Ye Dahiliyt• VddJl r ı·ind<• ıı şifahi sual takriı·i 

1 6/ 126) 
lUmuıni l[(•yrtiıı l!l . XII . Ul5."i taı·ihli lti nc• ı 

Inikadında Adli~-p , . ., Dahiliy<• \· ekili ı:-evap 

vcnniştit·. 1 ( İGtima : 2 ) 

ı:n - :\luğl a }lrhu •nı ZP.>·.nıt :\lanılalinı · i '

ııiıı A:vva : ıJ(tan ~'rtlıi:vr'.n• kadal' olan saııil l•ril 
g-rmizin cmniy<•t \'P muhafazası iı:iıı ıu• g· ıbi ;x ·~' nİ 
tcclhiı·lc·ı· alındığın ı ı d <ıiı · <ıüını·ük \ ' 1' lntlisaı ·::ı r 
\ 'eltilindc•ı ı ~ifahi s ııali ( 6 / t:n ı 

1 ( ' nnırni lfryrtin 21 . XlJ . 1!)5fı l<tJ ·ıhli 17 
nC'i lnikaılınfla <liinll'iik Vrkili <'rnıp \ · rı · rı·ıi~tiı·.J 

r l<~iı.ıa : :ı ı 

1:2H. - Seyhan M<>lnısu ('avid Oral ' ıı :, S:-- v
han bara,jı sulama kanallanııııı ne zamatı ih:· !f' 
Pdileecğinr '1<' lıaraj ic:in istimlfık rclilpn a razi 1 <'· 

ddlrt·inin i iclrnmrmiı, ol:ın kısmının nr zaına•ı a 

kaclar trdiyr rcl ilrerğiıır dair N afta \' rkil incl;•n 

~ifahi imali (6/12H ) 
ıı ·ınuın i ll r;·rtiıı ~ 1 . X ll . 1 951) tıı : ·ihli ; 7 

nı'i lnikaclında ~a l'ıa Vc-kili r r Yap Y('l'ıni~tir·.l 
(İı:t· iına : ·~ ı 

12~1. - ~Ianisa .\Irbusu Y11nus }IuaınnH·r .\w

kant 'm , Örfi ldarr Kuınanclanlığı tarafudan 1w 
patılan g:ızrtclrrP dair .\fiili 1Iiiilafmı Vc,kilindf·ll 
~ifahi suali (6/129 ) 

1 {'ınuıni Hrydiıı 21 . XII . l!J5::i tarihli 17 
ıı<'i İnikadıııda .\Ii lll }fii<lafaa Vrkili <'f'\'.1]1 \ <'1'· 

mi~tir.l ( lf:tirııa : :! ) 

ı:JO. - 1'ı·ab:.:oıı i.VJrhnsu Sabı·i Dilrk'in, 1'ı ·..ı b 

wıı \'İJi'tydiniıı ı!)!):~ · l9fı5 (•kim dr\'l'<'lcl'İIIdl · kİ 

sııni giihr<' istihlfık miktarına vr 1956 yılı rkını 

cleYrrsi iJıt i,"l'arınııı trınini i<:in ne gibi t ulhirı ,,ı· 

alındığına clail' Ziraat Vrkilinclrn ı;ifalıi ~mali 

r ıi; ı:-W ) 

ll ' ımımi J1pyrtin .) . XII . ı0:Jfi tal'ilıli ıo ıwıı 

1 
inikadında Jl,)raat Vekili <'<' ' ·ap wrmiljtir. i 

( tf:tinıa : :.! ) 

1:31. - Sp~·haıı :\ldmsu ~Irluıwt Ünaldı ' ııııı, 
zirai ıııüradrlP kanumı la:·ihasının lıazıı· vlup ol 
madığına. ('nlnırova'da drrnaj kanallat·ı ik top
ı·ak tahlilinin ne zaman yapılarağına \'(' Ad;ın;ı '. 
fla Akala tipind('n daha i)·i Yasıfta bir pamuk .''<'· 

li~tiı·ilmesi hususunda O(' <lüı:ıüııüldi.iğünc d.ı.iı· 

:'-iafıa ve Ziraat Vckillı·ı·indcn ~ifahi •mali (6/ 1:1 ı ) 

[l'ınıınıi IIr,vctin ~1 . Xll . Hl55 tal'ilıli 17 
ıwi Inikadında 7.:inıat V<' ~afıa Vrkilleı·i <'C'' .ıp 
n'ı·ıniı;tiı·. ! (İı:t i :na :·~ ı 

ı:n - ::\Ianisa .vlelnısu l\lnlılis 'riima.v 'ııı, !>ir 
S(' llP i<:iııdr ıırrclpı·dp kaı: oı·nıaıı yaııgıııı (:ıkt.ı1"ı · 

11 a , ,vang·lll sahaflm ın miktarı ile t C'krar ıığ-a~!P.ıı · 

ınal'lı i<:in ne gi'bi t edbirlel' alınclığ· ın :ı nair 7.:11'aat 
\TPkilindert ı:ıifahi suali (6/ 132) 

ll 'mnmi 1-lryetin 21. X11. 19;)5 t.aı·ilıli 17 
ıwi Jnikaclındıı Ziraat Vekili ('P\'ap vermı13tir. ~ 

( lı::tima : 2) 

ı a:~. - .Seyhan 1lC"bustt }fp hmet Dnaldı 'nın . 
. \dana'dıı kurnlması kararlaı:ıtırılan radyo istas
·'·onu lıakkıııclaki Dcvlrt V ckilinclrn si fa hi sun) i '. 
( fi/ 133) 

1 Umıımi ll VC'tiıı 16 . ı . HJ5G tarihli 2-! nrii 
lnikadmcla Drviet V<>kili C('vap vcrmi~tiı·. 1 

(tr;1iıııa : ~ l 

ı :3-ı. -- Buı·sa .l\IC'busu Agah Erozan ' ııı, Türki 
.ve'd(' bölge ('Sa sına nı üstenit (:ocıık ölüııılm·i ista
tistiklrrinin ll(' ı:ıekildo tanzim edildiğitır dail' 
SıhhM ,,,. tı:tiınai Muı:ıvrnM VekHindrn ııifııhi 
~mali (6/]34) 

l Umumi n eyetin 1 !) . XİJ . 1955 tarihi i 16 Jl('l 

Inikadıncıa Sılıhat Vrkili epvap ,·crmişti~·.J 
(İı:tinı:ı : :! ) 

18ii. - :\lanisa :\lobn,;u J\'luhlis Tüına.r 'ın. k 
tanbnl, lzmil" vr Ankara'da coreyan eden G ı;;ytıAıl 
hfıclisclcri nMic0sindr yakalananlada serbest bı 
ı·akılanlaeın ıniktaı·ıııa, sn<:lal'ın kanuni Hlsıflıu·ı 
il(• Ürfi ldar<' mahkrıncMrinr intikal eden do.,;~-a 
;;ayumıa, bu işlrrlr ka(: mahkeme vr hftkimin ınelj
gul olduğun;ı dair Baııvekild('n ~ifahi su'J li 
(n/ l::lf> ) 

11 ' nıuıni llr.nıtin :!0 . 1 . 1!):)6 tarihli ~6 r.cı 
tııikaclıncla Baf!V<'kil adına Milll Nlüdafaa Vekili 
r rvap \'rrıniştit·.j (İ<:tiına : ~) 

ı :36. - Malaıtya. .Mebusu Melunet Zeki Tulu
na:v 'ın, :Malatya Valisi:nin 'belediye SE'<}İmİnE' ta 

kacldri1m eden güııılıeı'deki faaliy~ıine dııir B~vr
kilden şifa!hi suali (6/1'36) 

f LJiınnmi H0y~in 19 . X J I . 1955 tarihli 16 ne ı 
Jnikaclında DaJlıiliye Vekili rova.p venıni~ir.J 

(İçtima : 2) 

137. - .Malatya .Ylebusu Aılıınet .B'ıı·at 'ııı, Ma
lart,,·a Valisinin b('lediye srı:imine takaddüm eden 
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günlerde-ki. ta.alıiıyct,iıw ıııiirtedail' Ba';'\'l'kildt-n ~i 

fahi suali (6/137) 
[Umumi Heymin 19 . XII. 1955 tarihli 16 ncı 

inikadında Dahi li~-e V ek!il i CC'Yap n•ı•ıniştir . J 
(J~tima : 2) 

138. - Tokad Nfebu~u Ömer Sunar'ın, Al
mus Barajı iınşaaıtı ilP Niksar ovasınm kuı·nıtul

ması vr sulanıması i~;~inin t956 sC'nesi iGinde i'halP 
roilip edilrmiyooeğinr daiı· Nafıa Vekilinden şifa

hi su ali ( G/138) 
1 Umumi Heyetin l9. XII . 1955 tarihli 16 ncı 

tnikadmda NaJw Vekili C'evap ,-prmiştir.l 
1 (İ~timu : 2) 

ı39 . - Malatya M~bmm Mehmet Km-tal 'ın, 
:\ialatya Brlediye sC>çiınind(' ccreyan eden hadi

se-leı'C dair Başvckilden ı;rfaihi suaJi (6/139) 
tUınuıni Heyetin 19. XIJ. 1955 taı•ihli 16 ncı 

tnikadmda Dahili~(' Vekili cevap ,-el'nıit'jtir.l 
(İçtima : 2) 

l4.0. - Kars Mebusu 'l'uııguıt. Göle 'nin, i·stifa 
eden bir ha'kim hu!kh.-uıda kaziyei muhlkeıne haline 
gelmiş bir kararıın infaz edi:hneımesi sebebine da
ir Ad.liyıe Ve'kiEnden şifa'hi ~uali (6/140) 

rumumi Heyotin 19 . Xll . 1955 taı'ihli 16 n<'ı 
İ nilkadında Adli~rC' V (jkili ceYa.p ''C'l'IUİ~ir.] 

(İ<:tiına : 2) 

I.J:L - 8indb Mcbusu uı·i SN·toğ·lu'nun, 

Ankıara 'da açılması kararla.,.'ltırılmış olan Yiilksek 
1k:tisat w TicarC't Okulunun bugüne kadar t~d
risn<ta ha>jlıyrumaması Y<' Ankaı•a Eı'.kC'k Telmik 

ÖğretmMı Okulu talebelerinin dersleı•e girmeme
leri seboplerinf' dair Maarif VC>kilindC'n şifahi 
::mali (6/141) 

lllimum i Hcyıetin 5 . X ll . 1955 taı·ihli ı O ıı('u 

İnilkadmda Maaı'if V~küi eevap ,·crmıiştir.l 
( lı~tima : :!) 

l.J.2 . - ~lar-ığ Mebnsu ŞPYki Yazınall 'ın, sa
hiıiC' uzak hölg-eJcrden i•hracedilen ınaderılıerr 
prim ve-rilmesinin düşünülüp dül'!i:inülımediğ•iıw 
da,ir lıktisa~ vP Ticaı·pt VPkilindf'!l1 ıjİfRhi ~mali 
(6/142) 

!Umumi Hey~tin 21. XIJ .1955 tarihli 17 n<"i 
lnikadı nda tkti~a1: 1·r TicarM V l'ki•h rp,-a r> ver
miştir.! (1~ima : :2) 

143. - KoNtel i MC' bu su C'€'mal Tüziin 'ün, kim 
.ı;rsiz GO<'rtlklm· vp dilenciler ha1dnnda Adliye. 
Dahiliyr, :\laarif VekillıN•indC'n şifa-hi suali 

(6/ 14.3) 
[Umumi H<'y~tin HI. XII . 1955 tar-ihli 16 ncı 

Inikadında ~\dliye, Dahili,Yl' \'(' Jılaarii V ekilieri 
eovap vemıiştir.] (İ';i:İlma : 2) 

1-±·t - İzmir Me'busu Pcı1:m· Arat 'ın, Anka
ta 'da müntıeşiı· Son l-bvadis gazı.>tesinin 21 Ka
sım L955 günlü nüshasmdaıki «İlkdkulda da si
~a.se-t» ha~] ılklı yazıya. dair Adli.ve V C' Maarif V r
killerinden şifahi ımali (6/144) 

!Umuımi I-:Ieyet:in 21. XH. 1955 tarihli 17 nci 
İnikadml(la AdliyC' ve Maarif V('l]dlleri cevap ver
ıni~ir.) · (İçtima : 2) 

145. - Di~arbaıkv· .\I~bı!sn Mıl'Stafa Ekinci ·_ 
nin, Dahiliy<> Voolinin 20 Ekim 1955 tarihindr 
askeri ıbir u~,aık.la Diyarba:kır 'u. girtmesinin se
bep lerine dair DahiliyC' V(jkilinden ~ifahi suali 
(6/145) 

1 Umumi UC'tyetin :!3 . Xll . 1955 tarillıli 18 nci 
hı:ikadmda Dahiliyr Vekili cevap ,-prmiştir.J 

(İçtima : 2) 
1-lti. }fıılatyıı i\lı'husu Nuı·i Ocakeıoğ-

lıc 'ıınıı. -J.:2:l7 w .>-t-!-0 sayılı krınuııhır:ı g;öı·r 

ıııeHHıı·lıınlaıı bf>)-aıınanw alımp alınmadığına 

\'C' ııwmuı·Jada müstahdeıııiC'ı'iı1 tC'rfilrr'i İ<:in 

ll( düşii : üJ<lii.ğÜllf' daiı· 11aı:;Yekilclen Şifa hi 
~na li. ( n/ 14-6 ı 

1 Pnnııni ll e~· ı>tin ~ı . X Il . Hl:i:J ta ı·ihli ı~ 

ıwi lııikadıncla salıibi gpı·i alclı.l ( t<:tiımı : :2) 

( 1<' : 3:3 ) 
ı -17. ('onıııı JL<•Iınsu K<•ıııal Biheroğ-

Jıı 'ıııırı. ıııahkeıne başkiltip \'f' nıuaYinleı·i ilc 
;~,:ı hıt kfıt iplt'ı·iıw fazla ınesııi \'C yrpranmala
•·ına lwr5tiıl< olmak üzeı·p ÜCI'f't YC'Ya tazmi-

ıı:ıt I'<'J'ilııırsiniıı dü<;;ünülüp clüşüııülmecliğiıw 

ılniı .\dliy(' ,., :\l:ıli~·p Ye-killeı·in<leıı şifahi 

snali (fl/147 ) 

ll.ıın ı ıııi llr.'' l ' 1İıı :!ı .. ·.ı ı . 19.);) tı:ıı·ihli ı7 

ııei lnikııdırıd:ı .\oli~-c·. :\laliy0 YPkillrri cevap 

nı·ııı i~ti ·. j ( İ<:tiınn : ~) • 

ı~s. 1\an.. :\lı'lıu~->u ~lPiıınC't llazer'in, 
, · nıı g-ün 1 rrdc• i da ı·p YP z:ı lııtıı. fııııidel'i a rasm

,ı, , yapılan ıınkil ·p tfıyiııl<'ı·iıı sc•hrpleı·inf', 

i!-:taııhııl'ıl:ıki Yazill'lrl'iııdpıı lın<;ıka .nı·lrı·e tfı
~ · iıı olnıııııılnı·i:ı lıfızı knynınkıınılann vekalet 
( • ıııl'i iw alıııııııılıll'lıını !i / 7 Eylül hildiseleriyl<" 
;ıliik ~ lıulııııııp lnılıııınındığ'11la ,.C' hn yiizdC'ıı 

i's1aııbnl \'nlisi lwkkıııda lıil' ıııuaıne],• yapılıp 

~ npılm:ıılı ğ· ıııa d:ıiı Dahilirr \rp]\ilinılrıı şifa hi 
'it ;: ıl; (tij 1 tK J 

ll ' ııııııııi ll t·.ntiıı :!(i . Xl ı . Hlfi.) tal'ihli ı!ı 

l ! t·ıı iııikııdmdıı Dahiliye \ ·ekili eeYap vermiş

til' . .':nımk Oedik koınıştn.l dçtima : 2) 
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H9 · Kaı·:; Mehusu l\Tehınet ffazer'in, 

son beleeliye src:inılrl'inde istifa ctııwılen auay
lıklaı·ını koyan l't> sec:ilı>n ıııemur ve müstah

deınleı·in uııvanlariyle lıaııgi par·ti adayı ol
duklarma ve belediye · ilzahğıııa seçilen İller 
Bankası L'muın Müdüı·ünün duruınuıuı dair 
.İ\dliyP w J>a h il iye \~ rkilleıi.nden şifahi su ali. 

(6/149) 
[l7mumi lfeyrtin 26 . XII. l9G5 tarihli 19 

ncıı lnikadıııdıı Dahiliyr. _.\dliyr Vekilleri ce
Yııp vermişti ı·. J (İçtima : 2) 

l:JO. - ~eyhan Mebusu Sinan 'l'ekelioğlu'

nun, Adana 'daki Şehit· Oteli noksanlarının 

bugüne kaclar iknıal edilmemesi sPbeplt>ı·ine 

clah Dahiliyr Vekilinden şitahi smıli (6/150) 
[Umumi lfeyetin :2!1 . Xff . 1955 taı·ihli 18 

JH•i İnikııc1ıııda Dahili:ve Vt>kili cevap vermiş
tir.] (lc:tinıa : 2) 

151. - Seyhan Mebusu Sinan Tl:'krlioğlu'

nun, hi.lfımuın memur, dul, yetiın, emt>kli. ve 
h<ıı·h mfılı"ıller·ine Aralık ayından ha.<;ıka Ü<'ak 
ayında ıla hiı·eı· ııHıaş ikranıiye .Yrıilıııesi hu
susunda ne düşünüldiiğüıw !lai.ı· Baı;w{'kilclen 

~it:ahi. su ali. ((i/ 1 fi]) 
fC'muıni Heyetin Hi. 1 . 1056 tarihli 24 ıwü 

lnikaclıncla Başvekil ııclın:ı Mııli.re Vekili cevap 
vermi~tir.j ( l<:tinıa : 2) 

Hi:!. - Knşrhil' nlelıusu 'l'alıiı· 'I'aşt>r'iu, 
Emekli Randığı Kanununun :39 n<•n nıazl<lesi

n'İn değiştiı·ilip değiştidlmiyec{'ğinC' ve Oenel
ktmnay eski lkind Tiaşkanı (kp;enerıı 1 Ze

kfı.i Okan 'ın emekliliğe sc1·k edilmesi ve ye
niden hizıııete alınınıısı sebebi.ıw daiı· HaşYekil 

vr .Milll .Müdafııa Vrkilinclt>n şifahi suali. 

(6/152) 
[Cnıuıııi lfeyetin 20 . J . 1956 taı·ihli 26 ncı 

!nikadıncla UevlPt, l1illl :\1i:idafan Vt>killeri 

c•e\'HP l'eı·nıiı;ıtir.f (İr,tinıa : 2) 
Jij:J. · )[anı<ı. ~\Jehusn )1azlııır Özsoy'uıı, 

Elbistan n Oöksuıı ilceleı·i h:me sulan in
şaatına <laiı· DHhiliyf' V<•kilinclen şifahi suali. 

(6/153) 
[Uınuıııi lley<'tin ı . ll . 1!l5(i taı·ihli :n nd 

inikadında Dahiliye V{'kili cenıp l'er·miştir.] 

(İc:tiıııa : 2) 
154. - Bnrdul' ~Lebnsu :\fehıııet Özhc.r 'in, 

Bm<hı ·· vilfıyrtindeki Nöğüt ve Keıı1 <>l gölleri ilc 

lfamak w ~{'ydilC'r· hataklıklal'lnın kuıutulına

sı i~ine ılaiı· ~afın Vekilinden şifahi suali 
(6/154) 

ı 
[Umumi Jleyetin l6 . 1 . 1956 tarihli 24 

ncü İnikadmda Nafıa Yrkili <:rYap \'rı•miştir.] 

(İr:tinıa : 2) 

155. - l•:lazığ .Melıuısu .M. ~evki Yazman'ın, 
yahaııcılaı1n Fırat'ın Şarlnna seyahatlerini ayrı 
hir müsaadeye tfıhi tutan Kaı·arnamenin değiş

tiri'lmcsi hususunda ne düşünülclüğüne daiı· J>a

hiliyr Yrkil:inden şifııbi ~mali (6/155) 
lGmumi Heyetin l . Jl . 1956 tıırihli ;31 nc-i 

lnikadında Dahiliye Vekili C'cvap vrrıniştir'.j 
(l(:tirna : 2) 

J56. - Hiz{' l\Lebuısn Kemal I~alta'mn, Yuna

nistan'ın Tlüki.iınetimizden istediği teminat hak
kında gıızrteleı·de intişa ı· eden ha vadisin doğm 
olup ulmadığına <laiı· Haeic·iye Vekilinden şifa

hi ı-mali (6/ 156) 

l Umumi Heyetin 1 :ı . ır . 1956 ta ı-i hli :ı6 n<'ı 
İnİkadında Haı·ieiy<' Yekili (·evap wnniştir.J 

( t ı;:tiına : 2) 

157. - Bursa )Lebusu .\[i.ifit l<Jrlnıyumcu'

nun, DPnizl'ilik Bankası 'l'ii.r·k Anonim Oetaldı
ğının Jıang:i tııı·ihtr knYulcluğuna, hisse ııenctleri 

ile kfı:· vp zanır miktaı·ına, personC:'lden kaç ki
şinin tcnsikat suı·etiyle vazifrsine nihayet veril

diğine ve yPrlrı·ine ııe kada!' yeni müstahdenı 

nlındığıııa ve son zamanlarda yolcu taı·ifelt>ı-ine 

yapılan zamların yüzde miktarı ile s<•heplerine 
dair ~lünakalilt \'!' .Haliyr YPkilleı'İnclPn şifahi 

suali (G/ lf>7) 

1 U mu mi ll ryetiıı 20 . J . 1956 tal'ihli 2() ıwı 
inikadında Müııakalftt, Nfaliyr vd<illeıi cevap 
vel'miştir.j ( 1<:tiırı a : 2) 

158. - Bolu l\lcbusu Ltıtti Oğultürk'iiıı, 

okul vt> onlu hijiycn "'' tüberküloz duı·uınu ilc 
ın em le kt>tiınizcle ki tü lıel'küloz vr bijiyerı dı; ı·u

nıuna dail' }[aaı-if. 1Jilli }lü<lafaa,' Sıhha't 1'<' İ<:

tiınai .\[uavenp1 vekillerinclPn şifahi ~mali 

(6/158) 
[Umumi lleyetin 20 .- [ . 1956 ünihli 2G ncı 

inikadında ll-faınif, Nıbhat, ,\lilli ,\1üdafaa ve

killrri <·evap vrrmiştir.j (1r:tima : 2) 

J59. - !-\pyhnn }Jebnım ~iııaıı 'l'rkPiioğlu'

nun, 'l'iü·kiye vr Yunanistan'da mübadi,J olduk-

1 an hal dr nı iibadelc edilmiyenleıin nerelerde 
terk edildiklrriııe, Lozan Muahcclt>sinr göı·e 'rüı·

kiye ve Yunanistan'da lm·akılan etabli Tiid< ve 
Rumlarla Gaı·hl - 'l'rakya'dmı nwrııleketiınizc il-
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tica edenlerin miktarına dai1· Haı·iciyr Y<'ki
linden şifahi ınıali (6/ 159 ) 

f Umumi Heyetin n . 1f . 1956 tar:ihli 3G net 

lııiıkadında Hariciy<' Yrkili reYap vermiştir. , 
( İ<:tinıa : ~ ) 

]60. - Diyal'bakıl' ~'lebmm Halil 'J'uı·gut 'uıı , 

Dicle Nehrinin yüksclınesi noticesinde tehlikeye 
maruz kalan Bismil .kazası halkıııın mal ve caıı 

emniyeti maksadiyle ııe gibi tedbit'ler alındığına 
dair N afı.a Yekiliııden şifa hi sua li ( 6/ 160) 

fUnıumi Heyetin J . ll . 1956 tarihli :11 ı ı <'i 

!nikadında Kafıa Vekili eevap wı·nıiştil'.J 
(!çtiına : 2) 

161. - <+aziant<'h ~febnsu Nüleyınaıı Kuran
el'in. ]950 yılmdan bugüne kadar· su işlrri, köy 
i<:ıne sulaı"l. limanlar YC deınirynlu inşası, il w 
köy yollaı·ı ü:in sarf eclih•n pm·anın mikta.r!ıı;ı 

ve terı1ıik hicho . e1 ektı·ik olarak hangi baraj 
ve santı·ale başlanchğına dair· Xafıa Vekiliııd<•ıı 
şifahi su ali (G/ 161 ) 

[Umumi Hcyetiıı :JO . 1 . J 966 tarihli 30 ll<'ll 

inikadında geri aldı. F: 52 J ( İGtiına : 2) 

162. - Kaysrı ·i }Lebusu İ-Iakkı Kmınel'in. 
köy ~nstitüler.i mezunu öğretıneıılcl'in nuığdul'i 

Yl'tlerini telafi iQin biı· inhbak kanunu layihası
ımılıaııt•Janıp hazırlaıınuıclığ·ma <lair Xlaaı-if Ye
kilinden şifahi suali (6/l62) 

(Umumi Heyetin 25 . TV 
nl'i !nikatlmda sual diiştii.] 

1!)5(} tarihli G7 

(İc:1iıııa : 2) 

16:~. - 1\fuş Mebusu ~emsi Ağaoğlu 'nun , 
Muş - Patnos yolunun bu sene inşa edilip edil
miyeceğine, Muş vilayetiııden geçen nehirlerden 
ve Kao; Gölünden istifade edilmesi.lıususunda ne 
düşünüldüğünc dair Nafıa: Vekilinden şifahi 

suali (6/163) 

fUıınmıı llryetin 1 . ll . 1956 tarihli :n nci 
lnikadında Nafıa Vekili <•.evap vermiştir.] 

( İçtima : 2) 

16~. - Tuneeli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Amerikan yardıınından vetilen kamyonJarla bul
dozer i~ makinelerinin kullamlma şekli hakkında 
Milli :Müdafaa Vekilinden şifahi suali (6/164) 

tU m um i Heyetin 25 . lV . 1956 tarihli 57 nci 
Inikadında soru düştü .] (İçtima : 2) 

16fi. - :'l·fanisa ~Jebusu Ililanet .Bayur'nn, 
ortaoknllara oa konulaca~ı söylenileıı din ders
leri hakkında Maa rit: Y ekilinden şifahi suali 

(6/165) 

f l"ınuıni Heyetin 28 . III . Hl:16 tarihli 50 nci 
İnikadmda Maarif Ye k ili adına Devlet Y ekili 
ccva'P vcııniştiı .J ( İ<.ıti:ına : 2) 

166. - }laııisa .:\IIebusu Yunus Muaınnwr Ala
kant 'uı , tütünde kilo başıııa verilen prinıin han
gi esa'> ve pı-cnsiplerc göre hesapJanelığına dair 
İktisat ve Ticaı·et Vekilinden şifahi suali (6/166 ) 

1 Frnuıni Heyetin 3 . U . 1956 tal':ihli 32 nci 
1nikad ında !ktisa t ve Ticaret Yekili cevap ver
mişti ı•. ; (İçtiına - 2) 

167. - ::\Janisa :'1-[ebı.um Yunus :Muammer Ala
kant'ın , H15;) yılı ilkbaharında B ge 'de so~uk
tan zanıı· gören bağcılara luedi açılıp a<,:ılnuya
cıığııw ve zirai sigorta tesisi hususunda ne dü
şünüldüğüne clail' İktisat vr Ticaı·et Vekilinden 
~ifahi ı::nali ( fı ; t67 ) 

1 Umumi Heyetin :3 . li . 1956 tarihli 82 nci 
tııikarlmda lktisat w Tieat'et Vekili cevap veı·
miştiı·. 1 ( !ç:tiına : 2) 

' 1 68. - 'runee 1 i ,\-Te bu su Aı·sl an Bora.' ımı. 
Tuııecli vilaycti okul ilıtiyacmın temini husw;uıı 

da nP düşünüldüğ1ine dair Mam·if Vekilinden 
şifalıi ımali (6/168) 

f Uınumi Heyetin 2.! . IY . HHi6 tarihli 57 nci 
tııikaıLnda: soru düştü..] (İc:tima : 2) 

169. - İYnıir }febusu Ncbil ~adi AJtuğ'uıı, 
1 Ka ·ıın 1955 tarihli Yeni Asır Gazetesinde in
tişar eden «l'ekııik Üniversite giriş iıntilıanlat1» 
na dui• · ~Tazı hakkında lllaaı·if \rekilinden şifahi 

snali :G/169) 
[t!'·nımı Tfe~retiıı 3 

tnikad•nda ~.oru düştü.! 

n . 19[)6 tal'ilıli 32 npi 
( tçtimaı : 2) 

1 i O. - :\>!uğla Mcbusu :0eyyat l\Iandalin~i'
nin. A vrup:ı.. .Ai om l!:ıı.erji.si Teşkilatı hakkında 

ne clü:~ünüldüğüııe dair Haı·il'i,ve Vekilind!'Jn şi

l'ahi <ıııah (6/170) 

fl'ırıumi Heyetin 13 . II . l%6 tarihli 36 ncı 
tnika.dındn H ariei~·e Yekili eevap vcımiştir.] 

( İçtinıa : 2) 

171. - :;;eyhan :.\lehusu !'4inmı 'rek>'lioğlu ·
nun, ı toların kaı·aborsaya intikalinin önlenmesi 
ve dö>ü: kaçı:ıkc;ıJarınııı ölüm cezasına c;:arptırıl

ınası !ıususlm·ında ıw düşünülclüğüııe dair Adli
yP Ye ·Mali~'C Vekille!'iııdeıı şifahi suali (6/171) 

1 Uııı um i Heyetin 1 . ır . 1956 tarihli 31 Mi 
İnikaılında. l\laliyC>, Adliye Vekilieri cevap ver
nıi,1h·.ı ( İ~tima :2) 
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172. - Seyhan :.\ü•bwsu ~iııaı1 Tekelioğ l u' 

llllll, ıı1emleketi1niziıı Henelik yemlik saı·fiyatı

ııııı aı·pa l'l' yuiaJ' o lııı·ak kaı: toıı •ıiduğııııa. 

193:) H('llNÜ iı:iııdt> .\.ıı wl'ika'd aıı Hatmalman 
yr>ııılik a1·pa n ,· yulafııı nıiktaı·u.a dniı· Iktisat 
H 'l'iral'd \" ekili ııd f'Jl ~it'ah i su : ıli (Ö/ 172 ) 

l Uınuıni He,vetiıı 2K . lll . 195(:) tarihli 50 
ııei !ııika<lııırl <ı Ikti sat vı· Ti ea ı·e ~ \ 't>ldli c(•vap 
l'c ı ·ıni~tiı·.l ( İı:tima : 2) 

17:3. - Oiya!'bakır ~ldJusu Halil 'I'u ı·gut'

uıı, l)i~-a ı·bakı ı· ,. ilüyctini n lı:lzı kaza! a nııı bir
lı>fjtireıı yolun .n.ıpılımısında şiındi y<' kndın kaG 
linı ~<;arf <•ılil<liğiıır 1 e lmgi.inkü durıınıuna dair· 
~ııfıa \'ekiliııd en şifahi :mali (6/ 17::ı ) 

[U:ıımıııi Tl<'yet iıı :3 . ll 1 ı:L)(i tad.hli 32 
ııd luikadıııd a sonı di.iş'tü.ı dı.:tima :2 ) 

17·+. - İ:-ıtaııbul ~I f'b nHu fo'ünızaıı 'l'ek il 'iı ı, 
lıususi lıtiiı•sspı;cll'l'dc ı.:alışaıı ıı1enıu1· I' C ıııüsta·h

deıııleriıı ht.•ı· hangi bir surrt)p l:anuni temina
ta sahip ıılahilnwlrı·i hususunda w· ıli.işiiııiitclü

ğ-ii ıı e • l~i :· < )alışııı a \ -e kili.ııdeıı ~i fıı'hi snali 
( (i/174) 

[ Uııt u ıııi Heyetin 1 . ll . 19fi6 tarihli 31 

ıwi İııi luıdınd'a ('alışma Vekili <"evap H'l'nıÜ;-
ti ı·. J (1 (:tima : 2) 

173. - ,\lu~ .\J ebusu ~rfik ()ağlayan ' ııı. 

sağ lı k ıır<'nı uı·l ar·ııı 1ıı nı evcudnna, ta lu; i 1 deı·('Cl·
lı•ı'İııe ııazaı·aıı bıdı·o dumııılarıııa ,." tahs il 
ııı iidd etlı> ı·iniıı biı· miktar da'ha uza'blması hu
susunda m· düşünüldüğüne dair· Fiıhhat V<' 1(:
tiın :ı i .\lu al"eııı>t VPkiliııd e ı1 sifahi HLııtli (6/175 ) 

ıcıııullli lfeyetiıı :3 . LI . U13ü tarihli 3:2 
ıwi fnikadıııda ~ılı that V ekili eenıp vermiştir.] 

( tı:tinı a : 2 ) 

176. Zoııgu tda k 1Iebusn ('pıııal K ı pı ~ aı, '_ 
ın, ~l adPıı 1\ anuııunmı 157 nı•i nıaddeı;i ger<'
~inee hazırlananık tktisat ve 'ricaı-et Vt· kalei i 
1'rşkilat Kanununa eklenmesi icabeden kadro
ya clai.ı· İkti sat H Tieaı·pt \rekilinarn 'iifalıi 
sn ali ( 6/ l 76 1 

ı Unmıni HPyl'tiıı 28 . 1 II . 193G -tal'ihli 50 
ll\'l tni luıdıııda lkti ı;ııt ,.<' ' l 'ieııt·Pt Vı•kili ceva 1 ı 
1·eı·ııı i ş tiı· . ı ( lc;t i nıa :~ ı 

177. - ~lııl:ıtya ~lı·lıuı;u .\ıııi Oı·akı· ıoğln '

ııtlll, arı<'llığıtı iııkişa [ı iı:iıı ııe g·ibi tedlbirh•r 
alı ııdı ğ1ıııı dai ı · 7:inıat \' <"i<illııdrıı ~ifahi Ruali 
(6j l77 ) 

ı Cmunıi f-T<'yrtiıı ı:J . 1 f J!l.iG 1al'ih1i 3r; 
flf•ı lııi kntlıııll:ı ,.;o ı ·ıı dii~1ii ] rf<:1iııııı 2 ' 

• 
178. Tunceli 1lob mm Ar!-ılaıı Uura'nııı. 

zn lı i tan n .Askel'l ~[eııwrlaı·ın ~faaşlaı·ı lıa k 
kııır1aki 0GG1 · ve G342 sayılı l~anunlaı· hükiiııı 

lel'İııdeıı i.sti f: ıc1{' dıniy{'n biı· kısını nıütaihass1s 

tıılıip nllıa~·hıl'llı da 'bir üst drı·crr maaşa yük
SPltillı'ıclef'i lınkkında ıı e düşüııülcliiihinc dair• 
:\1illı .\Iüdafaa \ 'rkilinclcn olan şifahi suali 
( 6 117H l 

ıt · :ıtuıı ıi Heye•tiıı 25 . IV l9&6 tarihli 57 
ıH:i fnikadıncla soru düştii.l ( İ<:tinıa : 2 ) 

179. -· Kırşehir ı\lebusu Tahiı· 'L'aııeı· 'in, 

lı:tiııı~ıatı Uıı1Un1iyc• Kanuııuııuıı sıu·eti tatbikı 
hakkında yapılaıı trbliğin ne gibi bir sebep ve 
zal'llı·et altında yapılclığTıHJ daiı· Dahiliye Ve
kilindeıı ~ifahi ı·mali (G/ J79 ) 

[Uımuıni flcy<> tiıı 13. ll. 19SG tarihli ;Jfi 
ıwı lnikadıııcla Daıhiliye Vekili revap veı·mi~-
tİl'.ı (lqtima : 2) 

180. Ilatay ~I ebusu Şekİ]J lna l 'ın, J.95G 
yılı başından itiba1'en bryannanır 0sasındıın 

( :eliı· V(•ı·gisine ti't'IJi tutulan esnafın clueuıını 

ile bazı nıükellefler·e muafiyet resisi 't.• gcqi ııı 
lıadlerhıin yeniden Plf' almması lhwmsla ı·ı nda 
ll\' düşiiııiildüğün(• dair Jfallyr Vekilinden ::;i 
f~alı i ~mali (G/ 180) 

[ Umuıni IIcyrti ı1 1 :ı . fl . 1 93fi tn ı·ihli 36 
ıı<·ı tııikaclııııla i\faliyP Vr'kili cPVap v('ı·miştiı·. ı 

(l~tima : 2 ) 
181. - ran Melnısu Hilmi Durnıa ;ı:'ın, Bcıı 

<.limahi hidro - elektriği projesin in ikmal tal'i
JıiııP ve ihalenin ne zaman yapılacağ·ıııa dair i'i a · 

tıa V<·kilinden şifahi suali (6/181) 
[Umumi H eyetin 12 . ll . 1 !Jfi6 tar·ihli 35 ıH; 

Inikadında sahi<bi gcl'i aldı. ı (İı:tima : :2) ( ,,, : :ı;·i 1 

182. Tı·ahzoıı Mehusu .:VIalıııı u1 ( ~o loğ lu ·-

nnıı, İstan hnl 'da Yerqi kaçak~ılığı ~eklinde eınlftk 
kom ii. ·:voıwulnğu yapan kimselerin ıneveut bulun . 
duğuna daiı· icldialal'ın doğru olııp olnıaclığ·ııı:ı 

clain l\Ialiye Vrkilinrlen şifa hi ~mali ((i j l S2) 

lCınıımi Heyetiıı ıa. u. 195()- ~8. ın . 195U 
tarih li 36/50 nci t nikaclmda )Jaliye \ "ekili eeYap 

\·c ı·miştiL ] ( İr.:tiına : :2 1 

183. 'rokad Mebnsu Ahmet C:üı · kaıı 'ın, 01·-
taolnıllanla elin del'slel'inin ne za.ınaıı okutulu. 

cağıua <la i ı · Maa ri r V ckilin<len :-ıi fa hi suali 
(6/lS!Ji 

l Umumi Heyetin 28 . lll . 1!)56 tarihli 50 ıw.i 

inikadında Maarif Vekili adına Devlet Vekili 
ernıp rrrnıi~tir. J (I~~ ima : 2) 



• 

184. - htanbul :.\Jebmnı ~:ı ka ı· Tan ı · ı·'iıı. 
Hirfaıılı Uarajı hakkında ~5 Ü<•ak I 9:i6 tcıı·i !ıl i 
Düıı;\'·a Gar.etesinde inti~~u· eden yazıya da i ı· :\a · 

l'ıu Vekilinden şifahi suali (6/ 184) 
lUnıuıni Hcyctiıı 13 . n . Hl56 taı·ihli 36 IH'l 

lııikadında ~afıa V ckil i <· c,· ap n•rııüş1 iı · . ı 

C1<:tiına : :2 
185. - Trabzon Mebnsu .:\lahınut (loloğıu· . 

nıııı Karayolları Bölge müdürlükleı·iııd e ~- e,·· 

nıiycli olarak hüı ·o hiY.ınetleriııde <:tışan nıy,ife
lileriıı dunmıuna dair Naf'ıa ,-c <.~ ıılışıııa Vckil · 

.!erinden ~ifahi .'Uali (6/ 1H5) 
lVmumi Heyetin 13 . ll . 1!156 tarifili :~6 ııe ı 

lnikachnda Çalışma , Nafıa Yekillrı · i e r nıp n•ı·· 
miştir. J (l~t ima : :2 ı 

186. - Uiresun .Mebmm Doğ·aıı Köymen ' iıı 

"i\1akbnlc Atadan 'ın cenaze nıcı·asimiııd r Yuku
bulan alkış hfirliscsinc dair Adliyr ,·e Dahiliye 
Vekillcl'inden şitahi s-ı,ıali. (6/ 186 ) 

l Unmmi Heyetin 16 . L , .. 1956 ta ı·ilıli 5-.J. ncü 
İn i kadında salıi'bi g·eri aldı. i (İ ~tima : ~ ) (1<' : 6~ı ı 

187. - Gümüşane Mebusu ı:la.bri Öır.can Saıı ·

ın, Din derslerinin ilkokullarda nasıl bir progra 
ma. göre okuiulmakta olduğuna ve ortaokulların 

hangi sınıflarmda nasıl bir ınüfredatla tedri-ı 

edileceğine dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/187) 

ruınumi Jlcyetin 28 . lll . 1956 taı-hili :)0 ııı·i 
lnika.dıııda l\laari[ \'ekili adınıı Drl'le1 \ ' ekili 
cevap nrıniştir. J ( tı:;tiıııa : ~ ı 

188. - Seyhan :He bmm )J ehmet Ünal dı 'ıını , 
Adaııa 'da bir ~rüksck iktisat ,-c ticaret nıektcb; 
ao;;ılması hnsusuııda ne düşünülclüğün r dair -:\la 
arif Vekilindcıı I)İfalıi ~mali (6/ lHH) 

lUnmmi Heyetin 28. lll. Ul56 taı· ihli !10 ııı·ı 

Inikadında J\Jaarif \'. adına Dt•dci Vekili ı· cnıp 
\'Cııniştir. J (tçtima : ~ ı 

189. - 'l'nııceli .\lcbusu Arslan B<,I'H 'mn. 
ı947 yılında Clarptaıı rski ycı ·l criıw dönen vn · 

1andaşliıra verilen buğdayla.ı · iGin tahak'..:uk et-
1 iri!eıı horç;laı·ın affı ve tahsil cdilenlel'itt tl c İlı 

lll'Sİ hususunda lıiı· teclbiı· düşünülüp dü~üniil 

ınediğinc dniı· lkti::;a1 vt' 'rit·aı·et \'(' :\1nl1~ t' n '· 

killcı·iııdcn şifa hi su ali ( G/ ı H9 ) 

[Umumi Heyetin 25. 1\' . ı95G tarihi ; :ı7 nci 

tııikadında :mal düştü .! ( İ<:tiınrı : 2) 
190. - Kaı·s .Vicbwnı Kemal Güvcıı 'iıı. Ka

ğızıııan - Tioı·asaıı ve Posof . Aı ·clahaıı aı·asın 

ılaki .'' ollnı·ın ne sc•hcplr nrvlrt Yollaı·ı ııır~' ıı -
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ıııııa alııını at1ığuıa YP Kan(ııı 'rtnluca k..ızasun 

"\ğı·ı vilfıyetiıw lıağlıyn ca k biı· şose yap1lması. 

hususunda ıw tlüşünüldüği.iıır Jaiı~ \! afıa Veki 
linden şifahi suali (6/ 190 ) 

1 C nı um i JJeyPtin :?H . ll ı . ı H56 ta ıilı li :)0 

lll'i lııikMlında :\nl'ı ıı \ 't, kili ı· r nıp ve nııiştil'. j 

( İ<;tima : 2 ) 
191. - Diyal'bakıl' ~febusu Halil 1'n q:;ut 'uıı. 

J)iy a ı ·bnkll' Yil fıyl'tinin E ı ·gnnL ])ide, Harı i. Li 
<' <' ve Kulp kıızalaı·ıııı hiı·l cştiı·r ıı yolun yapıl 

ııınsınchı şimdiye kadnı· ka~ lira sarf cclildiğiıw 

ve lıugiinkü ılunınınıı a daiı· ~afı a Yrl, i lim1rıı 

~i fa hi sn ali ( G 19 J) 
j tTmnıııi Heyetin ~R . III . ı956 tal'i : ıli 50 

ııı • i Inikadında :\Ta l'ıa Vekili l'evap \'e ı· ııı ~ştir.] 

( İr:tima : 2 ) 

19~ . 'l'l':ıbzon ~1ebusu ~anıi Oı·berk 'in. İs-

tanbul'daki Pski Haı·biyr ~Trktebi bina n , ıuüş

h'ınil a tın ın s atı lacağı \'C' ya brl ediyeye rle \'l'r di 
! e ceği haklmıclaki şaiyalanıı (loğTu olup olm a

dığına ,·e yıktıı·ılan ~ipahi Ocf! ğ ı bin a lannın 

:' e riıw ınocle l'ıı bi 1' OnlneYİ yapılmas ı hususundıı 

ne düşiiııüldüğünr dail' .\lilll :\1i.idafaa ' '"kilin 

<kn şifıı hi :-nıali (fi/ 192 ) 
J l'nıuıııi Heyetin 4 . Y . !956 tal'ihli ül nci 

tnikadın<1a ~fi.lli :\lüdafaa V ekili eenlp n•ı·ıni~

tiı·.l . ( İçtiına : 2 ) 
ı!) : ; . - Trabzon :\1 ebusu ~anı i Orberk in. İs

t:ınhul 'da ı\skeri .i\Iüzeye tahsis c>clilecck bina 

hakkındaki Milli :'I.Ji.idafaa \ ' t' ~Taliyr ,·ekillerin 
drıı şifahi :suali ( fi ; Hl :~ ) 

ll' ınunıi Heyetin 20 . L\- . 19.5(i - ..ı. . \' . ı95(i 
1 a riJııi Fı7 · Gı m·i tııika<lında ~!aliye , .'ll i lli l\fii 

dafa;ı vPkiJipı ·i ('evap '' eı · uıi ştiı· .ı (İçtiı ıı a : 2 ) 

19--t. - Kon,vn ~l rbusu .'ll. Hüştü Cızal 'ııı. 

!9:'i:) yı lı h:iıı cle Koıı.nı Yi l aye til~d e k üçü kba~ 
lıaynmla ı·d a ıı k a <:ına c:i('ek aşısı ,vapıhlığma 

' t' aşının bozuk olıııasıııdaıı dola~rı tclc ı' olaıı 

hayvanlar i çin ma 1 sahipı e ı'İne taznıinat .- el'ilip 
v l' ı·ilıııcdiğiııe rlair Zirıın1 \rı>kilindcn olmı şifa . 

lı i suali ( 6/ l 94 ) 
l l ' ıııunıi HeyPtiıı 25 . 1\' . 1956 tarihli 57 nC'i 

l nika<lııııl n Ziı·:ıat \ '<'kil i <'t'Ynp Y('rnıiştir . l 
( İçtima: ~ ) 

ID.i. 'l ' nııec li .'lh•bıısu Halıı·i 'l'ur·gut Okay. 
g·i i n'i.iıı :-ıağlık işlerinin daha iyi trdviri içiıı 
:-;ıhhat ,.r İt:liıııa i ~1na\'ene1 \~ekaleti lıünye

sinı] P esaslı bil' ısiahat yapılıııasmııı <li.işi.inü 
liip ıl i i şilııiilnıı•(li~iıı<' dair ~ılıhn1 n • t(:tiı ı:a i '.\Tu -
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an net ,. ekilinden şifa hi suali ( G/ 195) 

[Cıııuıni Heyetin 25. lY. 1956 tar-ihli 07 nci 
İnİkadında sual düştü.] (İçtiıııa : 2) 

196. - Burdur Mehu:su Fethi ~)elikbaş'm, 

Zonguldak )fl'husu Hüseyin Balık hakkında tat
bik edilen muvakluıten .:\Jeclisten <:ıkarılmak ee
zasına ve t'munti Heyet mi.izakerelel'intle Da
hili Nizanıname hükümlerine aylnrı har-eket 
edenlerin tecziyesi hususunda neden ınüsamaha 
göst<'rildiğiııe dair 'l'üvkiye Büyük :M.illet Mce
lisi H.eisindeıı şiEahi ~mali (6/ 196) 

ı Uınuıni Heyetin 4 . y· . 1956 tarihli 61 nci 
Jnikadmda snal Jüştli.ı , (l<:tima : 2) 

1 !J7. - Tunceli ) 'l<'husu .Arslan Bora'ııııı, 

Tune<'li istasyonunun esaslı bir hale getidlnıcsi, 
telgmf ınuhabel'elı>ı':iıı.in temini i~in hatlarm in
şa ve ıslahı Ye viH'tyet ıııerk<'zi il<' kazalı:111ııda 

PTT binaları yaptırılması hususlannda ne <1Ü

şünüldüği:ine dair .:\lünakalat Vekilincleıı şifahi. 

ıma'li (6/197) 
l(:muıni Heyetin 2;) . 1\- . J95G tatilıli 37 

ııei İııikachnda sual düştü.] (l(;tinıa : ~) 
19H. - l:!:ı·zincan Jf<.'husu \'cysel Yarol'uıı, 

füıualiy<.' kazasım tren hattına bağhya<'ıı k yo
lun duruınuıuı (lair Xafuı Vekilinden şHahi sn
al takriı'İ ( 6/ I !)8 ) 

ı Umumi Heyetin 25 . 1 \' . 1 9.)6 ta ı~Hıli 37 
ıır.i İnikadıııda :\Tafıa V1•kili eevap vcmıiştiı·.ı 

(İQtima : 2) 
J!)!J. - Seyhan J\lPbusu .Enver Batunılu'ııuıı, 

pamuk firyatlarının ta tnı:inkfi r olup ol ınaclığ·ıııa, 
pamuğu kıymrtlemliı·nıe hususunda ne gihi twl
hirleı· alındığına V(' pamuk politikamıza <lair· 
iktisat n Ticaı·pt Vekilinden şifahi smıli 
(6/ L99) 

[Umumi H<.'yetin 4. Y. 1936 tar·ihli öl nci 
İnikadmda İktisat ve Ticaı·ct \~ekili cevap YH

miştir.] (lr,tima : ~) 

200. - Konya Mebusu 1-lidayei Aydıııeı·'in. 

Taş Ocakları ka~nuııu layihasının hazıdanoım;ı 

için ~alışınalara başlanıp haşlannıadığıııa dair 
Dahiliye ve İktisat ve 'l'iearet vekillerinden şi
rahisuali (6/200) 

[C"nıuıııi Ht•y(·tiıı ..ı..\~. 1956 tarihli 61 nr•ı 

nikadıncla sual düştü.] <fr,tiıına : 2) 
201. - Konya Mebusu llidayet Aydıııer'in. , 

zirai ve fidanlıklı <'eza evleı·i km·ulması husu
sundaki <;alışınalcıı·uı ne scıfhada olrlnğuıııı dair 

Adiiye vr Ziraat wkillri'İn<ll'ıı ~ii'ahi suali 
(6/ 20 1) 

ı Pıııunıi lll'yetiıı 2t\ . [II . 1936 tal'ihli 5JJ 
nei tnilmtlıncla Adliy<' V<'kili ervap vcemiştir.ı 

(i<:tiına : ~) 
~02. - 'l'uneeli )] ehusu A ı·slaıı Boı·a 'mu, 

'l'unc<.'li'mlr hal<•ıı l'aaliy<'tte bulunan 'L'oprak 
'l'evzi koıııisyonlarıııııı a,(kdiıw ve faaliyet tal'i
hinden lıugüıı<.' kada ı· topraksu~ çii'tr,ileı·e tevzi 
Pelilen aı·a;ı;iı n miktamıcı üair D<.'vlrt Vekilin
rleıı şifahi suali (6/202) 

ı Uınuıııi Heyetin 25 . IV . J95G tadlıli 57 
nci fnikadında sual dü~tü.J (İçtima : 2) 

20:3. - Bolu }lcbusu Se'lfıhaddiıı Baysal'm, 
Dt>vl<'t Oı·nıan .İşJetmeleı1nin kesim ''<' istif i~k
ı·ind<' <:alışan iş<:il<•ı·den alınan \'('rgilcı-iıı kaııu
ııa uygun olup olıııadığıııcı d ai ı· :vr aliy<.' V r kiliıı
<l<·n şifahi suali (6/203) 

['Pmuıııi H<>yetiıı · 23 . IV . 1956 tatihli 57 
nei tnikadında :\-1aliye Yrkili ePWtp V<'rmiştiı·.) 

(1(:tinıa : 2) 
20-J.. -'!'rabzon ~l<·huını Selahaddin Kan~ya

nız'uıı. Dil Akademisi hakkındaki Maarif \reki
Ji.ndeıı şifa hi sua li ( 6/204) 

llJınuıni Heyetin 4 . Y . I %6 taıih'li 61 ııei 
tııika<l.ıııda :\faaı·if VPkili <'<'Vap V<'nuiştiı·.] 

(İQtiına : 2) 
205. - Kütahya .:\lebusu .. Ahıııct thsan Gürsoy'

un, ııı<>ııı leketimizdt> hi ı· klasik okul ac:ıl ın ası lıu

susunda ne düşünüldi.iğöııe <laiı· Maaıif Vekilin
den şiEahi su ali ( H/ 203) 

ı Umumi U eyetin 2 . V ll . I H:JG tarihli 84 nci i 
tııikadında soru dii~tü.) (!<:tinıa ·: 2) 

306. - ~!ankın .. Mebusu Tahsin (Tyg·ur\ııı, 
lstaıılınl Yüksek !·~konomi ve Tieaı·ci Okulu 
hakkındaki .J.laarü V<.'kilinrlcn şifalıi •mali takril'i. 
(·(}/206) 

ı Um~ımi lleyeiin 4 . \r . Hl:56 tarihli 61 nci 
Inikadında sual düştü ı İçtima : 2) 

:W7. - Kırşelıiı· .i\lebwm Tahiı· Taşer'iıı, 

Avoııos 'ta 400 vatandaşa ait toprağm .ellerinden 
ıı lındı ğı ' hakkında Ulu.') gazetesinde intişar eden 
lutvadisin cloğru olup olmadığına dair Başvekil

/den şifahi snaJi (6/207) 

l Unııımi Heyetin 4 . V . Hl56 tarihli 61 n<.'i 
tııik<ıdıııda Başvekil adına Dcvl<>t Vekili Ş. Br
gin cevap vrrın iştir.ı ( lc:linıa : 2) 

208. - Kocaeli Mebusu Turan Güneş 'in, Teş
kiH1t ı I<; ·nsiyc Kanmmnda bir değiıjildik yap ıl-
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ına:;ı ıçın her hangi bir çalışmaya \'e hazırlığ:ı 

başlanıp başlanmadığma dair Adiiye Vekilinden 
iji fahi :mali (i/208) 

l Umumi Heyetin 25 . V . 1956 taı·ilıli fı7 nei 
lnikaduıda Aclliye Vekili cevap vernıi ·tir.] 

(İçtiına. : 2 ı 
209. - Bolu .Mebusu Ahmed Hatı'nın, mo

törlü nakil vasıtaları yerine yedek parı:a ve li1s-
1ik ve lüks eşya rerine de istihsali artıracak 

malzeme ithalinin doğru olup olmadığına dair 
tktisat YC Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/209) 

lU m unıi Heyetin 4 . V . 1956 tarihli 131 nci 
tnikadında lktisat ve Tica!'('t Vekili cevap ver
miştir.! (İçtima : 2) 

2110. - Kırşehir .i\Iebusu Tahir Ta~cr 'in, biın 
yapınımı teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
kındaki 6188 sayılı Kanunun tatbikmda ne gibi 
lıir netice elde edileliğine ve gecekondularda otu
l'an vatandaşlam tapularınm ne zaman vcri1e
lıileecğiıw rlair J:?a~vekildcn şifahi suali (6/210) 

l Uımuııi Heyetin 2 . VII . 1!156 tarihli 84 ııdi 
inikadında soı·u düştüj (İçtiına : ~ ) 

211. - Kırşchi.r Mcbu:m Talıiı· Taşer'in, ha 
kimler hakkında bir maaş kanunu çıkarılınası 

lınsusunda ne düşünilidüğüne dair Adliye Veki
lındcn şifahi suali (6/211) 

1 Umumi IIryetin 25 . IY . 19'56 tarihli 57 ııei 

İ11ikaclında Adli;re ·vekili cevap verıniştir.j 
(İçtiına ; 2) 

~12. Kocaeli l\Iebuı:;u Cemal Tüzün'ün, 
yrııi aı;ılan kolc,j, ortaokul ve liselcı·iıı uuruınu
nıı dair Maarif vr :\[ali:vr Vcl·illerinden şifahi 

sııal t~kı·iri (6/212) 

lL ımııni Heyet in 4 . \' . UJ56 tarihli 61 m• ı 
i ni kadında Maaı·i 1' w lllali.vf' Vekilleri ee1·ap 
l 'ermiştiı·.ı ( İçtima : 2) 

213. - Bolu ~lel.ıusn Lı.'ı.Ui OğuJtürk'üıı, sc>

fel'i sağlık malzeniesi haldmıdaki l\Jilll 1\ri.idııf ı:ı 
\'rkilindcıı şifahi :mali ( 6/213) 

l Vmumi Hc)-etin 4 . V . 1956 tarihli 61 nei 
inikadında .\Ii lll .\iüdafııa V ekili eenıp Yer-

.ıniştir.l (l~tima : 2) 

2H. - Bolu Mebusu Lütfi Oğulti.irk'ün, ak
lcn ve ruhan geri kalmış ~oeukların eğitimi iı:in 

hütçeye ıııcvzu tahsisata dair 1\laarif Vekilindrn 
ı;.ifahi suali (6/214) 

[Umumi Heyetin ·2 . V ll . Hlfiti tarihli 8-l ncü 
imkadında soru düştüj (İçtima : 2) 

:.n.-. - Bol n ~f<>bnsu İhs<ın Oülez 'in, <l~yı·i-

menkul kiralan hakkındaki Kanuna göre kinı 
1 akdiri için Ankara ve ts tanbul 'da bclecli.re en
cümeıılerine vukubulan mi.iracaatleriıı netice ·int• 
1·e bugünkü kira rejimine dııir Başvekildeıı şifalıi 
~mali (6/215) 

[Umumi Heyetin 2 . VII . 1 ~56 tarihli 84 neü 
tnikadında •oru düştül (İc:tima : 2) 

216. - l\Ialtaya 1\iebusu Nlll'i Ocakcıoğlu '_ 
nun, ipek sanayiinin ve ipek böcekciliğinin inki
şafr iı:in neler düşünüldüğüne dair Ziraat V-eki
linden şifahi suali (6/216) 

[Umumi Heyetin 4 . Y . 1956 tarihli 61 ıwi 

inikadında Ziraat Vekili adına Devlet Vekili 
cevap vermiştir.j (İçtiına : 2) 

~] 7. - Diyarbakır Mebusu )Iustafa Ekinci '

n iıı. :.\I ill1 :Vfüda faa V ckalcıtinin ,.c Erkanı Hm·
biyei U nıum iye Reisliğiınin Yektıleten idare edil
meleri St>bPplerine dair Başvdkilden şifa:bi suali 
( G; n7ı 

jUınuıtıi Hc.H~tiıı 2. VII. 1956 tarihli 4 ncü 
laikadında soru düştü.j (İçtiına : ~) 

:!lS. -Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'ııı, 
Hükümet ın•ogramına dair Başvc•kilden olan ~i

fa1ıi ımali (6/218) 
l Umumi HPrctin 2. vn . 19fi6 tarihli 84 ncü 

tnıikaodında soru dli~tü.] \ İ01:inıa : ::>ı 

2J n. - Kocaeli l\Iebusu Ekrem Alican 'ııı, ik
I isaıdi gidişin seyrini değiştirecelk zeeri tedbirl r 

alııımasmın düşünülüp diişünülmediğine dair 
tk1i-.:at ve Tieaı·cıt Vekilinden ~ifalıi !:mali (6/ 219 1 

[rınuıni Heyetin 2. Vll. 195G ıal'ihli 'i..J. w·ıi . 

İnıika:dında soru diiştü.] ( lçtinıa : 2) 
220. - Kocaeli M0busıı Ekrem Aliean 'ın . 

l!J55 yılı büı::esinin varidat ta1ısilfı.lına -ve ma,_ 
raf tahsislerinden knllamlım~ nıil<tarlarııı rekı"ı 
ınuıa dair J.Iali~-(' Vekilino<'n ~ifahi suııli 
(6/220) 

1 Pınumi fl<•yetin 2 . YU . 195() taı-ihli 8·1 nt·ii 

tnikadmcla sol'u dü~1ii..J (lçtiına ::.n 
221. - l\Ialatya .:\Iobmm Nü-vit Yctkin'in, h;l

zı ~azete ını~habirlt>rinin ('ankaya ci \'arında sıo 

hopsiz olarak karakola göLii.rLUdü:klcri hakkındaki 
iddianın doğru olup olınadığuuı rlair Dahili."~ 

Vrkilindrn f)İfahi suali (6/ 221) 

l Umumi Heyetin 2. VIT. L956 tarihli t)J ııcii 

1nikadın c1a soru diişti.i.] ( İçtiına : 2) 

222. - Kastamonu l\IcJbusu Ziya Termt>n'iıı, 
Üı~ gazete ınuha'birinin karakolda oöviUclüklerinl' 
<lııiı· İstauhnl gazl:'telrl"iıHle intişar flrl\'n lıah rin 
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doğru olup olmadığı hakkmrta Dahiliyc' VPki
linden şifahi suali (6/222) 

[Umumi Heyetin 2 . VII . ] 956 tarihli 84 ncü 
lnikadmda soru düştü.] (İçtima : 2) 

223. - Tunceli Mebusu Arslan Bora ';un, su
bay sınıfına nakledilen aıstsubayların miktarına 

•'e bu hususta tatbik edilen usullere dair Milli 
J.I iidafaa V ekilinden şifahi su ali ( 6/223) 

[Umumi Heyetin 2 . VII. 1956 tarihli 84 ncü 
İnikadmda soru düştü.] (İgtima : 2) 

224-. - Tunceli Mebmnı Arslan Bora 'mn, 
.A!meı'ikan yardımından verilen kamyonlada 
buldozer iş makinalarınııı ıkullanılnı.a şekli ha;k
kındaki Milli Miidafaa VekiHndı>n şifahi suali 
(6/224) 

[Umumi Heyetin 2 . VII . 1956 tarihli 84 ncü 
inikadında soru düştü.] (İçtima : 2) 

225. - Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Zahi'tan ve askeri memurlar]n maaşları hakkın
daki 3661 ve 6542 sayılı kanunlar hükümlerinden 
istifade etmiyeıı bir lnsını ımütaha.<JSıs tabip 
allıayların da bir üst derece maaşa yüıkseltilmc

leri haklkında ne düşüni.Udüğüne dair Milli Mü
dafaa Vekilinden şifaıhi suali (6/225) 

(Umumi Heyetin 2 . VII . 1956 tarihli 84 ncü 
!nikadında :soru düştü.] (İçtima : 2) 

226. - Kocaeli 11Iebusu 'Turan Güneş 'in, 
Çanakkale Mebusu Fatin Rüştü Zorlu 'nun NA
TO nezdindeki Daimi Deleğeliğine dair Hari
ciye Vekilinden şifa:hi suali (6/226) 

[U nınıni Heyetin 2 . VJJ . J 956 tarihli 84 
ncü !nikadında soru düştii.) (İçtima : 2) 

227. - Kırşe1ıir Me'busn Tahir Taşer'in, 

üı:ü Temyiz :Mahkemesine memmp 16 hUldımiıı 
emekliye sev}{ edilmeleri sebebine dair Adliye 
Vekilinden şiiahi suali ( 6/227) 

[Umumi Heyetin 2 . VII . 1956 tarihli 84 
ncü lnikaclıncla soru diiştü.] (İı;tiına : 2) 

228. - Diyarbakır Mebusu Yusuf .\ıizoğ
lu'nuıı, 1902 - 1956 yıllarında hububat istihı,al 

maliyeti fiyatlat'llıda biı· yükselme olup ıılma

(hğına ve 1956 mnbayaa fiyatlal'Jnda bir aıiıı·

maıım dlişlintilüp di.işi.iniilmediğine uair 1ktbat 
ve 'Ticaret Vekilinden şifahi sua1i (6/228) 

[U ınunıi Heyetin 2 . VII . '056 tarihli 84 
ncü lnrkaclında soru düştü.] (İ0tima : 2) 

229. - Diyarb<1kır :Mebusu Yusuf. Aıizoğ

lu'nun, Dicle ve Batman nelıideıi üzerinde, ku
ruLması di1şüuiilen baı•aja r1aiı· Nafw Ve'kiliıı
ılen şifahi romali (6/229) 

lU ımuni Heyetin 2 . VII . 1956 tarihli 84 
nei.i İnikaclmda soru düştü.) (İçtima : 2) 

2:30. - Bursa l\Iebusu Raif .Aybar'ın, ii<:ü 
'l'enıyiz .Yf ahkemesin-c mensup 16 hakimin te
ka ii. de sevk edilmeleri sebebine dair Adli;ye 
Vekilinden ~ifahi suali (6/230) 

[Umumi Heyetin 2 . VII . i 956 tarilıli H4 
ııcli. !ni!kadmda soru diişti:i.] (İçiinıa : 2) 
. 231. - Kocaeli Mebusu Turan Güııeş'in. 

:\{eclis faaliyetlerini takibeden gazetecilerin 
Meclis Gazinosuna giııınelerinin ne sc'beph• 
ıııcnedildiğiııo dair Türkiye Büyiik :Millet ~fcc
lisi Reil'lindeıı şifahi su ali ( 6/231) 

[Umumi Heyetin 2 . VII . 1906 tarihli 8-4 
ncü. inikadında soru düştü.] (İçtima : 2) 

232. - •Burdur :Mebusu Fethi Çelikbaş'ııı. 
DcYlet Vekili Cemil Bengii'nlin 28 . TV . 195G 
tarrhiııde Şerefli Koç'hisar . !kazası, Yenimahalle 
Demokrat Parti Ocak Kongresinele yaptığı ko
nuşmaya dair Devl~t Vekilinden şifa hi su ali 
(6/232) 

[Uıuuıni Heyetin 2 . VII . 1956 tarihli 84 
nri.i. 1nikadında soru düştü.) (İçtima : 2) 

23:3. - Burdur Mebusu FefJıi Çelikbaş 'ın. 

kalemi teksir aleti addeden Mkiınler mevcud
olup olmadığıııa ve 3 ü Teınyiz :Mahkeınesİıı· 

den olmak üzere 19 hakimin ne sebeple emek
liye sevk edildikleline dair Adiiye Vekilinden 
şifahi suali ( 6/233) 

[Umumi Heyetin 2 . VII . 1956 tarihli 84 
ncü fnikadında soru düştü.) (İçtinıa : 2) 

22-1. - Gümüşane Mebusu Zeki Başağa'nın, 
l\filli Rağlık Planının tatbik edilip edilıııiyeec
ğiııe ve bu hususta ne düşüniildi.lğüne dair Sılı
hat ve !çtiınai Muavenet V ekilinden şifa:hi 
su ali ( 6/234) 

[Umumi Heyetin 29 . VI . 1956 tarihli 83 
ncü. İnikadıncla Sıhlıat Vekili cevap vermiştir.) 

(İçtiına : 2) 

235. -- Kayseri Mebusu Osman Nuri De
niz'in, Zamantı Irmağı vadisinin lm ırmaktan 
sulanınasun temin edecek ıtesisledn inşa~ı hn~ 
susunda ne clüşi.i.ni.lldi:iğüne dair Naf1a Veki
linden şifa 'lıi sn ali ( 6/235) 

[Uıııuıni Hcyrtin 2 . VII . 1856 tarihli 84 

neü tn:iıkadmda soru düştü.] (İ0tima : 2) 

236. - Kayseri Mebusu Osman Nnri De
niz 'in. Develi Sultan Sazlığı arazisindeki ba-
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taklığın kurutulması hususunda ne diişüniil
düğiine dair Nafıa Vekilinden şifalıi ~:mali 

(6/236) 
[Umumi Heyetin 2 . VII . l956 tarihli 4 

ncü lni:kadında sorn düştü.] · (!çtima : 2) 
237. - Trııllnon M(jbusu Eınrullah Nutıku'

mm, yabancı momleketlere sipariş edilen 17 ...a:dcd 
ticaı-et gemisinıe dair Münalkalat Vekilinden şifa
hi suali (6/237) 

[Umumi H0yetin 2 . VII . 1956 tarihli 84 ncü 
İnikadmda soru düştü.] (İ~tima ı. 2) 

238. - Tra:bzon Mebu8u Emrullaıh )J'utku'
nun, Denizcilik Banka'SI tarafından inşa ei! irilen 
«.A!birlin DaYer» şilebin-e dair Münakalaıt Vekiliu
den şifalıi suali (6/238) 

l Umumi Heyetin 2 . VII . 1956 tarihli 84 ncü 
tnikadında soru düştü.] (İc;ıtiına : 2) 

239. - Tunceli Mebusu Fethi Ülkü 'niin, ka
ğıt bulıranının !zalesi için ne gibi tedbirler dü
şiinüldüğüne dair Devlet, İktisa:t ve Ticaret \"c 
İl'!letıı.neler Vekilleı•inden şifahi suali ( 6/239) 

[Umumi Heyetin 2 . VII. 1956 tarihli 84 ncii 
!nikadmda soru düştü.) (İçtima : 2) 

240. - Burdur M~bmm .Mehnl.et Özbcy'in, 
1954 - 1955 ders yıllar~ııda kadro bwliyen öğret
menierin durumlarını hal için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğün-e dair Maarif Vekilinden şifalu 

suali (6/240) 
[Umuııni Heyetin 15. VIII . 1956 tarihli 91 

nci İn'i.llmdmda Maar1f Vekili cevap vermiştir.] 
(İçtima : 2) 

241. - Seyfuan Mabusu 1\Ielımet Ünaldı'nın, 
Ceyhan kazasında bir lise açılması hususunda 
ne düşünüldüğlinc dair Maaı'if Vekilinden ~ifııhi 

suali ( 6/241) 
[Umumi Heyotİ'n 29. VI, 1956 tarihli 83 ncü 

tnikadında Maarif V dkili cevap vermiştir.] 
(İ~iınn. : 2) 

242. - İspar•ta Mebmsu İrfan Aksu 'nun, 1s
paııtıt'da kurulan Pamu1rtaş Pamuk JHensueat 
T. 4'\. Ş. İplik F:ııbrikası ie,:in ithal edilecek olan 
makinaların bedeline dair Maliye, İ'ktisat ,.e Ti
<·arct Velidllerinden şifairi ınıali ( 6/242) 

[Umumi Heyetin 6. V[[. 1956 ta.riıMi 86 neı 

tnikaclında soru düştü.} (İGtima : 2) 
243. - Bursa l\Iebusu İbralıim Öktem'in, 

Bcı'lle Üniveı"~Siıtesi Profesörlerinden 'l'uor 'un 
«Med:oni IInkuıb adı altında neşredihniş olan 
cseı,ine da i ı· Maarif V ekil'inden ~ifaJıi Rtı ali 
(6/243) 

t Umumi He~'ctin 2 . YIT . 1936 ı arihli S4 ncü 
İnikadında soru düştü.) (İ~tima : 2) 

244. - Bursa l\Iebusu lbrahim Öktem'iu , -
Bursa l\Ieı1inos :B'aıbrilk:ası İşletme Şefilun ne c
•beple Biiuyan Fabrikasına nakledileliğine dair 
!şletmel'Cr V elkilinden ş if allİ su ali ( 6/244) 

[Umumi Heyetin 2 . VII . 1956 tarihli 84 ncü 
İnİkadında soru düştü.] (İçtima : 2) 

245. - }falatya Mehusu Nuri Ocakcıoğlu '
mm, luı~·vancılığın inkişafı için neler düşünüldü
ğüne dair Ziraaıt Vekilinden şifahi suali (6/245) 

[Umumi Heyetin 2. VII. 1956 tarihli 84 ncü 
!nikadında soru düştü.) (İı:tiına : 2) 

246. - Hata:v Mebusu Şekip İnal 'ın, Halep 
ile Antakya ve İskenderun arasında muayyen ~u
luslara jrapitırılaıı otomobil seferleı•ine dair Da
hiliye, l\Ial.iyo ve Gümriiık ve !nlü. arlar Vek:ille
rind€n şiiahi sualoi (6/246) 

[t"muıni IIeyetin 2 . VII . 1956 tarihli 84 ncü 
fnikadıııda soru düştü.] (İçtima : 2) 

2--J-7. - Aııkam ·Mebusu l\Iuhlis Ete'nin, 'l'u 
riı:ıt parasının ihdası lıusmn.uıda ne gibi hazırlık

lar :vapıldığına dair 'Mali.p Yakiliudeıı şil'alıi 

snali, (6/247). 
[Umnıni Heyetin 2 . Yil . 1U56 tarihli 84 ncü • 

lnilmdında, soru dü~tü.] (!çtima : 2) 

2-!8. - Ankara l\Iebusu l\1uhli.s Ete 'nin, köy 
lümüzUn boş zamanlarının kıymetlendirilıncsi 'e 
Iıayvancılığ·ın inkişafı i<)n neler düşiinüldüğiiıı n 
dair Ziraat Vekilinden §İfahi suali ( 6/248) 

l Unnuni Heyetin ::! . Yil . 1!)56 tarihli R4 ııeii 
İnika<1mda soru düştü.] (İçtinıa : 21 

2J9. - Ankara l\Icbusu l\lulıliı:ı Ete 'nin, böl 
ge ikti~at telkikieri üzerindeki ı:alı~ıııalaı-a den:ııı 
edilip edilnıiyeccğine ve kö ·lünün mesken salıibi 
olabilmesi için yapılan hazırlıkların mahiyetine 
dair İktisat YC 'l'irarel \" ekilinden şifahi . uali 
(6/249) 

[Umumi Heyetin 2 . VII . Hl56 tarihli 8± ncü 
İnikadında soru düştü.] ( İçtiına : 2) 

250. - Ankara ~Iebusu Uuhlis Ete 'ııin; ya
bancı matbuatta memleketimizin iktisadi durn· 
ınu hakkında intiı;ıar eden yazılara dair Ila
riciye, İktisat ve '!'icaret Vekilleı·indeıı şil'ahi 

· suali (6/250) 
[Umumi Heyetin 2 . Yil . 1956 tarihli 84 ııeü 

İnikadmda soru düştü.] (İçtima : 2 , 

251. - Kocaeli Mebusu 'J\ıran flüneş 'in, , ,j_ 

yasal Bilgiler Fakültesi doçentlerinc1eıı .Aydm 
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Yalçın'ın profesörlüğünün tasdik edilmemesi He
bebine dair Maarif Vekilinden şifahi suall 
(6/251) 

[Umumi Heyetin 2 . Vll . 1956 tarihli 84 ncü 
İnikadında soru düştü.) (İı;tiına : 2) 

252. - l\Ialatya lVIebusu Abdullah Köroğlu '
nun, 17 . VI . 1956 tarihinde İstanbul 'dan dönen 
U. H. P. Genel Rekreteri Kasım Gülck'i kar~ıla
ınaya gelen Elmadağlı bazı vatandaşların ka
rakola götürülerek tazyik edildiklerinin doğru 

olup olmadığına dair . Dalıili'ye Y ekilinden şifa.bi 

suali (6/252) 
[Umumi Heyetin 6 . VIJ . HJ56 tarihli 86 ncı 

Inikadında soru düştü.] (İçtima : 2) 

253. - Burdur lVIebuım ~'et hi Çelikbaş 'ın, 

~\nkara ve İstanbul Cıunhuriyet miiddeiuınumi
lerinin, Türkiye Büyük Millet l\Ieclisim1e eere):aıı 

eden müzakeı1elerin hepsinin neşıwlileıniyeceğı 

hakkında gazetecilere tenhilıatta bulunduklarıımı 
doğru olup olmadığına dair Ad liye V ekilinden 
şifahi suali (6/253) 

[Umumi Heyetin 9 . VIJ . 1H36 tarihli 137 nci 
inikadında soru düştü.] (1çtima : 2) 

~54. - lüm; 1\:lebusu Sını Atalay'ın, teşrii 
masnniyetinin kaldırılması hakkındaki ko
misyon raporu dolayısiyle vakı yazılı müdafaa 
tal<>pleriııin oya arz edilmemeı:d sebebine ,dair 
'l'ürkiye Büyük Millet M<>clisi Reisinden şi

fahi suali (6/254) 

[Umumi Heyetin 14 . Xl . 1956 tarihli 3 ncü 
inikadında Reisvekili Agah Erozan cevap 
Yernıiştir.j (İı;tiına : 3) 

255. - Tunceli 
Kuseybin ovasının 

tesisata dair N afw 
(6/235) 

.Mebusu Arslan Bora 'nın, 
sulanınası için yapılacak 

Vekilinden şifahi suali. 

[Ummnj Heyetin 21 . Xl . 1956 tarihli 6 ncı 
İnikaclında sahibi geri" aldı.l ( tçtiına : 3) (F : 9-l) 

256. - · Malatya l\Iebusu Nüvit Yetkin'in, 
siyasi partih•riıı gelir sağlamak maksadiyle 
tertibettikleri toplantıları izııe bağbyan n:
ya meneden Dahiliye VekaJeti tamimi kar
şısıııda hükümet göl"iişünüıı ne otduğuna ve 
bu talimatın hangi. kanuni hükme veya iı:ti

lıada dayanchğıııa daiı Başveldldcn ~ifahi ımalİ. 

( G/256) 
!Uınnın; lleyelin :10 . XI 

llf'tl tııika<lıııda soru clüştü. j 
190G ta l'ihJi 1 O 

( lı)tinw : :3) 

257. -- Malatya Mebusu Ni.ivit Yetkin'in, 
Temmuz 1956 sonunda Karadeniz 'de gcr.iyc 
c:knıış olan C. If. P. Genel Sekreteri ile refa
katindc bulunan millctvekillednin ve mat
buat ıneıısnplarımn nı~u·uz kaldıklaı·ı müda
hale ve ınuaınelelcı·e daiı· Başveldlden şifah 'i 

ıınıı li . ( 6/257) 
[Umumi Heyetin 30 . Xl . t95G tarihli 10 

ncu inikadında sorn düştü.] (lı:tima : 3) 

258. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ

lı1 'nun. İstanbul ve Ankara ile diğeı· büyük 
~:ehirJ.crdc, izinsiz yapılan binalaı· hakkındaki 

Dahiliye V ekilinden şifahi su ali. ( 6/ 258) 
[Umumi Heyetin 14 . XI . 1956 tarihli :l 

ncü lnikadıncla Dahiliye Vekili cevap ver
miştir.] (İçtınia : R) 

259. - .Malatya l\1ebusu [Gimil Kırıkoğlu'
nun, Toplantılar ve gösteri yürüyü.5leri ha k
kıııdaki Kanunun tatbikatma dair vilayetlerr 
taıniııı yapılıp yapılmadığı hakkındaki Baş

vekilden şifahi suali (6/259) 
[Umumi Heyetin 28 . XI . 1956 tarihli 9 ncu 

İnikadındu Başvekil adına Dahiliye, Adliye 
V ekill<>l'i cevap vcrmiştiı-.] (İçtiına : 3) 

260. -- Diyarbakır Mebusu Mustafa Bkin
ci 'nin, 1937 yılında Marelin - :Qiyarbakır ara 
sıııda ölıiirülen vatandaşlar dolayısiyle teşkil 

olunan beş kişilik Enetimenin mesaisi hakkın
daki Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinden 
şifahi snali. (6/2GO) 

[Umumi Heyetin 19 . Xl . 1956 tatilıli 5 nei 
İnikadında Reisvekili Fikri Apaydın cevap ver
miştir. J (İçtiına : 3) 

261. - Diyarbakır Mebusu İlısan Haıni.d Tiğ
eel'iıı, siinc haşeratının imhası için ne gibi ted
birler ahnelığına ve bu lıaşeratın halen hangi 
mıııtakalarda mevcut bulunduğuna da i ı· ...?,iraat 
Vekilinden şifahi ~mali ( 6/ 261) 

[Umumi Heyetin 16 . Xl . 1956 tarihli 4 nci'ı. 

inikadında Ziraat VekiH cevap vermiştit·. J 
(İı;tima : 3) 

262. - 'l'uııc li Mebusu Arslan llora'nın, köy 
ı.mstitiisü mezunu illeokul öğretmenlerine ait 'n 
tıbak kanunu layihasının ne zaman kammlaştırı
lacağına dair Maarif VcJdlinden şifahi sua1i 
(6/262) 

l Umumi Heyetin 14 . XI . 1956 tarihli 3 neii 

İnikadmda Maaı-if Vekili ervap vrı·ıniştil'. 1 

(İçtiına : ô) 
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~6ö. - tıinob Mebusu Haşim Tarı'nın , Ger

ZE' kasabasının yenielen imar ve ihyasına ne za
man başlanacağ·ına ve Gerze felaketL C'cleleri 
için Milli .Yardım Komitesine yapılan h:ı.ğışla

rm miktarına dair Nafıa Vekilinden şiiahi sn
ali (6/263) 

1 Umumi Heyetin 21 . XI . 1956 tarihli 6 ncı 
fnikadıncla Nafıa Vekili cı>vap vermişti!'.] 

(İçtima : 3) 
264. - :\1anisa .M:ebusu Yunus l\fu<Luımem 

Alalmnt'ın, üziim fiyatlarındaki diişiiklüğün se
beplerine ve bu hususta ne gibi tedbirl '<!r alın

tlığına dair İktisat ve Ticaı·E't Vekilinden şifahi 
su ali ( 6/ 264) 

l Umumi Heyetin 3 . Xl . 1956 tarihli 11 nci 
İn i kadında snal düştü.] (İçtima : 3) 

265. - Kars Mebnsu Ali Yeniaras'ın. Anka
ı ·a'da imar ınaksadiyle , yıktırılmakta olan iş 

yerlerinE' dail' DahiliyE' Vrkilinden şifalti suali 
(6/ 265) 

[Umumi Heyetin 2J . X 1 . 1 fl56 tarihli 6 ncı 
Inikadında sual düştü.] (İçthüa : 3) 

266. - Burdur Mebusu I•'ethi Çelikbaş'm. 

Bul'(1tıı· Belediye Reisvckilinin Burdurtın sn. 
Hlektirik ve yol durumu hakkında işaa eti.iği ha
berlerin doğru olup olmadığına dair Baoşvı>kil

den şifahi suali (6/266) 
[Umumi Heyetin 21 . XJ . 1956 tarihli 6 n<'ı 

1 nikaclıncla su al düştü.] (İçtiıııa : 3) 

267. - Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'
nun, Zonguldak'ta vukubulduğu söylenen çi
mento suiistimaline dair Adiiye ve Dahiliye ve· 
killerinden şifahi suali (6/ 267) 

1 Umumi Hey0tin 19 . XJ . 1956 tarihi i 5 nci 

inikadında Ad liye. Dahiliye Yekilleıi cev etp ,·er
miştir.] (İçtirua : 3) 

268. - Kars l\Iebusu Mehmet Hazer'in, Kars 
ve kazalarmdaki tetkik gezileri esnasında kar
şılaştıkları engellerin önlenmesi hususunua ne. 
gibi tedbirler düşünüldiiğiine dair Dahiliye V t'
kilindcn şifahi suali (6/ 268) 

[Umumi Heyetin 21 . XI . 1956 tarihli 6 ncı 
!nikadında Dahjliyp Vekili cevap vernıi~tir.) 

. (İçtima : 3 ) 

269. - 1\'Ialatyı:ı M:ebusu Nüvit Yetkin'in, 
6732 ve 6733 sayılı kanunlar hakkmda Cumhu
riyet mii.ddeiumuıniliklerine bir tamim .fapılıp 

yapılmadığıııa daiı· Ra~vekilden şifahi suali 
(6/ 269) 

fUınunıi Heyetin 1 fl . XI . 1956 tarihli 5 nci 
İnikadıııda Başvrkil adına Adiiye Vekili cevap 
vrrmi~til'. j ( İçtima : 3) 

2-70. - ::.\Ialaty.a 1ıie1ıusu Nuri Ocakcıoğlu ·
nun, Milli Korunıııa Kanununun tadiline ait tat
bikata dair Adliye ve İktisat ve Tiearet VekiJle . 
rinden şifahi suali (6/270) 

[Umumi H-eyetin 26 . XI . 1956, l!.XII.195fı 
tarihli 8, 16 ncı İnikatlarında Adliye, İktisat 
Vekilleri cevap vermiştir.] (İ~tima : 3) 

27.1. -- Çanvkkale Mebusu Safacelelin Kara
ıı.akçı 'mn, toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hak
kındaki Kanunun tatbikatİyle alakah olaraK 
vilayetlere bir talimat verilip verilmediğine dair 
Dahiliye Vekilinden şifahi sual takriri ( 6/271 ) 

l Umumi Heyetin 28 . XI . 1956 tarihli 9 ncu 
!nikadrnda Adliye, Dahiliye Vekilleri cevap ver
miştir.] (İçtima : 3) 

tQTlMA : S 

272. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'
nun, motorlu vasrta lastiği tevzii işinin halli 
hususunda ne gihi çareler diişiinüldüğüne dair 
Iktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6j27Q ı 

[Umumi Heyetin 14 . XII . 1956 tarihli 
16 ncı İnikadında İktisat v<> Tiearet. Vekili cevap 
vermiştir.! ( İçtiına : 3) 

273. - Ankara 1\febusu Muhlis Ete'nin, 
memleket ölçüsünde bir mesken siyaseti takibet
mek hususunda ne düşiinüldüğüne dair Başve-

kilden şifahi ımali (6/273) 

[Umumi Heyetin 21 . XI . 1956 tarihli 6 ncı 
inikadında Ziraat V ekili ceYap vermiştir.) 
Jnikadında soru düştü] (İçtinıa : 3) 

274. - Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın. 

ağa~larm budanınası suretiyle hayvanlar içiıı 
kesilen yaprakların kilosunun bir kuruş üzerin
d{)n köylüden tahsil edilmesi hususunda bir eıııiı· 
verilip verilmediğine dair Ziraat Vekilinden şi

fahi suali (6/274) 
[Umumi Heyetin 21 . Xl . 1956 tarihli 16 lH'l 

!nikadında Ziraat Vekili e0vap Yermiştir] 
(İçtima : 3) 
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~73. - Kastamonu .Jlcbusu Zi~ra '1\~nıH:ıı'ııı, 

Hükümet programında yer alan hususlardan 
lwııgilerinin lahakkuk ettırildiğiııe ve «Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleı·i» hakkındaki Kaımıı 

ıııuvacehesinde partilerin maruz kaldıkları d n

rum üzerinde ne düşünüldüğüııe dair Baş\ ckil
den şifalıi suali (6/275) 

[1 nıumi Heyetin H . l . 19:)7 tarihli 25 nci 
1 ni kadında Başvekil adına Devlet Vekili Emin 
Kalafat cevap vermi§tir.] (İ~tiına : 3) 

276. - Trabzon Mebusu -Emrullah Nutku ·. 
nun, vatandaşların muhalif parti mebuslariylo 
temasını men için zabıtaya emir verilip veril
mediğine dair Dahiliye, iktisat VE' Ticaret Yo
Fillcrinden şiiahi suali (6/276) 

[Umumi Heyetin 26 . Xl . 1D66 U.Xll.l956 
tarihli 8, lı6 ncı İni.kaLlarında Dahiliye, Ticaret 
\·ekillcri cevap vermiştir.] (İçtima : 3) 

277. - Trabzon :\Iclmsu I~mrullalı Nn!kll '_ 
ııun, kira rejiminin düzenlenınesi ve l\filli Ko
nınnıa içine alnıması lnısusl<tr wla ne dii~üııiil
<lüğiinc dair Da hi! i~re, İktisat YC 'I' icaret V ekille
rinden şifahi ·mali ( 6/277) 

[Umumi Heyetin 2G . Xl . 1956, 1-l.XII.l%6 
tarihli 8, 16 ncı Inikatlarında Dahiliye, Tie.arct 
Yekilleri cevap yermiştir.J 1çtima : 3 

278. - D iyarbakır l\1ebusu Mustafa Ekinci '
nin, Siird Beletiiye scc;imlerinin ne için fesheuil
ıliğin<' YC Rele<liye Reisinin işt en el f;ektirilnıc
~·indc hangi kanunsu~ hareketiniıı ftnıil olduğnııa 
dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/278) 

[Umumi Heyetin 28 . Xl . 1'9fi6 tarihli 9 ııctı 

fnikadında Dahiliy(' V ekili cenıp vermiştir.] 
( tçtima : 3 

27D. - Kars ::VIe'busu Sırrı Atalay 'm 1950 
ve 1956 yıllarindaki ilkoknl ve talebe sayısiyl1' 
ilk öğrebınen okulu adeiline d ai~· Maarif V eki
linden şiiahi suali (6/279) 

[Uınu:mi Heyetin 7 . XII . 1956 tarihli ı:ı 

ncü lnikadmcla Maarif Vekili ce;rap vermiştir.] 
(lçtima : 3) 

2 O.- Kocaeli ::\febusu Eluenı Alican'ııı, 

1955 yılmda Karabük mamulü sanııyi demirle· 
l'iniıı vilayetlere ve vilayetlerde ihtiyac_: sahip
lerine tevzünde tatbik olunan esaslar·ın ne ol
duğtma dair tahriri sual takrilinin bugüne ka 
dar cevaplandınlmaınası sebebine dair İ'?lctıne 
ler Vekilinden şifalıi snali (6/2~0) 

[Umumi Heyetin 3 . XII . 1956 tarihli 1 J 

nci İnikadındıı 1şleıtnıelel' Vekili cevap vermiş
til·.] (İçtiına : 3) 

281. - Kocaeli Me bmm Ekrem Alican 'ın . 

1955 yılında kaımyoıı tcvziatımn vilftyctleı·ce 

hangi esaslar dahilinde ve hangi vasıflan haiz 
ihtiyaç sahiplerine yapılelığına dair tahıirl 

snal takririnin bugl.i.ne kadar cevaplandırılına
ması sebebine dair İktisat ve 'riearet Vcldlin 
clrn şifa hi suali ( 6/281) 

[Umnıni Heyetin 16 . XII . Hl36 tarihli 16 
ncı tnikatlında Ti<;aı·ct Vekili cevap vermiştir.) 

(1çtimıı : 3) 

282. - Diyarbakır Mel.nısu .i\Iu,stafa Ekinci '
nin, Diyarbakır vilayetine tahsis edilen kö
nı i.'ır miktarına dair İşletmeler V c'ldlinden ııi
fahi su ali ( 6/282) 

[Umumi Heyetin 3 . XII . 1956 tarihli 1'1 
nri lnikadında lşletm~ler V~kili cevap vermiş
tir.) · (1ı;:tiıma : 3) 

283. - Tunceli Me'busu At·slan Bora'nııı, 

Nusaylbin ovasmın sulanması için yapılnca'k tc
sisata dair Dahiliye, l\Ialiyc YC :'\aiıa Yrkillr
tiıı 11en §ifallıi s-u ali ( 6/283) 

[U ıııuımi Heyetin 26 . XJI . ; 956 tarihli 21 
nci 1ni-kaclında sual düştü.] (içthna : 3) 

28-J.. - Kırşe'hir Mebusn Ahmet ıHilgin 'in, 
Toplantılar ve gösteri · yüriiyüşleri hakkındaki 

Kanunun tatbikatı dolayısiyle vfıkı şildlyctlcı· 

üzerine ne gi~i muamele yapıldığnıa dair Dalıi
li.vc Vekilinden şifa hi su ali ( 6/28-t) 

[Umumi Heyetin 7 . XII . l956 taril1ıli 13 
Jl(•Ü 1nikadıııda Dahiliye Ve'kil Vekili cevap 
vet'miştiı·.] (İçtima : 3) 

285. - 'l'ekirdağ Melmsu Zeki Erataman '
ın, Kore 1de ·har b başladığı zaman 1ıangi millet
Ierin ne kadar askeri birliği ınevcudolduğuna 

ve Kore Tugayımıza dair Başvekilden şifı:ıhi 

~mali ( 6/285) 
[Pnnımi Heyetin 7 . XII . 1956 tarihli 13 

ııri.i lııikadında Rual düşti.i.l (İçtima · : 3) 

286. - Niğde Me1msu Hasan Hayati Ül
lüin 'ün, Sovyetler Birliğinin meınlek<'Hnıizle 

H~tisadi ve ticari nıi.inasebetler tesisi 1nısusun
da teşe:bbüs ve temasıara geçtiğinin do~m olup 
olmadığına ·dair Hariciye, İktisat w 'l'icar<'t 
Ve1dllerinden şifahi ımali (6/286) 

[Umumi Heye·tin 7 . XU . 1956 t:ırihli J a 
ncit 1nikac1ınc1a sual düştü.] (lçtima : 3) 

287. - Niğde ~Iebnsu Hasan Hayati Ül
kii.n 'ün, nakil vasıtaları lastik! erindeki kifayet-
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slıliğin giderilmesi ve l\Iilli Korunma Kanunu 
tatbikatının neticesi hususlarında ne düşii.nül

diiğüne dair lktisa;t ve Ticaret V ekilinden şi
fahi suali (6/2H7) 

[Umumi Heyetin 7 . XII . 1956 tarihli 13 
ncii. lnikadında sual düştü.] (İçtima : 3) 

288. - Bolu l\febusu Ahmet I-fatı'nın, oto
mobil lastiği temin ve tevzii işlerindeki gü<:lük
lerin giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na dair Başvekil ve İtisat ve Ticaret Vekilinden 
şifahi ı:uali (6/288) 

[Umumi Heyetin 10 . XII . 1956 tarihli 14 
ncü lnikadında soı'U düştü.] (lçtiına : 3) 

289. - Bolu l\Iebusu Ahmet Hatı'nın, Milli 
Korunma Kanununda yapılan tadiller üzeriııe 

kur hadlerinde vuku bulan azalma neticesinde 
ithal edilmiyen maddeler ve imalcileric sanayi
cilerin daha mücssir bir kontrola tabi tutulma
ları hususunda ne düşüniiidüğüne dair lktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifa hi su ali ( 6/ 289) 

[Umumi Heyetin 10 . XII . 1956 tarihli 14 
ncü İnikadında sot.,ı düştü.) (l~tiına · 3) 

290. - Seyhan l\febusu Sinan Tekelioğln'
nun, ağaç traverslrrle değiştirilen demir trı:ı.veı-.
lerin ıhtiyaca salih bir hale ifrağı lıususundıı ne 
düşünüldi.i.ği.ine dail' İşletnwler Vekilinden şifa
hi su ali ( 6/290) 

[Umumi Heyetin 10 . XII . J 956 tarih h 14 
ncü inikadında İşletmeler V ekili cevap vermiş
tir] (İ~tima : 3) 

291. __, Seyhan Mehusu Sinan Tekelioğlu'

ııun, Rum Ortadoks Patriğinin, 'rürk Ortadoks 
Ruhani Reisinin yeğenini rum mezarlığına göm
dürmemek isteyişiııin doğru olup olmadığına da
ir Adiiye ve Dahiliye vekillerinelen şifahi su
ali (6/291) 

[Umumi Heyetin 7 . XII . 1956 tarihli 13 ııcü 
İnikadnıda Adli~e, Dahiliye vekilleıi cevap 
vermiştir.] ( lçtim a : 3) 

292. - Kn·şehir Mebusn Tahir Taşer'in, i.içü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hukiınin emek
liye sevk ediİmeleri sebebine dair Adiiye Veki
linden şifahi suali (6/292) 

[Umumi Heyetin 7 . XII . 1956 tarihli 13 ncü 
İnİkadında Adiiye Vekili cevap vermiştir.] 

(!~tima : 3) 

293. - Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in, 
Türkiye, Pakistan ve Irak Başvekilieri ilc lran 
B:aı·ieiye Vekilinin 23 Kasımda Bağdad'da yap-

tıkları toplantı neticesinde neşrcttikleri m~te
rek tebliğin üçüncü ve dördüncü maddelerine 
dair Başvekilden şifahi suali (6/ 293) 

[Umumi Heyetin 28 . XII . 1956 tarihli 22 
nci !ııikadında Hariciye Vekil Vekili cevap ''Cr
miştir.~ (İçtima ·: 3) 

294. - K'lrşehir Mcbusu Ahmet Bilgin'iıı, 

Süveyş Kanalı harekatı ile Bağdad göriişmeleri
ne, !sr&il ile mii.nasebetleriınizin kesilmesi se
beplerine ve Suriye olayları hakkmda ne gibi 
tcdbiı'ler alındığına dair Başvekil ve Hariciye 
V ekilinden şifahi suali (6/294) 

[Umumi Heyetin 28 . XII . 1956 tarihli 22 
nci lııikadıwla Hariciye Vekil Vekili cevap ver
miştir.) (İçtima : 3) 

295. - Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Anka
ra'da imar maksadiyle yıktırılmakta olan iş yer
lerine dair Dahiliye Yeki.J.inden şifahi ınıali 

(6/295) 
[Umumi Heyetin 7 . XII . 1936 tarihli 13 ncli 

inikadında Dahiliye Ve kil V eldli cevap verıniş
tir.l (İçtima : 3) 

296. - Diyaıfua'kır Mebusu .Mu.sitafa Ekinci '
nin, vekaletlerin niyaıbetle idare edilmeleri selhep
lerine dair Başveıkllden şifaıhi suali (6/296) 

[Umumi Heyetin 14. XII . 1956 tarihli 16 ncı 
!n~kadında soru düştü.] (İçtima : 3) 

297. - Kars .1.\Iebusu :Mehmet Hazer'in, ye
meklik ve tohumluk hububaıtın t·eınini, fiyatlan
nın tanzim ve tesbiti ile ekiliş ve istihsaline dair 
Ziraat ve İktisat ve Ticaı'Ot V ekilleııinden şifahi 
suali (6/297) 

[Umumi Heyetin 14. XII. 1956 taı,ihli 16 ncı 
!niıkadmda Ziraalt, Ticaret Vekilieri cevap ver· 
miştir.] (İçtima : 3) 

298. - Kars l\Iebusu Sırrı Atalıay'ın, Göle'
nin Lavustan 'köyünde Abdurrahman isminde 
bir genci öldürenler hakkında ne muamele ya
pıldığına dair Ziraat, Ad1iye, Srhhat ve !çtianai 
l\fnavenci Vellcillerinden şifaıhi suali (6/298) 

[Umumi Heyetin 9 . I . 1957 tarilıli 23 ncü 
İnilcaıdında AdUye, Sıhlıaıt, Ziraat Vekilieri ce
vap vermiştir.] (İçtima : 3) 

1 

299. - Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Si-
yasal Bilgiler Fakiiltesi Dekam. Profe<ıör Dr. 
Turhan Feyzioğlu 'nun wkalet emrine alınnıa.sı 
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sPbebine dair .Jll'laı•if Vekilinden şifahı suali 
(6/299) 

[Umumi Heyetin 19. XII. 1956 tarihiri 18 
ıı<'i fnikadmda Maanif Veıkili <'evap vermişt'ir.] 

(İçtiına : 3) 

300. - Anikara Mebusu Muhlis Ete'nin, De
nizcilik Ban!kasının Umumi Muraka:oo Heyooinin 
!ktisadi ve teknik murakabesine tabi tutulanası 
hususunun düşfu1iiliip düşiinülmediğine dair Ma
liye' Ve'l~ilinden şifalıi suali (6/300) 

[Umumi I-Iey~t'in 14. XII. 1956 tal'Hıli 16 ncı 
Inikadında Maliye Vt>'kili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

:lOl. - Kot!aeli Mebu u Turan Giineş'in, Si
yasal Bilgiler Fakült~si Dekanı Profesör Dr. 
Tuı•han F'eyzioğlu'nun fakültenin açılışında söy
lCinıiş olduğu nutka Ye Jıangİ sebeplerle vakaJet 
Pınrine alındığına dair Maarif V<"kilinden şifahi 

'illali (6/301) 
[TTınumi I-Icıy(•tin 19. Xll . 1956 tarihi~ 18 

ıwi tııikııılımla :\faaııif Y~kili <'<''·ap ,•ermir:ıt'ir. ı 
(İc.tiına : 3) 

~W~. 1\ııı·!-! }lcbusu Ha!>an Brdoğan'ııı, . 1 iıf: 

sıkıııtısımn gidrrilnıesi huswmnda ne p:ihi !('(]iıir

lrı· alındığıııa daiı· İktisat w Ticaı·ct ''<' tıılıhat 
'''. İ<;linıai ::\InawııP1 Vekillrrindf'ıı !)İf;ıl;j ~ıı.ıli 
(G/ 302) 

1 Umumi Heyeliıı :2J . XII IH56 tııı·ilıli :W 
ıwi tnikadında ~ı h hat , Ti<'al'rl Vf'killf'ı'i <'<'' ılp 
,wmi~tit.l (1çtima :n 

:JQ3. -· .\falatya Mebusu Nüvit Yctkin'in, 0rıi
,,.ı·-;i1e kurnlu~u i<.:ind<' te~kilat cıminc alına Ka
ıınnuna müstenidcıı yapılan lJtızı tasarrnflann 
sPiwplcrin<· Y<' bu hadi~elcrlr ilgili olarak üııi' ı•ı·
<ıit(• mensupları hakkında ,\'apılan takibata dair 
:\laıırif, Dahili,\'!' , .<' ,\dli~·(' Vrkillerindrn ~ifahi 

:mali (6/303) 

!Umumi Heydin 19 . XlJ . 1~)56 tacihli IH 
ıwi İııikadında Maarif, Ailli,'l'<', Dahiliye Vrkillr.•ri 
<'<'Vap Yermi tir. l ( İf:tima : :~) 

' 
:304. - Amasya ..\lcbmm Kemal B ren 'iıı, lni-

ı:ii k sul ama iş! cı·i it:: in 1955 ve 1 956 yıllan hüt (:<'
lf'rine konulan tahsisat ilc ka<: ,\'erde nr kaclaı· iş 

.vapıldığına ve 1957 yılı bütı::esi 11<' konulan ta lı si
sat nıiktarıııa dair ~iraat Vrkili~drn ~ifahi sııııli ' 
(6/30-!) 

[l'ınumi Hc•yetin 9 . 1 . 1!)57 tal'ihli :2:ı ılf•Ü 

fnikadında ~iraat Vf'kili rf'ntp vermiştir. i 
(İçtinın. : 3) 

:305. - Kocaeli l\Iebusıı Turan (ILine~ 'in. Tu')
kilfıtı Esasiye Kanununda yapılacak tadilatı ha
zırlamak ü;ı;ere kurulan komisyonun mesaisinı• 

dair Adliye Vf'kilinden şifa.hi suali (G/305) 

lUmuıni IIeyetin 26. XII. 1956 tarihli 2lnri 
İııikadmda Arlliy<' VPltili <'Pvap Ycrmiştir. ı 

( t<:tin,n : 'l) 

~O!i. - Kırşrhir Me·busu lllehnwt J.Ialımudoğ 

l n 'nun, son dış politika hadiseleri dolayısiylı• 

l\Ieclist<• izahat verilmemesi ı.ebl"binr dair Bıtş'" 
kilden ~ifahi suali ( 6/306) 

llTınuıni Heyetin 28 . Xll . 1956 tar·ihli ~~ 
nci Inikafiında Hal'İei~'<' Vf'kil Vrkili cevap \W

miştir'. ı (İGtima : ;~) 

307. -· IJiyarbalm Mebusu Yusuf Azii:oğlu ·
nuıı,· Aımrika. tarafından memleketimiz<' göııdı· 

rilf'n gı<'h maclclf'lerinin tevzi şekli hakkında ':;:ı 

zctelerclr intişar eckn haberlerin doğtu olup olı'1H 

dıı!,ına 1"<' partilN·r <'~it nnuımelr .vapılınası husu 
snıı<la ıw düııiiniilfliiğ·iin<' dıtil' HaşYrkild<'tı ~it'-ı!ıi 
sııal i ( 6/307) 

ll 'nııııni fj<'~ ·rtin :27. lll l!li'i7 tarihli ;)1 'l <'İ 

İnikıı(,lın(la snal <liiııtii.l (İ<:tinııı : 'lJ 

:~os. - bın i ı· .Mebnsu Ciluıd Bnbaıı 'ın, 1\ ı lı 
rıs'm nıuka'clrleratı <'!rafında rrı·f'yan t'deıı göriı1 
ın t•lpr hakkında Başvckildc>n şifahi suali (6/3t;R ı 

ı Pınuıni llf'y<'tin 214 . XII . 1956 tarihli :!~ 
ıwi 1nikaclınila Hıwici,'l-<' Vf'kil VC'kili epvap wı · 
miştir. 1 (tctiıııa : ·n 

:309. -- Tı·abzon :Mebusu Eınrullalı . ' ııtk.ı' . 
nun, başta Ankara V<' İstanbul olmak üzel'<' bitzı 
şehirlerde elr alınaıı imar har\•kf't lcrinr d,> ir B<t~-> 
l'f'kilclen şifalıi ımali (6/308 ) . 

1 U nı n mi He.1·etin 6 . 1 1 . ı ~ı m tarihli 0:) ıli' i 
1nikadında sual düşti.i.l (İ<:tiına : :~ ) 

310. - Bnı·dur J\.1ebusu l•'ctlıi Çelikba~·ııı . 

Kasım ayı başmdaki akar yakıL stoku miktarııııı 
ye aka 1' yakıt kifayetsizliği karşısında ne gibi 
tedbirler ahndığııııı rlair BaŞYekildrn şifahi ımalı 
(6/810) 

l Umumi Heyetiıı 14 . l . Hl!l7 tarihli 2fi ııı·ı 

fıı ika'lında DeYlct Vekili cevap vermiştir. J 
(İGt ima : :~ J 

:H 1. - Tokad lVlebusu Hulusi Bozbeyoğhı ·_ 

mm, Ştırayı Devlet Deavi ilaiı~lerinin aylık mc
soiı.ine ve işlerin zo.ma.mnfla netİ<'!'\lenmcsi iı;iıı 



ne Lli.i.şünüldüğünr daiı· Bn§Yckilrlnı şifnlıi sıwli 
( ()j311) 

l Umumi H c~retin 9 . J . 1 D57 tarihli 23 ıH'Ü 
ı ri i karlında nr, let V rkili ('('Yap \'ermiştir. J 

(lçtima : 3) 
:n~. Diyarbakıl' J.lcbuı:;u Yusuf Azizoğlu '

ının, l\Iillctvekiller.i Se<;imi Kanunnndnki son tn - · 
dilleri kaldıran kanuıı Jayihasınm ne Rrbcplr p:eı·i 

nlmdığma dair BaşYekilden şifa hi !'mal i ( 6/312) 
lU mn mi Heyrtin 15 . XII . 1957 tarihli 39 ıH'lı 

tnikadmda Başvekil adına Adli~·e Vekili ecvap 
\·erıniştir.ı ( tçtiına : 3\ 

313. - Mn~ Melmsu ~em::ıi Ağaoğln'nun. 

.VJuş Yilfıyeti dahilindeki nehir Ye ırınaklar i.i;-.,•
ı · inde köprüler inşa edilmesi hususunda nr düşi.ı
nüldüğ·üne claiı· Kafıa V('kilinderı şifalıi ımali 

(6/313) 
[Umudi ll eyetin 23 . l . 1957 tarihli 29 ne n 

lııiiHtdında soru düştü.] (İçtiına : 3) 
Jl-l.- 'I'nneeli }fphusH Arı-dan Rora 'ııın, :\n

S<L,dıiıı nvasıııııı sulanınası için yapıhwak 1esisıı1" 

dair Dahi li.n'. "'T ali~·(•, . ' afıa YPkilhıdrıı şifa lı i 

•mali (6/)1-1-) 

lllımııni Iley~·t iıı Hi. ıı JDrı7 tııı·ilıli .~!l ııe n 

lnika<1ında «oru cl üştü. J (l~tinııı : :n 
31G. Niııolı :\lrbusu \:n ri . \crtoğln'ınııı. 

~:1 Aralık HJ56 günü nkara 'daı ı Istanbul 'a g-i
c!Pn n'ı:mıi pH1kalı k;ıptıkaı,:t ı oloııl(lbiliıı haug·i 
1 dtillrte ahlolıluğnıııı <laiı· Bnşvpkil(1cıı ~ifıılıi 

:-ı u ali ( Gj:ll G) 
lllınuıni /l('yl'tin ı . U . ıHiil tarihli :ı:ı m·ii 

lnilmdmchı DeYkt Y<>kili (.IH. C. Bengü) ervap 
\'e ı·miştiı·.j (lçti.ına : 3) 

3Hi. - t:linoh .Mehusu ~hıhit 'l'üınPrkaıı'm, 

ınilletlcraı·ası :-ıanat Rahasın<1a haşarı güstcrcı· 

:-ıana tkfırları ıuızla lll' ~c ki 1 de ilgi] rnildi~·inr w 
lıunlaı·clan bazılarına göndC'rilrıı nıüki'ifntlaı·

llaıı vergi istC'nildiğinin doğru olup olınadığnw 
dair Maarif n <lüınrül{ 'r 1nlıhııırl:ır Vekill<·
rinden şifahi suali. ( 6/l ı G) 

1 Umumi He)retin H . l . 1957 tarihli inikadııı · 
ıla :-ıahibi grl'i ıılclı.ı (J\rütrfrrrilka dosyası) 

(İ~tiına ::~ı 

:3J7. - Burdm Melmsu Mehınrt Üzbry 'in, 
lıköğretim kanunu lftyihasının hazırlanıp lıaıır
lanmadığına rlair ":\faarif Vrkilindrn şi fa hi Hnal i 

(6/817) 
[Umumi lleyetin 18 . 1 . 1957 tarihli 27 ıwı 

Inikadıımı :\1aarif V ekili crvep vermiştir. J 
(lı;tiına : :n 

:n~. 'l'ı·abzoıı .\I ebu sn Gmnıllalı • 'u tk u·-
nun. 67:n sayılı Kanunla ta dil eJileıı "Milli K o
run ma Kanununun tut hikatı neticelerine v-e fi
yat yiikselişlerinin önlenmeı-ıi için nt· gibi ted
birler <lüşünüldüğüıH' dair İktisat n 'J'irııı·r·t 
V (>ldllerinden şi falıi su ali ( 6/318) 

[Umumi Hcyctiıı 21 . 1 . 1!)57 ial'ihli 2~ 

nd İnikndıııcla 'l'icaı·et \Trkili <·e,·ap verıniştiı·.·J 

(İ<:tinıa : :3) 

:n9". - :\-lalatya ~lebu::nı Ahmet Fırat 'ı u, 
ekmek, et vt• g·nz sı kıııtısının önlemnesi husu
sunda ne g-ibi tedbirler alındığma dair t·ktisat 
ve Ticaı'et Vt' Ziraat "Y'"rkillcrinclrn şifahi su:ıli 

(6j:319) 
ı rımımi 1--leyrtiıı 23 . r ı H m tarihli :cı~ 

(İçtimıı : ;~) n<·u lnika<lm<la ::.oru düştü.] 

:t20. Hmcluı· :\101msu l•'etni Çelikbaş'ın. 

ııınl dııl'lığ·ı \'<' hayat palhalılığıııın öı,lcnınesi \''' 
J'iyıı1 pıılitikasınııı gcr~Pklcijtiı·ilınesi lımıu:;nıı

dcı ııP dii~iiııiilıli.iğ·line, ııH•nıleke,in ikti~mtli \ı' 

iı:tiııı:ıi dii z( ııiıw dair Bnşn•kiJd,,ıı ~ifııhi swıli 

( fij:320 ) 
ı t'ınuıııi Hl')'etiıı 

ıwii .fn ikndınıl;ı soru 
1 . ll . l%7 taı·ihli ::;~ 

dii~tü.ı (İ~tiımı : :~) 

H:cll. - Eliızığ .\l<lıusu Ümeı· l•'aruk sıı-
ıı:ıı: 'ın. l~!ilıığ Ciiıııın Hastanesiııin daha müsait 
hiı· yeı·ı· naklinin düşi.iııülüp LHşünülınNli.ğiııe 

dair :'\ılıhat n> lçtiııı:ıi \lnnY('ııct \Trkiliml<'n 

şi ra hi sıınli ( rı;a21) 

llTııını.ıi He.ntiıı :2H . 1 . 1957 tıırihli :~ı 

n('ı lııik:ıılında Rıh1ıa1 VPkili <'<'''ap verınişliı-. 1 
( İGtiına : ;{ l 

:12:2. - l>eııizli Mebuı:;u Baba Akşit 'iıı, el 
sanMinrının tekfımülü, küçük esnaf ile küçük 
saııa1 rı'babı l't' dakuınacılarm kallondırılmaln

rı lmswnuıdcı n<' gibi tedbirlrı- a.lıııdığıııa daiı· 

1ktisııt \'P 'l'iearet Vrkilinden şifalıi snali 

(H/:3~2) 

ı1·ıııuıııi Ilrr<'tiıı -ı. . ll . 1957 taı-ihli ;ı..ı 

ndi tııil«Hlın<lıı 'l'ü·ııı·rt Vrki!i revap vermiş-
ti ı· .ı c t<;tiınııı : :n 

:i23. - :.\Jalatya )lrbusu Tevfik Ünsalun 'ın, 
işı;ilcr için inşa rttirilrn ve ettirilPcek olan mrs
kenlere daiı· Çalışına Yckilindrn şifııhi stuıli 
(6/323) 

ı Cmnıı~i lJcyrtiıı 1 . Il . 19iJ7 tarihli ;l:ı 
ııeü tııika<lındıı ('ıılışınn Y C'kili cevap vermiş
ti ı·.] (!çtiınıı : ~1) 
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:32'4. - Kocaeli ~Tebusu 1'uran Gli.ne~ 'in, 

Aciliye ve Teşkilatı Esasiye enciiruenleriııden 

mürekkep Muhtelit Encümen ile Teşkilatı Esa
siye Encümeninin ne için toplanmadıklarına 

dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinden 
Şifahi suali (6/324) 

[Umumi Heyetin 4 . II . 1957 taı·ilıli :34 
ncü Inikadında Reisvekili F. Apaydın cevap 
vermiştir.] (İçtima : 3) 

325. - Kocaeli .Mebusu Cemal Tüzün 'ün, 
19.)1 senesinden beri Omnaıı Fakültesinden ne 
kaclat· talebe mezun olduğuna, 1951 - 1956 se
nelerinclc Amerika ve Avrupa'ya kaç yüksrk 
orman mühendisi gönderilcliğine ve bir orman 
mühendis me'ktebi veya koleji aı:ılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ziraat ve Maarif 
Vekillerinden şifa hi ~mali ( 6/325) 

[Umumi Heyetin 6 . TT . 1957 tarihli 35 
nci lnikadında ımal clüştü.J (.tçtinıa : ,3) 

826. - Diyaı•bakır l\f.ebusu Yusuf Azizoğ
lu 'nun, Hi1l'l'iyet Partisi l\feclis Orupu aı::ık ,top
lantılarına gazetecilerin alınmas ma ne iı:in u ı ü
~aade edilmediğine dair Türkiye Büyük MilM 
~Icclisi Reisinden şifalhi suali (6/ 326) 

[Umumi Heyetin S . U . 1937 tarihli 36 
neı inikadında Heisvcldli F. Apayclm cevap 
vermiştir.] (lçtiına : 3) 

327. - lHanisa Mebusu Hikmet Bayur'uu, 
Amerika 'dan geniş ölçüde ekonomik 'kredi sağ
lanılacağı hakkındaki söylentiye dair IIariciyr 
Vekilinden şifahi su ali ( 6/327) 

[Umumi Heyetin 15 . II . 1957 tarihli 39 
ncu lnikadında Hariciye Vekil Vekili cevap 
vermiştir.) (İçürna : 3) 

328. - Muş Mebusu Şomsı Ağaoğlu 'nun, 
~fuş vilayeti dahilindeld neıhir ve ırınaklar 

üzerinde köprüler inşa edilmesi ·hususunda np 

düşüniiidüğüne dair Nafıa Vekilinden şifahi 

su al ta:kriri ( 6/328) 
[Umumi Heyetin 13 . ll . 1957 tari'hli 38 

nci tnikadında Nafıa Ve·kili cevap vermiştir.) 
(!çtima : :3) 

:~29. - Tı·abzon .Mehusu Eıurullah Nu tk n'
nun, zabıt katipleriyle mübaşirleriıı ve sair ad
liye memurlarının terfiiıleri hususunda ne dil· 
şüniildüğüne dair Aclliye V ekilinelen şifa hi su
ali (6/329) 

fUmuıni Heyetin 3 . TV . l957 tarihli 5-! 
ncü 1nikadmda Adiiye Vekili cevap Yermiştir.] 

(!çtima : 3) 

330. - Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 1ııı, 
1936 yılı Şeker lstihlak Resmi ile Devlet büt
çesinin umumi varidat tahsilatına, 1955 ve 1956 
yılları şeker satışları miktarına ve ihraecdilen 
şeker ile son defa fiyatlara yapılan zamma dair 
Başvckilden şifahi suali (6/330) 

lU m um i Heyetin 15 . II . 1957 tarihli 39 
ne n 1 ni kadında Maliye, l~letmeler Ve1<illeri 
cı evap vermiştir.] (lçtima : 3) 

33.1. - Edirne 1\lebusu Cemal Köprülü 'n ün, 
d cra orgam karşısında hftkiınlerin istiklali» ad
ll konferansın Ankara Valiliğince menedildiğinin 
doğru olup olmad;ğına dair Dahiliye Vekilinden 
ı_ıifahi suali ( 6/331) 

[Umumi Heyetin 25 . III . 1957 tarihli 5() nci 
fnikadmda Dahiliye Vekili cevap vermiştir.] 

(1çtiına : ·3) 

332. - 1'rabzoıı :VIebusu Emrullah Nutku '
nun, başta Ankara ve !stanbul olmak üzere bazı 
şehirlerde de alınan imar hareketlerine dair 
Başvekilden şiiahi suali (6/332) 

lUnıunıi Iley.etin 1 . IV. 1957 tarihli 53 üncü 
Jnikadında B:ı~Y':!kil adma Devlet Yekili )I. C. 
Ben gü cC\·ap verıni~tir.] (lçtima : 3) 

3:1::!. - - Elazığ Mebusn Selahaddin Toker 'in, 
Oı·du Belediye Reisinin Belediy<ı Meclisi tarafm
dan ınüstafi addec111erek yerine evYelil vekaleten 
sonra asıl bir reisin getirildiğinin doğru olup 
olmadığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/333) 

[Umumi Heyetin 27 . III . 1957 tarihli 51 nci 
!nikadında sual düştü] (İçtima : 3) 

334. - Koe<ı.eli Mebusu Sadettin Yalı m 'ın, 
İstanbul'dan hareketle İzmit Körfezi iskel-eleri
no uğrıyan motorlu şehir hatları vapur sef~rlc
rinin tahelieli sebeplerine dair l\1ünakalat Vekilin
den şifahi su ali ( 6/334) 

[Umumi Heyetin 27 . III . 1957 tarihli 51 nci 
lnikadıııcla sual düştü) (lçtiına : 3) 

335. - l~lazığ .Mebusu Selahattin Toker'iıı, 

Elazığ'ın Poyraz Nalüyesi Müdürünün başka bir 
yere naklinin doğru olup olmadığma dair Dahi· 
liye Vekilinden şifahi suali (6/335) 

[Umumi Heyetin 27 . III . 1957 tarihli 51 nci 
l~ikadmda sual diiştiiJ (İçtima : 3) 

336. - Tunceli 1\rebusn Fethi Ülkü 'nün, kar 
dolayısiyle kapalı olan Elazığ - Çemişgezek yo
lunun açılması hwıusnnda ne gibi tedbirler clü-
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:::Hııülclüğüne dair Dahiliye, ı' afıu \ ' l' ~ii !li .\Jii

dafaa Ve! illerinden ~if ahi suali ( 6/336) 
l Omumi II(•yetiıı 217 . UJ . 19.17 tarihli 51 nci 

inikadmrla rmal rlüştül (l~tima : :3) 

:337. - Malatya .Melmsu Mehmet Zeki 'ru
lunay'ın, Pazar günleri mesai yapan Devlet İş
lctnıelcrinde İş Kanunu ilc Ücretli Hafta 'ratili 
hakkıııdald Kanun hükümlerinin nasıl uygu
lanmalda olduğ·una dair Çalışma ve işletmeler 
vekillerinden şifahi suali (6/337) 

1 Um u ın i Heyetin J O . lV . 1!-)57 tar; h li 57 
n ri lnikaclıncla sn al düştü.] (t~tima : 3) 

338. - Kocaeli Mcbusu Turan Güncş'in, İs
tanimi Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat Ensti
tüsünün tertibettiği konferansiara dair Ç:.ılışııuı 
Vekilinden şifahi su ali ( 6/338) 

[Umumi Heyetin 8 . IV . l957 tarihli 56 ncı 
tnikadmda sual uüştü.] (İc:tima : 3) 

3:39. - Kars l\Iebusu .\[ehmet Hazer'iu, Hü
ki.iınetinıi;~ln Cezair hadiseleri dolayısiyle Fl'an
:;ız Jlüküııı eti vrya Birle~miş 11illetleı· nt::cdinıle 
biı· te~<'lıhüs1e bulunmayı düşünüp <lil.~unıııe

diğine üaiı· Hari ciyr Ye kilin.<len şifa bi su ali 
(6 / 389) 

1 Umumi lleyetin 24 . V . 1957 tarihli 72 nci 
1nik<tdında sual düştü.] (İçtiına: 3) 

:1-+0. - Kasta monu Melmsn Ziya 'rerwen.'in, 
A'e<:iın ~ı kın tısmm önlenmesi husnsunrla ıw dü
şünüldüğline dail' Başvekilden şifahi sual{ 
(G/ 340) 

[Umumi Heyetin 6 . V . 1957 tarihli ti4 ncü 
Inikadında sna} düştü.) (İçtima : 3) 

341. - Kocaeli Mcbusu Cemal Tüzün'iin, pa
' paz .Malwrios ha kl-ında İngiliz Hi.i.küı::ı. etince 

1 atbik e(.1ilen son karar dolayısiyle ne düşünül
düğ-iiıır dair Daşvekilr1<>n şifahi suali (6/MJ) 

[ Cevaplmıdmnadı.] 

34~. - Koraeli l\Ielmsu Cemal Ti1zün'iin, Ko
eaeli vilayetine hağlı köylerin sn, yol, mektep 
ve köprü ilıtiyıı~larıım\ ne zaman temin edile
(•cğine dair Dahiliye, l\Iaarif vr Nafıa vcldlle
ıinden şifahi suali (6/342) 

[Umumi Heyetin 6 . V . 1957 tarihli r;4 ncü 
Inikadında Da_hiliyc V r kili cevap vermiştir. Su
al sahihi lm rcvapta iktifa etmiştir.) 

(İçtirna : 3) 

343. -- Ela·zığ Mebusu Selahattin Toker'in, 
cevap.tımdmlınamış bulunan tahriri ve şifahi 

sua-llere dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Re
isliğindm şifahi suali (6/343) 

['G.ımıni Heyetin 15 . Y . 1957 tarihli 68 nci 
inikadındaı sual düştü.] (İçtima : 3) 

3-!4. - Elazığ l\Iebusu SeHihattin Toker'in, 
eııciiınenlcrce ueticelendirilmemiş bulunan ka
nun layiha ve tekliflerine dair Türkiye Büyük 
Millet Mecli~i Reisliğinden şifalu suali (6/344) 

[Umumi Heyetin 15 . V . 1957 tarihli 68 nci 
1ıukadmda ~ual düştü.] (İçtima : 3) 

34!ı. - Tunceli Mebusu Fethi Ülkü 'n ün, köy 
eğitm!:'rıleri hakkında Maarif Vekilinden şifahi 

suali (6/345) 
[Uınuıni Heyetin 8 . . v . 1957 tarihli 65 nci 

İnikadında Maarif Vekili cevap vermiştir.] 
( lçtiına : 3) 

3-!G. - Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'
nnn, Trabzon 'un buğday ihtiyacına dair İktisat 
ve Ti(·uret Vekilinden şifahi sua.li (6/346) 

[üı ı.uıni Heyetin 13 . V . 1957 tarihli 67 nci 
tnikadmda Ticaret Vekili ~'evap vermiştir.) 

(İçtinıa : 3) 

34 7. - Trabzon 1\Icbusu l\luzaffer IIa:runoğ
lu 'nun, Trabzon Hava l\Ieydanı inşaatına dair 
NafJa ve MünakaH\t Vekillerinden şifahi suali 
(6/3-!7) 

[Uıııumi Heyetin 6 . V . 1957 tarihli 64 ncü 
İnikadmda sual düştü.] (İçtima: : 3) 

34g. - 1\fal\tya. Mebusu Mehmet Kartal'm, 
Suriye hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi 
maksaö.iyle memnu mmtaka olarak ilan edilen 
sahaya. dair Dahiliye V ekilinden şifahi suali 
(6/348) 

[Umumi Heyetin 5 . VI . 1957 tarihli 77 nci• 
Inikatlında sual düştü.] (İçtima : 3) 

349. - Kocaeli Mebusu Turan Giineı;ı'iıı, İs
tanbul Üniversitesi İktisat ve 'İçtimaiyat Ensti
ti.i.sünün tertibettiği konferansıara dair Çalışma 
Vekilinden şi:fahi suali (6/349) 

[Uınum· Heyetin 6 . V . 1957 tarihli 64 ncü 
inikadında Çalışma Vekili cevap vermiştir.] 

(İçtima : 3) 

350. - Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
1 Ha~iran 1956 tarihinden bugüne kadar Cum
hÜriyet ınüddeiumuınilerinin talebiyle toplattırı
lan gazete ve mecmualaTa dair Adiiye Vekilin
den 'iii:ıhi ımnli (6/350) 

( Cevaplandırılınadı) 
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:351. - Zonguldak Mebusu Hüseyin Balıık 'ın, 

Zonguldaık kömür istihsaline ve çimento fabri
kalarının inşa seyirlerinin hangi esasa göre 
yürütüldüğüM dair tşletmE>ler Vrıldlindrıı şifaiıi 

ımali (6/351) 
[Umumi Heyetin 10 . V. 1957 tarihli 66 ncı 

1 nikaıdında İ~letmf>ler Vekili C<"vap vermi~ir.] 
(İçtima : 3) 

:~5<!.- Kıı·şe'hir .\lebmm 'l'aıhiı· Taşeı·'in, yiik
sek dereceli bazı hakimierin emeldiye ~·evklel'i 

sebebine dair Adliyr V ekilin dE>Jı ~ifaıhi su ali 
( G/352) 

lU muıni Heyetin 1:3 . V . Hl57 tarihli ö7 ıwi 

Jni'kaclıncln Afl.liyr Vekili rrvap vermiştir.! 
dçtiına : :~) 

:353. - Burdur )leıbmnı Hehc;et Kayaalp'ın. 

hakim ve ınüddeiuınunıi kadııolarına cl n ir Ad
liye Vekilin'den şifa.hi ımııli (6/358) 

[Umn:mi Heyetin t:]. V. Hl57 taı·ilıli fi7 ııri 

tnika(lınrla .\diliyr \r<"kili <·<>YH]) Vl'ı·ıniştiı·.l 
(İr:tima : ::) 

:ı5.t. .\lalatya .\J1•IHL:-ıu ::\\h·it Yetkin 'in, 
) üksek deı·eeeli hfızı hakiımlrl'itı emdkliyP srvk 
Pdilmclrri sebeıhiıw rlaiı· Adliyr \'rkilindPn ~i

fnhi ıma li ( ôj:15.t ) 
l Umunıi Ueyetiıı W. \'. J 957 tarihli 67 ıwi 

Inikadında A<lıliy<• Yrkili ('\'Yap vı>ı·miştir·.ı 

(İrtinın : :3 ) 

:J55. - İspal'ta ,\Iebusu lr·fan .Aksn'ııun, hn
lıubat \'·e afyoıı fiyatlan ile pancar· ve yonea 
tohumu fiyatlarınıı zrum yapılm/.c;ı lım-nısunıda 
ııe düııünüldüğüıır dail· BnŞ\'rlkilclt>n şifnhi ını

nli (6/355)) 
[Umumi Heyetin 22. \~. 1!).)7 tadhli 7.1 Jl('İ 

ı·nilkadında sual düştü.! (İGtima : 0) 

:156. - tspada Mebusu İrfan Aksu'nuiı, 
rnüııhal lmlunaıı Yalvaç Beleeliye Reiı.Jliğiıw d::ıiı· 

Dahiliye V ekilinelen şifa'lı i sua li ( 6j:l56) 
[Umumi Heyetin 22. V. 1%7 tarihli 71 ıwi 

lııi!kaJ.mda sual (lüştü. j (lı;:tinıa : :l) 

:~57. - r<ars .;\lebusu ~1ehnıet ıfazcr'iıı, Ari-
. . 

kara nıe·huslarından biı' zatın Hükümet vr hc• -
lrdiye İcraatı harkkında raclyoda yaptığı ko 
nuşmaiara dııir Oevlet Veildlinılrn şifahi >mali 
(6/357) 

[Umumi Heyetiu 27. Y. 1957 tariıhli 73 ncii 
lnikadında Devlet V<'kili f'rvap vermişıtie, 1 

(İçtima : l) 
:358. -'- 'L'rabzuıı Mebmm Bınrnllalı Nutku '

ııı.uı, Ba.şvekile maruzatta bulunan biı· ''ataııclrı-

~ın kıını:kula götüriildli.ği:i hakkında D!.'ıııokrJl 
1zmil' Ciazetesinde intişar eden halberin doğru 
olup olmadığına dair narbiliye Y!.'kilindrn şitahi 
suali (6;358) 

. [ Unıuıni lleyeLin liJ. \'. 1957 tariıhli 68 ııı~ı 

İn]ıkııdınclR Dahiliyr Yokili cevap veıımiştir.] 
(lçtima : 3) 

:359. - Trabzon Mebusu Sabrj Dilek'in, bu 
yıl içinde ithal edilen suııi gi:ihrenin mıktarına 
ve hangi vilayetler" tahsis ve tevzi eclildiğiıw 

dair Ziraat, İktisat Y<' 'l'icnrrt Vc,ldlleri.ndrn ~i 

fahi suali (6/359) 

[Umumi Heyetin 29 . V . 1957 tarihli 74 ııcü 
İnikad.ıncln 'T'ic~Rret, Ziı·aat \'<'killrri cevap veı·
miştir.] ( İçtima : !J) 

%0. - Bolu .Mcbuı:ıu Reşat Akşeınsettinoğ

lu'nun. Drvlct Orman İşlrtm!.' ve Pabrikalarmın 
toınruk ve kereste piyasa Ratışlan hakkındaki 

n809 sayılı Kanunun tatbiluıtından doğan şi.Jrn

yetlcı·in öıılenmesi lımmsuııda ne ·aüşiiııiildüğüıw 
dair Zinıat Vrkilindrn şifahi suali (G/060) 

l Umumi Heyetin 24 . V . l957 tal'ihli 72 ıH·i 

İnikarlın<la Ziraat Vrldli rrvap vcı·miştir.] 
(İçtima : :n 

86 l. - Bolu Mf'lıusu Reşat Akşf'ınsrttinoğ

hı'nun, Bolu Kız Öğretmen Okulu binası inşaa
tının ikmal edilmemesi scbeplerin<' dair Mnııri f 
Vekilinden şifahi snnli (G/~l61) 

rrevaplandırılınaclı.l 

:362.- Uı·fa .Mclnum ı~'eı·idun l!.lrgin'in, haya1 
pahaldığı ve mal darlığının iktisadi ve içtimal 
hünycmizde yamttığt tesirler hakkında ne d\i~ü 

nüldüğiinc dair İktisat vr 1'icarrt Vekilinclrn 
şifahi snali (6/362) 

rf'rvapsız kalmıştıı·.] 

:w:ı. - Ninob Mcbusu Şf'rafcttin Ayhan'ııı, 

'l'ürkiy<· Demir n' ('elik Fabrikaları Müess0se
siyl!.' Karabük ~öylrı-ini Kalkındırma Dcr~ı,•ği 

aı·asmcla akdedilen ınukaveleye dair İşlctmrlf'ı· 
Vekili:ı:ıden şifnhi suali (6/363) 

l Umumi Hcyetjn 8 . VJ . 1957 tarihli 76 nrı 
1nikadıncln lşlC'tmeleı· Vrldli rrvap vermiştir. i 

' (İçtimn : :n 
:l64. - Ankaı·a 1\febusu Muhlis I-J+e'niıı, Kü

<;Lik Sanatlar kanunu layihasının ne vakit ikınaJ 

Nlilrrck Biiy1ik Millet }frclisinc sunulacağına 
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clail' İktisat ve Ticaret V<.'kilindPn şifahi Htıali 

(6/ 364) 
[Umumi Heyetin :5 . VI . 1957 tarihli 77 nci 

inikadında sual düştü.] ( İçtiına : 3) 
:365. - Burdur l\Iebusu l•'ethi Çelikbaş'ın. 

Anıasya Belediye }[eclisinin feshedilmesi ve 

' Burdur Helediye Meclisince seçilen reisin set:imi 
nin tasdik edilmemesi scbeplerinr cl ai r Da lıiliyP 
Vekilinden şiiahi suali (6/:365) 

1 Umumi Heyetin 5 . Vl . 1957 taı·ihli 77 lll'İ 

hükadında sual d~ştü.) ( İçtiına : ;1 ) 
366. - Burdur Melıusu b'ethi Çelikba{ııı. 

Rize Belediye Reisi ile Rize Valisi arasında l'l' 

ı·eya n eden hil.diselere daiı· l>ahiliyr Y rkilinOl' H 
şifa~i suali (6/ 366) 

[Cevapsız kalmıştır. 1 

367. - Trabzon Mebmm Jı.lmnıllah ı 'utkn"ının, 
fındık mahsulünün ilu·acı hıısusnnrla yapılan "<t'
şöbbüslcrin no netice verdigine ve işsi7. kalan i~
(:ilerin durumu hakkında ne düşünüldüği.iıw daiı· ' 
tktisat ve 'ricaret Vekilinden ')ifalıi suali (6/ HG7J 

[Cevapsız kalmıştır. j 
368. - '!'unceli Mebusu Vetlıi Ülkü 'nü11, Tun

celi bölgesinin zirai kalinnması iı:in 1956 yılı ya
zında tetkikte bulunan heyetin lıazırlaclıgı rapo
nın netice:siıır dair Ziraa1 Vekilinden :;i fa lı i '>ll 

ali (6/368) 
[ Cevap~ıı kalırııştn.j 

:~69. - L::ong-uldak 11ebm;u llü:se,viıı Balıhıı, 

Bart ın Boğa:r.ı isl-elc ve barınao· ı in~aah h•lkkııHla 

Nafıa V0kilindcn şifahi suali (6/ 36!) ) 

(Cevapsız kalmıştır.! 

370. - :.\Ianisa ::\Iebusu Ynnwı :\luaııııner .\.~a- 1 

kant'ın, .Ege ınıntakasında kuraldıktan zarar gö
ı • tııı müstahsıla tohumluk buğday w arpa dağ·ıtıl 

ması lıwm~nnda ne clüşö.ııüldüğüıw dair lira · ı i. 
Iktisat Yt' 1'ieare1 Vrkillrrincl<'ıı ~ifahi sıı;ıl i 
(6/370) 

[Cevapsız kalmıı:;tıl'.j 

37J. - En::incaıı .Mobusu V('ysd Vıırol\ııı, 

1939 :srncsinde vukıılıulan zclzeledc hanıbolan Br
zi ııcan 'ın ima rı i~lerine tlair Da h ilin n ' Na ı 'ıa 
V0killer.indeıı :-ıifahi suali (6/ 871 ı . 

! CcYapiıız kalmışür.j 
H72.- Kars 1fdmsu İhnıhiıı1 lrs'ıın, lı,:d ,·iJil

.n,ti halkımı fazla .fiyatla ekmek satılclığ·ı hakkm
daki iddüıların cloğı·u olup olmadığına -dair 1kti
~at "<' Ticarf't \'P Dalıiliy<' Vr•killei·iııd1'll ~ifrıhi 
~ııali (6/ 372) 

[CPnıp~ız kalııı ı ştıı·.l 

373. - Burdur .:.\Iebusu Fethi Çelikbaş'm, 

Amasya Belediye Meclisinin feshedilmesi Ye Bı tı'
dur Belediye Meclisince seçilen reisin seçiminın 

1 tasdik edilmemesi şebeplerine nair Dalıili~re VP
kilinden ~ifahi suali (6/373 ) 

fCeYapsız kalmıştır. 1 

:n±. - Hatay i\Iebusu Şekip İnal'ın, Akı:J,,. 
Y<' Karaça,v sularının taşına<ıı ııeticesindr İskı·n 
rlenın'da vilkı zararların teliifisi için ııe gibi :vııı·

dıın ~'apıldığına Ye taşkınlıkların önlenmesi hu~n

:mnda ne gibi tedbirlrı· düşiiniildüğüııe dair Da 
hiliye, Züaa1 \ ' <' Nafıa Vekillorinclrn şifahi >malı 

(6/37-t ) 
1 Cenıpsız kalmıı,tır. 1 

:173. - Burdur ~Ichnsu !<'ethi ~'elikba~ m. 
Temyiz ~[alıkeınesindc Y<' AdliyP Yeldileti ml'rh.Pz 
tr~kilaiında ınünhal vazifeler mevcud·oıu1J olımı 

ılığ·ına dair Adliye Vekilinden şifalıi ~nali (Ü / 87,) ) 
l Ccnıpsız kalmıştır. 1 
:n6. -- Tunceli Uebusu L•'Ptlü Ülkü ' ııiiıı, !•'ı 

rat nehri ilc Pcri ı-ıuyn üzerinde ,\-apılma,:;ı u.VA'<Ill 

geriilen Ai;i''an n' Sc,vitli köprüleriııiıı ne zanıaıı 
ikınal edileceğine V<' Bağın köprüsü inşao;,ına ıw 

zaman ba~lanacağına dair Na"fıa Vekilinden şifrdıi 
'mali (6/376) 

[ Cevap>;ı;r, kalmıştır.] 
377. - - Hatay :Mebusu ~ekip lnal'ın, Aınik 

onısındaki köylerin içnw suyu, sulama .işleri ' '(' 
~·ollaı; ı Jıakkmda Nafıa Vddlin<len ~ifahi smıli 
(6/ 377) 

[ CcYap~-;ız kalıınştır.l 

:378. - Kars l\frbusu Kemal Uiiveıı'iıı, KJrK 

Hava ıneydanı inşaatına ne zaman ba~lanıh<'ağ.ıı;ı 
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/ 87H l 

[ CrvHpsız kalmıştır. 1 

379. - Kars .Jlebnsn ~'[ehmet Huzı•r "in. :\l~h 

111<'1 Kımıcieniz admda bir vatandaşın karakoldil 
gayrikanuni muamelelere maruz bırakıldığının \"f' 

ölcliiği.inüıı doğru olup olmadığ·ına dair Ar1li~-C' w 
DahiliyP Yekillrrinden ııifalıi suali (6/37~) ) 

[ Cenq1tıız kalnuştF'·l 
380. - Tunceli l\f0lıusu Aı-::;lan Bora 'ımı, 'I'mı

eeli n> lıHYalisindeki biızı yolların etiid ve proJe 
lt'riniıı yapılıp vapılınadığına dair Nafıa Veki

linden ~ilahi suali (6/380 ) 
1 Cevapı-;ı;r, ka lımştn·.j 

381. - :\Ialatya }lebusu Tedik Üıı.~alan ·.ıı. 
orta öğı't't im nıÜl'S!:lesclerindeki öğretmen i lıtı 1·a
eıııa dair ~Iaarif V <>ldliııden !;ii fa hi •mali \ (i/381 , 

1 Cevapsız kalmıştır. 1 
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382.- Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 'ın, Av

rupa İktisadi İş Birliği Teşkilatı Konseyinin iste
diği iktisadi ve mali programa ait bilginin verilıp 
verilmediğine, yabancı hususi firmalar tarafın

dan resmi sektöre ac;ılan kredilere dair Haricive 
V e kil i nden şi fahi ~mali ( 6/382) 

[Cevapsız kalmıştır.] 

383. '--- Sivas :i.\Iebusu Nuri Demirağ 'ın, vekil
lerin vazife ve ınesuliyetle1'ini tayin edecek olun 
kanun layİhasının hazırlanıp hazırlanınadığına 

dair olan tahriri sualinin cevaplanclırılınaması 

sebebine dair Ba ·veldlden şifahi ımali (6/ 383 ' 
{Cevapsız kalmıştır.] 

384. - Kocaeli Mebusu Ekrem Alican 'uı, 

1951 - 1956 yılları bütçeleri \'aridat tahminleri ilc 
tahsilat miktarlarına ve 1956 bütçrı yılı tahsisa
tından sarf edilen miktarlll yekılııuna dair B;ışw)
kilden şifahi suali (6/384) 

[Cevapsız kalmıştır.] 

385. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker \n, 
Devlet dairelerinden İktisadi Devlet Tcşekkülleri 
daire ve müesse.-;elerine geçmek istiylcn mem•ır
lara nıuvafakai v·crilmenıesi hususunda bir emir 
verilip verilmediğine dair BaŞ\ekildcn ~ifahi ı-:u

ali (6/385) 
[Cevapsız kalmıştır. J 
386. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'

nun, Malatya vilayeti içme suyu ihliyacımn tenıi
ni için ne düşüni.ildüğüne ve 1950 senesinden beri 
bu iş İçin ne kadar para verildiğine dair Dalıili~-e 
ve Nafıa Vekillerinden · şifalıi suali (ô/3861 

(Cevapsız kalıruştır.] 

387. - Elazığ Mebıtsu Sclfıhattin 'l'oker 'in, 
yurt içi ve yurt dışı seyahatler hııkkınd<ıl<i B:ı~
vekilden şifahi suali (6/387) 

l Cevapsız kalmıştır.] 
388 . .,--- Kocaeli Mebusu Turan Güne~ ın, bir 

mahkeme kararının husumet ve kasıtla \'Crild ıği 

şeklindeki beyana dair Aclliye Vekilinden ~if-ı hi . 
suali (6/388) 

( Cevapland ı rılmaını~tır.] 

:389. - Kırşehir Mebusu Ahmei Bilgin m, 
Kırşehir J.\.Iebusu Osman Bölükbaşı'nın vcniden 
tevkifi için Ankara C. Müddeiumumisinc telkin
ler yapıldığının doğru olup olmadığı halekındaki 
talıriri suali dolayısiyle C. l\1üddciuınuınisinıu 
vakı beyanına daiı· Adliyc Vekilinden şifahi su·ıli 
(6/389) 

[Cevap! andırılmanııştır. j 

390. - Trabzon Mebusu Emrullalı Nutku'nun, 
imar faaliyetleri sebebiyle Ankara ve İstailbul'da 
yıktırılan binalaı· hakkındaki Başvekilden şifı:ıJıt. 

su ali ( 6/390) 
[ Cevaplandırılmanııştır. _1 

391. - Trabzon lVIebusn Emrullah ı ' utkı.ı '

ının, mesken buhranı karşısında yenileri yapıl

madan Ankara ve İstanbul'da bina yıkma faali
yetlerinin sebebine dair Dahlliye Vekilinden şi

fahi suali (6/391) 
[ Cevaplandırılnıaınıştıı-. .1 

392. - · Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, bir 
tevkif kararının tekemmiilü için Ankara Aclliye
sinde mesai saati haricinde zabıt tutulduğunun 

doğru olup olmadığına dair Adiiye Vekilinılcn 

~ifahi suali (6/392) 
[ Cevaplandırılmamıştır.] 

393. - Manisa Mebusu Y. Muaınmer Ala
kant'ın, kuru üzüm istihsal ve ihracında kullanı
lan malzemenin daha kolaylıkla temini ve ihı·a 
catçıya daha çabuk prim ödenınesi hususunda ne 
clüşiinüldüğüne dair Ticaret Vekilinden şıfahi su
ali (6/393) 

(C eva plandırılmaınıştır.] 

394. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'~ 
nun, Malatya'da meyvacılık ve sebzeciliğin inki
şafı ve orman yetiştirilmesi hususunda ne gibi 
tedbirler ahnelığına dair Ziraat Vekilinden şifahi 
suali (3/394) 

[ Cevaplandırılmamıştır.] 

395. - Konya Mebusu Sabahattin Sönmez'in, 
gazetecilere tecavüz edenler hakkında bugüne ka
dar takibat · yapılıp yapılmadığına dair Dahiliyr 
ve Adiiye Vekillerinden şifahi suali (6/395) 

[ Cevaplandırılmannştır.] 

396. - Diyarbakır Mebusu İhsan Hamid Tiğ
rel'in, süne haşaratının istilasına maruz kalan 
yerlerde hububat ziraati yerine çiftçiye yeni hir 
geçim vaı:ııtası temini hususunda ne dü~ünüldü

ğiine dair Ziraat ve Ticaret Vekillerinden şifalıi 
suali (6/396) 

[ Cevaplandırılnıamıştıi·.) 

'3!)7. - İsparta Mebusu İrfan Aksu'nuı.ı, Yal
vaç Belediye Reisi Sw:imine dair Dahiliye Veki 
linden 5ifahi suali (6/397) 

r CeYaplı.ındırılnıamı~t ll'. ı 
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398. - İsparta M~busu İrfan Aksu 'nun, Yı..l

vaç'ta hftzı ınuhtarlarm mühürlerinin cllı3rinıbn 
almnıa-;ıııın sebeplerine dair Dahiliye V ekılind ~ıı 

şifahi suali (6/398) 
l Cevaplandırıhnaınıştır. ı 

399. - Kars Mebusu İbrahim Us'uıı, Çan;ık

kale'de inşası kararlaş1ırılaıı ~imento fabrikası 

hakkında Sanayi Vekilinden şifahi suali (6/ 399) 
[ Cevaplanclmlnıaınıştır.] 

-100. - Malatya l\febusu Alunet Fırat'm, Ak
çadağ kazası ile Yazıhan ovası sulama işlerinr "C' 

Derme suynna bir ilave yapılması için ne düşii
nüldüğüne dair Nafıa Vekilinden ~ifaJıi 'mali 
(6/400) 

[ Cevuplandırılmamıştır. ı 

401. - Burdur ~Iebusu Fethi Çelikbaş m, 
Edremit kazasına bağlı Ze:y'iiıılik köyline ılit arı;a
ların satışı hakkında Dahil iye V ekilinelen şiüılıi 

1 
~iıali ( 6/401 ) 

[ Cevaplandırılmam ı ıjlır. ı 

-!02. - Kır~ehir 1\Iebmm Ahmet Bilgin ın, 
Redeli haliiın talebinden sonra karar veren h<l k:m 
Adil Güneşoğlu hakkında ne gibi bir muamele ::a
pıldığına dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/-102) 

[ Cevaplandırılmaınıştır.] 

-!03. - Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin in, 
Resmi ilimlarm gazetelere ne şekilde tevzi edildi
ğ·ine dair Başvekilden ~if ahi sua li ( 6/-103) 

r CeYaplandırılmamıştır.] 

B) TA.IIR1R1 SF ALLER 
• 

tÇTlMA : F 

Fevkalade t çtima senesi içinde tevcih edilen (22) tahtiri sualden (22) si de cevaplandınlm.ıştıt 

tQAİMA : 1 

Birinci lçtim.a senesi iç:nde tevcih edilen (95) tahriri sualden (89) u cevaplandınlmış, (2) si 
sahipleri tarafından geri alınmış, (4) de <ıevap:!ız kalmıştır. 

İÇTİMA : 2 

tkinci İçtima. senesi içinde tevcih edilen (121) tahriri sualden (95) i , cevaplan<Unlmış, (10) u 
sahipleri tara.fından geri alınmı§, (16) sı da cevapsız kalmıştır. 

tÇTİMA : 3 

Uçüncü l çtima senesi içinde tevcih edilen (145) tabıiri sualden (47) si eevapta.ndınlmı§, (98) i 
cevapsız kalnuştır . 
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tçTtMA : F. 

( R) '1'.111 R!R f 8 f".l f,L!!J H 

ı. Duı·<1lll' l\Ielnum M.ehnırt Üzbey'in, 
ünivel'site talebelerinin siyasetlr iştigal etıne

ııı<>lrı·i haklonrla ııe dü~ünüldiiğiiıH' w ı\ıne

rika n> ı~ vl'Upa. üııiver:>i1 eleı·inde talf'lwl<·ı·iıı 

ı-;iyasf'tle meşgul olup oJnıadıklanııa rlail' 
lııı.Fekfıl<>t H l\raıırif VPkiUetiııd(lıl talıı·ir1 

snuli. l7/l) 
!('cvahı ı:ı . XU . 195-t - ~8 . Ll ı!);):) tm·ihli. 

16 ve 52 nci 1nikat zabıt cerideltri soııuııa kon-
muştur.] (İçtiına : 1 ı 

2. Bunluı· Mcbu u M.ehınet Özhey'i;ıı, , 
lıütüH ıııeımırlaı·ın :mat 8 elen 12 ye ve 14 ten 
H! ı· kaılaı· çalışmnl:ın hwnumnda ne dik:ıünül

diiğ·üne dair Daşvekilletteıı tahriri suali. (7 /'2) 
[Cevahı 21 . HI . 1955 tarihli Fi:1 !l('Ü tniknt 

7..8 hı1 l'(ll'iılrsi so nı ına kon ınu~tııı·. ı 

( t1:tinı~ : 1 ) 

;J. . :\laııisıı .Jlebusu Hikıııl't lhıyul''uıı, 

dolu \'e hanı sineımı filiınlcriniıı eşitlik eı:ıası 

ılahilinde nıemlckete ithal edilnıelf'ri husnsuıı
dıı ne düşüntildüğüne ılaiı· İktisat vr 'ı'icaı·et 

\'rkil.letin<lcn tahriı·i ımali. (7/8) 
l('cvabı ı . XTJ . Hl54 taı·ihll 1ı ll<'i fııil\nt 

7H.hıt redrleı.i .<,onıın8 konnın~tm·.J 

fİ<:tiııııı : ı) 

-ı.. -· .\ııkal'a Jltdm!:>n 8ı>yl'i Kul'tbek'iıı. 

Kor!' 'ye gi(lip dönen bütün ~ubay \'f' nstsubay
lunlan hilı.ı:i tuplannıas1 teşelJbüsü üzeriJl(l(l 
h ngoüne ka<lıı 1' ~'ap ıla n ~n lı~ınn lardau ne netice 
;ı]mılığına clniı Milll ~liidnfna VrkA!ttinıleıı 

lııhı·id snali. (7/4) 
Wcvahı 10 Xl ıu;J-1 tal'ilıli ~ ııui Inikat 

z11hıt reı·irlesi soıınııa l<onuım;tıır.ı 

( iı:tiıııa : ı) 

.ı - l 'nrcluı· ... \1elıuı-ıtr llii~eyiıı )iıııcıı'iıı. 

nı·~ııılek(ltiıııLr.iıı ıırnhtelir hölg<'lerinin nıı.ıh

snl rluruınunıı vı· önümiizdcld s<•nel<•l'de hıığ

da,'- ilınıcatm \tı nasıl yanılacağı na <lair Ziraat, 
tktisat vı· Ti<·ııı·ı>t Yı>kaletleı·in<lt'n 1nhri!'i 
sn:ıli (7/5) 

[ ( 'evıı hı 10 . Xl . 193-.1: taı·ihlj ~ ıı<·i lnikııt 
;.ahı1 rrridr~i sonuna konmuştur.] 

r İ<;tiımı : 1) 

li. 'l\·ki]'(lağ 1\lebıı:m lsıııail Hakkı .Ak-
yii:ı:\i.ıı, ~~ı·kanı 1Iaı·hiyei l.;mumiyı· Reisiniıı 

12 marldelik iizt>J eınıine dair Milli .Müthıf'a;ı 

Vclu'Llctindeıı tahriei suali (7/6 
ı Cevabı 1 O . XI . J 95+ tal'ihli ~ ııei J ııikıı t. 

zahıt rrridr~i sonuna konmuştur. ı 

( [çtinw : ı ) 

7. · Seyhan .l\l(•lınsu ~edat Bıu·ı 'nın, İıı-
ı:ıuliııe İl(• ı,:eşitli ı:ucnk nınmalarının mem
leket ihtiyacım kal'şılı~racak miktal'(la ithali 
hmnısu ııda döviz tah si~: rclilip edilmediğine ve 
daı·lığ'ııı fıcileıı önlcıımesi i<:in ne gibi tedbir
ler alııHlığ·ıııa claiı· lktisat vr 'l'icar(lt Veki'ih•
ti j le Rılıhat \'e İı:tinıai .Muı!\'1'11<'1 Yl'ki'iletiıı 
den tahl'iri suali (7/7) 

L('cwabı 10 . XI-. l954 tat'ihli :2 tH·i lnikat 
zahıt C'eriorsi florınna konmuştur.] 

(t<.;tiına : 1) 

~. l\ol'aeli Jif<•lm::ıu l<jkrt>m Alican 'ııı, 
İstanlıııl 'tla l•'lol'ya 'da pla.,j YC tesiıüeriııiıı ya
pılnıa ,ı ıııııks:ııliylc belcdiyeee istimluk edil
mi<;; sı•lıa hakkııı(lald Dahiliye Veldlinflcıı tah 
l'ir1 suııli. (7/R) 

1 {'evabı f) . X ll . 1 !JG4 tarihli 17 ıwi lniloıt 

zabıt reı·i.rlesi l'lonuna komıınştur.'ı 

dı:t iıııa ; ı ) 

9.- ~\.ıılumı .\lebuı;u ~eyfi Km~brl,'iıı, .Jlu
ııaldıH Vcki'iletiııc bağlı uJa,~tırnıa ,·ıısıtalaıııı
rtaki üerc1.ı;iz seya•hatlrı·ı• dııi.ı• '!\Tüıınhııli\t \rdl\i
liııdeıı üıhriri sun li ( 7/9) 

ır'evalbı 10. xr. 1954 tarihli :2 uci Jniluıt l,d-

hı1 erı·i<lesi :-ıoınııuı lwıınıu~tur.ı (İGtinuı : I) 

10. -- Aııkn.nı )fe:fıu.:;n ~t·yfi 1\:\wthek'iıı . ..J. 

1:\a~ıın 195~ den 14 l\Iayıs l!l54 tı:ııihim' kaldnı· 

.YiüııakatH VekAletinc bağlı ıılaştımıa i:jlttmele
ı·inin hmıı:d ınütaahhitlerdn ııclcı· satınaldığın;ı 

vr• lJU nıüdclct i<;indeki satm:ıLına işlcrindı· 

nnıunı ıniidüdi.ildcl'e Vek~lott~l' talimat vrı·ilip 

verilmediğine dail' ~JiiımluıliH Vr!lülindrn hıh

l'i ll su ai] i (7 1 LO) 

[CevfVbı lO. Xl.l%4: taı·ihli 2 ıı<·i luilmt z,ı-

IJlt eel'idrsi sonuna kouınuşilll'.J (İ<:tinı:ı: lı . 
11. - Aııkanı )le'lmsn Nerli Kurtlırk'iil. 

, ı 953 .\hyısıncla n ı 9f>4 1\fayıı.:;ııı a k ad :ır Bil c ei k 
vllayctiııdt' ulaştıı·nıa teşkilatındaiki ııel'soııl"l 

ıhırunınıırln ne ~·i·hi cleğişik1ildcı· olchı/hınıı l'l' 



- 6'13 -
aynı müdd-et içinde bu vHayette ne kadar yeni 
ulaştırma tesis ve hinru:;ı yapılmasına teşelblbüs 
edileliğine dair Münalkalat Vekilinden tplhriri 
suali (7/11) 

( Cevaıbı 10 . XI . 1954 tarihli 2 nci İnikat za-
bıt ceridesi sonuna konmu§tur.] (İç.tima : 1) 

12. - Sirvrus Me'busu Rifat Öçten 'in, Devlüt 
nalkil vasıtalarını şalısi menfaatlerincle kullan
mak sureıtiyle vazifelerini suüstimaıl eden Eti
bank Genel Müdürlüğünde vaızife gören mi:i:hen
disler halkkmdaki İşletmeler Vekilinden tahri.ri 
suali (7 /12) 

[Cevaıbı 10. XI. 1954 tari'hli 2 nci İnikat za-
bıt eeridesi sonuna konmuıştur.] (İçtima : 1) 

13. - Konya Mebu:su Aıbdürrahman Fa'lıri 
Ağaoğlu 'nun, 14 Mayıs 1950 tarihineten 'beri 
Konya nahiyelerinden hangilerine Hükümet ta
ibibi ka:dı,osu verildiğine, ıbu kad110lara_ tayin 
yapılıp yapılmadığına ve Hiiyüık nahiyeısine 

iki seneden beri Hüküımet ta:bibi kadrosu veril
diği halde u1yin yapılmadığına dair Sıhhat ve 
İçtimai • M ua V1en et V ekilinden tah ri ri su ali 
(7/13) 

[Cevabı 17 . XI . 1954 tarihli 5 nci İnikat za-
bı·t ceride.si sonuna konmuştur.] (!ç,tirna : ı) 

14. - Konya Mebnsu Abdiin·alhman Faıhri 
Ağa:oğlu'nun, Adiiye Vekaleti 1mrşısında ya
pılmalkta olan Türl{iye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına ait binanın sa'hası, mütaahhidc han
gi tarihte v·e ikaç liraya ihale ·edildiği ve ne 
maksatla inşa e.ttirildiği, Sandığın sermayesi ile 
y]Ihk gelir ve masraflarının miktarı hakkında
Maliye V ekilinden tah ri ri su ali ( 7 ;ı 4) 

[Cevalbı 17. XI. 1954 tarihli 5 nci !nikat za-
bııt ceridesi S•Onuna konmuştur.] (İçtİ!ma : ı) 

15. - Konya Mebusu Abcliirra:hman Fahri 
Ağwoğlu 'nun, Ankara 'da yaprlmakta olan İş?i 
Sigortaları Kurumu Umum Müdürlüğüne aıt 

binanın sahası, mütaahhide kaç liraya ihale 
edildiği, inşaatın hangi tarihte biteceği, Ku
rumun sermayesi!, geliri ve bir yıllık masrafı ile 
dört yıllık sigorta priminin kaç lira olduğuna 
dair Çalışma Vekilinden talıriri suali (7 /15) 

[Cevalbı 17. XI. 1954 tar1hli 5 nci İnikat za-
bıt <·eridesi sonuna konmu§tur.] (İçtima : 1) 

16. - Konya Mebusu A:bdürrahınan J:<'ahri 
Ağaoğlu 'nun, Milli Müclafa a Veka.le'ti ihtiya
cı ic:in alınan clöı-t yüz 'bin üniteilik penisili
nin hangi müesseiSeden ve kaç kuruşa satınaiın-

dığına ve aynı ilacın eczauelerde peraikende ka
ça saltılelığına dair Mini Müdafaa, Sıhhat ve !ç
tinıai Muavenet Vekaletlerinden tahriri suali 
(7/16) 

[ Cevalbı 17 . XI. 1954 taribli 5 nci !nikat za-
bıt c~ridesi' sonuna konmuştın-.] (!çtima : 1) 

17. - Konya Mebusu Adbürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, 1954 yılı içinele 1 . IX . Hl54 ta
rihine kadar nüfusu elli binden fazla olan şe
hirlerde belediyelerce kaç aclad hususi inşaata 
ruhsat verilcliğine ve bunlardan kaçının çimen
to ve demirle inşa edileliğine ve bunla ı·a cins 
ve ebadma göre ne miktar demir sarf edilmiş 
olduğuna dair Dahiliye Vekilinden tahriri su
ali (7/17) 

[Cevabı 5 . I . 1955 tarihli 23 ncü !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

18. - Konya Mebusu Abdürrahmaıı Fahri 
Ağaoğlu'nun, 1 . VIII . 1953 tarihinden 1 . VIII . 
1954 tarihine kadar ithal edilen inşaat demiri
nin cins, ebat ve miktarı ile hangi firmalar ta
rafından ithal edileliğine ve kimlere satılJığına, 
piyasada fazla fiyatla demir satıldığının doğru 
olup olmadığına ve Koç firmasındaki 400 küsur 
tonluk inşaat demirinin cins ve ebadı ile kim
lere tevzi edileliğine dair Ekonomi ve Ticaret 
V ekilinden tahriri su ali ( 7/18) 

[Cevabı 17 . XI . 1954 tarihli 5 nci inikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtir,,a : 1) 

19. - !stanbul Mebusu Hadi Hüsman'm, son 
günlerele Devlet Demiryolları ve Limanhırı İş
letme İdaresinde vukua gelen trafik kazal_ariyle. 
diğer kazalar hakkında Müııakalat Vekilinden 
tahriri su ali ( 7/19) 

[Cevabı ı 7 . XI . 1954 tarihli 5 nci 1nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

20. - Zonguldak Mebusu Cemal Kıpı:;ak'ın, 
Taş kömürii. istihlak eden müesseselerde Imilanı
lan kömürün ihtiva ettiği anıeli kül nispetine 
dair Münakalat, Nafıa, İşletmeler vekiil:;tlerin
den tahriri suali (7/20) 

[Cevabı 16 . XI . 1955 tarihli 2 nci !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

21. - Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, Ye
dek Subay Okulu talebelerine yaptırılan &tış ta
limlerinde sarf edilen merrnilerden daha fazla 
merıninin kullanılmış olup olmadığına ve kur'a 
dışı okulda bırakılan bir talebenin durılınuna 
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dair }!illi Müdafaa Vekilinden tahıiı. ı suaH 
.(7/ 21) 

[Cevabı ı . XII . 195-1 tarihli ll nci lnikat 
zabıt ceridcsi ·onuna konmuştur.] (İçtiıua : 1) 

2~. - Tokad Mebusu Ahmet Oürkan'm, Ye
drk ~ubay Olnıh mn arkasındaki çöpiiiktc tü-

fek ıııerııWeri bulunduğu hakkındaki hava.disin 

doğru olup olmadığına dair Milli Müdo.faa Ve

kiliııdcn talıriri suali (7 /22) 

[Cevabı ı . XII . 1954 tarihli 11 nci lnikat 

ıalnt cericlesi sonuna konmuştur. 1 ( 1çtiına : 1) 

lQTtMA : 1 

:.n. - (}azianteb .Jlebusu SülPyınan Kuran
Pl'in, bazı vekaletlerle bu vekalctlcre bağlı unuun 
müdüriii klerin kadrolarında yol, yapı ve sair 
inşaat i!Jlcrinc ait hususlan tedvir eden bir he
yeti· fenniye mevcut oltıp olınaclığuıa ve J953 
yıh iı:;inife yapılan ve yapılmakta olan işlerin tu
tarına Jair ~Iaarif, l1ümrük ve İnlıisarlar, Mü
nakalat, Çalışma, lşletmelrı·, Iktisat ve 'J'icaret 
ve Ziraat vrkaletlerinden tahriri suali (7/23) 

f Cevahı 24 . XII . ı954 tarihli 21 nci inikat 
zabıt ccridesi sonuna konmuştur.) (İc:tiırıa : 1) 

:!·-!-. - Oazianteb Mebusu Süleyman Kura
nel'iıı, Nafıa Vekaletine bağlı uınuın mi.h.lürlük, 
ıııiilliirli.il< n rPiı>Jilklcl'İn merkez ve taşra kad
ı·o!anwln ma:ı!J, ücret ve yevmiye ilc f;alıştın

lan kaç tane Y. ıuü1hcnclis, Y. mimar, mühen
dis. minıaı· ve fen memuru bulu!l.duğuna ve bu 
te!Jekkü.lleıiıı ıD53 yılında yaptığı ve yapmakta 
olduğu iş tn1örına dair • -afıa Vekilinden talı

I'İri sıuıli (7 ;~-ı.) 

[Cevabı 10 . XII . 1954 tarihli 15 nci Jni
kat zabıt cericlesi sonuna konmuştur.] 

Ctçtiııııı : l) 

25. - Amasya Mebusu Hanıit Koray'ın, 

ıııonıloket sathının ağaçlandu·ılması, yeraltı su
lanmlaıı istifaele edilmesi, suııi gübrenin güıın

ı·üksüz ithali, sulama tesislerinin grtil'tilnıesi, 

suni yağmur yağdırılmas, hnbulJatııı i.ı i vasıf

ta yrtiştirilınesi ve hayvancılığın iııki~ar et li 

rilmesi husn~larında ne düşi.i.niildiiğünc ve alı 

nan trdlıirlel'in mahiyetine dııi.- . -ufıa n Zi
ı·aat vekôletleı'inden tahrir:i suali (7/ Z.'i ) 

[C' eva bı lO . XII . 19•54 tarihli Hi n rj lni
kat zabıt cerirlesi sonuna konnıu~ftu-.j 

(fçtiın:ı . 1) 
~6. - 1\nıasya .i\lrbusu Hanıil Koı·uy'uı, 

.\Jııasya ve havalİsini fe,vezarılann tahribatın

dan hir ıııı rvvrl lmı·tarınak ınıık·mdi,vJr yap
tınincak Alınu~ ve Kazanimya lıaı·ajhrıınıı etüd-

l(!dnin ikmal edilip edilmediğine dair Nafıa. V e
kilinden tahriri ~mali (7/26) 

[Cevabı J O . XII . 19154 tarihli ıti nci !ni
kat zahıt eri'inesi sonuna komuı•ştl.u·.] 

( İı:tima : ı ) 
'.n - Amasya Mehwm Hilınit Koray'ın, 

fcıırıt ınczbaha, ekin pa~arı ve hal binaları bıı

lunııııyan şchiı· ve kasabalaı·a bu iıhtiyaı;:larını 

karşılama k maksadiyle · İller Bankasınca kıı-;a 

d\deli ihaıatta bulunulmasınm düşüniilüp dü
şiiııülmediğiııc daiı· Dahiliye Vekilinden tahri
ri >mali (7/ 27) 

1 Ce 'ah ı 1!5 . XII . J 954 tarihli 17 ııd !ni
kat zahıt eer:idcı;i sonuna koll'nıuştur.j 

(İc;tiuıa : ı ı 
28. - Anıa;-;ya Mehmm Hfmıit Kol'ay'ın. 

ithal edilen mailann hakiki alış fiyatlarınııı tes
biti için dış memle'ketlcrrleki ticaret ateşelik.lP
rimiı Yaı>ıtasi.yle fiyat kontrolu yapılınası hn
susnııda ne düşüııüldüğüne dair :\!aliye. İk.t.isnt 
'e Tic·aı·rt ve·kaletlerinden tahı·iri sııali (7 j2R) 

[Y.alnız İktisat ve Tira ret V r kfı lf'tiııclen re -
vap gcldi.l ct çtiına : ı) 

29. - .Aıınnsya Mebusn Hıi.nıit Kol'ay'uı. 

Amasya vWıyetine bağlı TaşoYa kaznsmda 1Vf5fı 
y1lında sağlık ınerkezi a<}ılmasmın progTmııa 

almmış olup olmadığına dair Sıhhat YP i(:tiınai 
:\Iuavcnet Vekilinden taıhriri suali (7/29) 

1 Cevabı 3 . :X:JI . 1954 tar~hli 12 nci İ ni
kat ıııhıt ceı·i<lesi sonuna konımu~tnr.J 

(t~tima : · ı ; 
80. - .\fanisa ?lfehnsu !\ııfiz Körrz'iıı. fz

ıııir - Ankara devlet yolunuıı Salihli- Meı{ye
Kula- Gemikaya - Çataltepe istikan-wflPrinden 

Uşak'a kadar olan kısımlannın yapımına nf' 

;;:rurrıan başlanacağına dair Nafıa Vrkiliıır1Pn tlılı

riı·i ~mali (7 /30) 
rrf'nılıı 13 . -""ll . 1954 tıırihli 16 ll('l tni

knt Y.ahıt ecric'lesi sonuna Jwmııuştur.] 
( İ<:tiına : ı ı 

1 



31. - Amasya Me'busu Harnit Koray 'm, 
Amasya bölg-esini yeraltı sulariyle sulama ve iş

letme hususunda mütehassıs raporunda tavsiye 
ve teklif olunan projenin 1955 senesinde tatbik 
edilip edilmiyeceğinc dair Nafıa VekiHnden 
tahrir1 suali (7/31) 

! Cevabı 10 . XII . 19154. tarıh li L5 nci İn i
kat zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

, ( İçtiına .: ! ) 

32. - Amasya Mebustl Hamit Koray'ın, 

Amasya'da 1955 senesinde Emlak Kredi Banka
sınca bir şube açüınasınm düşünülüp - düşünül
mediği hakkındaki Maliye Vekilinden tahriri 
suali (7/32) 

[Cevabı 17 . Xll . 1954 tarihli 1!:1 nd İnikat 
zabıt ceeidesi sonuna konmuştur. J 

(İı;tiına : 1) 
33. - Anıasya Mebusu Hamit Koray'ııı, Sı

ı·ıklı Bayıı·ı mevkiinde yapılan sondaj neticesin
de tesbit edilen linyit könıürii sahasıııın işleril
mesine ne zaman başlanacağına dair lktisa t V(' 

Ticai·et ve İşletnıe·ler veka1etlerindeh tahı·iı-i su
ali (7/33) 

[Cevabı 16 . XI . 1955 tarihli 2 nci 1ııikat 
zabıt ceridesi sonuna konınu~tnı·.] (İçtiına : 2) 

34. - Anıasya Mebusu Hamit Koray'ın, 

Amasya Adli.ye binasının 1955 yılı içinde yapıl
ması için tahsisat aynlıp ayrılmadığınn dair Ad
liye V ekilinden tah l'iri su ali ( 7/34) 

[Cevabı 16 . Xl . 1955 tarihli 2 ııci lnıkat 
zabıt ceridesi soıınna konmuştur.] (İçtima : 2) 

35. - Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ııı. 

muhtar seçimlerinde siyasi partilerin almış ol

dukları rey miktarına dair Adiiye Vddlliııden 

tahriri suali (7/35) 
[Cevabı ll . I . 1957 tarihli 24 ncü İnikat 

zabıt ccridesi sonuna konınuştuı·.] (!r.tinıa : 3) 

36. - 'I'okad Mebusu Ahmet Giirkaıı'ın, lü
baa ovasının sulama ve Niksar bataldığuıuı ku
l'Utulma işlerine, Brbaa- Niksar yolu ü:~~erincleki 
'I'alazan köprüsünün taıniıi ile Niksar- Ro~ııdiyc 
ve 'İ'okad - Turhal arasındaki Devlet yollarına, 
Turhal'da yapılmakta olan sn kanalııuı. ve Aln,us 
barajı inşaatına daiı· Na.fıa Vekiılindcn tahı·:iı·! 
ı,ınali (7 /36) 

l Cevabı 24. . XII . 1954 tarihli 21 nci lnikat 
zab1t· ceridcsi. sonuna konmuştur.] (İçtinıa .: 1) 

37. - Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın To
katı vilayeti nıcktep ihtiyacıımı karşılaııma::;ı 

675-
için ne gibi tedbirler alındığına dair Maarif Ve
kilindeıı tabıiri su ali (7 /37) 

[Cevabı 20 . XII . 1954 taıihli 19 ncu !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (!çtima : 1) 

38. --:- Tokad Mebusu Ahmet Gürkau'ın, 'l'o
kad'nı bazı kaza ve nahiyelcrine Hükümet dok
toru ta.yini ile bazı kazalarında sağlık merkezi 
ve vilayet merkezinde de bir doğumevi · açıl~a
sı hususunda ne düşüniiidüğüne dair Sıhhat vo 
İçtimai Muavenet Vekilinden tahriri suali (7 /38) 

[Cevabı 8 . XII . 1954 tarihli 14 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna koıunuştur.] (İçtima i.l) 

39. - 1'okad Mebusu Alıınet Gürkan'ın, l\Ie
deni Kanunun ta dilini temiuen Adli~e V ck~le
tince lıer hangi bir komisyon ku.rulup kurn1i:İıa
dığına ve Zile'de mürettep bir Ağır Ceza l\1ah
kemesi teşkilinin mümkün olup olmadığına uaiı· 
AclHye Vekilinden tahıiri suali (7/39) 

[Cevabı 21 . I . 1955 tarihli 30 neu lnikat 
zabıt ccridesi sonuna konmuştur.] (lçtima : 1) 

4:0. - Tokad Mebusu Alım et Gürkan 'm, To. 
ka:d vi-H1yet merkezi ile bazı kaza ve nahiyeleriıı
de 1955 seneşinde hükümet konağı yapılıp _ yapıl
ınıyacağına dair Maliye V ekilinden tahriri suali 
(7/40) l 

[Cevabı 10 . I . 1955 tarihli 25 nci İnikat 
zabıt c·er·idesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 
41. - Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, hi· 

lafı ·hakikat mal beyanında bulunduğu sÖylenen 
bir su işleri miilıendisi hakkında Maliye Veki
linden tahrir1 suali (7/41) 

[Ceva:bı 8 . XII . 1954 tarihli 14 ncü tnikat 
zabıt cı:ridesi sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 1) 

-1:2. - MaJatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
bozuk yollarm tamiri ve gecekondu sahiplerinin 
tapu muameleleri hakkında ne düşüniiidüğüne 
Iair Dahiliye Vekilinden tahı·iri suali (7/42) 

[Cavabı 9 . II . 1955 tarilıli 38 nci İnikat 
zabıt ce.ridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) · 

43. - Tokad Mebusu Ahmet Gürkan 'ın, To
kad viJayetinde bir çimento fabrikası kurulma
sı ve vakıflara ait arsalar üzel'inde gelir temin 
edecelt binalar inşası hususlarında ne düşünüi
düğüne dair Başvekilden tahriri suali (7/43) 

[C~Jvabı 16 . XI . 1955 ta:rihli 2 nci İnikad 
zabıt c~ridet:ıi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
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44. - Tokad Meb~u .Ahmet Gürkan 'ın, Er

baa kasabasının kanalizasyonu ve Sulusaray 
nahiyr•sinin t::ım teşekküllü hale getirilmesi i~in 
ne dü:']ünüldüğüne dair Dahiliye Vekilinden tah
riri suuli (7 /44) 

[CC;va·bl 20 . I . 1955 tarihli 25 ncı İnikat 
zabıt .•ericlc3! sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 1) 
45. -.- Amasya l\febusu Harnit Koray'ın, Gü

müşhacıköy'le Taşova tütünlerine önümüzeleki 
k.amparıyalarda bu mıntaka müstahsıhnı tatmin 
edecek fiyat tatbik edilip eclilmiyeceğine dair 
Gümriik ve !nhisarlar Vekilinden tahriri suali 
(7/45) 

[Ctıva.bı 24 . XII . 1954 tarihli 21 nci !nikat 
zabıt ceridcsi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 
46. - Amasya Mebusu Marnit Koray'ın, do

kumacılık s-:ınayiinin inkişaf ettirilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden 1nhriri suali (7/46) 

[Cevabı 14 . I . 1955 tarihli 27 nci !nika:t 
zabıt ce-rides!. senuna konmuştur.) 

(!çtima : 1) 

47.- Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'
un, Erzurum'daki Ulucamiin tamir ve restore 
edilmesi işinin bir an evvel ikmali için ne düş:ü
nüldüğüne dair Başvekilden tahriri ımalİ 
(7/47) 

[Cevabı 28 . II . 1955 tarihli 52 nci !nikat 
zabıt c~ridesi sonuna konmuştur. J 

(!çtima : 1) 

48 . . -:Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'
un, Erzul'Urr' Hatuniye Medresesi ile Üçkümbet
!erin ve kale burçlarının tamir ve restore edil
meleri hususunda: ne düşünüldüğüne dair Maarif 
Vekilinden tuhriri suali (7/48) 

[Cevabı 20 . XII . 1954 tarihli 19 ncu İnikat 
zabıt ce.ridesi senuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 
49.'- Amasya Mebusu Harnit Koray'm, çift

çilerimizin ı\t araqaları ile teç izi hususunda ne 
gibi t~dbirler düşünüldüğüne ve Adapazarı fab
rikasından dört sene içerisinde köylüye ne ka'
dar araba nı.tıldığına dair Ziraat Vekilinden 
tihriri suali (7 /49) 

[Ü•.!vabı ~2 . XII . 1954 tarihli 20 nci 'İnik.at 
zabıt <'P.rides! sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 

50. - .Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu 'nun, .Muş 
Devlet Hastanesine mütehassıs bir doktor tayin 
edilmesine v.e vilayet hudutları ic,:erisinde veremı 
önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Sıhlıat ve 1c,:timai Muavıenet V ekilinden tah
rjri su.ali (7/50) 

l Cevabı 20 . Xll . 1854 tarihli 19 ııcu İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (lçtima : 1) 

51. - Sinob Mebusu Muhit Tümerkan 'ın, 
Samsun 'u Zonguldak' a bağlıyacak olan kara yo
lunun Sinob ve Kastamonu bölgesindeki kısım
larının inşasına ve Ayancık - İnebolu kara yolu
na dair N afıa V ekilinden tahriri suali ( 7/51) 

[Cevabı 22 . XII . 1<9'54 tahrihli 20 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

52. - Manisa Mebusu Mulılis Tümay 'ın, Tem
yiz .Mahkemesi Reis, 'Aza ve Müddeiumumilik 
kadroları ile Adiiye Teşkilatımn muhtelif kı
sımlarında kaç ınünhal ınevcudolduğuna ve kad
roların tamamlanması için ne dii§ünüldüğünıı 
dair Adliye Vekilinden tahriri suali (7/52) 

l Cevabı 21 . I . 1955 tarihli 30 ncu İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştu~.] (İçtima : 1) 

53.- Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Çan
kaya Güven evlerinde ~dra ile oturduğu evi No
terlikçe tasdildi mukavele hükümlerine ınuga

yir bir şekilde tahliye eden İsviçre 'nin Ankara 
Elçiliği Başkatibi hakkmd.aki Hariciye Vekilin
elen tahriri suali (7/'53) 

[Cevabı 5 . I . 1955 tarihli 23 ncü İnikat 

.t.abıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtima : 1) 

•54.- Amasya Mebusu Harnit Korq.y'm, pan
car istilısalinin artU'ılabilmesi ıçın pancar ınu· 
bayaa fiyatlarının yükseltilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İşletmeler Veldlinden tahriri 
suali (7/54) 

[Cevabı l t6 . ll . 1955 tarihli 41 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtim.a : 1) 

55. -Amasya Mebusu I-Iamit Koray'ın, Gü
müşhacıköy kazasındaki tütün bakım evinin si
gara imalatlıanesi haline konulinası hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Gümrülc ve İnhisarlar 
Vekilinden tahriri suali (7/55) 

[Cevabı 24 . XII . 1954 tarihli 2•1 nci !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

56. - Amasya Mebusu İsmet Olgaç 'ın, Mer
zifan'da bir Kolej açılması hususunda ne düşü-
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nüldüğüne .dair Maarif Vekilinden tahriri suali 1 

(7/56) 
l Cevabı 24 . XII . 1954 tarihli 2!1.· nci lnikat 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtiına : 1) 
57. - Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, 

İstanbul 'da Beşiktaş 'ta Doktor Faik Yargıcı ta
ıafından tesis edilmiş bulUn.an dispanserin ka
patılmasına ne sebeple karar Yerilcliğine dair 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden tahriri • 
suali (7/57) 

l Cevabı 27 . XII . 1954 tarihli 22 nci lnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

58. - Amasya Mebusu Hamit Koı-ay 'ın, 

Amasya vila,yeti köylerinin imarına 1955 sene
sinde başlaıııp bWjlanımyacağına dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden tahrid suali (7/58) 

[Cevabı 2t4 . XII . 1954 tarihli 21 nci lnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

59. - Amasya Mebusu Ilamit Koray 'ın, Di
yanet işlerince yeniden açılınası kararlaştırıl

ınış bulunan on lınaın ve Ilatip Mektebinden 
birinin Amasya'da açılınasının düşünülüp düşü
nülınediğine dair Devlet V ekilinden tahrirı 

suali (7/59) 
[Cevabı 13 . IV . 1955 tarilıli 63 ncü lnikat 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 
60. - Ankara Mebusu Talat Vasfi Öz 'ün, 

5882 sayılı Kanunun ıneriyete girdiği tarihten 
itibaren nerelerde ve ne miktar pastörize süt v.:: 
tcreyağı fabrikası açıldığına ve bunlar hakkında 
himayekar teşebbüslerde bulunulup bulunulma
dığına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet V ekilin· 
den tahriri suali (7/60) 

[Cevabı 5 . I . 19·55 tarihli 23 ncü İnikat za-
bıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

61. - Çorum Mebusu M. Kemal Biberoğlu '
nun, 1929 - 1934 seneleri anasında mezmı olan mü
hendis ve fen memurlarmdan maaşlı olanlarının 
hangi maaş derecelerine intibak ettirildiiderine ve 
mağdur olmuş yüksek mühendis, mühendis ve 
fen ınemurlarının yeniden intibaklarının sağlan
ınası hususunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa 
Vekilinden tahriri suali (7/61) 

[Cevabı 28 . II . 1955 tarilıli 52 nci İnnikat 
zabıt ceridesi sonuna konm1L.5tur.] 

(İçtima : 1) 
62. - Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Paris 

sergisinde teşhir edilen müzelere ait eşyaya ve 
miizelerimizin tanzimi ile bir kıyafet müzesinin 

tanziminin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Maarif V ekilinden tahriri suali ( 7/62) 

[Cevabı 7 . I . 1955 tarihli 24 ncü İnikat za-
bıt ceridesi sonuna konmuştur.] (!çtima : 1) 

63. - İzmir Mebusu İlhan Sipalıioğlu 'nuu 
Türk Ansiklopedisi hakkındaki Maarif V ekilin
den tahriri suali ( 7 j63) 

[Cevabı 24 . I : 1955 tarihli 31 nci !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 
64.- Seyhan Mebusu Sedat Barı'nın, Araplı 

mevkiinden bir deşarj kanalı açılması hususun
daki tetkikatın neticelenip neticelenmec1iğine 

ve Ceyhan nehrinin tuğyanlarına karşı ne gibi 
tedbirler alınmasının düşünüldüğüne dair N afıa 
Vekilinden tahriri suali (7/64) 

[Cevabı ll . II . 1955 tarihli 39 ncu lnika~ 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1j 

65. - Seyhan Mebusu S edat Barı 'ının, Ada
na'da bir kolej açılması hususunda ne düşünüi
düğüne dair, Maarif V ekilinden tahriri suali 
(7/65) 

[Cevabı 28 . II . 1955 tarihli 52 nci Inikaı 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

66. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu 'nun, 
Paris 'e yollanan asarıatikaya ve Arkeoloji Mü
zesindeki tarihi mühürlere dair olan gazete ha
vadisleriuin doğru olup olmadığı hakkında, Ma
arif Yddlinden tahriri suali (7/66) 

[Cevabı 2 . II . 1955 tarihli 35 nci lııikat 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

67. - Kırşehir Me'busu Mehmet Mahmudoğ
lu 'nun, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin Mu- • 
cur veya Hacıbektaş ilcesine nakledileceğine da
ir olan şayiaların doğru olup olmadığı hakkın
da Adiiye Vekilinden talıriri suali (7 /67) 

[Cevalbı 26. I. 1955 tarihli 32 nci İnİkat za-
bırt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtir.ı..a : 1) 

68. - Manisa Melbusu Hikmet Bayur'un, 
Manıisa 'mn merkez ilcesine bağlı Sarıçam kö
yündelri Deliçay'ın bir yataık içine alınması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilin
den tahriri suali (7 /68) 

[Cevabı 9. I. 1957 tarihli 23 ncü İnikat ıa.-
blit ceridesi sonuna konmuşutr.] (İçtima : 3) 

69.- Malatya Mebusu Nuri Oca:kcıoğlu'nun, 
'bazı şehirlerimizin su ihtiyacının temini husu
sunda ne düşünilidüğüne dair Dahiliye, Nafıa 



ve Sı'hhat ve İç tim. ai Muavenet V ekaletleri.nden 
taihriri ımaıli ( 7/69) 

[Cevaıbı 16. XI. 1955 tarihli 2 nci İnikatt za- . 
bııt ceridesi sonuna koıımuştur.] (İçtima : 2) 

70. - Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu 'nun, 
Muş'ta bir lisenin ve Varto'da da bir ortaoku
lun 19'55 yılında açılması hususunun düşünü
lüp düşünü'lmediğine dair Maarif Vekilinden 
tah ri ri suali (7 /70) · 

[Cevalbı 2 . II. 1955 tarihli 35 nci İnikat za· 
ıbıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

71. - Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Ko
zaklı kazasına bağlı Karahasanlı nahiyesinin su 
ve yol ihtiyacı hakkında Nafıa Vekilinden talı· 

riri suaH (7/71) 
[Cevrubı 16. V. 1955 tarihli 76 ncı inikat za-

brt .ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 
72. - Sindb Mebusu Mu'bit Tümerkan 'ın, 

Viyana'da toplaman Par18ımentolararası Birli
ği 43 ncü Kongresinde iştirak eden roobusların 
tesbiti • işine dair Türkiyıe Bi:iyüık Millet Meclisi 
Riyaseıt1nden ta'hriri suali (7/72) 

[Cova1bı 31. I. 1955 tarihli 34 ncü İnikat za. 
bııt ceridcsi sonuna 1wnmuştur.] (İçtima : 1) 

73.- Amasya Mebusu Hamiit Koray'ın, Taş
ovat kazası Hükümet konağınm yaptırılması iQin 
1955 yılı bütçesinden ger~li tahsisatın ayrılıp 

aynlmıyacağına dair Dahiliye Vekilinden tah· 
ri ri suali (7 /73) 

[Cevalbı 14. II. 1955 tariMi 40 ncı Inikat za-
bııt ceriıdesi sonuna konmnıŞtur.] (İçtima : 1) 

74. - Malatya Mebusu Nuri OcakcıQğlu'
nun, hakim kadrosu verilmesi zanıri olan nruhi
yelerin sayısına, Malaıtya ve Adıyaman vi1ayet
lerrne 'bağlı kaç nabiyeye 1955 bütçesiniın kaibu-
1ünden sonra hakim kadrosu vcrileceğine dair 
Adiiye Vekilinden tahriri suali (7/74) 

[Cevap gelmedi.] 

7.5. - Amasya Me'busu Hamit Koray'ın, Taş
ova kazası Hülki.~met konağının yaptınlması iGin 
1955 yılı bütçesinden gerekli tahsisatın aynlıp 

ayrılmıyacağına dair MaJiyf' Vekilinden taıhdri 

ımruli (7/75) 
[Ceva:bı 23. II. J955 tarihli 46 ncı lnilmt za-

bFt ceridesi sonuna konmuştur.] (İ~tima : ] ) 

76. - :Muş Mebusu Gıyasettin Emre 'nin, 
Muş. viilayetinin Malazgirt kazası iile Nurettin 
nalhiyesi arresındruld Murat suyu üzerinde .kuru
la.ca'k köprü ilc servis yolunun inşaatma 1955 

yılmda başlamp başlanmıyacağ:ına dair Nafıa 
Ve.l~ilinden tahrili suali (7/76) 

[Geva!bı 28. II. 1955 tarihli 52 nci !nika.t za-
blt ceridesi sonuna konmuştur.] (lçtima : 1) 

77. - Muş M~usu Gıyasettin Em re 'nin, 
Muş vilayetinin V arto, Bulanılk ve Malazgirt ka
zalannd,a tesis edilecek elektrik santrallerinin 
inşaatına 1955 yılı yazında başlarup baş1annnı

yacağına dair Dahiliye Vekilinden tahriri suali 
(7/77) 

[Ceva:bı 28. II. 1955 tarihli 52 nci İnikat za. 
bıt ceridesi sonu:na konmuştur.] (İçtima : 1) 

78. - Kayseri 1\Iebusu Ömer ~fart 'ın, muh
telif ders yıllarmda resmi liseleri mukannen 
mü·cldctin hita:nunda ikmal rden talebe mikta 
rının neden ihal'ct olduğuna dair i.\fa:ıri r V r
ldlinden tahrir1 ıma li (7 /78) 

[Ccvn!hı 13 . IV . 1955 tarihli 63 ııcii lııi 
ka1 zahıt ceridrsi ı:;onnııa konmuştur.] 

· (İ0tilma : 1) 
79. - ManiRa i\1c'busu Muamıııeı· Ala'kaııt ' 

ın, bağtılaı· iı;iıı NiRan iptidasında kafi miktar
da göztaııı ithali hususunda ne gibi tedbirler 
alınclığına, son li~ sene iı,:incle ithal edilen güz
taşı \'(' kükiirt miktarı ilc ne 'kadnrınm bıığ<>ı -

1aı· ,.c diğeı· 'meslek erbabı tarafındmı sarf rdil-
. diğine ve Krı;ihorlu Kükürt F11'lırikası küldht 
leı·iniıı ne fiyat iizrrindcn Zirai Donıüıma Vf'

rilınclkte olduğuna dair İktisat ve '!'icaret Ve
kilinden ta'hril'l suali (7/79) 

1 Ccva'bı 28 . IT . 1955 tarihli 52 nci !nikat 
ıa1nt ceıiclesi ı;onuna konmuştur.] (İ~tinuı : 1) 

80. - Kocaeli Mebusu · Selfııni Dinçcr'in. 
köy ilkokullal'lımı inşa ve tnıniı·i için vilftyıet
lcrr 1954 seııcsinde yapılan ve 1955 senesiıHll• 
yapılatak olan yardım hakkında Maarif Veki 
linl1cn tfl hriı·i su ali (7 /80) 

[Cevabı 28 . II . 1955 tarihli 52 nci 1nikat 
zahıt rcridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1 

81. -- Kocaeli :i\fcbusu Selfınıi Din~?er'in köy 
İ f!ınc Rulaı·mın temini ve köy yollannın yapılma
sı ıncvzularında vilayetlere 1954 senesinde ya 
pılan ve 19155 senesinde yapılacak olan yardım
lar ha:kkında N afıa V eldlinden tahril'i suali 
(7/81) 

[Cevabı 18 . II . 1957 tarihli 40 ncı !nikat 
ı:ıi)Jt eeridesi sonuna konmuştur.] lçtimıt : 3) 

82. - Malatya Mebusu Nuri Ocnkcıoğlu '
nun, Malatya vilayetine 'bağlı köylerin yolları 
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ile köprülerinin yaptırılması için ne dUşünüı 

düğüne dair Dahiliye ve Nafıa Vekillerinden tah
dl'i suali (7/82) 

[Cevabı U . IV . ).955, 16 . V . 195ö ta
rihli 62 ve 76 ncı lnikat zabıt eerideleri sonuna 
konmuştur.] (İçtima : J) 

83. - Burdur M:ebusu Mehmet Özbey'in, 
:\Iaden Kanununun 157 nci maddesi gereğince 
İktisat ve Ticaret V ckiUeti Teşkilat Kanununa 
ilave edilecek kadrolar hakkında İktisa.t ve Ti
raret Vekilinden tahıiri su ali (7 /83) 

[Cevabı 4 . IV . 1955 tarihli 59 ncu İnikat 
za:bıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 1) 

84. - ·Burdur :\febusu Mehmet Özbey'in, 
köy cğitmı>nlerinin ücretlerinin artırılarak 
esHs kadı·oya allnmaları ve köy enstitüsü •me
zunlarının da maaşlarıııın artırılarak intı'bak
larının sağlanması hususlarında ne düşünüldü
ğiii).e dair l\Iaarif Vekilinden tah ri ri su ali ( 7/84) 

[Oevırbı 18 . rv . 1955 1arihıi 65 nci tnik:ı 1 

uLhıt ceridesi sontma 'konmuŞtur.] (İ<:l ima : l) 
Sil. - Qoruın :;.\lcbu<.ın 1\I. Iüm:ıl Bibcı·oğlu '

nun, 1929 - 1930 seneleri arasında N afıa Fen 
ıncktcplcrinrlen mezun olan mühendis n f<'n 
ıncnnıl"larının em'salleri ile müsavi durunııı ge
tirilmesi i<:in, hazırlanmakta olan yeni ·Baı·cm 
veya Personel Kanunu layihasına hir lıilkiiın 
konulması hususunda ne düşünüldüğiine daiı· 
UaHye Vekilinden tabıiri suali (7/85) 

[Cevabı 20 . IV . 1955 tarihli G6 ncı inikal 
zabıt eeridesi sonuna konmuştur.] (Içtima : l) 

86. - Diyarbakır Mebusu İlısan Haınid Tiğ· 
rel'in, Karayolları Umum Müdürlii.ğü lbiitçesin
deki talısisattan 1950 - 195-t. yıllarında vilayE't ve 
köy yolları i<:iıı ne miktar yardım yapıldı~rına da
ir Nafıa Vekilinden tahriri suali (7/86) 

[Cevabı ll . V . 1 955 tarihli 7 4 ncü !ni kat 
zabıt ccridesi sonuna konınuşl ur.] (İ<:tima : L) 

87. - Gaziantcb l\Iebmm SüJcyman Knı·au
cl'in, Emen göli.i kurutma işinin hangi tarihte ve 
kime ihale edildiğine ve mukavele:ıine göre ne 
zaınan ikmal oluııaca<i-ıııa dair Nafıa Vekilindt'n 

"' tahriri suali (7/87) 

[Cevabı 21 . V . 1955 tarilıli 79 ııcu İıul<at 
7.abıt ceridesi sonuna konmuştm. J (İçtirna : 1) 

88. - İstanbul .Mebusu Hadi Hüsınan'm, Ga
z~anteb'de intişar eden Demokrat Ülkü gazetesi
nın 23 Nisan 1955 tarihıli nüslıasında intişar 
eden «kaçakçılarla iş birliği yapan gümrük er-

leri» başlıklı haberin doğru olup olmadığma, 
doğru ise alakalılar hakkında ne gibi muamele 
yapıldığına dair Gümrük ve İnhisar'lar Vekilin
den tahriri suali (7/88) 

[28 . XII . 1956 tarihinde sahibi geri alnuş-
tır.] (İçtima : 2) 

89. -Antalya Mebusu Burhanettin Onat'
ın, Emekli Sandığının senelik gelirinin ·kaç lira 
olduğuna ne miktar birikmiş parası bulunduğu
na ve Lu paramn nerelere sarf edilerek nereler
de kullanıldığın a d H ir :M: aliye V ekilinden tah ri
r1 su ali ( 7/89) 

[Cevabı 16 . VI . 1955 tatilıli 2 nci İnikat 
zabıt c:eridesi sonuna konmuştur.] (İçtima · 2) 

90. - Burtlur l\febusu l\Ielıınet Özbey'in, 1s
tanbnl'cl:ı.ki Erkek Orta Terzilik Oknlunun sa
nat enstitüsü. seviyesine getirilmesi ve okul 
bahçesindeki temel hafriyatınm ve inşaatm dur
durulması husmuncl:ı ne düşünülclüğüne dair 
Maarif Vekilinden tahriri suali (7/90) 

[Cevabı 16 . XI . 19G5 tarihli 2 nci lnikl!t .. 
zabıt <•c.ridesi sonuna konmuştur.] (lçtima : 2) 

9J. - Sivas l\Iebusu Rifat Öçten'in, Istan
bul - Raıni 66. 'Motorlu Topçu Alayında Kamr
gah Bölük Çavuşunu döwlüğü söylenen Yüzbaşı 
hakkmda ne muamele yapılelığına dair Milli Mü
daiaa Vekilinden tııhriri suali (7/91) 

[Cevabı 16 . V . 195S tarihli 64 ncü lnikat 
zabıt cericlesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

92. - Malatya .Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'
nun, . .Malatya 'nın Akçadağ kazası ile diğer 
hangi köyleri'nde arazi tesbit ve tevziine gidil
cliğ'iue. bu köyler hnlk11nıı şikayetlerini icabet
tü·en seheplcrin 1.etkik ettirilip ettirilınediği
ııe clair Başyekftlet, Devlet ve Ziraat Vekiilet
leriııden tahı·iri suali (7/92) 

[CeYnbı 28 . III . J951 tarihli f'>O nci 1ııikat 
zabıt ceridesi s ma konmuştur.] 

(lçtima : 2) 
93. - Burdur Mebusn Mehmet Özhey'iıı. 

jıımlarnıa astsubaylarma ayda 50 şer lira 
tnr.miı1at wı·ilıne~i lnısusunda ll<' düşünüldüğü
ne dair Dahiliye Vekilinden tahriri sunU 
(7/93) 

[Cevabı 21 . V . 1955 tarihli 79 ncu İnikat 
r.ahıt cericlef;i sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 1) 
94. - Burdur Mebusu Mehmet · Özbey'in, 

ll hal m allariyle diğer ınallarda fiyat ko nt-
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rolü hususunda ne gibi tedbirler alınmasının 
düşiinüldüğüne dair İktisat ve Ticaret V eki
linden talıriri suali (7/94) 

[Cevabı 16 . XI . 1955 tarihli 2 nci !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
95. - Diyarbakır Mebusu Ragıb Karaos

ır. moğlu 'nun, bir sene zarfında ne kadar jet . 
uçağı düştüğünı ' ve şehit subayların ailelerine 
ne miktar yardım yapılelığına dair Milli Mü- · 
dafaa Vekilinden tahriri su ali (7/95) 

( Cevabı 9 . I . 1955 tarihli 21 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 2) 

96. - Kars Mebusu Mehmet Haze~'in, 
Kars 'ta münteşir Ekinci Gazetesinin 3 Mayıs 
1955 tarihli nüslıasında intişar eden «Bir nö
betçi yasak bölge dışında bir genci vurdu:~ 
başlıklı havaelisin doğru olup olmadığına, doğ
ru ise müsebbipleri hakkında ne gibi muamele 
yapılelığına dar Milll Müdafaa Vekilinden 
tahriri suali (7/96) 
· [Cevabı 5 . XII . 1955 tarihli 10 ncu İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
97. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 

banliyö treninin Orman Çiftliğinden Yeni 
Mahalleye kadar uzatılınası hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Nafıa ve Münakalat Veka
letlerinden tahriri suali. (7/97) 

(Cevabı 16 . XI . 1955 tarihli 2 nci 1nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

98. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 
1953 bütçe yılından itibaren kaymakamlara 
tahsis edilmek üzere vilayetlere ne miktar 
jeep verildiğine dair Dahiliye V ekilinden 
tahriri suali. (7/98) 

[Cevabı 16 . Xl . 1955 tarili 2 nci İnikat' 
zabıt ceridesi sonuna konmW?tur.] 

(İçtima : 2) 

99. - Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'n~, 1938 
senesinde Harbiyenin ikinci ·sınıfında oku
yan Mazlfun Günel'in Harbiyeden kovulma se
bebine dair Milli Müdafaa Vekilinden tahriri 
suali. (7/99) 

[Cevabı 16 . XI . 1955 tarihli 2 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

100. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'
nun, Malatya'ya bağlı 'Derende, Pötürge ve di
ğer kazalarda mevcut ılıcaların halka faydalı 
bir hale getirİlıneleri hususunda ne düşünüldü
ğiine dair Sıhhat ve !çtimai Muavenet, JJahili
ye, N afıa vekaletlerinden tahriri suali (7 /100) 

[Cevabı 21 . XI . 1955 tarihli 4 ncü !nikat 
zabıt ceridesi somma konmuştur.] (İçtima : 2) 

101. - Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu'
nun, İstanbul ve Ankara şehirlerinde 19:J9 dan 
önce kiraya verilmiş bulunan meskcn ve dük
kanlarla 1939 dan sonra inşa edilmiş oianların 
sayısına dair Dahiliye Vekilinden tahril'i suali 
(7/101) 

[Cevabı 28 . III . 1956 tarihli 52 nci Inikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtiına : 2) 

102. - Sinob Mebusu Mulıit Tüme~kan'ın, 
Trafik sigortaları ücretlerinin ne sebeple deği
şiklikler gösterdiğine dair İktisat ve 'l'icaret 
Vekilinden tahrir1 su ali (7 /102) 

[Cevabı 5 . XII . 1955 tarihli 10 ncu lnikat 
z~bıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

103. - Malatya Mebusu Kamil Kırıkoğlu'
nun, mevcut iktisadi sıkıntıyı önlemek üzere 
Hükümetçe ne gibi tedbir aranmakta olduğuna, 
bu tedbirlerin hangi maddelere raei olar.ıağına, 
ne kadar müddet devam edeceğine, bu mcvzuda 
kendi görüşlerini bildirmek üzere muhalif par
tilere de radyoda konuşma imkanı veriimesin
de zaruret ve itimat reyi almak üzere Meclisin 
toplanmasında fayda mülahaza edilip edilme
diğine dair Başvekilden tahrirl suali (7;103) 

[Cevap gelmedi.] 

104. - Sinob Mebusu Şerafettİn Ayhan'ın, 
inhisar maddelerine yapılan zamının sebebine, 
köylüden alınan tütün ve çay baremleriude is
tihsal mahiyeti nispetinde bir zam yapmanın 
ve tütün yetiştiren köylüye yetiştirdiği tütün 
nispetinde maliyet üzerinden sigara vermenin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Gümrük ve İn
lıisarlar Vekilinden tahriri suali (7/ 104) 
· [Cavabı 18 . XI . 1955 tarihli 3 ncü 1çtima 

zab1t ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

105. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'Jr., Ku
zey - Doğu vilayetlerinde ve bilhassa Kars'ta 
devam eden kuraldık sebebiyle köylünütt hay
vanını yok pahasına elinden çıkarmaya ve bu 
yüzden hayvan fiyatlarının süratle eliişıneye baş
laması karşısında Hükümetin ciddl ve iicU ne 
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gibi tedbir alacağına dair Başvekilden tabıiri 

su ali ( 7/105) 
[Cevabı 23 . XII 1955 tarihli 18 nci inikat 

zabıt ceıidesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

106. - Konya Mebusu Abdürrahmaıı Fahri 
Ağaoğlu'nun, İsparta ve Sivııs yeni ceza evleri
ne 1 . III . 1954 tarihinden beri sipariş sıra nu
marasına göre kimler tarafından ne miktar ve 
adedda halı sipariş edildiğine ve bunlardan 
hangilerinin bitiriimiş olduğuna, hu ceza evle
rinde kaç tezguhın faaliyette ve ayda ka~ met
re halı dokunmakta bulunduğuna ve bu mües
seselerin 1 . III . 1954 tarihinden beri gelir ve 
giderlerinin miktarına dair Adiiye Velcilinden 
tahriri suali (7/106) 

[16 . I . 1957 taribinde sahibi geri aldı.] 
(Müteferrika dosyas~nda.) 

107. - Gazianteb Mebusu Süleyman Kuran
el'in, Fırat köprüsü ve Gazianteb - Fevzip:ı~a yo
lu inşaatİ) le İslahiye Emen bataklığın m Lurutul
ması işlerinin hangi mütaahhitlere, ne zaman 
ihale edildiğine ve bu işlerin mukavelelerine ve 
halihazır inşa faaliyetlerine göre biteceği ı.tırih ıle 
müddet temdidi yapılıp yapılmadığına ve Lu nıü
taahhitlerin vekalct ve bünyesine dahil tr·şkil:H
tan her hangi başka bir iş alıp almadıldarına dair 
Nafıa Vekilinden şifahi suali (7/107) 

[Cevabı 18 . XI . 1955 tarihli 3 ncü inikat za-
bıt ceridesi sonuna konmuştur.] lçtima : 2) 

108. -Kars Mcbusu İbrahim Us\m, ]950 se
nesinden beri meınlekete 'kaç aded Cadillac mnr
ka otomobil ithal edildiği ve bunJardan kaç tane
sinin resmi dairelere, hangi senelerde tahsis eJil
diği ve ne miktar döviz verildiği hakkında Malive 
Vekilinden tahriri suali (7/108) 

[Cevabı 14 . XII . 1955 tarihli 14 ncii İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

109. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'
nun, Malatya ve kazalarında su ve baraj tesisl~ri 
ınevzuunda Hükümctçe yaptırılan etüd neticeleri 
hakkında Nafıa Vekilinden tahriri suali f7/109) 

[Cevabı 18 . XI . 1955 tarihli 3 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İ~tima : 2) 

110.- Kars Mebusu Mehmet Hazeı:'in; vatan
daşlarm toplanma, haberleşme, söz ve seyahat 
hürriyetlerine muni olan idare ve zabıta itmirleri 
hakkında yapılan 'kanuni muamelelerin ve bu gibi 

kanun dışı hareketlerin önlenmesi hususunda alı
nan tedbirlerin bildirilmesine dair Dahiliye V e
kilinden tahriri suali (7 /110) 

[Cevabı J 8 . XI . 1955 tarihli 3 ncü lnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

lll. - Malatya Mebusu Tevfik Ünsal an 'ın 
İzmir Enternasyonal Fuarına 1952 - 1954 sendf'~ 
rinde teşhir için gelen ve bilalıara ithal muamc
]c::<i yapılan mallardan henüz transferi .vapılma
mış olanların ithalat bedelleri ile1 dış ticaı·ct 

borçlarımızın miktarı ve kredili itbala.tın henüz 
harice ödt:nmemiş olan bakıyesi ve bu bakıyenin 
1957 - 1959 senelerine isa:bet eden taksit tutarı 

hakkında İktisat ve Ticaret VekQinden tahriri 
suali (7 /lll) 

[Cevap gelmedi.] 

112. -Kars Mebusu İbrahim Us'un, son altı 
ay zarfmda hakiki ve hükm.i şahıslardan kimlere 
ve ne miktar demir verildiği hakkında İktisat ve 
Ticaret Vekilinden talırir1 suali (7/112) 

[Cevabı 6 . V . 1957 tarihli 64 ncü !ni kat .t.a

blt ceridesinin sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

113. - Trabzon Mebusn .M:ahmut Goloğlu'

nun, vekaletin Denizcilik Bankasını murakabe sa
lahiyeti ile bu salahiyetin şimdiye kadar kullanı
lıp kullanılmadığı ve Karadeniz vapur seferleri 
hakkında Münakalat Vekilinden tahriri suali 
(7/113) 

[Cevabı 18 . XI . 1955 tarihli 3 ncü lnikat 
zabıt cerldesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

114. - Sinob M~busu Nuri Sertoğlu'n.ın, ~i
nob vilaycti dahilindeki yol faaliyetinin ağır ve 
hafif tutulması sebepleri hakkında N afıa ve Da
hiliye veldiletlerinden. tahriri suali (7/114) 

[Cevabı 18 . XI . 1955 tarihli 3 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

115. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğm'

nun Malatya vilayetine bağlı . kaza ve nahiye
lerin yollarmııı yaptınlması ve Devlet Yollaıma 
bağlanması hususunda ne düşünüldüğü hakFın
da Nafıa Vekilinden tahriri suali (7/115) 

[Cevabı 18 . XI . 1955 tarihli 3 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

116. - Sinob Mebusu Şerafettİn Ayhan'ın, 

Kars'ta 150 kuruştan satılan 50 ton demir sa
cm ~vzu kar hadleri ile azami fiyatlara uygun · 
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olup o1madığına dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den tahıiri su ali ( 7/116) 

[Cevabı 3 . II . 1956 tarihli 32 nci 1nikat 
zabıt eeridesi sonuna konmuştur.] (İçtiına . 2) 

117. -Bolu Mcbusu Fahri Belen 'in, Emek
H, Dul ve yetimlel'in maaşlarmdaki eşitsizliifiıı 

kaldırılması hususunda ne gibi tedbirler di.isÜ-
• 1 

nüldüğüne daiı· Maliye Vekilinden tahrirl suali 

(7/117) 

[Cevabı 6 . I . 1956 taıihli 20 nci lnikat za-

bıt ccridesi sonuna konmuştur.] (!çtima : 2) 

lÇTlMA : 2 

118. - Kastamonu Mebusu .l\1uzaffer 1'aııö

vcr'iıı, 534 - 536 sayılı sirkülerin tatbikı için ha
kiki veya hükmi şahıslardan kaç firmanın müra
caatta bulunduğuna ve bu sirkülerin hangi fir
malara tatbik edildiğille dair İktisat ve Tica
ı·et V ekilinden i alıriri su ali ( 7/ 118) 

[Cevabı 26 . XII . 1955 tarihli 19 ncu İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (fı;tima : 2) 

119. - Diyarbakır Mebusu Ragıp KaraoR
manoğlu'nun, Ege tütün nıüstahsılımı. prim ve

rilip verilmiyeceğinc, vcıileceloıe ıııiktaı·ımn pi
yasalardan evvel ilan edilip edilıniyeccğine dair 
Iktisat ve Ticaret ve Gümrük ve fnhisaı·lar 

vekaletlerindcn tahıi.l'i suali (7/119) 
[Cevabı 6 . I . 1956 taıihli 20 nci İııikat za-

bıt ceridesi .sonuna konmuştur.] (İçtiına : 2) 

120. -Konya l\Iebusu 'l'evnk J;'ikret Baran'
ın, Konya vilayetinin Seydişehir kazasındaki 

Sug1a gölüne dair Nafıa ve Ziraat vckaletlerirı
den tahriri suali (7/120) 

[Cevabı 12 . XI . 1956 tarihli 2 nci inikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (lçtiına : 3) 

121. - Konya Mebusu lla~di Hagıp Atade
mir'in, vilayetler teşkilatında değişiklik yapıla
ı·ak yeni vilfLyctler ihdası ve bazı vilttyetleriıı 

lfı.ğvı mevzuunda bir hazırlık olup olmadığına 
dair Dahiliye Vekilinden tabıiri suali (7/121) 

l Cevabı 21 . XII . 1955 tarihli 17 nci lnikat 
~abıt <'eridesi sonuna konmuştur.]" (lc:tima : 2) 

122. -Konya Mebusu Muammer Obuz'uıı •. 
vilayetler te§kilatında değişiklik yapılarak yeni 
vilayetler ihdası ve bilzı vilayetleri.n lftğvı nıev
zuunda bir ha~ırlık olup olmadığına dair Dahi
liye Vekilinden tabriri suali (7/l22) 

[Cevabı 21 . XII . 1955 tarihli 17 nci inikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İ<:tima : 2) 

12:3. - Konya Mebusu Rüştü Özal 'ın, vila
yetler teşkilatında değişiklik yapılarak yrni vi-

layetler ihdası ve bazı vilayetterin lağvı mevzu
uııda bir hazırlık olup olmadığına dair Dahiliye 
Vekilinden tahrir1 :mali (7/123) 

[Cevabı 21 . X ll . 1955 tarihli 17 nci !niltat 
zabıt ceıidesi somma konmuştur.] (İçtima : 2) 

124. - Konya Mebusu Himınet Ölçıneıt'in, 
vilayetler teşkilatında değişiklik yapılarak yeni 
vilayetler ihdası ve bnzı vilayetlerin lağvı ıncv
zunnda bie hazırlık olup olmadığına dair Dahi 
liye Vekilinden tahriri sua]j (7;124) 

[Cevabı~] . Xll. 1955 taıihli 17 nci inikat 
zabıt ecl'idesi sonnna konnıuştur. j (1çtiına : 2) 

1:20. - İ<:ol .liehıısh 'akup t)ukul'ova'nw. 
kii.v i<:ııw suları ialı.ı:ıisatından 1951 - Ul5G yıl

larıclııa li-.tay, ~eyhan, lr,:el, Aııwlyı.ı, lznıir, 
.llani><a. Bal ke.qi r, J•~'lkişelıir Ye Kon·ya vili'ıydlP

riıı(' ne miktar para yardımı yapıldığıııa dair 
Nafıa Vekilinden talıriri suali (7/125) 

[Ucvalıı 1.1 . I . lD56 tarihli 22 nci inikat 
zabıt ecridcsi sonuna konmuştur. J (lçtima : 2) 

1'26. - Gazia11Lcb :.\lebusu Süleyman Ku
ranel 'in, 1950 yılından beri inşasına başlamlan 

ı;i.ııı en lo fabrikı:ıl aı·ı ile t~rmik ve hidro - elek
trik saııtra llerine ve Sarıyar Barajından eld.e 
edilecek yılJık enerji miktarına dair İşletmeler 
Vekilinden talıriı-1 ı,mnli (7/126) 

l Ut'vabı :~ . J I . 1956 uı.rilıli 32 nci lnika1 
zahlt ı·erides i sonnna konmn§tur.l Oc:tima :2) 

127.- SPyhan Mebu-;n Sinan Telwlioğlu'nun, 
gı.ıydıııenkule ve aynı haklara mtitallik resmi 
senetierin tanzimindeki ınuamelata dair, Aclliye 
Vekilinden tahrirt snali (7/127) 

[Cevabı 13 . II . 1956 tarihli 36 ncı l nikat 
r.abıt cericlcsi sonuna koıımuştur.l (İçtima :2 ) 

128. - Kırşehir · Mebusu Tahir Taşer 'in, 
A vanos kazasına bağlı olan Abdi, Gerc::ı, Kara
yanala k ve Çağşak köylerinin daha yakın me~a-
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fedeki Kozaklı kazasına 11ağlanınamalar ı s.:bcbiııe 

nair Dahiliye Vekilinden tahriri suali (7/1:2ö) 
[Cevabı 6 . Tl . 19:56 tarihli 3:3 ncü Inikat 

zabıt ccridcsi sonuna koıımm~tur.] (lçtima :~) 
129. ~ Seyhan Mebusu l\Ichmet Ünaldı 'nın, 

Adana 'da Özbucak 1<-, iı·ınnsına, fabrika larmda 
ıınal edilen bezleri yurt dışmda basma yaptırıp 
tekı'·ar ynrda ithal etm.•l üzere, lisans verilip 
verilmediğine dair İktisat n· Tieal'e1 Vekilinden 
tahr i ri: ~u ali ( 7j12H) 

[Cevabı 22 . ll . 195ü tarilıli ..J.l U<'i luikat 
zabıt cerü~ı:si sonuna konmuştur.) (İçtiına: :l) 

1:30. - Giresun l\febusu Doğan Köymen 'in, 
19;)-:1- ve 11955 yıllarında Ankara, İı:;Lanbul ve lz
mir'de çıkan gazetiere verilmiş olan hususi ilün
ların gelirine, tahsis edilen kftğ: 1 ve döviz mik
tarlarına ve gazete ı-ıahipleri ilc ınuharrir Ye 
başmuharrirlerinin seyahatlerine dair Devlet 'c. 

\ffıliye Vekalctlerindcn l::ı.hriri suali (7/1'30) 
[Yalnız Maliye Vekaletinin cevalıı geldi.] 
131. - Afyon Karahisar Mebusu Rıza (.\•r

<,:.ıl 'in, orlaoknllarla liselerde ahltık dcrsi olwtul
ma~ı hakkında ne J.ü~Liııüldüğüne dair i\Iaa ı · i r 
Vekilinden tahrir1 suali (7/131) 

[Cevabı 20 . lV . 19;)6 tarihli 56 ncı !ııikat 
zabıt <>rridcsi sonuna konmuştur.] (İçLima : 2) 

132. - Ordu Mebusu l\Iemiş Yazıcı 'nın, 

1951 - 1955 yıllarındaki ihraç ınaddclerimizle 
:ıyuı yı llar içinde ithal zaruretindc bulunduğu
muz nıallarııı cinsine ve her seneki fiyat. ve mik
t.aı·larıııa d:ıir iktisat \'c Tiearet Vekilinden tah
rir1 sna li (7/132') 

f7 . \T . 1!-):56 da '>0l'l1 .•ahibi grri alnıı~tır.l 
(Jçtima : 2) 

13!3 . -- Oircsun Mcbnsu Doğan Köyıncn 'in. 
Wrc.cı~m 'un .t\lucra ka.zasmda ilazineye ait ta
pulu nrazi mcvcuclolup olmadığına-, varsa Inı 
yerler-ın top ı aksızla ra verilmesi için tcşcbbiise 
geçilip gcçilmecliğinc dair Aclliye ve .Maliye Yc
kftletl~rinden tahriri suali (7/ 133 ) 

1 Cevabı 25 . IV . 1956 tarihli 57 nci İniknt 
zahlt cericlesi ı-ıonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 

t3.J.. - Denizli Mebusu Baha Akşit 'in, Acı
payam 'da l\lilli Müdafaa Yeldileti tarafından 
Adliy~ Yckaictino verilen bina baldonda Nafıa 
ve AJJiye \'c:kfı.letlerindcn tahriri ::mali (7/13-1:) 

[Cevabı ~ı . V . Ul56 ta!rihli 63 ncü lnikat 
zahıt eeridesı sonuna koıımuştur.l 

( İçtiına : 2) 

1 
135. - Kıt'§ehir 1\iebusu 1'ahir Ta§er'in Ava

nos bzası 8aTilar köyü hallmun toprak sahibi 
·olabilmeleri için ne düşünüldüğüue dair Başve· 

kilden tahrir1 suali (7 /135) 

(Cevabı 16 . IV . 1956 tarihli 54 ncü !nikat 
za bıt eeride~i sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
136. - Ordu Mebusu Memiş Yazıcı 'mn, ithal 

zaruretinde bulunduğumuz ve tevzie tabi tuttu
ğnmuJ. malların bir teşkilat vaısıtasiyle tevzii 
hakkında ne düşünüldiiğüne dair İktisat ve Ti
caret .\,. ekilinelen tah ri ri ınıali (7/136) 

rcevabı 7 . V . 1956 tarihH soru sahibi geri 
aldı.] (İçtima : 2) 

137 - Hatay Mebusu Şekip İnal'in, Hatay 
vilayeti ihtiyaı;ları için 1955 yılı içinde kaç toıı 

demir tahsis edUdiğine dair İktisat ve Ticaret 
Veka.lctiyJ(I 1 ~letmeler V ekiiletinden tah ri ri suali 
17)137) 

[Cevabı 20 . Vl . 1956 tarihli 79 ncu 1nikat 
y,a ~>ı l ('f'l'id c. i sonuna konmuştur. ] 

(İ~tima : 2) 
138. - Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'un, 

köy içnw sularına yaYdım faslından 1951 . 1955 
yıllarmda hJngi vilayetlere ne kadar para tah
sis edi tdiğiııe dair Na fıa Vekilinden talırir1 su ali 
(7/ 133) 

r2.ı. . IV 1956 tarihinde sahibi geri aldı. j 

(Miiteferrika dos.) 
139. - Çnnkırı Mebu.<ıu Tahsin Uygur'uıı . 

köy obıllımna yardım faslmdan 1951 - 1955 
yılla)'Pıda hmıgi vilfiyetlere ne kadar para tah
Ris ed~ldiğin<' dair Maarii: Yrkilinden tahriri 
suali (7/139 ) 

1 Cevabı 26 . III . 1956 tarihli 49 ncu İnikat 
ıabıt eericlesi ı-ıomma konınuştul'.] 

(İ~tima : 2) 

HO. - Çankırı Mebusu 'T'ahsiıı Uygur'un, 
vila~'et ve kc~' ~rollarma yardım faslından 1951 . 
19fi5 ~"ll arında hangi Yilayctlere ne kadar para 
tah,'ji~ cdildığine dair Nafıa Vekilinden tabıiri 

<ımı li (7 /140) 
126 . IV . 195() tarihinele sahibi geri aldı.j 

(Müteferrika dos.) 
141. - Kayseri 1\lebusu Ömer Mart'm, İlk

oknl (ığretmmleri Yapı Sandığı hakkında Maa
rif V·~kilindi'n tahri.ı·] suali (7/141) 

[C'e:Yahı 30 . lll . 1956 tarihli 51 nci İuiluıt 
zabıt cı•ride,i onuna konmuştur.] 

(!çtima : 2) 



-- GM -
142.- Tokad Me'busu Ahmet Gürkan'ın, An

kara Evlenme Memurluğunca Medeni Kanuna 
aykırı olarak icra edilen bir rukah muamelesi 
dolayısiyle müddeiumumilikçe tahkikat yapılıp 
yapl'lmadığına dair Adiiye V ekilinıden taili.riri 
suali ( 7 /l42) 

[Cev.aJbı 20. IV. 1956 tacihH 56 ncı !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konırnuşiur.] (İçtima : 2) 

143. - Yoı>Jgad Mebusu Ömer Lutfi Erzu
rumıluoğlu 'ınun, toprak tevzi komisyonlarının 

yapmakta olduikiarı hektar başına yıltlılk gelir
leri gösteren kadastronun Maliye VakaJetinin 
gelir sistemieri içeri'sinde yapılması hususunda 
ne düşünilidüğüne ·dair Devlet, Maliye, Ziraat 
ve Adiiye V ekaletlerinden taıhriri su ali ( 7/143) 

[Ceva'bı 18. V. 1956 tarihli 65 nci İniikat 
zabıt ceridesi sonuna konırnuştur.] (İçtima : 2) 

144. - Yozgad MebU!Su Ömer Lutfi Erzu
rurrilluoğlu 'nuın, N afıa VakaJetince 1955 yılı 

içerisinde viılayet hususi idarelerine yapı•lan 

nakdi yardımlara ve Çekerek ırmağı üzerinde 
bulunan Kazankaya köprüsünün bu yıl içinde 
inşa edilip edi1miyeceğine dair Nafıa Vekilinden 
tahriri suali (7/144) 

[Cevaıbı 18. I . 1957 tadhli 18 nci !nilmt 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtiıma : 3) 

145. - Yozgad M~busu Ömer Lutfi Erzu
rumluoğlu 'nun, Çeıkevek kazası •belediye reisi 
seçimine ve belediyeler emrine yangın arazöz 
ve aletleri veri·lmesi için döviz talhsisi ha.l\1kında 
ne düşÜınüldüğüne dair Dahiliye Vekilinden taıh
riri: sua:li (7 /145) 

[Cevaibı 16. V. 1956 tarihli 64 ncü !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konımuştur.] (İçtima : 2) 

146. - Mallatya Mebusu Nuri Ocakcı:oğlu'
nun, tarihi eserlerimizin muhafazası için ne gi
bi tedıbirler düşünüldüğüne dair Dahiliye Ye 
Maarif Vekaletlerinden taiJıriri suali (7 /146) 

[CevaJbı ll. II. 1957 tadhli 37 nci İııikat 
Y.rubıt ceridesi sonuna konmu~tur. ] (İçt~ma : 3) 

147.- Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'
ün, 1955 ·bütçe yılında N afıa V eldietince viia
yetle re ne miktar para ta:hsrs edildiğine· dair 
Nafıa Veikilinden ta:hriri sualli (7/147) 

[Cevap gelmedi.] 

148. - Niğde Meibusu Hasan Hayati thkün'
ün, Maarif Vek8Jetince 1955 .bütçe yılında okul 
inşaatı için vhlayetlere ne kadar para ta;hsis 

edildiğine dair Maarif Vekilinden tahriri suali 
(7/148) 

[Cevaibı 23. V. 1956 tarihli 67 nci İnikat 
za'bıt ceridesi sonuna konımuştur.] (İçtima : 2) 

149. - Yozgad Mabusu Ömer Lutfi Erzu
ruımluıoğlu 'nun, ~aruri ihtiyaç ma-ddelerinin 
Yozgaıd vilayıe'tinde ınasrl ve hangi prensipiere 
göre tevzi e dildiğine ve Yoı>Jgaıd 'ıın Çataık mahal
lesi ihtiyacı için satıınallınaın kırık buğdayın ta
ımamcm bu malhalle haı1kına tevzi edilip edilme
diğine da'ir Daıbiliye y elkilinden tahrirl su ali 
(7/149) 

[Oevalbı 2. V. 1956 tarihli 60 ncı !nikaıt 

zalbıt eeridesi sonuna konırnuştur.] (İçtima : 2) 

150. - Bilecik Mehusu Yümnü Ü resin'in, 
722 sayılı Kanun ile Milli Müdafaa Veikaleti 
Teşkilat, Askeri Şura ve Temsil ödeneği ka
nuınlarının tadili hususunun düşünülüp d~ü
nüılmediğine v.e PersoMl kanunu layİhasının 
haızırlık safbasma dair Mi1li Müda.faa Vekilin· 
den taıhriri sualli ( 7/150) 

[Cevabı 19. VIII. 1956 tari'hli 91 nci İnikat 
zalbıt ceridesi sonuna konırnuştur.] (İçtima : 2) 

151. - Kocaeli Mebusu Ekrem Alican':n, 1955 
yılında Karabük mamulü sanayi demirlerinin vi
layetlere ve vilayetlerde ihtiyaç sahiplerine tevzi
inde tatbik olunan esasların ne olduğuna (!air !ş
letmeler Vekilinden tahriri suali (7 /151) 

[Cevabı J 2 . XII . 1956 tarihli 15 nci !ni kat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (lçtima : 3) 

152. -- Koceli Mı:ıbusu Ekrem Alican'ın, 1955 
yılında kamyon tevziatmın vila.yetlercc hangi 
esaslar dahilinde ve hangi vasıfları haiz ihtiyaç 
sahiplerine yapıldığına dair İktisat ve 'Cicaret 
Vekilinden tahriri suali (7/152) 

[ Cevahı 28 . XII . 1956 tarihli 22 nci !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] ( İçiima : 3) 

153. - Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'ın, 
Burdur'un Yassıgüme köyünden Tahsin Afaean 
isminde bir vatandaşın dövüldüğünün doğru olup 
olmadığına dair Dahiliye Vekilinden tahriri suali 
(7/153) 

[Cevabı 9 . I . 1957 tarihli 23 ncü !ni kat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtima : 3) 

154. -Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nın, tama
men veya kısmen ithal zaruretinde bulunduğu

muz malların cinsine, teYzic tabi malların duru
muna ve yabancı memleketlerle olan ticari müna-
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sebetlerimize dair İktisat ve Ticaret V ekilinden 
tahriri suali (7 /154) 

[7 . V . 1956 da sahibi geri aldı.] 

155. -Ordu Mebusu Memiş Yazıcı 'nın, yapıl

makta olan yolların kilometre maliyet fiyatıariy
le 1950 yılından beri yapılan vilayet yollarına 

sarf edilen tahsisatın miktarına, 1950 - 1955 yıl
larında hangi vilayetlerde kaç kilometre Devlet 
yolu ve köprü yapıldığına, Giresun ve Morsin li
manlarınm yapılınasındaki zaruret ve sebeplel'ın 

ne olduğuna dair Nafıa Vekilind~n tahrıri sua.li 
(7/155) 

[7 . V . 1956 da sahibi geri aldı.] 
156. - Ordu Mebusu Memiş Yazıcı 'nı;ı, maki

nalı hububat ziraatine elverişli arazi ile zirııat 

aletleri, yedekleri ve tohumluk miktarına ve 1DGO 
yılından itibaren nerelerde ve ne miktar sulama 
tesisatı yapıldığına, haşaratla mücadele ve orman
larımızın muhafaza tedbirlerinin ne olduğuna 

dair Ziraat Vekilinden tahriri suali (7/ 156) 
[7 . V 1956 da sahibi geri aldı.] 
157. - Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nm, orrlu 

hizmetinde ve Milli Müdafaa emrinde ne miktar 
motörlü nakil vasıtası ve yol makinasİ ilc demir, 
kereste ve çimento bulunduğuna dair Milli l\Iü
dafaa Vekilinden tahriri sua:li (7/157) 

[7 . V . 1956 da sahibi geri aldı.] 

158. - Ordu l\febusu Memiş Yazıcı'nw, te>lzii 
adalette sürat ve sühulet te~ini ve ceza evlerinin 
ıslahı yolunda ne düşüniiidüğüne dair Adliyo Ve
kilinden tahriri suali (7 /158) 

[7 . V . 1956 da sahibi geri aldı.] 

159. - Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nııı, Dev
let hizmetlerini halka yakın kılmak üzere tak
simatı mülkiyede bir tadilat yapılması luısusun
da ne düşiiniildiiğiine ve seferberlik müdiirli.ik
lerinin faydalı olup olmadıklarına dair Dahi
liye V ekilinden tahıiri su ali ( 7/159) 

[Cevabı 25 . IV . 1956 tarihli 57 nci lnikat 
zabıt ceıidesi sonuna konmuştur] (İçtima : 2) 

160. - Tunceli Mebusu Fethi Ülki.i'nün, ya
bancı memleketlere transfer beldiyen birikmiş 
borçlarımızın memleketler itibariyle miktarının 
ne olduğuna dair İktisat ve Ticaret Veki!inden 
tahriri suali (7/160) 

[Cevabı 29 . VIII. 1956 tarihli 102 nci İnikat 
zabıt .ceridesi sonuna konmuştur] (İçtiı;.,a : 2) 

161. - Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in, 
:Uavayolları için yeni satınalınmış olan D. H. 

Heron tayyarelerine dair Münakalat Vekilinden 
tahriri suali (7/161) 

[Cevabı 16 . V . 1956 tarihli 64 ncü lnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur J (İçtima : 2) 

162. - Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nın, Av
rupa Konseyi İstişari Asaroblesi toplantılarına 
ve bu toplantılara iştirak eden temsilcile:rimize 
dair Türkiye Biiyük Millet Meclisi Riyasetin
den tı1hriri suali (7/162) 

[7 . V . 1956 da sahibi geri aldı.] 

163. - Rize Mebusu İzzet Akçal'ın, Rize -
İkizdere hidro - elektrik santrali ile havai hat 
inşaatına <lair Dahiliye Vekilinden tahriri su
ali (7/ 163) 

[Cevabı 25 . V . 1956 tarihli 68 nci 1nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur] (İçtiına : 2) 

164. - lzmir Mebusu Abdullah Aker'in, Tür
kiye - Mısır İkarnet Muahedesinin 8 nci madde
sinin tatbik şekline dair Hariciye VekiJinden 
tahriri suali (7/ 164) 

[Cevabı 14 . XI . 1956 tarihli 3 ncü İnikat 
zabıt ceridcsi sonuna konmuştur] (İçtiUı.a : 3) 

165.- Kars Mel.msu Kemal Güven'in, Kars'ın 
Kağızman kazasında kurulması düşüniilen mey
va fidanlığına dair Zimat Vekilinden tahrjri su· 
ali (7/ 165) 

[Cevabı 28 . V . t956 tarihli 69 ncu Inikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtirna : 2 

166. - İsparta Mcbusu İrfan Aksu'n<ın, İs-• 
parta'nın Yalvaç - Siicüllii kasabası belediye se-
çiminde vulrubulan kavga dolayısiyle takihat ya
pılıp yapılmadığına dair Adiiye Vekilinden tah
riri suali (7/ 166) 

[Cevabı 30 . V . 1956 tarihli 76 ncı !nikat 
:r.abıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtiına : 2 

167. - İsparta Mebusu İrfan Aksu'nım, İs
parta'nın Yalvaç veya Şarki Karaağaç kazaların
dan birisinele ağ·ır ceza mahkemesi kuralması 

i~in yaptırılan tetldkata dair Adiiye Vekilinden 
tahriri suali (7/ 167) 

f .A.dliye V ekaletinden gelen cevabi yazının 
bir sureti soru &'Lhibiııe verilmiştir. 20 . V . 1957 
dosyasına konmuştur.] 

168. - Diyarbakır Mebusu Yusuf Azi:wğlu'
nun, Devlet ve Devlete bağlı iktisadi ve mahalli 
idareler emrinde bulunan motorlu nakil vasıta
larının miktarına ve bunlardan kaçının .hizmet 
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ve binek otomobil oldnğuna daiı· Başvekilden 

tahriri suali (7/168) 
(Cevabı 14 . XI . 1956 tarihli 3 ncü Inikat 

zabıt ceı'idesi sonuna konmuştur] (İçiinıa : 3 ) 
169. - Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'ın, 

Burdur'un Yrşilova kazasına 1954 - 195.') yılla

rıncia kaç taıw ot ohüs, kamyon ve binek otomo
bili tahsis edildiğiııe dair İktisat ve 'l'icar·pt Ve
kiliııden tahıiri suali (7 / 169 

[Cevabı 28 . XT . 1956 tarihli 9 ncu tnikat 
zabıt crriclesi ı-ıonnna konnıu~tur) ( İ<;tiına : 3) 

170. - Biva~ Mf'bmm Nul'i Demirağ 'm, İR
timı f ın a hkenwlel'i teşkiliııin düş i.inülü p dü
şiiııülnıediğinc dair AcUiye Vekilinden tahdrr 
ımali (7/170) 

l ( 't:Yabı ] . Vl . 1 !)5() tarihli 71 nci 1nikat 

ıo;alııt cericlesi sonıuıa konınnı:;tuı·.] 

(fçtima : :d) 
J/1. - 8ivns l\1Pimsu Nuı·i Deıniı ·ağ'm , Ü<'

Iir Yergjsinin hüyük ziı·ai işletıııelen' ve ı: i ft
~~ilerc de teşmili hıumsuııun dür;ı' iiııiilüp düşü

nülıııediğinr c] ;ıir l\Ialiyr Y!.'kilinden talıriı ·i 

ınıali. (7/171) 
[('rvahı 1 . VT . J956 tarihli 71 ıwi tııikat 

zn lnt redilesi sonnn;ı koııınuştnı .] 
(İÇtinıa : 2) 

17~. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, 
nııtidrıuokratik kanunların tfıyini ve Te~kilatı 

Rsasiyc Kanununu n y~niden 1 Nl viııi kin bi ı· 
ilmi heyet kurulması , ın!.'ınnı · ıııeselcsiıı\ıı lıalli, 

\'et·~i adaletinin tesisi, başlanılan ve başlanı

hı<·ak olan işlrrin pl~n v(' pl'Og'l'tllna hağlan

ması hususlaı·ııuıı uii5ünülüp düşünülınediğ'ine 
dair Başvekilden tahrir! snali (7/172 ) 

[('evap gelmedi 1 

ve ne kadarının topraksız köyliiyc dağıtılelı

ğına daie Devlet Vekilinden tahriri snali 
(7/174) 

[Cevap1 gelmedi] 
173. - Elazığ )'[cbusu Selahattin Toker 'in, 

1-Jı·zumm'cla yapılnıası kararlaştınlan Ata
türk Üniveı ·sitesüıe dair Başvekilden tahriri 
RUali (7/175) 

fCevap gelnıedij 
176. - Elazığ .Mebusu Selahattin Toker'in, 

'J'emyir. Mahkemesi hukuk ve reza daireleriu
de halen kaç reis ve azanın vazife göreliik-
ı erine ve bunların hizmet İnüddetleriyle. y~ ~ 
lıadleriııe, son defa tekaüde sevk edilen Tem
yi7. J{eis ve azalarİyle diğer hakimiere dair 
Adiiye vekilindPn tahl'iı·i ımali (7/176 ) 

rcf'vap gelmedi] 
177. - Sivas Mebusu Nuri Denıirağ'ın, ve

killf'rin vazife ve mesuliyetlerini tayin edecek 
olan kanun lfıyihasıııın hnzırlanıp hazırlannıa

dığına dair DaşvekildPn tahriri suali (7/177) 
[Cevap gelmedi] 
17R. - Sivas Mehnsu Nuri Demirağ'm, Teş

kilfıtı. Bsasiyf' Kanununda yapılacak tadiileı· 

için <:alışmalara başlarup başlanmadığuıa daiı· 

AdHye Vekilinden tahriri suali (7/178) 
1 Cevabı 22 . VI . 1956 tarihli 80 nci İnikat 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 
(İçtima : 2) 

179. - Hatay Mebusu Şekip İnal'ın, Hatay 
vilayetinin Antakya merkez kazasında intişar 

eden Atayolu, Sabah, Yeniyol ve Hatay gazc.tc.>
lerine valilikçe verilen resmi ilan bedellerinin 
miktarına dair D vlet Vekilinden tahriri suali 

1 

(7/179) 
[Cevap gelmedi.J 

173. - f;";lfızığ Mcbn::;n Sclfıhattin 't'oker'in, 180. - Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, 
H Mayıs 1930 tarihinden bugüne kadar han- Ankara, İstanbul ve İzmir liehir1erinde g1da 

1:ı;i maddelerin maliyet unsurlariyle azaınİ kar nıadd0leri üzerine toptan iş yapan ticarethane-
. ·hadlerinin, cins ve vasıflarmm tesbit edilcliğ·i- lere dair İktisat ve 'l'iraı·rt Vekilinden tahriri 

ne ve tfıyin edilen hmıuslara muhalif hareket suali (7/180) 
edcnleı· hakkında ııe muamele yapıhlığ·ına <l aiı· [Cevabı 1 . IX . 1956 tarihli 104 ncü İnikat 
.\dliye, İktisat n~ Tieare1 VPkfiletlrriııdeıı tah- zahıt ccridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 
riı·i sııali. (7/17:i) 181. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, 

[('eva bı 2 . VIT . 1!)56 ta d h li 8-J. ne· ii 1 ni kat envestisnıan mahiyetinde olan gidf'rlerin 1951 -
~a hı t rPı'İclPsi soın!ıl<ı konmuştm. ] . 1!)55 bütı:elerinÇI.eki miktarına ve bu ıııaksatla 

(İçtiına : 2) 
1 i'·L - Eliu:ığ Mebusu ~(·lfıhattin 'l'oker'in, 

Bli1zığ vili'ıycti dfıhilindeki köylf'nlP nwveut 
ITI:'17.hl11 \ ' f' ıııülhtı k YH kır aı·azinİn rtıikün·ına 

ayrıl~cak tahsisatın bir plana bağlanıp bağlıın
ınadığına dail' Başvı3kilden tahriri suali (7 /181) 

[Cevabı 15 . VIII . 1956 tarihli 91 nci İnikat 
ıı:abıt c•rridesi sonuna konmnştm·.l U<:tiına : 2) 
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182. - Elazığ Mebusu Selahattin 'l'oker'iu. 
Milletvekilleri Sec;imi Kanununun değiştirilmesi 
hakkındaki kanun layihasının ne sebeple geri 
almchğına dair Başvekilden tahrir'i ısnali (7/18~) 

[Cevabı 18 . VIII . 1956 tarihli 9;3 ncü lnikat 
zablt cerillesi sonuna konmuştur.] (İçtiına : 2) 

183. - Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğ
lu'nun Türkiye Şeker Pabrikalan A. ~· nin All
kara'da Motopor Firması ile haı_ıgi taı·ihte i~ 
yapmaya ba~ladığma ve Yenişehir'de in~a edil
mekte olan Umuın Müdürlük binasının keşif be
deline dair İşletmeler Veki1inclen tahı~ri :mali 

(7/183) 
[Cevabı 13 . VIII. 1956 tarihli 9J ııei 1nikat 

zab1t cerid.esi sonuna konmuştur.] (l~Üına : 2) 
184. - Elazığ Mebusu Selahattin 'l'okcı 'in. 

Devletin c;:cşitH hizmetlerinin ifası sıl'asıııda ya
pıldığı söylenen israfları.n önlenmesi i<:in ne gi
bi tedbirler alıııdığnıa ilair Başvc1d1clt• n tahriri 

suali (7/ 184) 
[Cevap gclmedi.J 
185. - Elazığ· Mebusu Selahattin 'l'oker'in, 

ithal edilecek olan ve daJıildc istihsal Ye imal 
edilen zaruri ihtiyaç maddelerine, iknuıl edilmiş 
ve edilmemiş olan Devlet yatırıınlarıııa dair 
Başvekilden tah d ri su ali (7 j ı 8!)) 

[Cevap gelmedi.] 

186. - Blazığ Mebu ·u Selahattin Toker'in, 
14 Mayıs 1030 tarihinelen bugüne kadar ithal 
edilen her çeşit motörlü vasıtalara dair lktisat 
ve Ticaret Vekilinden tahı·iri ı:mali (7/186) 

[Cevabı 12 . XI . 1956 tarihli 2 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur. İlişik c 'iV<' ller 
soru sahibine göstel'ilrniş ve dosyasında hıfr.e
dHmiştir.] (İı;tima : ~) 

187. - Burdur Mebusu Mehmet Öz hey 'in, 
kültür ataşeliklerinin ne zanıan knrulacağına 
ve hazırhklarının ne merkezde olduğuna dair 
.1\faari.f Vekilinden tahriri su ali (7 / 187) 

[Cevabı 22 . VI . 1956 tarihli 80 nri İnikat 
zabıt edde •i sonuna konnıuştnr.] (1ı;tiına · 2) 

188. - Bu!'dur· ~le1busu Mrhnıet Özbey'in, 
köy c•aımilcri için inwıh ve mi.ieır.ıiıı kadroım 
vcl'iluıesi lınsusnnda ne döşünüldiii!iinc dair 

Dnwekihleıı talh riri suali (7 /188) 
[Cc,a.lıı 9 . VTI. 1956 taı·ilıli 87 ııci tııihı.t 

zabıt eeridesi soınuıa konmuştur.] (İı;tiıııa : 2) 
lR!'l. - Bııı·ı.luı· ·1Iehusn -:\f eclunct Ö0bey 'in, 

dı!i ıııeıııleketl<'rclc• vazife gÖI'eıı memurlarm 

menıleket vaziyetinden · haberdar olmaları lıu

susnuda ne düşünüldüğüne dair Hariciye V e

kili nden tahı·iri ·uali (7 /189) 
1 C eva bı 15 . VI . J 956 tarihli 77 nci İnikat 

zabıt C'<'ridesi sonuna konmuştur.] (İ~tima : 2) 

J!.'JO. - Kastamonu Mebusu Nazifi Şcı·if 

~ a:bcl 'in, daimi vazife ile ya:bancı nıemlc'ket

lerdc bulunan ınl'ınurlara ödenen a.vlık ınil<taı·

Janna da.ir Uaı·iciye n ~fali:ve vekiılt>tlel'ind<·ıı 

ı tahı·ir] ıma li ( 7/1 90) 
f('('valn 6 . Vll . 1956 tari'hli 8G IH'l 1ııika1 

ın bıt ceri'llNıi sonuna konmuştur.] ( İc;tima : 2) 

ını. - Buı'c~m )lebusu F'etlıi Çelikbaş'ııı. 

Avrupa 1'<'c1iyt' Birliğine dJihil ıneın] ciketlerden 
lıaıı gil<' riyle dı§ ticaret bortla rıııuzm tasfiyesi 
için anla~nıalar yapılelığına dair Harieiyc ve 
Iktisat ve 'l'ic·aı·et vcldlletlel'indcn tahriı·] suali 

(7/191) 
[C't' VIl bı 28 . XII 1956 tarihli 22 nci Jnika t 

ıahıt ecridC':-,i sonuna •konmuştur.] (İ~tima : 31 

1!'!2. - 8lazığ )le'busu 8elftlıattin Tohl''in. 
onlu terfi listesinin nasıl hazırlandığına, ordu
da tfıyin ve naldilerin hangi ayda yapılclığına. 

hangi clevlctler nezdinde askeri ataşclcrinıiz hn
lunduğnııa ve lhrııdut karalkol binalarnuı dair· 
~fiili ..\1\iclafaa Vekilinden tahıil'i ı;uali (7/192) 

[Ceva:bı 28 . Il . 1957 taıihli 4-9 ncu !nikat 
zabıt <'C'I'irll'!-!İ somınn konmnştuı·.] (f<:tiıua : 3) 

W3. - EHizığ l\Icbusu Selahattın To1ter'in 
.\ ıı hı ra Ptılis Kole,ii ile Polis Yaı-dıın Sanchğı
na ve polis ıınıaınelat memurlannın kadro ve 
t<'rfi clurunılaı·mın ıslahı için ne di.işüııüldiiğii 

nc dair Dahiliye Vekiliııclen iahriri suali 

(7/193) 
[ CeYn hı ll . VII . 1956 tarihli 88 nci İnikat 

;.abıt eericle~i ~onuna kon,nuştur.l (İc:tima : 2) 

1 ~)4 . - l ·~lüzıf :\f cbusu ~el5hatt'in 'l'ok(>r 'in 
iıi;ıri 1 ah~imatnnızdıı umumi bir re\'İzyon yapı
lıp y;ıpı 1 ımyaeağıııa ve zahıta t<'şkilatmın ıslah 
w iııki~afı i~in n<' aibi hazıı·fıklar yapılelığına 
clnir Dahiliye V elkilinden tallırir! suali (7 /194) 

[ Cr,·a bı !) . VH . 1956 tal'ihli 87 nci 1niıluıt 
zabıt <'<'l'idesi sonuna konmn~tur.J (İ\:tima : 2) 

JU:l. - :\Tcılatya l\Iebusu ~Iehnıct I<artal'ın, 
tenie ti'ılıi is1ilıl~k ınacldderintlen A~tlı:'-aıııan 
Yili\yeti i<:in 19~4 s<'nesindcn beri ne nıiktar 
tahsis yapılılığma Y<' bu ıuaddeJeriıı ınüstehlike 
n<' suı·0tlP ilıtH;:al ettiı·ildiğinE> dair İktisat \'<' 
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Ticaret V ekilinden taJhriri suali ( 7jl9'5) 

[Cevabı 1 . IX . 1956 tarihli 104 ncü 1n1kat 
ztı.btt ceridesi sonuna konmuştur.] (İç~ima : 2) 

196. - Kars Mebusu Kemal Güven 'in, Kars, 
Ağrı ve Erzurum viHlyetlerinde 1955 - 1956 
kış aylarında yemsizlik dolayısiyle ne miktar 
hayvan tele:f olduğuna ve vakı zararların telafisi 
için ne gibi tedbider alınd.ığına dair Başvckilden 
tahriri suali (7/196) 

[Cevap gelmedi.] 
197. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, 

22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar yerleri 
değiştirilen vali, vali muavini ve kaymakamların 
şayısına ve nakiller dolayısiyle ödenen paraların 
miktarına dair Dahiliye V ekilind·en tahriri su ali 
(7/197) 

[Cevabı 25 . VIII . 1!Y&6 tarihli 99 uncu 
tnikat zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 2) 
198. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, 

Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar Devlet 
bütçelerinde tahsil edilmiş olan varidat yekfın
larının miktarına ve Devlet, İktisadi Devlet 're
şekkülleri ve Özel İdare bütçelerinin yüzde ka
~ının hangi senelerde hangi hizmetler i~in ay
rıldığrna dair Başvekilden tahriri suali (7/1'98) 

[Cevabı 16 . VII . 1956 tarihli 90 ncı inikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (!çtima : 2) 

199. - Elazığ l\Iebusu Selahattin Toker 'in, 
Devletin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve ma
halli idarelerin vermekte oldukları ziyafetleı·e 

kimlerin davet edilmekte olduğuna dair Başve
kilden tahriri suali (7/199) 

[Cevabı 19 . XI . 19'56 tarihli 5 nci lnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtima : 2) 

200. - Elazığ Me!Jısu Selahattin Toker'in, 
14 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar yurt 
dışına giden ve ınemleketiınize iadei ziyaret mak
sadiyle g~len Devlet, Meclis •ve Hükümet reis
Ieriyle vekiller ve maiyetlerindeki şahıslar için 
sarf edilen paraların miktarına dair Başvelülden 
tahriri suali ( 7/200) 

[Cevap gelmedi.] 

201. - Erzincan Mebusu M. Rahmi Sana
lan 'ın, Batı ve Orta - Anadolu 'yu Doğu 'ya bağ
lıyan Devlet yolu etüdünün tamamlanıp tamam
lanmadığma, şimdiki yolun ·kışm da trafiğe el
verişli bir halde bulundurulması için ne gibi 
tedbirler alındığına ve Kemaliye kazasını demir-

yoluna bağlıyan yol ile Fırat Nehri üzerindeki 
köpriilerin bugünkü durumlarına dair Nafıa 
V ekilinden tahriri suali (7 /201) 

[Cevabı 1:5 . lVIII . 1956 tarihli 91 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

202. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'

nun, Akçadağ yangınından zara:r görenler hak
kında ne düşünüldüğüne dair Başvekilden tah
riri suali (7/202) 

l Gevabı 21 . VIII . 19&6 tarihli 95 nci İnİkat 
zabıt eeridesi sonuna konmuştur.] (!çtima : 2) 

203. - Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, koy
ı üm üzün boş zamanlarının kıyınetlendiril m esi ve 
hayvancılığın inkişafı için neler düşiinüldüğüne 
dair Ziraat Veıkilinden tahriri suali (7/203) 

[Cevabı 20 . VIII . 1956 tarihli 94 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (!çtima : 2) 

204. - Ankara Mebusu Muhlis Ete'mn, ya
bancı matbuatta memleketimizin iktisadi durumu 
hakkında intişar eden, yazılara dair Hariciye, İk
tisat ve Ticaret vekillerinden tahriri 1ımali 

(7/204) 
[Cevabı 28 . XII . 1956 tarihli 22 nci İnika'i 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 
205. -Ankara Mebusu Mulılis Etc'nin, bölge 

iktisat tctkildrri üzerindeki çalışmalara devam 
edilip edilıniyeceğinc ve köylünün meskea sahibi 
olabilmesi için yapılan hazırilkların mahiyetine 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden talıriri suali 
(7/ 205) 

[Cevabı 19 . XI . 1956 tarilıli 5 nci İ ni kat 
zabıt <' cı·idesi sonuna konınuf'jtur.] (İ<::tiına : 3) 

206. - Ankara Mebusu Mulılis Ete'nin, turist 
parasının ihdası hususunda ne gibi har.ırlrklar 

yapıldığma dair Maliye Vekilinden tahriri suali 
(7/ 206) 

[Cevabı 29 . VIII . Hl56 tarihli 102 nci lnikat 
zabıt ceridcsi sonuna konmnştur.l (İçtiına : 2) 

207. - Burdnr Mebusu Fethi Çcli'kıbaş'ın, An
kara ve !stanbul Cumhuriyet müddciumumileri
nin, Türkiye Biiyük Millet Meclisinde cereyan 
eden müza:kerelerin hepsinin neşredilemiyeceği 

hakkında gazetecilere teııbilıatta bulunduklarının 
doğru olup olmadığına dair Adiiye Vekilinden 
tahriri suali (7 /207) 

[Cevabı 15 . VIII . 1956 tarihli 91 nci !ni'kat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

208. -Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğlu'

nun, memleketimizele her yıl istihsal edilen tütü
nün miktarına, ne kadarımn harice satılelığına 
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ve bu ıııayede elde edilen döviz miktarına dair ik
tisat ve Ticaret Vekilinden tahriri suali (7 /208) 

[Cevabı 28 . VIII . 1956 tarihli 101 nci İnikat 
zabıt ceı·idesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 2) 

209. - Ma~atya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun. 
Malatya vilayetine bağlı bazı kaza ve k0ylerin 
yol ve köprüleri hakkında yapılacağı evvclce bil
dirilen etüdlerden ne netice alındığına dair Da
hiliye ve Nafıa vekillerinden tahriri suali 
(7/209) 

[Cevabı 21 . XII . 1956 tarihli 19 ncn lnikat 
zabıt ccridesi sonuna konmuştur.) (İçtima : 3) 

- 210. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ'lu'nnn, 
Malatya ,-ilayetine bağlı kaza ve nahiye yolları 
faaliyeti hakkında evvelce bildirilen mıılı1muta 

ilaveten neler yapıldığma dair Dahiliye v"' Na[ıa 
Vekillerinden tahriri suali (7 /210) 

[Cevabı 21 . XII . 1956 tarihli 19 ncu İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.J (İçtima : :1) 

211. - Burdur Mebusu Fethi Çelil{baş'ın, 

Burdur vilftyct merkezinde vazife gören Eğitim 
Alayının bar.ı vatandaşların tapulu tarlalarını i':l· 
gal ettiği hakkındaki iddianın doğru olup olma
dığına, doğru ise vekaletçe ne muamele yapıldı
ğma V<' bu tarlaların bedellerinin ne zaman öde
neceğine dair Mill} Müdafaa Vekilinden talıriri 

ımali (7 /211) 
[Cevabı ll . I . 1957 tarihli 24 ncü Inikat 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

21:!. - Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 'ın, 
gül ve gül ytı ·ğı ınüstahsılları tarafından teşkil 

olunan Gülbirliğe katılmJ,ş ve katılmamış koo
perati::erin 0uıumuna ve gül yağının değerlen
dirilmesi içir.. ne düşünüldüğüne dair İktisat ve 
Ticare-o Vekilinden tahriri suali (7 /212) 

[C~vabı 19 . XT . 1956 tarihli 5 nci İnika1 
zabı,t <'Cride~i sonuna konmuştur.] 

·(tçtima : 3) 

213.- Malatya Mcbusu Nuri OcakCJoğlu'nun, 
İsparta ve Burdur havalİsinde gülcülüğü ihya 
ve diğer vilayetlerde de teşvik için bir program 
mevcudolup olınadığJua dair Ziraat Vekilinden 
tahriri suali (7 /213) 

[Cevabı 1 . IX . 1956 tarihli 10-! ncü İnikat 
zabıt ı·t>rideRi sonuna konmuştur.l 

(İçtima : 2) 
2H. - Burdur Mebusu Behçet Kayaalp 'm, 

Burdur Vilayeti Yeşilova kazasında yapılma:lda 
olan Y(!rem Savaş Derneği Hastanesi hakkında 
Sıhh.at ve lçtiınai Muavenet. Vekilinden tahriri 

ımali t7/214) 
[C\n•abı 31. VIII. 1956 tarihli 103 ncü İnikat 

zabıt <>.:>ridesi sonıma konmuştur.] 
(İçtima : 2) 

215. - Sivas Mebusu M. Nurettin Turgay'
ın, y•;dek subaybk vaozifelerini yapmakta olan 
ilkokul öğretmenlerinin okulların açılınasından 

bir ay evvel terhislerinin mümkün olup olmadı
ğına ve köy okulları öğretmenleri için hazırlan
makta olduğu söylenen intıbak kanununa dair 
l\Iaarif ve Milli Müdafaa V ekillerinden tahriri 
~mali ( 7 /215) 

[Cevabı 2R . XI . 1956 tarihli 9 ncu lnikat 
zabıt (•eride3~ sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
21fı. - Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğ

lu 'nun ba7ı iş yerlerinde işlerine son verilen 
işçilerin durumuna ve işsizlik sigortasının ihda
sının ılüşünülüp düşünülmediğine dair Çalışma 

ve İktisat ve Ticaret Veki'llerinden tahriri suali 
(7/216) 

[C.ıvabı 26 . XII . 1956 tarihli 21 nci İnikat 
zabıt <•eridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtiına : 3) 
217. - Aydın Mebusu Nihat İyriboz'un, bu

güne l;aodar parasız ve burslu olarak kaç yüksek 
ziraat mühendisi yetiştiği·ııe ve 195{) yılından 
beri ı.\ vn1pa ve Amerika 'ya gönderilen yüksek 
ziraat mühendisleriyle teknisiyenlerin sayısına 

dair Ziraat ,.: ekilinden talıriri suali (7 /217) 
[Cevabı 3J . VIII . 1956 tarihli 103 ncü İnikat 

zabıt t•eridesi sonuna konmuştur.) 
(İçtima : 2) 

218. - Aydın Mebusu Nihat İyriboz'un, sü
ue ve kımılın zararlarına karşı ne gibi tedbirler 
alındtğına Vf. kurak bir periyoda girmekte oldu
ğumur. hakkmdaki rivayetlerin doğru olup olma
dığına dair Ziraat Vekilinden tahriri suali 
(7/213) 

[Cevabı 3 . XII . 1956 tarihli ll nd İnikat 
zabıt <·eridesi sonuna konmuştur l 

(İçtima : 3) 
219. - Aydın Mebusu Nihat İyriboz'un, 

pembe kurdmı Ege'deki gelişme salıası Ye bulaş
ma yüzdeleriyle bütün Türkiye'deki 1955 - 1956 
yıllan zararları yüzdesinin miktarına dair Zi
raat ;: <'kilinden tahriri suali (7 /219) 

[Cf:ıvabı 3 . XII . 1956 tarihli ll nci !nikat 

zabıt !~C·rides~ sonuna konmuştur.] 
(İçtima ·: 3) 
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220. - Çanakkale M~busu Safaeddin Kara

nakçı'n:ıın, Ankara ve Bled anlaşmalarına <lair 
Hariciye V ekilinden tah ri ri su ali ( 7/220) 

[Cevabı 14. XII. 1956 tarihli 16 ncı İnikat 
zalbıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

221. - Kocaeli Mebusu Turan Güneş 'in, 
Türlk Ceza Kanununun 481 nci maddesi ile il
gili Tevhidi !çtihat kararını tahrif ettiği 
söylenen Halil Özyörük hakkında ne muamele 
yapıldığına dair Adiiye Vekilinden tahriri su
ali (7/221) 

[Cevaıbı 12. XI. 1956 tarih1i 2 nci !nilkat 
zalbıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

222. - Aydın M~busu Nihat İyriboz 'un, 
hangi ormanların katiyata müsaidolduğuna ve 
bunların vüsat ve ver~i1ecekleri metre küb ke
reste miktarına dair Ziraat Vekilinden talhriri 
suali (7 /222) 

[Cevabı 12. XI. 1956 tarihli 2 nci lnilkat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

223. -Malatya M€ıbusu Nuri Ocakcıoğlu'
nıın, Jıayvaıncılığın inkişafı, kötü vasıfta olan
larının islafuı ile yüksek verimli ve yül{Sek va
sıfta hayvan yetiştirilmeısİ için nasıl çalışıldığı
na ve neler düşünyldüğünı> dair Ziraat Vdki-
1indoo tah ri ri suaıli ( 7/223) 

[Cevap gelmedi. J 
224. - Tdkad Mebusu Hasan Kangal 'ın, Bi

ga Belediye Meclisi müstakil azalarına dair 
BaşV'ekilden ta1ıriri suaH (7 /224) 

[Cevap gelmedi.] 
225. - Çorum Mebusu Şevki Gürses 'in, Qel

tik ziraati yapan küçülk çiftçilere Ziraat Ban
kasınca müteselsil kefaletle ikrazat yapılmama
sı sebebine dair İktisat VE' Ticaret Vekilinden 
ta:hrirl suaH (7/225) 

[CevallJı 24. XII. 1956 tarihli 20 nci 1nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

226. - Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğ
lu 'nun, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği ile di
ğer işçi birliklerinin duru!mu haıkkmda Çalışma 
Vekilinden ta'lıriri sua1i (7/226) 

[Ceva;bı 14. XI. 1956 tarihli 3 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

227. - Malatya Mebusu Tevfik Ünsalaın'm, 
1956 yılında işçilere yş.pılacaik ilave tediyeler 
hakkında Çalışma V ekilindelll tahrili su ali 
(7/227) 

[Cevabı 5. XII. 1956 tarihli 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

12 nci İm'lkat 
(İçtima : 3) 

1 

228. - Ordu M€ıbusu Feyzi Boztepe 'nin, All
lkara Asliyıe hakimlerinden Muhsin Tuğsavul 

·halldcmdaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adtiye Vekilinden tahriri suali (7/228) 

[Cevap gelmedi.] 
229. - Trabzon ~f\1cbusu ~abri Dilek'in, Ka

radeniz bölgesi tüccarlarıımı Fındık 'rarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği nezdindeki alacakları 

nın ne zaman tesviye edileceğine ve bu ödeme 
için ne gibi tedbirler alındığına dair İktisat ve 

Ticaret Vekilinden tahriri suali (7/229) 
[Cevabı 19 . Xl . 1956 tarihli 5 nci İnika1 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtima · 3) 

230. - Burdur Mebusu ·Fethi Çelikbaş'ın. 

şekerin maliyet ve ihraç fiyatlarına ve mamu
lünü ihraç hususunda bir tetkik yapılıp yapıl 

madığına dair İşletmeler Vekilinden tahrirl' su
ali (7/230) 

[Cevabı 2ö . X . 1956 tarihli 7 nci İnikat. 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İ<ıtima : 3) 

231. - Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 

Balıkesir vilayetinin Savaştepe kazasındaki Hür
riyet Partisi merkezinin levhasımn indirildiği

ne dair gazetelerde intişar eden havadis hakkın 

da Dahiliye Vekilinden tahriri su ali ( 77231) 
[Cevabı 14 . XI . 1956 tarihli 3 ncü İnil<at 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtiına : 3) 

232. - İzmir Mebusu Nebil Sadi A1tuğ'un, 
senelik kahve istihliUdnin kaç ton olduğuna ve 
kahve ithalatının faydalı sahalaı· lehine tamıı
men durdurulması hususunda ne düşünüldüğü

ne dair İktisat v<> 'ricaret Vekilinden tahriri: RU· 

ali (7/232) 
(Cevabı 28 . XI . 1956 tarihli 9 ucu İııikat 

zabıt eeridesi sonuna konmuştur.] (İ<:tima : 3) 

233. - Diyarbakır Mebusu Ragıp Karaos
manoğlu'nun, 1956 senesinde tütün mahsulüne 
ne miktar prim veıilınesinin düşünü1düğüne da
ir İktisat ve Ticaret Vekilinden tahriri suali 
(7/233) 

[Cevabı 28 . XI . 1956 tarihli 9 ncu İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İ<ıtima : 3) 

234. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in. 
münha:l vekiliikierin vekaletle idare edilmesi se
beplerine dair Başveldlden tahrir1 suali (7/234-) 

[Cevap gelmedi.] 
235. - Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Dün

ya Sağlık Teşkilatı tarafından menıleketinılı: 
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rinde çalışan ı~çilerden alman vergilere dair 
Maliye V ekilin d en tahriri ~mali ( 7/248) 

[Cevabı 9 . I . 1957 tarihli 23 ncü İn i kat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtiına : 3) 

249. - Çanakkale Mebusu Safaeddin Kara
nak~ı 'nın, ko k veya linyit yakan kasaba ve şehir· 
lerimiz halkının kışlık yakacak ihtiyaçları hu
susunda ne gibi tedbirler alındığma ve bu mah
rukatın satış fiyatlarına dair İşletmeler Vekilin
den tahriri suali (7/249) 

[Cevabı 12 . XII . 1956 tarihli 15 nci 1nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

250. - Sinob :M:ebusu Şerafettİn Ayhan 'm, 
İlgın kaymakamı Rasim Özsoy hakkındaki_ söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Dahil iye 
Vekilinden tahriri suali (7/250) 

[Cevabı 28 . XII . 1956 tarihli 22 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştuı·.] (İçtiına : 3) 

251. - Antalya :M:ebusu Asım Oknr'un, .t\..n
talya YiHl.yetindeki ilkokullara öğretmen ve derı:ı 
malzemesi tedariki ve Gazipaşa kazasındaki na
tamam ortaokul binasınm ikmali hususlarında ne 
düşünilidüğüne dair ·Maarif Vekilinden tahriri 
suali (7/2'51) 

[Cevabı 19 . IV . 1957 tarihli 61 nci !nikat 
ıabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

252. - Antalya :M:ebusu Asım Okur'un, An
talya vilayetinin Gazipaşa kazası çevresindeki 
çay ve derelerin taşmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alındığına ve Serik kazası sulama iş
leri etüdlerinin ikmal edilip edilmediğine dair 
Nafıa Vekilindrn tahriri suali (7/252) 

[Cevabı 21 . XII . 1956 tarihli 19 ncü lnikat 
zabıt ceridesi son una konmuştur.] ( İçtima : 3) 

253. - Kırşehir :Mebusu Mehmet Mahınud
oğlu'nun, İstanbul, İzmir ve Ankara'da neşro
lunan günlük gazetelerin tirajlarına, ne miktar 
döviz talebinde bulunduldarına, her birine veri 
len resmi ilan bedeli tahsis edilen kağıt miktanna 
dair Başvekilden tahriri suali (7/253) 

[Cevap gelmedi.] 

254. - Kırşehir :Mebusu Tahir Ta.şer'in, Yaz
gad Vilayetinin Bağazlıyan kazasına bağlı yedi 
köyün Kozaklı kazasına bağlanmaları hususunda 
.ne düşünüldüğüne dair DahiliyP V ekilinden tah
riri suali ( 7/254) 

[Cevabı 5 . XII . 1956 tarihli 12 .nci İnikat 
zabıt ceridesi somma konmuştur.] (İçtima : 3) 

. 255. - İzmir Mebusu İlhan Sİpahioğlu 'nun, 
Hazinenin alakası olmıyan bir gayrimenkule 

ait tescil hükmünün Hazine vekiller·ince tenıyiz 
eelilmesinin ıwbebine dair MaliyP Vekilinden 
tahriri su ali ( 7/255) 

f C<~ vabı 9 . 1 . 1957 tarihli ~3 ncü 1niku1 
za:bıt ceridesi sonuna konmuştur.] (1çtim.a : 3 ) 

256. - Sinob Me'busıı Nuri Sertoğlu'nuıı. 

Sinob vilfLyetiııe yiyecek ve tdhuınluk yardım

ları yapılması hususunda ne gibi tedbirler alm
dığına ve müstahsılın Ziraat Bankasma olan 
borçlarının tecili için ne düşünüldüğüne dair 
fktisat VP Ticıaret Ve•kilinden tahriri rmali 
(7/ 256 ) 

[Cevabı 14 . ı . 1957 tarihli 25 nci tnika1 
zıı 'bıt eeridesi sonuna 'konmuştur. ı (lçtimrı · ~) 

257. - Sin o b Mebusu Nuri Sertoğlu 'nun . 
.Vladen ilcesine ıbağlı Hazer nailiyesinde sellt>
rin tahribettiği tarla ve bahçelerde vukubulan 
zararlal' dolayısiyle ne gi!bi tedbirler alındığına 
dair Ziraat V ekilinden tah ri ri su ali ( 7 /257) 

[Cevaıbı 19 . XII . 1956 tarihli 18 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtima : 3) 

258. - Sin o b Mebusu Nuri Sertoğlu 'nun. 
Cumhuriyet Hal'k Partisi Germencik ilcc idare 
kurulunca malballinde yapılmak istenen kapah 
yer toplantısına mani olan idareciler· hakkında 
ne düşiinüldüğüne dair Dahiliy<' V ekilinden 
ta: h ri ri ıma li ( 7/ 258) 

[Cevabı 28 . XII . 1956 tarihli 22 nci fnika1 
zabıt ceridesi ~>;onuna !konmuştur.! (İ~tima : ~:) 

259. - ~eyhan Me'busu Mehmet Ün aldı 'nın, 
Milli Korunma teşkilatma ve bu teş~dliltta <'k 
görev VE-rilen memurlara dah· İktisat vp Ticaı·et 

Vekilinden tahrir1 ı.mali (7 /259) 
[Cevabı 28 . r . 1957 tarihli 31 nci İıliıkat 

zabıt ceı·iclesi sonuna q;:onmuştuı·.ı Oı:tima : :~ ) 

260. - Tokad Mebusu Hasaıı Kangal'ııı. 
P'l'T İdaresinin Telefon Müdürlüklerinde ope 
1·atist olarak vazife gören memurların ın1esai sa 
atlcrine ve fazla mesai yapanlara bir ücret veı·i 

lip verilmediğine dair Münakıalfıt V P'kilindeıı 

tah ri ri suali (7 /260) 
[Ceva:bı 2J . XII . 1956 tarihli 19 nem tnikat 

zabıt C'eridesi sonuna 'konmuştur.] (lçtima : ~) 

261. - Diyarbaktr Mebusu Yusuf Azizoğlu '
ntın, T .. ice kasabasında kayalarm tehdidine ma
ruz nıahallelerin yerlerinin değiştirilmesi ha:k
kındaki Kanunun tatbikatma dair "Nafıa Veki 
linden tahriri suali (7 /261) 

[Ceva!bı 28 . XII . 1956 tarihli 22 nci lnikat 
zabıt ceridesi sonuna 'konmuştur. ı ( İı:;tima : 3) 
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ıçin tahsis edilen burs1ara dair Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilinden tahriri suali (7/235) 

L Cevabı 14 . XI . 1956 tarihli 3 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

236. - Kars Mebusu Turgut Göle'nin, ya
bancı meınlekctlere tahsil ve ihtısas maksadiyle 
gitmek istiyen vatandaşlanı döviz tahsisinin 
hangi ölçülere göre yapıldığına dair Maaıif V e
kilinden tahriri suali (7/236) 

[Cevabı 21 . XI . 1956 tarihli 6 ncı İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : .3) 

237. - Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, 
t954 - 1956 yıllarında ecnebi memleketlere gön-

derilen memurların sayısına dair Başvekil<len 

tahriri suali (7/237) 
[Cevabı 25 . III . 1957 tarihli 50 nci İnikat 

zabıt ceridesi somuıa konmuştur.] (İçtima : 3) 
238. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu·. 

nun, Malatya vilayetine bağlı kazaların su ve 
elektrik ihtiyaçlarının temini hususunda ne dü
şünüldüğüne ve Akçadağ yangınında zarar gö
renlere ne nispette yardım yapıldığına dair Da
hiliye ve N afıa vekillerinden tahriri suali 
(7/238) 

[Cevabı 9 . I . 1957 tarihli 23 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

tQTlMA : s 

239. - Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kar" 
vilayeti Iğdır kazasının sulama birinci kısım in
şaatı ile Doğubayazıt, Eleşkirt ve Pasinler sula
ma işlerine dair Nafıa Vekilinden talıriri suali 
(7/239) 

[Cevabı 21 . XII . 1956 tarihli 19 ncu !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(lçtiına : 3) 

240. - Sinob Mebusu Nuri ~ertoğlu'nun, Sı· 
nob vilayetine yiyecek ve tohumluk yardımlan 

yapılması hususunda ne gibi tedbirler alındığı 

na ve müstahsılın Ziraat Bankasına olan borç
larının tecili için ne düşünüldüğüne dair· Ziraat 
Vekilinden tahriri suali (7/240) 

; [Cevabı 20 . XII . 1956 tarihli 20 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

241. -- Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Uu·acı 
tasavvur olunan şekerin miktarı ile satış ve ma
liyet fiyatlarına dair İşletmeler Vekilinden tah 
riri suali (7/241) 

[Cevabı 23 . Xl . 1956 tarihli 7 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur. {lçtima : 3) 

242. - Kar.s Mebus;ı Turgut Göle 'nin, itha
lattan mütevellit borçların tasfiyesi için hangi 
memleketlerle, hangi tarihlerde anlaşma yapıldı 
ğına, anlaşmaya bağlanmaınış ınemleketleriıı han 
gileri olduğuna ve her birisine ait borç miktarıni 
dair lktisa t ve Ticaı·et V ekilinden tahriri sual i 
(7/242) 

[Cevap gelmedi.] 
243. - Kars Mebusu Turgut Göle 'nin, Tarım 

~atış Kooperatifleri Birliği taralından yapılat· 

pamuk ilıracatına dair İktisat ve Ticaret Veki
linden tahriri suali (7/243) 

[Cevabı 4 . II . 1957 tarihli 34 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

244. - Kars Mebusu Turgut Güle'nin, İzmit· 
Fuarında teşhir edilip satılan mallardan dolayı, 
yabancı memleketlere transfer borçlarının 195.3 -
1955 yıllannda ne miktarda olduğuna dair İkti
sat ve Ticaret Vekilinden tahriri suali (7/244) 

[Cevabı 12 , ]):II . 19·56 tarihli 15 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3 

245. - Kars Mebusu Turgut Göle'nin, 1950 
senesinden beri yıl sonları itibariyle içerde ve 
dışarda ınerhun altınların miktarına dair Ma
liye Vekilhden tahriri suali (7/245) 

[Cevab. 21 . XII . 1956 tarihli 19 ncu İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmw~tur.. (İçtima : 3) 

246. - Kars Mebusu Sırrı 4-talay'm, 1950 . 
1956 yıllan içinde kaç tane ilkokul binası yapıl 
dığına, 1944 - 1950 - 1956 senelerinde dip~.r;ma 

alan talebeleriıı adedine ve ilk öğretmen okıılla 
rına dair Maarif Vekilinden tahriri suali (7/246) 

(Cevabı 26 . XII . 1956 tarihli 21 nci !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur. İlişik cetveller 
soru sahibine gösterilmiş ve dosyasmda lııfzedil
miştir.] (İçtima : 3 

2±7. - Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, mo
torlu nakil vasıtaları masraflarında tasarruf ya
pılması hususunda ne diişünüldüğüne dair Baş
vekilden talıriri suali (7/247) 

f Cevap gelmedi.) 
248. - Bolu lfebusu SeHUıattin Baysal 'm, 

Devlet Orman İ§letmelerinin kesim ve istif işle. 
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rinde çalışan ü~çilerden alınan v13rgilere dair 
Maliye Vekilinden tahriri suali (7/248) 

[Cevabı 9 . I . 1957 tarihli 23 ncü !ni kat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

2:.±9. - Çanakkale Mebusu Safaeddin Kara
nak~ı 'nın, ko k veya linyit yakan kasaba ve şehir
lerimiz halkının kışlık yakacak ihtiyaçları hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına ve bu mah
rukatın satış fiyatlarına dair İşletmeler Vekilin
den tahriri suali (7/249) 

[Cevabı 12 . XII . 1956 tarihli 15 nci 1nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

250. - Sinob Mebusu Şerafettİn Ayhan 'ın, 
llgın kaymakamı Rasim Özsoy hakkındaki_ söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Dahiliye 
Vekilinden tahriri .suali (7/250) 

[Cevabı 28 . XII . 1956 tarihli 22 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (lçtima : 3) 

251.- Antalya Mebusu Asım Okur'un, .An
talya vilayetindeki ilkokullara öğretmen ve ders 
malzemesi tedariki ve Gazipaşa kazasındaki na
tamam ortaokul binasınm ikmali hususlarmda ne 
düşünilidüğüne dair Maarif Vekilinden tahriri 
suali (7/251) 

(Cevabı 19 . IV . 1957 tarihli 61 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

252.- Antalya Mebusu Asım Okur'un, An
talya vilayetinin Gazipaşa kazası çevresindeki 
çay ve derelerio taşmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alındığına ve Serik kazası sulama iş
leri etüdlerinin ikmal edilip edilmediğine dair 
Nafıa Vekilindrn tahrirl snali (7/252) 

[Cevabı 21 . XII . 1956 tarihli 19 ncü lnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] ( tçtima : 3) 

253. - Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmud
oğlu'nun, !stanbul, İzmir ve Ankara'da neşro

lunan günlük gazetelerin tirajlarına, n<' miktar 
döviz talebinde bulunduklarına, her birine veri
len resmi ilan bedeli tahsis edilen kağıt miktanna 
dair Başvekilden tahriri suali (7/253) 

[Cevap gelmedi.] 

254.- Kırşehir Mebusu Tahir Ta.,ı;;er'in, Yoz
gad Vilayetinin Bağazlıyan kazasma bağlı yedi 
köyün Kozaklı kazasına bağlanmaları hususunda 
ne düşünüldüğüne dair DahiliyP V ekilinden talı

riri suali ( 7/254) 
[Cevabı 5 . XII . 1956 tarihli 12 nci !nikat 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 
_255. - !zmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, 

Hazinenin alakası olmıyan bir gayrimenkule 

ait tescil .hükmünün Hazine vekilier-ince temyiz 
edilmesinin ııc>bebine dair M'aliyP Vekilinden 
tah riri su ali ( 7/255) 

fC<~vabı 9 . 1. . 1957 tarihli 23 ncü İnikat 
zabıt ecridesi sonuna konmuştur.] (lçtirma : 3) 

256. - Sinob Me'busu Nuri Sertoğlu 'nun. 
Sinob vilftyetiııe yiyecek Vf' tdhumluk yardmı
ları yapılması hususunda ne gi·bi tedbirler alm
dığına w müstahsılın Ziraat Bankasına olan 
borc;Jarının tecili için ne düşünii.ldüğüne dair· 
Iktisat VP Ticaret Ve•kilinden tahrir1 suali 
17/256) 

[Cevabı 14 . 1 . 1957 tarihli 25 nci 1nika1 
za'bıt c ericlesi sonuna !konmuştur.] ( lçtinw · ~) 

257. - Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu 'nun . 
.\iaden ilcesine ıbağlı Hazer nahiyesindc scllt>
riıı tahribettiği tarla ve bahçelerde vukubulan 
zararlar dolayısiyle ne gifbi te<lbirleı· alındığınıı 

dair Zir·aat V ekilinden tahriri suali (7 /257) 
[Cevaıbı 19 . XII . 1956 tarihli 18 nci İnikal 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

258. - Sinob 'Mebusu Nuri Sertoğlu 'nun. 
Cumhuriyet Halk Partisi Germencik ilcc idaı'<' 
kurulunca malhallinde yapılmak istenen kapalı 
yer toplantısına mani olan idareciler hakkında 
ne diişiinüldüğüne dair Dahiliy(' Vekilinden 
ta:hriri suali (7/ 258) 

[Cevabı 28 . XII . 1956 tarihli 22 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.! (İ<:,tima : :J) 

259. - ~eyhan l\febusu Me>hmct Ünaldı'mn, 
Milli Konmma teşkilatma ve bu teş~~ililtta rk 
görev Vt>rilen memurlara dair İktisat vp Tiraı't't 

Vekilinden tahrir1 ısuali (7/259) 
[Cevabı 28 . r . 1957 tarihli 31 nci 1ııi>kat. 

zabıt ceı-idesi ııonuna !konmuştur. ı (İ~timıı : :~ ) 
260. - Tokad Mebusu Hasan Kangal 'ııı , 

PTT İdaresinin Telefon MüdürlüklerindP op<> 
ı·atist olarak vazife gören memurların ımeımi sa

atlrrinc ve fazla mesai yapanlara bir ücret veri
lip verilmecliğine dair Müna·kıaliı1 Ve'kilind<'ıı 

tah ri ri suali (7 /260) 
[Cevabı 21 . XII . 1956 tarihli 19 neu 1nika1 

zabıt reridesi ııonuna lkonmuştm.] (lc,:tima : ~) 

261. -- Diyarbakır Mebusn Yusuf Azizoğlu '
nun, Lice kasabasında kayalarm tehdidine ma
ruz malıailelerin yerlerinin değiştirilmesi ha:k
kındaki Kanumm tatbikatımı dair Nafıa Veki 
linden tahriri suali (7 /261) 

[CevaJbı 28 . XII . 1956 tarihli 22 nci 1nikat 
zabıt ceridesi sonuna 'konmu~tur.] ( İçtima : 3) 
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262. - Diyarbalkır Mebusu Yuzuf Azizoğlu '

mm. Dicle ve Batman nehirleri üzerinde birer 
baraj yapılması hususunda ne düşünüldüğünr 

nair Nafıa Vekilinden talhriri suali (7/262) 
1 Cevabı 18 . I . 1957 tarihli 27 nci İnikat. 

.ı:abıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 
263. - Diya~balur Melmsu Yusuf Azizoğ-

lu 'nun ; Diyarbaıkır viluyeti merkezi ile 'kaza
larının -elektrik ve bazı kazalannın da su iş
lerine dair Dahiliye V ekilinderi tahriri su ali 
(7/263) 

[Cevabı 28 . 1 . 1957 tarihli 28 nci lnilkat 
utbıt ceridesi sonuna !konmuştur.] (İçtima : 3) 

264. - To ka d Me'busu Hasan Kangal 'ın, 
ıuünhal Vekiliikiere asıl V c kil tayin edilmeme
sinin sebebine dair Beşvekilden tahriri suali 
(7/264) 

[Cevap gelmedi.J 
265. - Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 

Ağaoğlu 'nun, Bina V ergisinin 1954 ve 1955 se
nelerindeki taha'ldmk ve ta'hsilat miktan ile bir 
sene içinde hususi idarelere tahmil ettiği masra
fın kaç liradan ibaret olduğuna dair Dalhiliye 
Vekilinden tabıiri suali (7/265) 

[Cevabı 12 . VI . 1957 tarihli 80 nci !nikat 
za:bıt ceridesi sonuna ~wnmuştur.] (lçtima : 3) 

266. -- Kars M:ebusu Mehmet Hazer'in. 
tütün ekicilerinden kesilen % 2 . % 5 nispetin
deki hisselere dair Gümrük ve !nOıisarlar ve 
tktisat vı> Ticaret vekillerinden tahriri suali 
(7/266) 

l Cı>vabı 6 . V . 1957 tarihli 64 ncü lniikat 
zabıt ceri<lesi sonuna konmuştur.] (İ<:tima : ~) 

267. - Konya. Mebusu Hidayet Aydıner'in, 
memleketimizin et, ormancılık ve hayvancılık 
mevzuuna dair Milli Müdafaa, İktisat ve Tica
ret. Ziraat vekillerinden tahriri suali (7/267) 

[Cevabı 10 . IV . 1957 tarihli 57 nci İnikat 
zabıt ceridesi l'lonuna konmuştur.] (!çtima : 3) 

268. ·- Malatya Mcbusu Nuri Ocakcıoğlu '· 
nun, Malatya'nm bazı 1kaza ve köylerindeki tü
tün ekimine dair Gümrük ve !nhisarlar Vekilin
den tahriri suali (7 /268) 

[Cevabı 28 . XII . 1956 tarihli 22 nci İııiıkat 
za'bıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

269. - Diyarbakır Mebusu Ragıp J\ araos
manoğlu'nun, Hürriyet Partisi Akhisar kazası 
İdare Kuruluna ait yazı makinesinin zabıta tara
fından alınması sebebine ve aynı gün Cumhu
riyet Mücldeiumumiliğine eelbedilen parti men-

subu bfızı şahıslar hakkında yapılan muameleye 
dair Adiiye Vekilinden tabıiri suali (7/269) 

[Cevabı 13 . II . 1957 tarihli 38 nci fnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

270. - Balıkesir Mebusu Enver Güreli'nin, 
jet tayyareciliği u~uş hizmetleı-i Tazmingt Ka
nununun 1 nci maddesinin C Çenelinde yazılı 

talimatnamenin tatbik edilip edilmediği hak
kında Milli Müdafaa V ekilinden tahriri suali 
(7/270) 

[Cevabı 15 . Il .. 1957 tarihli 39 ncu İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

271. - Erzincan :M:ebusu Hüsnü Çaııakçı'

nın, Tercan Kaymakamı Kemal Macit Tilret'in 
Palu kaymakamlığına nakli sebebine dair Dahi
liye Vekilinden tahriri suali (7/271) 

[Cevabı 28 . XII . 1956 tarihli 22 nci Jnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

272. - Erzincan Mebusu Hüsnü Çaııakçı'
nın, Tercan'da beş seneden beri devam eden ku
raklik dolayısiyle borçları tecil edilen ve l'dilmi
yen köylerle tohumluk buğday yardımı yapılan 
ve yapılınıyan köylere dair Ziraat Vekilinden 
tahıiri su ali ( 7/272) 

[Cevabı 27 . II . 1957 tarihli 48 nci Inikat 
zabıt ceıidesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

273. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, 
Elazığ Hükümet konağının ne vakit yapılaca
ğına ve 1950 yılından beıi köylerin yol vr: içme 
sulan için hangi viHiyetl13re ne kadar yardım ya
pıldığına dair N afıa Vekilinden tahriri su ali 
(7/273) 

[Cevabı 13 . U . 1957 tatilıli 38 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna. konmuştur.] (İçtiına : 3) 

(İlişik cetveller soru sahibine gösterilmiş. 
dosyasında hıfzedilmiştir.) 

274. ·- Sinob Mebusu Haşim Tarı'nın, Sinob 
iskelesinin uzatılınası ve Gerze iskelesirlin bir 
barınak haline getirilmesi ve uzatılınası husu
sunda ne zaman faaliyete ge~ileceğine dair Na
fıa Vekilinden tahriri suaTI (7/274) 

[Cevabı 16 . I . 1957 tarihli 26 ncı !nikat 
zabıt ceıidesi sonuna konmuştur.] (İGtima. : 3) 

275. - Elazı~ . ~ebusu Selahattin Tokcr'in, 
Denizli vilayetinin Acıpayam kazasına bağlı Ya
tağan kasabasında belediyece yıktırılan evler hak
kında Dahiliye Vekilinden tahriri: suali (7/275) 

[Cevabı 27 . III . 1957 tarihli 51 nci !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] ( lçtima : 3) 
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276. - Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 

Melburn Olimpiyatlarındaki ınuvaffakiyetsizli~i
mizin sebeplerine dair Maarif V ekilinden tahriri 
suali (7 /276) 

[Cevabı ll . II . 1957 tarihli 37 nci İnikat ı 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

277. - Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, as
kerlik daire ve şubelerinde çalıştırılan ücretli 
daktiloların miktarına, terfih ve terfileri husu~ 
sunda ne düşünüldüğünc dair Milli Müdafaa Ve
kilinden tahriri suali (7 /277) 

[ Ce.vabı 23 . I . 1957 tarihli 29 ncu lnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

278. - Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, nalıi
ye müdürleri temsil tahsisatının muntazam veri
lip verilmediğine dair Dahiliye Vekilinden tahrir1 
suali (7 /278) 

[Cevabı 18 . I . 1957 tarihli 27 nci 1nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

279. - Gazianteb Mebusu Ali Ocak'ın, Gazi
anteb eski valisi Kamuran Çulıruh'un vazifesinden 
ayrılırken hususi aralıası için lastik alıp götür
düğü hakkındaki söylentiterin doğru olup olma
dığına dair Dahiliye V ekilinden tahriri suali 
(7/279) 

[Cevabı 13 . 1I . 1957 tarihli 38 nci !ni kat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtima : 3) 

280. - Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars 
vilayctindeki ilkokulların sayısına ve bütün köy
lerin okula kavuşması hususunda ne düşüniildü
ğüne dair Maarü Vekilinden tahriri suali (7 /280) 

f Cevabı ll . II . 1957 tarihli 37 nci !ni kat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.l (İçtima : 3) 

281. - Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, ye
dek subaylık hakkının hayvan sağlık memurları
na da teşmili hususunda ne düşünüldüğürıe dair 
Milli Müdafaa Vekilinden tahriri suali (7 /281) 

[Cevabı 13 . II . 1957 tarihli 38 nci !ni kat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

282. - Konya Mobusu Halil Özyörük'iin, Sey
dişehir kazası Toprak Mahsulleri Ofisi Ambar 
Şefi hakkında vakı şikayetler dolayısiyle ne mu
amele yapıldığına dair İktisat ve Ticaret Veki
linden tabriri suali (7/282) 

(Cevabı 18 . II . 1957 tarihli 40 ncı !nikat 
zabıt ceriucsi sonuna konmuştur.] (İçti.na : 3) 

283. - İzmir Mebusu Haluk Ökeren'in, Ber
gama kazasının kadastrosu ikmal edilen köylerine 
ve bu köylerde tarla ve zeytinliklerin kaçar par-

sel olarak tesbit edildiğine dair Devlet Vekilinden 
tah ri ri suali (7 /283) 

[Cevabı 28 . I . 1957 tarihli 31 nci İn i kat 
zabıt ceridesi somma konmuştur.] (İçtima : 3) 

284. - Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu'
nun, 1956 yılında Bakişehir'de görülen ve Orta • 
Anadolu'ya yayılması ihtimali bulunan süne vP. 

kımıl başeresinin imhası hususunda ne düşünüi
düğüne dair Ziraat Vekilinden tahriri suali 
(7/284) 

[Cevap gelmedi. J 
285. - Tok.ad Mebusu Ahmet Güı>kan'm, To

kad vilayetine 10 - 15 gün po~ta gitmediğine dah· 
mus gazetesindeki haberin doğru olup ulmarlığı 
hakkında M ünakalat Vekilinden tahriri su ali 
(7/285) 

[Cevabı 30 . 1 . 1957 tarihli 32 nci !nil,at 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.! (İçtima : 3) 

286. - :Malatya Mebm:u Esat Doğan'ın, EgP 
ve Karadeniz'de tütün piyasasının bu yıl hangi 
ayda açılacağına ve geçen yıl tatbik edilen primin 
yükseltilmesinin düşiinülüp düşünülmcdiğine da
ir Gümri.ik ve 1nhisal'lar Vekilinden ta.hriri suali 
(7/286) 

rc<'vabı ı . Il . 1957 tarihli 33 ncü !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

287. - Sinob Mebusu Haşim Tarı'nın, 1956 
senesinde Gerzı> yangını, Eskişehir drprenıleri 
vr Lüleburgaz su baskınlan dolayısiyle Amerika 
Birle~ik bevletlerince yapılan ayni yardımın ne 
şekilde kullanıldığına dair Başvekilden tahriri 
su ali (7 /287) 

[Cevabı 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı lnikat 
zahıt ccridcsi sonuna konmuştur.) (İçtima : 3) 

288. - Malatya Mrıbtrsu Tevfik Ünsal an 'ın. 
1948 yılıından beri kaç ortaokul yapıldığına ve 
her birinin ma:liyet değerine, ortaOknllara de
vam eden taleıbı> mevcudu i'le her okulda ne 
•kadar öğretmen bulunduğuna dair Maarif Ve
kilinden tahriri sua:li (7/288) 

[Cevabı 24. IV. 1957 tarihli 62 nd İın.ikat 

za!bıt eeridesi sonuna konmuştur.] (İçtima: : 3) 
İlişik dosya soru sahibine gösterilmiş ve dos

yasında hıfzediJmiştir. 

289. - Sin o b Mebusu V eh'hi D ayıbaş 'ın, Bo
ya bat kazasının Ekinviran mevkiinde sızmaıkta 
olan ham petrol dolayısiyle araştırma yapılması 
hususunda ne diişi.inüldüğüne dair İşletmeler 
Vekilinden tahriri suali (7/289) 
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[Cevabı 25 . ın. 1957 tarihli 50 nci l:nikat 

zaıbıt ceridesi sonuna konımuştur.] (İçtima : 3) 
290. - Sioob Mebmm Şerafettİn Ayhan'ın, 

Gerze fef!Bı'ketzedeler.ine tevzi olunan nakdi yar
dıma ve Gerze 'nin yeniden kurulması dolayı

siyle istimlak olunan arsalara dair Başvekilden 
tahriri suali (7/290) 

[Cevll!bı 3 . VI . 1957 tarihli 76 ncı 1nika.t 
za.bıt ceridesi sonuna konımuştur.] (İçtima : 3) 

291. - Sinob Mebusu Vehlbi D ayıbaş 'ın, Ve
zirlköprü - Durağan, Boyafbat - Ta~köprü yolu
nun 1957 yılı faaliyet pro.gramına alınıp a:lın

madığına dair Nafta Vekilinden tahriri suali 
(7/291) 

[Cevalbı 10 . V . 1957 tarihli 66 ncı İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konımuştur.] (İçtima : 3) 

292.- Çorum MeJbusu Hüseyin Ortakcıoğlu'
nun, yeraltı su1arından istifade için 1957 senc
si bütçesiyle nıe miktar tahsisat ayrıldığına ve 
Alaca kazasında etüdü yapılmakta olan baraja 
dair N afıa Vekilinden tahriri suali (7 /292) 

[ Cevafbı 3 . IV . 1957 tarihli 54 ncü İnilk:at 
za.bıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

293. - Traıbzon Me'busu Emrullah Nutku'
nun, PTT memurlarınııı terfihleri hakkında ne 
düşüniiidüğüne dair MünaJkalat V ekilinden tah
riri suali (7/293) 

[Cevabı 28 . II . 1957 tarihli 49 ncu lnikat 
zaıhıt ceridesi sonuna konımuştur.] (İçtima : 3) 

294. - TraJbzon Mebusu Saımi Orberk'in, 
Denizbmı'k Trabzon ace.ntası hakkında yapılan 

muameleye dair Münakalat Vekilinden tahriri 
~mali ( 7/294) 

[Cevabı 28 . II . 1957 tarihli 49 ncu lni'kat 
za1bıt ceridesi sonuna konımuştur.] (İçtima : 3) 

295. - Kars M€ihusu Fevzi A:ktaş 'ın, Ameri
ka. 'da:n gönderil·en süt tozunun tahsis şekline, 
Kam'ta süt tozu ve ·çocuk ma:ması fabrikaları 
kurulma:sı hususunda ne düşüınüldüğüne ve süt 
ist'ihlakine dair Başve'kilden tahriri suali 
(7/295) 

[Cevap gelmedi.] 
296. - Tokad Mebu13u Hasan Kangal'ın, 

29 . l . 1957 tal'ilıinde Derince açıklarında 
vukua gelen denir. kazasına dair Gümrük v.e 
İnhisarlar Vekilinden tahriri suali (7/296) 

fCevabı 18 . II . 1957 tarihli 40 ncı İnikat 
z:ıbıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 3) 

297. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, 
Konya vilayetinin Kovacık köyü civarındaki 

kum sahası hakkında Konya Valiliğince şim
diye kadar yapılmış olan muamelenin geçir
diği safharun neden ibaret olduğuna dair 
Dahiliye ve İktisat VE' Ticaret V ekillerinden 
tahriri suali (7/297) 

[Cevabı ~ . IV . 1957 tarihli 54 ncü İnikat 
ıabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

298. '!'unceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Pal u 'nun ArLıhan köyünden Fa tma Erdoğan 

adında bir kadının Palu Sorgu Ilakimliğince 
tevkif edilmesi sebeplerine dair Adiiye Veki
linden tahriri suali (7/298) 

[Cevabı 12 . IV . 1957 tarihli 58 nci İnikat 
zabıt ceridesi. sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

299. - Kırşehir l\'le'busu Tahir Taşer'in, 

Avanos Belediye Reisi hakkında mülkiye mü
!ettişliğince yapılan tahkikat neticesine dair 
Dahiliye Vekilinden tahriri suali. (7/299) 

l Cevabı 28 . II . 1957 tarihli 49 ncu lııikat 
r.abıt cel'idesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

300. - · Seyhan Mebusu Mustafa Akçalı'nın, 
Ziraat Vekaletine bağlı umum müdürlüklerde 
vazife görmekte olan Yüksek Ziraat Mühen
disi, Bölge Ziraat Okulu ve Makina İhtısas 
Okulu ınezunlarına ve ek görevle çalıştırı

lanlarla yabancı memleketlere tahsil ve staj 
i~in gönderilenlere dair Ziraat Vekilinden tah
rir1 suali. (7/300) 

[Cevabı 25 . III . 1957 tarihli 50 nci lnikat 
zabıt ceridesi souuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

:301. ·- l\Ialatya Mebusu Abdullah Köroğ
ln 'nun, b273 sayılı Kanunun meriyete girdiği 

tarihten beri kadrosuzluk yüzüncl~n sıra bek
liyen öğretmeniere dair Maarif Vekilinden 
tahriri ı uali. (7/301) 

[Cevabı 13 . V . 1957 tarihli 67 nci lnikat 
zabıt cel'idesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

302. ·- Elazığ Mebusu Selfıhattin Toker'in. 
Etibank Hazar Hidro - Elektrik Santrali top
rak hafdyat ve tesviyesi hakkında. İşletmeler, 
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Nafıa ve Dahiliye Vekillerinden tahriri suali 
(7/302) 

[Cevabı 17 . IV . 1957 tarihli 60 ncı İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

303 ·- Trabzon Mebusu Emrullah Nutku ·• 
nun, 1stanbuı'un imarı için istimlak bedeli ola
rak ödenen paralara dair Başvekilden tahriri su
ali (7/303) 

[Cevap gelmedi.] 

304:. - Trabzon M:ebusu Emrullah Nutku'
nun, N afıa Vekaleti 1956 yılı bütçesinin yatırı
ma ait bazı fası'llarına mevzu tahsisattan ne ka
darının harcandığına dair Nafıa Vekilinden tah
riri suııli (7/304) 

[Cevabı 17 . IV . 1957 tarihli 60 ncı İnıkat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İç:tima : 3) 

305. - Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, ma
denlerin aranması ve kıymetiendirilmesi husu
sunda bir programın mevcudolup olmadığına, 

bugüne kadar hangi bölgelerde maden araması 
yapıldığına ve neticelerine dair İktisat ve Tica
ret ve !şletmeler · vekaletlerinden tahriri suali 
(7/305) 

[Cevabı 15 . IV . 1957 tarihli 59 ncu İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (lçtima : 3) 

!Iişik kitap soru sahibine gösterilmiş ve dos
yasında hıfzedilmiştir. 

306. -Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'
nun, Gevaş Kaymakamı Necati Özdemir hakkm
da vakı şikayet dolayısiyle ne muamele yapıldı
ğına dair Dahiliye Vekilinden tahriri suali 
(7/306) 

[Cevabı 21 . II . 1957 tarihli 42 nci !ııiiı:at 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) (İçtima : 3) 

307. - Edirne Mebusu Cemal Köprülü'nün, 
Edirn~ Tarım Ceza Evinde idare memuru iken 
vazifesine son verilen Şaban 1 Kama'nın beraet 
ettiği halde açıkta bulunması sebebine dair Ad
liye Vekilinden tahriri suali (7/307) 

[Cevabı 18 . II . 1957 tarihli 40 ncı İnikat 
zabıt ccridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

308. - Gaziaııteb Mebusu Süleyman Kur:m
e1'in, Hatay, Adıyaman, Balıkesir ve Gaziar:teb 
vilayetleri emrine 1955 - 1956 yıllarında ne ka
dar lastik tahsis edildiğine ve bu vilayetlerin 
belediyelerine kayıtlı nakil vasıtası sayısına da-

ir İktisat ve 'l'icaret V ekilinden tah ri ri suali 
(7/308) 

[Cevabı 28 . II . 1957 tarihli 49 ncu İnikat 
zabıt eeridesi sonuna konmuştur.] (lçtinıa : 3) 

309. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, 
Karabük kazasında vukubulduğu bildirilen bir 
hadise dolayısiyle ne gibi takibat yapıldığma 
dair Adliye, Dahiliye ve Sıhhat ve !çtimai Mua
venet vekilierinden tahriri su ali ( 7/309) 

[Yalnız Dahiliye ve Sılılıiye vekaletlerinden 
cevap geldi.] 

310. - Trabzon ~ebusu Emrullah Nutku'
nun, Samsun Demokrat Parti Teşkilatı Eşya Pi
yangosu biletlerinin satılış şekline dair Dahiliy(> 
Vekilinden tahriri suali (7/310) 

[ Cevabr 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı lnikat 
zabıt ceridesi somına konmuştur.] (İçtima : 3) 

311. - Kars Mebusu Kemal Güven 'in, KarıJ 
vilayetine 1:956 yılmda ne miktar sobalık saç ve 
cam tahsis edileliğine dair İktisat ve Ticaret Veki
linden tahriri suali (7/311) 

[Cevabı 15 . IV . 1957 tarihli 59 n cu İııikat 
zabıt ceri.desi sonuna konmuştur.] (lçtima : 3) 

312. - Ordu Mebusu Bekir Baykal 'm, 1%4 
senesi Mebus seçimleri esnasında Ordu vilaye
tinde seçimle ilgili ne kadar suç i§lendiğine ve 
hu hususta yapılan takibat ve tahkikatm neti
celerine dair Ad liye V ekilinden tah ri ri suali 
(7/312) 

[cevap gelmedi] 

313. - Tokad Mebusu Ha..<ıan Kangal'ın, 

18 . III . 1953 tarihinde Yeni ce' de vukubulan 
deprem dolayısiyle yapılan nakdi ve ayni yardım
ların miktarrna dair Başvekilden tahriri suali 
(7/313) 

[Cevabı 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı !nikat 
zabıt <:eridesi somma konmuştur.] (İçtima · 3) 

314. - Kocaeli Mebusu Turan Güne§'in, Pa
mukova nahiyesi Müdürü hakkmda bir tahki
kat açılıp açılmadığ na, aynı nalüyenin Mekece 
köyünde Gençlik ve Sppr kulübünün tartibetti
ği konsere neden müsaade edilmediğine dair Da· 
hiliye Vekilinden tahriri suali (7/314) 

[Cevabı 5 . IV . 1957 tarihli 55 nci !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

1 

315. - Niğde Mebusu Sadettin Ertur'un, 
Türkiye ile yabancı devletler arasmda mürrakit 
mukavelenamelerden h:ıngilerinin ternditti ola· 
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rak meriyette- olduğuna dair Hariciye V ekilinden 
tahriri suali (7/315) 

(Cevabı 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmu~tur.l (İçtima : 3) 

316. - Kocaeli Mebusu Ekrem Alican 'ıil. 
Sa'karya ve Kocaeli vilayetlerine ıbağh köylerin 
içme suyu ihtiyaçlarına dair Dahilıye Vekilin
den tahrir1 suali (7/ 316) 

[ Ccva'bı 24 . VI . 1957 tarihli 85 nci İ ni
kat zabıt ceridesi sonuna konmuştur.) 

(İçtima : :n 
:n7. - Kocaeli M.ebusu Ekrem Alican'm, 

Adapazarı kazasına bağlı 86 köyün içme suyu 
ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması husu
sunda ne düşünüldüğünc dair Nafıa Vekilinden 
taJhriri suali (7 /317) 

[Cevabı 27 . V . 1957 tarihli 73 ncü lnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.)) 

(İçtimıı : 3) 

318. - Kars ~ebusu İbra:hiın l.ls'un, tah
sildarların terfihi hakkında ne düşünilidüğüne 
dair Maliye Vekilinden tahriri su ali (7/318) 

[Cevap gelmedi.) 

319. - Elazığ Mebusu Sela:hattin Toker'in, 
Adıyaman ovasının sulanmasına, Diyar'balor. 
Elazığ ve .Adıyaman'da süne ile milcadele için 
ne gibi tedbirler alındığına, Adıyaman 'ın ima
rı ve kalkınması ~ıususlarında ne dü~ünüldü
ğünc, Adıyaman - Malatyıa yolunun ne zaman 
yapılacağına i!air Başvekilden tahı'iıi ımali 

(7/319) 
[Cevabı 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı İni'kat 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur.! 
(İqtima. : 3) 

320. - · EHizığ Mebusu Selahattin To'ker'in, 
Besni kazası Trahom Hastanesine dört yıldır 
doktor tayin edilmemesi, hidro-elektrik santra
lİ ile hastaneniıı bitirilmemiş ohnı.ısı sebeple
rine ve el tezgahı ile ~alışan !halka. ucuz iplik 
temini hususunda ne düşünüldüğiine dair Baş
vekilden tahriri suali (7 /320) 

[Cevabı 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı !nikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 3) 

321. - Elazığ MebU'su Selahattin Toker'in, 
~ark KrO'IIIları Müessesesinin 1956 ve 1957 se
nelerindeki krom nakliyatı işlerine dair Başve
kilden tahriri suali (7/321) 

[CeYa:bı 14 . VJ . 1957 tarihli 81 nci İnikat 
zahıt <>eridesi sonuna. konmuştur.] 

(İçtima : 3) 
322. - Malatya .M:ebusu Mehmet Karta! 'ın, 

kiliın imalatçılarının Gider V ergisi şüınulü dı

ıo:ında bıra1nlnıalari 'hususunda ne düşünüldü
ğiine dair Maliye V ekilinden tah ri ri su ali 
(7/322) 

[Cevap gelmedi.] 
323. -- Sin oh 1\febusu Şerafettİn Ayhan 'ın. 

Sinob vilayeti ormaniıik ınıntakasmda bulunan 
bazı köylerin yollarının ne zaman tamaınlana
cağına dair Dahiliye ve Ziraat Vekilietlerinden 
tahriri suali (7 /323) 

1 Cevabı 21 . VI . 1957 tarihli 84 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur. ! 

(İçtima : 3) 
324. - Malatya Mebusu Ni.ivit Yetkin'in. 

1 Haziran 1954 tarihinden 'bugüne kadar !basın 
yoliyle işlenmiş ·bulunan suç ve suçlulara. dair 
Adliye Vekilinden ta.hriri suali (7 /324) 

[Cevap gelmedi.] 
325. - Sin oh Mebusu Nuri Sertoğlu 'nun, 

llfardin'in Necmettin mahallesinden Abdürra.h
ıuan Savgu'nun haksız yere 6 gün <'eza evinde 
bırakıldığı yolundaki iddianın uoğru olup ol
madığına dair AdliyP V (>'kilinden tahriri sn ali 
(7/325) 

[Cevabı 12 . VI . 1957 tl'rihlı ~O nci !nikat 
za:bıt ceridesi sonuna konmuştur.) 

(İçtima : 3) ' 
:{26. - Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in. 

Fransa, İtalya, Belçika, Norveç ve Yunanis
tan 'ın Anavatan nüfusları miktarına ve Türki
ye dalhil bu devletlerin NATO emıine- tahsis 
ettikleri tümenierin sayısına. ve Amerika tar:ı

fından bu devletlere y<apılan çeşitli yardımların 
ınik~a.rına dair Hariciye Vekilinden tahriri 
suali (7/326) 

[Cevap gelmedi.) 
327. - Malatya Me<busu Nuri Oca:kcıoğlu '

nun, erkek sanat enstitüsii mezunu teknisiyen 
astsubayların clun1muna dair M:illi Müdafaa 
Vekilinden tahriti su ali (7 /327) 

[Cevafbı 24 . VI . 1957 tarihli 85 nci İnikat 
zab1t ceridesi sonuna konmuştur.] 

(lçtima : 3) 
32R - Sinob }[ebusu U. Vehbi Dayıbaş'ın. 

orman ic;inde bulunan köylüleri kalkındırma. 
teerUbesinin hangi mıntaka dahilinde yapıla.-



eağına dair Ziraat Vekilinden ta.hriri t,ıuali 

17/328) 
fCevabı 19 . VI . 1957 tarihli 83 ncü İnikıı1 

zabıt ceridesi sonuna konmuştur. ı 
( lçtima : :~) 

329. - Ankara Mebusu Seyfi Kurtbe'k 'in, 
Birleşmil,} Milletierin Kore'de ·bulunan kuvvet
lerine dair Milli Müdafaa V ekilinden ta'hriri 

· ımali ( 7/329) 
[Cevap gelmedi.] 
330. - Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'

nun, Malatya vilayetinin sulama işlerinE> Jair 
Naba Vekilinden tahriri suali (7/330) 

L Cevabı 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı !nikat 
zabıt ceıidesi sonuna Konmuştur.] (İçtima : 3) 

331. - Burdur :M:ebusu Fethi Çelikba'j'm, 
İngiltere Hükümeti adına Kıbrıs Adasının tak
simine mütaallik olarak yapılmış her hangi bir 
taahhüdün mevcudolup olmadığına dair Başve
kilden tahriri sua1i ( 7/331 ) 

[Cevap gelmedi.] 
332.- Bolu Mebusu Reııat Akşemsettinoğlu'

nun, Orman Umum Müdürünün istifaya mecbur 
edilmesi sebebine <lair Ziraat Vekilinden tahtiri 
suaili ( 7/332) 

[Cevabı 19 . VI . L957 tarihli 83 ncü lnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

333. - Burdur Mebusu Fethi Çelikbaı.; 'ın. 
belediye1erin re'sen vekaletlerle muhabere et
melerini meneden bir vekaJet tamiminin mevcu
dolup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden tah-. 
ri ri suali ( 7/333) 

[Cevabı 20 . V . 1957 tarihli 70 nci İniltat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur. ı (İçtima : 3) 

334. - Elazığ Mebusu Selahattin Tokcr'in. 
F.Jazığ viH1yeti dahilinde yaptınlacak köprüler<' 
ve sulama projelerine dair Nafta Vekilind('n 
tahriri suali (7/334) 

[Cevabı LO . VI . 1957 tarihli 79 ncu İnikat 
ıabıt ceridesi sonuna konmll§tur.J (İçtima : 3) 

335. - Elazığ Mebusu Selahattin 'l'oker'in, 
Ordu Belediye Reisinin müstafi sayılması sebe-p
lerine ve asıl belediye reisi tayini için yapılan 
muameleye dair Dahiliye Vekilinden tahriri su
ali (7/335) 

[Cevabı 27 . V . 1957 tarihli 73 ncü İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtiına ; 3) 

336. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, 
Orman teknik elemanları arasında. ek görevden 

halen faydalanamıyanların mevcudolup olmadı. 
ğına dair Ziraat Vekilinden tahtiri suaH (7/336) 

[Cevapı 3 . VT . .1957 tarihli 76 ncı tnikat 
:ı:abıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

337. - Çanakkale Mebusu Safaeddin Ka.ra
ııakçı'nm, Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafm
dan işe alınıp bürolarda çalıştırılan yevmiyeli 
memuvların miktarına V(' bunların terfihleri 
için ne düşünüldüğüne dair Çalışına ve İşletme

ler Vekillerinden tahriri su ali (7 /337 ) 
fCevap ge!medi.] 
:ms. - ~lazığ Mebusu Sclfthattin T·)ker 'in, 

Ordu Donatım Ağır Bakım Fab1·ikasında çalışan 
ayhk ücretli işçilerin çocuk zammı ve izinleri hak
kında Milli Müdafaa Vekilinden tahriri suali 
(7/338) 

f Cevabı 24 . Vl . 1957 tarihli 85 nci !nikat 
zabıt cericlesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

339. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in. 
Elazığ vilayetine tahsis edilen çay, kahve ve gaz 
yağı miktarının artırılmasının mümkün olup ol
madığına dair İktisat ve Ticaret Vekilinden tah
riri ımali (7/339) 

1 Cevabı 3 . VI . 1957 tarihli 76 ncı İnikat 
zabıt ceride,si sonuna koıımuştur.l (İ<;.ima : 3) 

340. - Burdur l\1ebusu Fethi Çelikbaş'ın, İz
mit Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Umum Müdür· 
lüğü idaresinde iki umum müdür muavininin 
vazifelerinin naklolunduk.1arının doğru olup ol
madığına ve mezk{ır Umum Müdürlüktc yaptırı
lan tahkik ve teftişe dair İşletmelpr V r.kilinden 
ta~riri suali (7/340) 

[Cevabı 10 . VI . 1957 tarihli 79 n cu lnikat 
zab1t cr.ı·idesi sonuna konmuştur. ı (İ<;tima : 3) 

341. - Elazığ Mebusu SeliUıattin •roker'in, 
F.liizığ nwrkez ve kazalarında münhal bulunan 
ınemuriyctlere dair Başvekilden tahriri suali 
(7/341) 

[Cevap gelmedi.j 
342. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, 

Elazığ Valiliğince yol makinaları getirtmek i<;in 
istenilen dövizin ne vakit verileceğine dair Mali
ye Vekilinden tahriri su ali (7 /342) 

f Cevap gelmed Ll 

343. - Elazığ M~busu Selahattin Toker'in, 
'köy yolları · ve içme suları için Elazığ vilayeti em
rine ne kadar tahsisat gönderildiğine ve bazı köy
lerin köprü inşaatına dair Nafıa Vekilinden tah. 
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riri s uali ( 7/343) 

[Cevabı 2 . IX . 1957 tarHıli 86 ncı Inikat 
ıabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

344. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'ın, 
Elazığ vilayeti dahilindeki bazı köylerin sulama. 
işlerine dair Ziraat Vekilinden tahriri sua.ü 
(7/344) 

[Cevabı 31 . V . 1957 tarihli 75 nci İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3 ) 

345. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in , 
Elazığ vilayeti dahilindeki bazı ilk ve ortaokulla· 
rın inşa ve tamirlerine dair Maarif Vekilinden 
tahriri suali (7/345) 

[Cevap gelmedi.] 
346. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'ın, 

Elazığ'ın Keban kazasındaki kurşun ve volfram 
madenierine ve Etihankın Keban şantiyesinde ça
lışan işçilere sosyal yardim olarak verilen yevıui 

yelerin artırılmasının düşünülüp düşünilimediği

ne dair İşletmeler Vekilinden tahrili f.lnali 
(7/346) 

[Cevabı 7 . Vl . 1957 tarihli 78 nci lnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur. ı (İçtima : 3) 

347. - Kars Mebusu İbrahim Us'un, 1 Mart 
.t950 tarihinden 1 Mart 1957 tarihin~ kadar köy 
yolları, içme suları ve sulamalar için vilayctlere 
tahsis edilen para miktarı ile bu tarihler arasm
da her vilayet dalıilinde ele alınan yolları ve 
demiryolları inşaatına dair Nafıa Vekilinden tah
riri suali (7/347) 

[Cevap gelmedil 
348. - Ankara Mebusu Muhlis .Ete'nin, Es

ki,~ehir tayyare ıneydanı inşaatı için istimlak 
edilmiş olan araziye dair }fiili Müd~ıfaa Veki
linden tahriri suali (7/348) 

[Cevabı 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur. ı (İ<:tinıa : 3) 

349. -- Elazığ Mcbusu Selahattin Tokcr'in, 
1195'0 yılına ve 1950 yılından bugüne kadar hangi 
vilayetlerden ne miktar Devlet, hususi idare ve 
lleleeliye vergi ve resimleri tahsil edileliğine ve 
bunlardan ne miktarının o vilayet dahilinde ya
plan işlere sarf edileliğine dair Başvekilden tah
riri ~mali ( 7/349) 

fCevap gelmedi] 
350. - Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 

Kayseri yilayetine bağlı Sarız kazası Asliye Ceza 
Hakimi ile Başkatibi ve Müddeiumumi vekili 
haklarmda vakı şikayetler dolayısiyle ne mu-

arnele yapılelığına dair .Adliyc Vekilinden tahtiri 
'mali (7/350) 

[Cevap gelmedi] 
351. - Malatya Mebusu Abdullah Köroğlu '

nun, İstanbul, İzmir ve Ankara'daki toplu ha
sm . mahkemelerini teşkil eden hakimierin de
recelerine ve hizmet müddetlerine dair Adiiye 
Vekilinden talıriri suali (7/351) 

[Cevap gelmedi] 
352. - Trabzon Mebusu Emrullah Nutku '

nun, Devlet Demiryolları İşletmesi personelinin 
terfihi hususunda ne düşünilidüğüne dair Mü
nakalat Vekilinden tahriri suali (7/352) 

[Cevap gelmedi] 
353. - Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğlu '

nun, Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar ~akkındaki Kanunun tatbikatma dair Da
Jıiliye Vekilinden tahriri suali (7/353) 

[Cevap gelmedi] 
354. - Çanakkale Mebusu Safaeddin Kar&

us.kçı 'mn, ]'ethiye, Sakarya ve Bolu zelzelele
rinde zarar gören ailelerden silah altında bulu
nanlara izin verilip verilmediğine, Ziraat ve 
Emlak Kredi ba:n:kalarına borcu olanlann borç
larının tecili hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başveıkilden tahriri suali (7/354) 

{Cevap gelmedi.] 
355. - Malatya Meıbusu Nuri Ocakcıoğlu

nun, Malatya viilayeti dalıilindeki çeşitli yol ve 
köprüler yapımı için ll'e kadar taıhsisat verildi
ğine ve bu işlerin ikmali hususunda ne düşünüi
düğüne dair Dahiliye ve Nafıa Vekilinden ta.b
ri ri su ali ( 7/355) 

[Cevap gelmedi.] 
356. - Zonguldak Meıbusu Hüseyin Balık'

m, Bartın Çimento Fabrikası ile Belediyesi ih
tiyacı için yaptıclacak elektrik hattına ve çi
mento fa!brikası inşaatına dair İşletmeler YElki
linden taıhriri su ali (7 /356) 

[Ceva'bı 2. IX. 1957 tarihli 86 ncı lnikat za-
lblt ceridesi sonuna 'konımuş'tur.] (İçtima : 3) 

357. - Ma.Iatty:ı Meıh~u Nuri Ocalkcıoğilu '
nun, öğretınen1erin terfihleri, Malatya 'daki 
Ulu camiin tanniri ve Mala~ya'da bir İmam ve 
Hatip Okulu açılınıısı hususlarında ne düşü
nüldüğüne dair Maarif Vekilinden ·ıahriri suali 
(7/357) 

[Cevap gelmedi.] 
358. - Burdur Mebusu Fethi ÇeHkb~ 'ın, 

Adıva.man viiavetinde mevcudolduğu söylenilen . ~ 
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asa~zliğin · önlenmesi hruıU'Sunda ne gibi ted· 
birler düşünilidüğüne dair Da.l1Hiye Vekilinden 
tıthriri ımali ( 7/358) 

[Cevabı 2. IX. 1957 tarihli 86 ncı İnikat za-
tb1Jt ceridesi sonuna 'konmuŞtur.) (İçtima. : 3) 

359. - Diya~akır Mebusu Yusuf Azizoğlu'.
nun, Erzurum ve Diya.ı1bakır vilayetlerinde 

·mevcudolduğu söylenilen asayişsizliğin önlen
mesi hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Dahiliye V elkilinden tah ri ri 11uali 
(7/359) 

[Cevabı 2. IX. 1957 tarihli 86 ncı İnikat za-
·blit ceridesi sonuna konımuştur.] (İçtima : 3) 

360. - Ankara Mebusu Muhlis Bayramoğ
lu 'nun, müııhal bulunan kaza Hükümet ta
hip liklerine dair fıılıhat ve İçtimııi. Muavenet 
Vekilinden tahriri suali (7/360) 

fCevabı 24 . VI . 1957 tarihli 85 nci. inikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] 

(İçtima : 3) 

361. -- Elazığ Mebusu Şevki Yazman'ın, 

Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci 'nin 2 
Haziran 1957 tarihind<' EHlzığ'da Hürriyet 
Partisi İlcc Kongresindeki konuşmada sarf et
tiği bazı sözler hakkında Dahiliye ve Adiiye 
vekillerinden tahriri suali (7/361) 

[Cevap gelmedi] 

362. -- Malatya Mebusu Mehmet Kartal 'ın, 
Yaş .Meyva V<' Sebze Tarım Satış Kooperatifi 
Birqğinin hukuki durumuna ve bu birliğe veril
miş olan ithal müsaade ve lisansları dolayısiy
le yapılan muamelelere dair İktisat ve Ticar 
J'et Vekilinden tahriri Rtıali (7/362) 

{Cevap gelmedi] 

363. - Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğ
lu 'nun, köy yolları V<' içme suları iGin büt
çeye konan tahsisattan bir kısmının bazı şe

hirlerde yapılmakta olan belediye istimlak 
işlerine tahsis edildiğinin doğru olup olmadı

ğına, Ankara ve İstanbul şehirlerinde isHm
lak edilen gayrimenkullerin sahiplerine öde
nen paranın- miktanna dair Başvekilden tah
rirl su ali. (7 /363) 

[Cevap gelmedil 
. 364. - Burdur 'Mebusn Fethi Çelik b~ 'ın, 
Adıyaman vilayet merkezinde miinte§ir J l('mok
rat Adıyaman ve Fırat gazetelerine verilen 
resmi ilan parasının miktarına dair Dahiliyı-
Vekilinden tahriri suali (7j364) . 

[Cevabı 9 . IX 195'7 tarihli ve 89 nr.i 1ni-

kat. Za.hıt (leridesi sonuntı konmuştur.] 
. (İçtiına. : :l) 

365 - Burdur Mebşusu Fethi Çelik ha~? 'm, 

Burdu" \-'"ilayetinde eğitim alayının işgal ettiği 
tapulu tarla sahiplerinin mağduriyetleriııi ön
liyecck ne gibi muamel<' yapıldığına dair Milli 
Müdafa,ı Vekilinden tahriri ımali (7 ;:~65) 

[Cevap gelmedi] 
~66. - · Sivas Mebuım Nuri Demirağ'ııı, bazı 

hususla1 dolayısiyle dilekçe ile yaptığı §ika
ete cevap verilmemesi sebebine dair Dahiliye 

Vekilinden tahriri suaU (7/366) 
[Cevap gelmedi] 
;~67. - Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'ın. 

Burdur vilayetine bağlı Gölhisar kazası hudut
ları dahilindeki Söğüt gölünün kurutulması işi
nin ne zaman tamamlanacağına dair Nafıa Ve
kilindcn tahriri su ali (7 /367) 

[Cevabı 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı 1nikat 
zabıt ceridcsi sonuna konmuştur.] (İçtima : 3) 

368. - İsparta Mebusu İrfa;ı Aksu'nun, Yal
vaç - Kötürnek yolunun ne zaman ikmal edile
ceğine dair N afıa V ekilinden tah ri ri su ali 
(7/368) 

[Cevap gelmedi) 
369. - İsparta Mebusu İrfan Aksu'nıın, İs

parta lise binasının ne zaman yapılacağına dair 
Maarif Vekilinden tahriri suali (7/369) 

(Cevabı 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı 1nikat 
zabıt ceıidesi sonuna konmuştur.J (İçtima. : 3) 

370. - Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 
kazalarda ortaokul yaptırma derneklerine ve 
ilkokul yaptmlmak üzere vilayetlere nE> kadar 
yardım yapıldığına ve köy okullarına dair Maa
rif Vekilinden tabriri suali (7/370) 

[Cevap gelmedi] 
:~71. -· Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'. 

nun, kac;:akçılığı meni maksadiyle Gazianteb, Ha
tay, Urfa ve Mardin vilayetlerinde memnu böl
ge olarak ayrılan hudut şeridine dair Gümrük 
V(l İnhisarlar ve Dahiliyı> Vekaletlerinden tahri· 
n suali ( 7/371) 

f Cevabı 2 . IX . 1957 tarihli 86 ncı İnikat 
zabıt ceridesi sonuna konmuştur.] (İçtima : -3) 

372. - Antalya Mebusu Asım Okur'un, Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından Jzmir'
de zirai mücadele ilaçları imal etmek üzere açı
lacak fabrika hakkında Ziraat Vekilinden tah
riri sual~ (7/372) 

[Cevap gelmedi] 



373. - lVlalatya 11 ebusu Tevfik Ünsalatı'ın, 
ııon yağınurlardan zarar gören ınıntaknlara Hü
kümetçe ne gibi yardım yapıldığına dair Dahi· 
liye Vekilinden tahriri suali (7/373) 

1 Cevap gelmedi] 
374. - Elazığ Mebusu Selahattin Toker'in, 

!':Jivriee Belediye Reisinin işten el çektililmesi 
sebebine dair Dahiliye Vekilinden tahriı·! suali 
(7/374) 

[Cevap gelmedi] 
;~75. - Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, Ta

nın Kredi kooperatifleri ıııeınurlarına. ikraır.iye 

verilmemesi sebebine daiı· 'l'icaret Vekilinden 
tahriri su ali (7 /375) 

[Cevap gelmedi. J 

'37ô. - KıtŞehir· Mebusu Ahmet Bilgin'in, 
Keskin Ağır Ceza Mahkemesi karariyle tahiiyo 
edilen Kırşehir Mebusu Osman Böliikbaşı'ııın 

yeniden tevlcifi için Ankara C. Miiddeiuınumisi
ne telkinler yapıldığının doğru olup olmadığına 
dair Adiiye Veki1inden tahriri suali (7/376) 

(Cevap gelmedi.] 
377. - Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, Kır

şehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkındaki tah
kikatın ne safhada olduğuna dair Adliye Veki
linden tahriri suali (7/377) 

fCevap gclmedi.l 

378. - Elazığ Mebusu SeHihattin Toke;:'in, 
şap ve diğer bayvan hastalıklan hakkında Zira
at Vekilinden tabıiri suaH (7/37H) 

[Cevap gelmedi.) 

379. - Diyıırbakır Mebusu Yusuf Azizo~lu'

nun, Yalıyalı kazası Belediye Reisinin istifasın
dan sonra yeniden Reis seçilınemesinin sebebine 
dair Dahiliye Vekilinden tahriri suali (7/379) 

[Cevap gelmedi.] 

380. - Elazığ Mebusu ::jelahattin Toker'in. 
Devlet karayollannın Sivrihisar kasabasından 
geçirilmamesi sebebine dair Nafıa- Vekilinden 
tahriri suali (7/380) 

[Cevap gelmedi.! 

381. - Elazığ .Mebusu ::jclahattin Toker"in. 
L4 Mayıs 1950 talibinden beıi bütün bankalar
dan kaç ınebus ve vekile ne kadar ticari ve zirai 
kredi açıldığına dair Başvekilden tahriri suali 
(7/381) 

[Cevap gelmedi.! 

382. - Tokad M:ebusu Ahmet Gürkan'm. 
1950 senesinden evvel Artova kazasına tayin 
edilen Selahattin Toker adlı bir kaymakamın 

bazı icraatı hakkıııdalci söylentileıin doğru olup 
o1madığına, doğru ise bu hususta ne gibi bir 
muamele yapıldığına dair Dahiliye V ekilinden 
tah ri ri ııuali (7 /382) 

fCevap gelmedi. J 

383. - Sinob Mebusu Şcrafettin Aylıan'ın, 

Ayancık Belediye Reisi hakkındaki şikayetlcrin 
doğru olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden 

ı. tabıiri suali (7/383) 

1 (Cevap gelmedi. J 

• 



2. latizahlar 

İÇTlMA : F. 

FevkalMe içtinıad.a tevcih edilmiş istizah takrili yoktur. 

tQTlMA : 1. 

Birinci içtimada. tevcih edilmiş istiıah takriri yoktur. 

tçTlMA : 2. 

tkinci içtinıada tevcih edilmi' (3) istizahta.n üçü de red.dedilmi.~tir. 

tQTlMA : 3. 

Uçtiııcii i~timada tevcih edi.lmi§ (4) istir.a.hta.n (1) i reddedilmiş (3) ii de mua.mele gönnemiştir. 
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tQTIMA: 2 

1. - Manisa Mebusu Y. Mua.Ill!Iller Ala
kani ve. sekiz arkadaşının dördüncü Adnan Men· 
deres Hükümetinin proğramını niçin tatbik ede· 
mediği hususunun Başvekilden istizah olunnıa
::ıınu dair takriri ( 8/1) 

[Umumi Heyetin 30 . Xl . 19&6 tarirli 10 ncu 
1 nikadında reddedildi) 

(E : 94) 

2. - Kars ıMebusu Turgut Göle ve iki ar
kadaşının, emekliye sevk olunan hakimler hak
kmdaki tasarrufların Adiiye Vekilinden İstizah 

olunmasıııa dair takriri (8/2) 
[Umumi Heyetin 23 . XI . Hl56 tarihli 7 nci 

İnikad ında reddedildi] 
(E : 93 ) 

3. - Burour Mebusu Fethi Çelikbaş ve ou 
bir arkadaşının, Dördüncü .Ad,na,n Menderes 
Hükümetinin dahili siyasetinin Başvekilden isti· 
zah olunmasına dair takriri ( 8/3) 

1 Umumi Heyetin 30 . XI . 1'956 tarihli 10 nctı 
tııikadındu reddedildi} 

(E : 95 ) 

tQTIMA : s 

4. - Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve dört 
arkada.5mın, şeker fiyatlarına yapılan zam sebep
lerinin Başvekilden istizah olunmasına dair t.ak
riri(8/4) 

[Umumi Heyetin 29 . lll . U),57 tarihli 52 nci 
Inikadında reddedildil 

CE : tırtO) 

5. - Malatya Mebusu Nüvh Yetkin'in, 
. Emekli Sandığı Kanununun 39 ucu maddesine 

istinaden hakimler hakkında yapılan emekliye 
6evk muameleleri sebeplerinin Adiiye V ekilinden 
isiizah olunmasına dair takriri ( 8/5) 

[Muamele görınemiştir.l 

6. - Malatya Mebusu Alrmet Fırat ve Ma
latya :Mebusu Tevfik Ünsalan 'ın, Türkiyedeki 
tşçi Sendikaları ~irlik ve FederasyonJarmm du
rumu ilı> bunlar hakkında takibedilen politika
nın Çalışına Vekilinden İstilah oluumasına dair 
takriri (8/6) 

[Muamele görmemiştir. j 

7. - Malatya Mebusu İ6met İnönü'nün, 
Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve Kırşehir Me
busu Ahmet Bilgin 'in; malıkernelerin istiklalinin 
muhafazası, vatandaşların hürriyet, şeref ve hay
ı:ıiyetlerinin vikayesi mevzuunun Adiiye Veki
linden İstizah olunmasına dair takriri ( 8/7) 

[Muamele görmeıniştir.1 



· G. İcra V ekilieri Heyeti 

1QTİMA: P . • 

1. - Devrenin de~mesi dolayısiyle Başvelril Adnan Menderes 14 . V . !954 tarihinde istifa et
mi§, yeni İcra Veki.lleri Heyetini teşkile Reisicumhur Celru Bayar tarafmdan yine kendileri me
mur edilmiştir. 

Başvekil Adnan Menderes 'in teklifi üzerine yeni İcra Vekilieri Heyetinin aşağıda adla.n ya. 
.alı zeva.ttan teşkilinin tasdik olunduğnnu mübeyyin 17 . V . 1954 tarihli Riyaseti Cumhur tezkere
si Meclisin 14. V. 1954 tarihli 1 nci İnikadmda. okwımuştur. (3/1) 

Başvekil Aldnan Menderes (1) (2) / İstanibul 
Devlet V-ekili "f'-e BB§'Vekil 
Yardımcl8ı Fatin Rüşıtü Zorlu Çanaıkkall' 

Devlet v~'kili Mükerrem Sarol İstanbul 
Devlet :t Osman Kapani İzmir 
Adiiye » O.~man Şevki Çiçekdağ Ankara 
Milli Müdafaa )) E.tem Menderes (3) (4) Aydın 

Da;hiliye » Namık Gedik Aydın 
Hariciyı{' » Fu8id Köprülü ('5) (6) (7) İstanibul 
Maliye » Hasan P.olatJkan Eskişehir 

Maarif )) Oelal Y·ardımcı (8) Ağn 

Nafıa » Kemal Zeytinoğlu ( 9 \ ESkişehir 
tıktisat ve Ticaret Sıtkı Yırcalı 1Bahkesir 
Sı:hhai rve !çtimai Mua. » Behçet Uz İzmir 
Oümrüık rvıe İnhisarlar » Emin Kalarat (lO) Çanakkalp 
Ziraat » N·edim Okımen (ll) Maraş 

Müna:kUJlat » Muammer ÇaJVUşoğlu İ1liilir 
Çal~a » Hayrettin Erkmen (12) Giresun 
t'şlı>tmeleı· Fet·hi Çeliıkbaf} (13) Burdur 

2. - Yeni Hükümet programını 24 Mayıs 11954 tarihinde Mecliste okumuş olup gerek prog. 
ram ve gerekse bu bapta cereya.n eden görüşmeler : 

24 . V . 1954 tarihli U çüncü lnikat paptııu.n 21 : 34, 26 . V . 1954 tarihli Dördüncü İn.ikat 
aa.ptUıın 48. · 82 ve 83 : 86 ncı sayfalarında yazılıdır. 

(1) Ba:tvckil Ad-nan Jlenderes'in .. 1mcrika'ya resmi ziyaretı dolayısiyle dönüşüne kadm· kendi,.. 
.~ine Hariciyc Vekili Fuad Köprülü vekdllik etmiştir. (3/ 22 Inikat 6, taı-ih 9 . VI . 1954) 

(2) Başvekil Adnan Menderes'in 1.1lmanya'ya resmi ziya.reti dolayısiyle dönüşüne kadar kendir 
sine Mill? Miidafao, Vekı?.i Etem Menderes vekı?lik 6tmiştir. (1 X . 1954) (3/79) (tnikat 1, tarih 
t . XI . 1954j 

(3} Milli Müdafaa Vekili Etem Menderetı'in Başvekil -ile Amerika'ya seyahati dolayısiyı~ dönii-· 
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şüne kadar lrr-ndisine lifaliye Vekili Hasan Polatkan vekill.ik, ctnıiştit·. (3/24) (lnikat 6, tarih 
9 . VI . 1954) 

(1) V azi[ ı• ı'le yuı·t dışına ((tkcm Jllilli lll i idr' faa Vekili Et em lllenderes'in dönüşüne kadar ken
disine Devlet Vekili ıJe Başvekil Yardımcısı Fatin Rii.ştii Zorlır rekiWk etmişti,·. (3/78), (ln1'kat 1, 
ta.ı·ih _t • XI . 1954) 

(5) 6 Ağ·u.stos 1.951 tarihinde Bled'de yapılacak olan Nazrdar toplaııtısına iştirak etmek üzere 
Y ııgoslavya'ı;a giden II arici ye Vekı!i Fuad Köpr iilii 'n ii n dönii~ıinc lwdar kend1: ine lllilli 111iidafaa 
Vekili Etenı Jlendcres veıkil.lik etmiştir. (4 . VIII . 1954) (3/75) (lnikat 1, tarih 1 . Xl . 1954) 

(6} Almaııya'ycı ı·esılıi ziyarette buluna,n Ba§vekil ile seyahat eden Hariciye Vekili Puad J(öp
•J'iilii!nün dönii§iine, kadar kendisine Devlet V ekili ve Ba§vekil Yardımcısı Fatin Rii.§tü Zorl,u vekil
rik ctmiştiı·. (f>/79) (lnikat 1, tm·ih 1 . XI . 1951) 

(7} Nato I(onseyÜ<e iştimk etmek üzere Paris'c giden Hariciye Vekili F'uod Köprüiii'nün 
döniişiine kadar kendisine illill'i llfiidafaa Vekili Etem lifenderes Vekillik etmiştir. (3/R1) (l11ikat: 1 

taı·ih : 1 . XI . 1954) 
(8} Vazife ile y·ııı·t dışına giden JIJaarif Vekili ('elal Yardımcı'm11 döniışiinı: kadaı· kMtrlisinc 

Haı·iciye Vekili Fnad J(öpriilii \7 ckillik ctmi~tir. (3/77) (lnilcat : 1 tarih : 1 . XI . 1954) 
(9) LiVI"ltpa jJ[ünakaıat V ekilleı-i J{onfet'(tnsında bulunnwk ii zere Paris' e giden Nafw rıl.'ili }((

mal Z eytinoğlıı'nun dönüşüne kadar kendisine Jlünakalôt V ekili ll11tmmneı· Çaım.şoğlu ı•ekill~'l.· 

etnıiştil'. (3/82) (lııikat : 1 tal'ih : 1 . Tl . ıy; f ı 
(_10) 1' azi[ c ile meınleket dışına çıkan Giimriik ve lnhisarlaı· V ekili E ın in J{alaj'al'uı döııi;-

§iiıw ka dm· kt~nrlisine ılialiye Vekili H asan Po Zatkan veTcillik etınişti·r. ( 3/80) ( Inikat : 1 tru·ih : 
1 . Xl. 1951) 

( 11) Vazife ile Amerika'ya giden Ziı·aat Vekili Nedinı Oknıen'in dönüşüne kadar kcııdisiw 
Devlet Vekili Osman Kapani ı•ekil/;'k < t'inistı.-. (3/83} (lnikat : 1 taı·ih : 1 . XI . 1954) 

( 12} 37 nci Milletlemmsı Çalışmo J{onferansına iştirak etınek üzere Cenevre'ye gidc11 ('alv;mu 
V eleili II ayrettin Eı·k?nen 'in dönüşüne kadar kendisine Devlet V ekil1' Osnıan l1 apan i ·ı•rkU lik li 111 i,. 
tir. ( 3/24) (lnikat : 1 tarılı : 8 . VI . 195 f) 

(13) Vazife ilc yuı·t dışına gide11 I §le tıneler Vekili l!'ethi Çelikba.ş'ın dönü§üne ha daı· kendisine 
lkti:ımJ ve Ticm·et Vekili Sıtlc1 Yırcalı vekillik etmiştir. (3/76) (lnikat: 1 tw·ilt : 1 . }(] . 1.954) 
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tÇTİMA : 1 

1. - Birinci İçtima b~mda tera. Vekilieri Heyeti aşağıda yazılı şekilde idi : 

Başveıkil 

Devlet Vekili 'Ve iBaşvekil 

Yardımcısı 

Devlet 
Devlet 
Adiiye 
Milli Müdafaa 

D aılı:iliy e 
Hariciyıe 

Vıe'kili 

Maliye » 
Maarü » 
Nafıa :. 
tkti.sat ve Ticaret » 

S:ı;lıha:t ve İçtimai Mua. -. 
Gümrüık ve İnlı.isarlar » 
Ziraat 
Müna'k:alaıt 

Çalışma 

İşletmeler 
Devlet 

(! AdnaJn Menderes (1, 2, 3, 4) 

Fatin Rüştü Zorlu {5) 
Mü:kıerrem Sarol ( 6) 
Osman Kapani (7, 8) 
Osman Şevıki Çiçekdağ 
Ftem 'Menderes (7, 9, 10, ll, 

12, 13) 
Naırulk Gadiık (14, 8) 
Fua·d :Köprülü ·(5, 7, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24) 
Hasarn P·olatılmn 

OeHH Y·ardımcı (25) 
Kemal Zeytiınoğlu . (26, 27, 28, 29) 
Sı 'tkı Yırca:lı (30) 
Behçeıt Uz 
Emin Kalafalt 
Nedim Ökmen 
Muammer Çaıvuşoğlu 
Hayrettİn Erlumen 
F•et!Jıi Çelil~aş (31) 
(15. IV. 1955 tarruhinde yıeniden 

~hdas eıdHmiştir.) '(32, 33) 

İ'stan:bul 

Çanakkale· 
!stanı'bul 
!zmir 
Anka.r·a 

Aydın 

Aydın 

r!stanıbul . 
Esildşehir 

Ağrı 

Eskiş-ehi'l' 

'Balıık!esirr 

İzmir 
Çana:kkaJe 
Maraş 

'İzmir 
Giresun 
Buıxlur 

(1) lrak'a resmi ziyarette bulunan Başvekı1 Ad·nan lfrnderes'in dönüşüne lcadaı· kendisine 
Mı'lli Müdctfaa Vekili Etem Menderes Vekillik etmiştir. (3/151) (lnikat: 24, Ta1ıih: 7. I. 1955) · 

(2) ltalya'ya resmi z·iyarette bulunan Başvekil Adnan Menderes'in dö1ı.iişüne kada'r kendisine 
Milli Miidafaa Vekili Etern Menderes vekillik etmiştir. (3/ 165) (lnikat: 34, Tarih: 31.1 . 1955) 

(3) lmk'a giden Ba:}vekil Adnan Mendet·es'in dimiişüne kadar· kendisine Adliye Vekili Osman 
Şevki Çiçekdağ vekillik e tmiştir. (3/173) (lnikat: 48, Tarih: 24 . ll. 1955) 

(4) Yugoslavya'ya resrnı ziyaı·ette bulunan Ba.Jvekil Adnan Menderes'in dönüşüne kctda1· ken
disine Devlet Vekili Fııat KöprüW vekı'llik etmiştir. (3/202) (lnikat: 72, Tarih: 6. V . 1955) 

(5) Devlet Vekili Fuat l{öprülü'nün Devlet Vekili ve Brışvekil ya.rdırncılığına ve Devlet V ekil-i 
Fatin Riiştii Zorlu'nun Devlet V ekili ve ll ariciye Vekaleti V e killiğine nakilleri hakkındaki 29 Tern
muz 1955 tarihli Rivaseti Curnhıır· tezleeresi Meclisin 1 . X I . 1955 tm·ihli 1 nci lnikaclnıda okunmu.~-
tur. (3/237) (lnikat: 1, Tarih: 1. Xl.1955) r 

(6) Devlet Vekilliğinden istifa eden llfiilcerrern Sarol'un istifasının kabulüne daiı· olan 12 Ekim 
1955 tarihli Riyaseti Cumhur tezleeresi Aleelisin t . Xl . 1.955 tarihli 1 nci Inikadında okwırnuştuı·. 
(3/244) 

(7) Devlet Vekı'lliğinden istifa eden Osman Kapani'nin istifasının kabulü ile Milli Müdafaa V e
kili Etem Menderes'in Devlet Vekı'lliğine ve Dahiliye V ekaleti Vekilliğinej Devlet Vekili ve Başve

kil Yardımcısı Fuad Köpriilii'nün Milli Miidafaa VeTcaleti Vekilliğine tayinleri hakkındaki 15 Eylül 
1955 tarihli Riyaseti Oıırnhur tezkeresi Meclisin 1 . XI . 1955 tarihli l nci Inikadında olcunmu~tıır· . 

(3/240) 
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(8) Devlet Vekili Eteın 111enderes1in Dahiliye Vel.:illiğiııe ve lstanbıtl illebıısu Fahrettin Ulaş'ın 

Devlet Vekilliğine tayinleri hakkındaki 3 Eylıll 1955 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi Meclisin 
1. XI. 1955 tarihli 1 nci Inikadında okunmuştur. (3/243) 

(9) Almanya'ya resmi ziyaı·ette bulıman Başvekil'e retakat eden lifilli Müdafaa Vekı1i Etem 
Mendeı·es'in dönii§iine kaclcır kendisine Devlet Vekili ı•e Ba.:;vekil Yardmıcısı. F'atin Rii§tii Zorlu 
ııekilW.- etmi§tiı·. (3/86) (lnikat: 2, Tarih: 10. XI .1954) . 

(10} Vazife ile Paris'e giden ıliilli llfiidafaa. Vekili Etern .Menderes'in dönii8iine kadaı· kendisi
ne Jfaliyc Vekili Ilasan Polatkan vekillik etmiştir. (3/141) (lnikat: 18, Tarih: 17. XII .1954) 

(11) Rcisicıınıhur ı'le Pakistan'a giden .Milli Müdafaa Vekili Etenı Menderes'in dönüşüne kada·r 
kendisine Devlet Vekili ve Başvekil Y aı·dmıcıs7 Fat in Rii.ştii Zorlu vekalef etmi§tir. (3/171) 
(lnikat: 12, Tarih: 18.11. 1955) 

(12) Jlillı lliiidafaa Vekili Etem lllcnderes'e vekillik etmekte olan Devlet Vekili ve Başvekil 
.Yctrdımcısı Ji'atin Rü§tü Zorlu'nun da lmk'a resmi ua.zi[c ile gitmesi sebebiyle lifilli Müdafaa Vekili 
Etenı Menderes'in dönii§üne kadar kendisine Maliye Vekili Hasan Polatka.n ı1ekillik etmiştir. (3/173) 
( Inikat : 48, Tarih : 24 . II . 195_5) 

(13) l'azife ilc Lond1·a'ya giden Milli Jliidafa.(t Vekili Etem Menderes'in dönüşüne kadar kmı
disine Devlet Vekili ve Basvekil Yardınıc1sı F'ııad I(öprüW ııekilıik etmiştir. (3/238) (fnikat: 1, 
Tarih: _ı. XI. 1955) . 

(14) Dahiliye Vekale'tinclen istifa eden Namık aedik'in istifasının kabulü. ve Dahiliye Vekaletine 
.lfilli llfüclafa.a Vekil·i Etem Menderes'in vekrileten tôyini hakkındaki 10 Eylıll 1955 tarihli Riya.seti 
Cnmhwr tezkeresi 11-f eclisin 1 . XI. 1955 tarihli 1 nci Inikadında okıtnmııştııı·. (3/239) 

(l5) ·Vazife ilc Paı·is'e giden Jlariciye Vekil1' P11ad Köpriilii.'nıın döniişii.ne kadar kendisine 
fşletmel<:r Vekili Samıet .t-1ğaoğlu vekı1lik etmiştir. (3/142) (lnikat : 18, Tarih : 17 . XII . 1954} 

(16) Ba:~vekil ile Imk'a giden Jlariciye Vekili F'nad Köpriilii.'niin döniişiine kadar kendisine 
Devlet Vekili ve Başvekil Yaı·dımcısı Fatin Riiştii Zorlu vekillik etmiştir. (3/151) (lnikat : 24, Ta-
rih : 7 . 1 . .1955) _ 
- ( 17) l!ariciye V ekili P·uad J(öpriilii.'ye vekalet etmekte ol mı Devlet Vekili ve Ba§vekil Yardım

cıs~ Patin Riiştii Zorlu'nun Jrak'a gitmesi miina.~ebetiylı Ilariciyc Vekili Fuad I(öprülii'niin dönii
şiine kadaı· kendüitıe lşletmele1· Vekili SamPt Ağaoğlu ı·ekillik etmiştir. (3/152) (lnikat : 25, Ta
rih : lO . 1 . 1.955) 

( 18) Rrışl'ckil ile ! talya'ya giden H arici ye V c !.-ili Puad l{öprülü 'n ii n döniişiiııe kadar kendi
sine Devll-'t V ekili 11e Başvekil Yaı·dımcısı F'atin Riiştii Zorln Vekillik etmişti?·. (3/165) (fnikat : 
81. Trırı·h : 31 . 1 . 1955) 

(1.9) Ba.~v!-'l;il ile biı·likte lmk'cı giden Haı-·iciy( Vekili Pııad Köprülii 'nün döniişiine kadar 
kmdisin( l.~letnıeler Vekili Samet .. :iğaoğl ·ıı uelriZlik etmiştir. (3/173) (/nikat: 48, Tarih: 21.II.1955) 

( 20) ll rıriciye Vekili ll1ıad f{öpriilii 'n ii. n yeni ilıclrısedilcn Devlet V ek /iletin e tayini dolayısiyle 
flaricye Vekale.ti Vekilliğini Ba.şvckil Adnan Jfrurlcrcs rlcrıılıde etmi.~ti?·. (3/1.92) (/nikat : 64, Ta

rih :15. TV. 1955) 
(21) llnriciye Vekôlrıti Vekilliğini dcmhdc etmekte bıılıırıan Ba.~vekil 1lrlnan Menderes'in Bel

wacl'? resmen ziyat·eti dolay1siyle dön ii şii. ne kadar kcndisinl Devlet 1' ekili F-ııad Köwiilii, II ariciye 
Vekaletine de Jfilll Miidnfarı Vekili Eterıı llfcndel'cs uPkillik etmişlerdiı·. (3/202) (lnilfaf : 72, Tarih : 

6 . r . 1.955 J 
(22) Devlet Vekili F'atin IWştii Zorl·u'nım DcvlıJf Vekili V6 Ilariciye Vekô.leti Vekilliğine ta

yini hakk:ınrllıki :2.9 Teınnınz 1955 tarilıli Riya.seticnmhw· tezlw·esi Meclisin 1 . XI . 1955 tarihli 

1 nci lnikaclıııcla okıınrnıı.5tur. 
(23) Dcıılet Vekili IJC 1/(tl'iciye Ve!.:aleti Vekili 111atin Rüştü Zorlıı'nıuı Londra'ycı gitmesi mü

'ıtı.sebetiyle clöniişiinı kadar Jiariciyr TTek6leti111' Ba.şvekil Adnan Menderes vekillik et11ıiştir. (3/238) 

(lnikat: 1, 1'arilı : 1 . XI . 1.955) 
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( 2 i) Devlet V ekili uc ll ariciye V ek aleti V ekili Pat-in Riiştü ZorZıt 'nun Reisicıımhıır ile birlik. . 

te lrcın 'a gitmesi miinasebetiyle döniişiine kadar 1 Tariciyl' V Pkiiletine Başvekil .tl d nan lll enderes ve

killi k etmiştir. (3/212} (lnikat : 1, J'arih : 1 . Xl . 1.!J55) 

(25} l'azife ile Alınanya'ya giden Maarif Vd·ili r'elal Yardımcı'nın döniişiine lutdar kendisi-

ne Dcefct Vckil F'ıwd Köprüiii vekillik etmi§lir. (3/:231) (lnikat : 1, 'L'arilı : 1 . Xl . 1955} 

( 26) Başvekil il e birlikte Irak 'ı ziyarete giden Nafıa Vekili Kemal Zeytirıoğlıı'nıın dönüşüne 

kadar kendisine lllünakalat Vekili liJııammeı· Çavu~oğlıı ııekilW.- etınişt·ir. (3/ 151) (lnikat : 24, Tet

rilı : 7 . 1 . 1955} 
(27) Vazife ilc yıırt dışın(ı giden Nafıa. Vcki!i f(Pmal Zeytinoğln'nıın dörıiişiine kcıdar kerıdi

sinc JJlünakaliit V ekili lllıuımmer Çavuşoğln vckilf>'l• e 1 mi.~lir. (8/.235) (lnil.-a.t : 1., Tari}~ : 1.Xl.1.955) 
(28) 1ltina'yı ziyaret eden, Nafıa V el;ili J(enı(ll 7.e!ftiuoijlu 'nnn diiniiJiine 1.-ada.r !.·endisine ıl!ii

nakalôl VP.kili ıllnammer Çavıışoğln vckiflik etmiJlil'. (.1/836) (lnikat : 1, Tarih : 1 . Xl . 195:'i} 

('29) 1lvnıpa Jfiinakalat ve Naj'w Vekillcri Koııj'rraw:1nn kolıl11utf; iizrı:.- 8Pnı'c yiduı Nrı.fw r('
kili Ku nal Zeytinoğlıı'nıın dön iişiine k ad rJ!' kcr"lisi11f'. M ii nal. aliit V ('kil i ;1Jıı(l1ıım r>r Çaı·ıı.~oğ/11 n!. •Ili!.· 

(trni:5til'. (.'J/245} (lnikat : ı. Tarih : 1 . Xl. 1955) 

(80) Vazife ilc menılckPt rh5nw sryahat ede~i Jl,·ti.~nt ı•r· 
ne kadar lttndisinl', illaliyE Vekili Jlrı,çan Polrıtkcuı l'"'.-?7lik 
1 . Xl . 1.955) 

Ticaret Vekili Sıtkı Y-ırcal1'ıını ıliinı~sii

' lmi.~tir. (8jg32) ( Inikat : 1, Tarili : 

(31) l.şletnıelet VekiiJcl1.ndcıı istifa u/, n !"~vi.; Çdilo'ba.~· uı istifa.mını k<tbııl-ii ı·r l~lelınelu F( 
killiğine .llunisa Jlcbu.su Srmırt Ağao,ğlu'n1111 lfi.ıtil'i ha/:lmırlaki (i ~1ralı7: 195-J tarilı/i Hiyoscfi (' 11111-

Jnu· tezkerl'si Meclisin 8 . XII. 19.51 tm·ihli 11 ııcü hıil:irrfrnd!ı okıuınwşlur. (3/1i0} 
(3'2) Göl'iilen lii.zıırna birıaerı yenideu bir ])pı•frf ı'ek{ileti ihdası 1'1 Uariciuc, Vekili J;'ıwrl Kii?J· 

,·ii1ü'niirı Dcvlrt V ekaletinP. Uiyini hakkındrrki 15 Ni8rtn 19.55 tal'ihli Riyaseti Oıonh1t1· tczkcrcsi ,lfcwl·i
sill 15 . IV . 1955 trıı·ilıli 61 ncü Inikadında okuumuşflll'. fS/ 192) 

(33 ı Devlet V ekili fl'ıwd Ilöpritlii'nii:ıı Devlet l'ı'ki!i ı•• BaFe:l.:ı'f Yardımcılığıncı vr Devlet Ve

!.:ili Prdin Rii5tii. Zorlıı'nıtn Devlet Vekili 1'1' llariciye Veldilrti Vekilliğine nakilleri hak.ln7ıdaki ,?.9 
Tenınwz 19.55 ta.rihJi Riyaseti 0ıırnhur '"zkerrsi ;l/(('li.~irı 1 Xl. 1.95.? lariMi 11ıci lnikadındıı nl•un

mıt,'itur. (3/237') 
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İÇT!MA 2 

1. - İkinci tçtima başmda tera Vekilieri Heyeti aşağıda yazılı şekilde idi: 

Başvekil Adnan M.endeı~es (1) İstanbul 
Devlet Vekili ıve Baş'Vekil 

Yardımcısı Fu•aid Köprülü ılstanbul 
Devlet Viekili Fahr·ettin Ulaş ls.tanıbul 
Devlet » 
Devlet :t Fatin Rüştü Zorlu Çanakkale 
Adiiye :t Osman Şevıki Çiçekdağ Ankara 
Milli Müdafaa , Fuad Köpı·ii'lü (V·ekil) lstan'bul 
Dahiliye » Etem Menderes Aydın 

Hariciyıe » Fatiın Rüşt·ü Zorlu (Vekil) ·(2) Çanakkale 
Maliye · » Hasan Polatkan EskişehiT 

Maarif , Celal Yardımcı Ağrı 

Nafıa » ı: K!emaıl Zeytinoğlu ·Es·kişe'hir 

~ktisat ve Tica'l'et » Sıtkı Yırcab 'Balıkesir 

Sı'hhaıt ıve İç'timai Mua. » Behı;et Uz İzmir 
Gümr:üık 'V'e !n'hisarlar » Emin Kalafat Çanalkkale 
Ziraat , Nedim Öılmıen Maraş 

Münakalat » Muammer Çavuşoğlu İzmir 
Çalışma :. Ilnywttin Erıkmen Gir·esun 
!şletmeler » s ~aımeıt Ağaoğlu Man;isa 

2. - 30. Kasım .1955 tarihinde İstanbul Mebusu Adnan Menderes Başvekiliikten istila etmiş 
ve tekrar İstanbul Mebusu Adnan Menderes yeni hükümetin teşkiline Reisicumhur Celal Bayar 
tarafından memur edilmiştir. (.3/265) (İnikat : 9Tarih: 2. XII .1955) 

Başvekil Adnan Menderes'in teklifi üzerine icm Vekilleri Heyetinin aşağıda adlan yazılı ze
vattan teşkilinin tasdik olunduğunu bildiren 9 Aralık 1955 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi 
Meclisin 9 . XII . 1955 tarihli 12 nci İnikadında okunmuştur. (3/267) 

(1) Bağdat Pakt1 Konse~ine iştirak etrnek iizcre Irak'a, giden Ba§vekil Adna.n Mende1'es'in dö
niişüne kadar kendisine Devlet Vekili ve Başvekil yaNhmc1s1 Fnat Köpriılü vekillik etrnişti1·. 

(3/255) (lnikat: 4, Ta.rih: 20. Xl.1955) 

( 2) Bağdat Paktı Kon8eyine ·i§tirak etmek iiıure Başvek-il -ile b1'rlikte li'ak'a giden H aı·iciyı 
V ekô.leti V ekili Fatin Rii§tü Zorlıı.'nnn döniişiine karla1· kendisin e Dalı il iye V eki'li Et em M endere.~ 
llekillik et'l1tiştir. (8/255) (İrı.ikat: 1, Tarilı: 20. Xl . 1.955) 
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Başv-eıkil Adnan Menderes i(l, 2, 3) İstanbul 
Devlet V~kili M. Cemil Bengü Ordu 
Devlet • Şeıni Ergin (4) Manisa. 
Devlet • Emin Kalaf·aıt Çanakkale 
Devlet :. Celal Yardımcı Ağrı 

Ad liye • Hüseyin Avnii Gö:ktürk (5) · Niğde 

Milli Müdafaa ~ Adnam Menderes (Vekril) (6, 7) tstarı:bul 
Daıhiliye • Etem Menderes (8, 9, 10) Aydın 

HaTidyıe ~ Fuad !Köprülü '(ll, 12, 13, 14, 
15, 16) İsta'rı!bul .... 

Maliye Nedim Ökmen (17) Mara~ • 
Maarü , Ahmed Özel (18, 19) Sivas 
Nafıa » Muamm:er Çavuşoğlu (20, 21, 22) İzmir 

' İktisat ve Ticaret • Fahrettin Ulaş (23, 24, 25) 1stanıbu'l -
Sıhhat ve İç'timai Mua. ,. Nafiz Körez Manisa 
Gümrük v;e 1n:hisarlar » Hadi Hüsman İstanbul 
Ziraat • Esat Buda;koğlu (26) Balıkesir 

Müna:kalaıt • Arif Demirer (27, 28, 29, 30) Afyon K. 
Çalışma :. Müm!taz Tarhan (31) Ankara 
tşleıtmeleT :. Samet Ağ.a,oğlu Manisa 

3. - Yeni Hükümet programını 14. XII .1955 tarihinde Mecliste okumuş olup gerek program 
ve gerekse bu bapta cereyan eden görüşmeler 14 . XII . 1955 tarihli On Dürdüncü Inikat zaptmın 
251 : 255, 16 . XII . 1955 tarihli On Beşinci Inikatzaptının 263 :286,286:327,328 :331 nci sayfalarında 
ya.zılıdır. 

(1) Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Başvekil Adnan Menderes'in dönü§üne kadar kendisine 
Dahiliye Vekili Etem lifenderes vekillik etmiştir. (3/;J15, Inikat : 49, Tm·ih : 26 .lll .1956) 

(2) lran'a resmi ziyarette bulunan Başvekil Adnan Menderes'in dönüşüne kadaı· kendisine 
Dahiliye Vekili Etem Menderes vekillik etmiştir. (3/ 322, Inikat : 54, Taı·ih : 16 .IV .1956) 

(3) .ıifganistan'a resmi ziyarette bulıman Başvekil Adnan llfcnderes'in dönü§üne kada·ı· ken
disine Işletmeler Vekili Samet Ağaoğlu vekillik etmiştiı-. (3/402) (lnikat: 91, Tarih: 15.Vlil.1956) 

(4) 1ran Hükümetinin daveti üzerine Tahmn'a giden Devlet Vekili ve Milli Müdafaa lle
kaleti Vekili Şemi Ergin'in dönüşüne kadar Devlet Vekaletine Devlet Vekı'li Celal Yardımcı 1'e
killik etmiştiı·. (3/423) (lnikat : 1, Tarih : 1. Xl.1956) 

(5) Vazife ile Cenevre'ye giden Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktür'ün dönüşüne kadaı· ketı

elisine Devlet Vekili Cemil Bengü veTcillik etmiştir. (3/;403, Inikat : 91, Taı·ih : 15. VIII .1956) 
(6) Devlet Vekili Şemi Ergin'in, Milli Müdafaa VeTcaleti VeTcilliğine tayini hakkındaki 19 Ara

lık 1955 tcırihli Riya.çeticumhur tezleeresi Meclisin 21 . X ll . 1955 tarihli 17 nci Inikadında ok-un
muştur. (3/ 274) 

(7) Davetıi olarak lran'a giden Devlet Vekili ve lifilli Mildafaa Vekaleti Vekili Şerrıi Ergin'in 
döniişiirıe kadar kendisine Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktüd{J' vekillik etmiştir. (3/423) (lnikat: 
1, Tari/ı: 1. X/.1956) 

(8) Resmi ziyaı·et igin Afganistan'a giden Dahiliye Vekili 
dar kendisine Devlet Vekili CelôJ YardımC1 vekillik etmiştir. 

15 . VIII . 1956) 

Et em Menderes'in dönüşüne ka
(3/402) (lnikat : 91, Tarih 
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(9) Vazife ile Almanya'ya giden Dahiliye Vekili Etem Menderes'in dönüşüne kadar ken

disine Devıet Vckı1i Emin J(alafat vekillilc etmiştir. (3/422, Inikat : 1, Taı·ih : 1. XI .1956) 
{10) Etem Menderes'in Hariciye Veldileti Vekilliği ııhdesinde kalmak şartiyle Nafıa Vekaleti

ııe ve Dahiliye VekôJeti Vekilliğine de Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk 'ün tayinine ait 12 
Ekim 1956 tarihli Riya.setic1ımhu1· tezkeresi Meclisin 1 . Xl. 1956 tarihli 1 nci Inikadında okun
m1L§hır. (3/424) 

(11) Başvek.il ile birlikte Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Hariciye Vekili Fuad Köprü
lü'nün döniL~üne kadar kendisine Işletmeler Vekili Samet Ağaoğlu vekillik etmi§tir. (3/315) (lni-
7.-at·: 49, Tarih : 26. III. 1959) 

(12) Başv.ekil ile birlikte lran'a resmi ziyarette bulunan Hariciye Vekili Fuad Köprülü'ııün 
dönüşüne kadar kendisine lşletmele?· Vekili Samet Ağaoğln vekı1lik etmiştir. (3/j322) (lnikat : 54, 
Tm·ih : 16 . IV . 1956) . 

( 13) Vazife ile yurt dışına giden II a1'iciye Vekili Fuad Köp1'iilü 'nit n dönüşüne kadaı· kendi
IJine lşle trneleı· V ekili Saınet Ağaoğlu vekillilc etmiştir. (3/338) (lnilcat: 60, Tarih : 2. V .1956) 

(14) J/ariciye Vekilliğinden istifa eden Fııad Köp1'ülü'nün 1'stifasının kabulü ile Dahiliye 
Vekili Etern lif endeı·es 'in H aı·iciye V ekaZetine vekillik etmesi lıakkmdaki 20 H aziran 1956 tarıhli 

Riyaseticnmhuı- tezkeresi Meclisin 20. VI . 1956 tarihli 79 ncu Inikadında olcıınmuştuı·. (3/375) 

(15) Başvekil Adnan M ende1'es ile Afganistan'a resmi ziyarette bulunan Dahiliye Vekili ve 
JI(ırioiye V eMleti Vekili Et em M endeı·es'in döniişiine kadar H ariciye V ekaZetine Devlet Vekili 
Emin J(alafat velcillik etmiştiı·. (3/402, lnikat: 91, Tarih: 15 . VIII. 1956) 

(16) Vazife ile Almanya'ya giden Dahiliye Vekili ve Ha-niciye Vekaleti Vekili Etem Mende
ı ·es'in dönüşüne kadm· II arici ye V ekliZetine i.<;letmeler Vekili Samet Ağaoğlu Vekillik etmi.<;tir. 
(3/422, lnikat: 1, Taııilı: 1 Xl. 1956) 

(17) Istifa eden Maliye Vekili Nedim Okme?ı'·iıı istifasının kabulii ve lifaliye Vekalcti vekilli
ğinin Başvekil Adnan :Mendeı·es tarafından ifasına ait 23 Ağustos 1956 tarihli Riyaseti Oumh1tr 
tezkeresi lifeelisin 2-4. VIII. 1956 tarihli 98 nci lnikadında. ohtnmııştur. (3/411) 

(18) lmk'a giden llfaarif Vekili Ahmet Ozellin dönüşüne kadm· kendisine Devlet Vekili Oemil 
Bengii. velcillik etmiştir. (3/316, lnikat: 49, Taı·ih: 26 .lll .1956) 

(19) Vakı davet üzeı·ine Fransa'ya giden Maarif Vekili Ahmet Ozel'in döniişüne kadar ken
di~ine Ilarioiye Vekili Fıwt Köpriilü vekillıik etmiştir. (3/361, fnika.t: 71, Taı·ih: 1. 1'1.1956) 

( 20) Iı-ak'a giden N afıa Vekili llfııammer Ça'.! uşpğlıı'nım döniişiine !radar kendisi np Devlet 
Vekili Emin Kalafat vekill·ik etmiştir. (3/321, lnikat: 54, Tarih: 16. IV .1956) 

(21) Ilolanda K11·aliyet Ilavayollannm Linkara'ya açacağı seferler için yap1lacak törene i§tiraki 
dolay1Siyle )fuı·t d1.5ına giden N afıa Vekili ıl!uamıner Çft1'U§Oğlıı'nun dönüşiinr kadar kendisine 
Devlet Vekili Eııvin Kalafat Vekillik etmiştir. (3/ 337, lnikat: 60, Tar·ilı: 2. 'V. 1956) 

(22) Sıhhi sebeplere binaen istifa eden Nafıa VekiU llfı.ıammer ÇaV1ışoğl1ı'nım istifasının ka
lınlii. ile Nafıa Vekaletinf' lfaticiye Vekaleti Vekilliği ııhde:~inde kalmak şartiyle Aydın Mebıı.çu 
Etem JI!C'ııdcı·rs'in tayininr> dair 12 Ekim 1956 torihlı Riyasrti f1nmhıır tezk~resi Merlisin 1. Xl . 
1.956 tarihli 1 nci Inikadında okıtndu. (3/ 424) 

(23) lktisat ve Ticm·et Vek<illiğinden istifa eden Fahrettin Ula§'1n istifasının kabnlü ile Güm
riik t'e ln11isarlaı· V rkili H ôdi H ii sman'ın Iktisat ve Ticaret Vekôletine vehillik etmesi hakkındaki 
13 Nisan 1956 tarihli HiyaReti f!nınhur tezkeresi ilf eclisirı 16. TV. 1.956 tarihli 54 ·ncii fnikadında 
okunm11Jhlr. (3/823) 

(21) Aç1k bıilnnan tktisat ve, Ticaret velcilliğine llluğla Jfeb11sıı Zeyyat Mandalinci'nin tayini 
hakkındol;i 7 Mayıs 1956 taııi~Ti Riyrıseti Omnhurtezkeresi Meclisin 9. V. 1!)56 tm·ihli 63 ncii lni-
kadmda okumnıışt11r. (3/343) · 
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( :&5) Vaziflj ile .tlme,·ika'ya giden Iktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat Mandalinci'nın dönüşüne 

kadar kendisine Devlet Vekili Emin Halafat vehdW; ctmi§tir. (3/423, lnikcıt: 1 Tarih: 1. XI .1956) 
(26) Vazife ile yurt dışına giden Ziraat Ve.J,;ili Esat Bııdrıkoğlu'nun dönüşüne kadar kendisi

ne Devlet Vekili Cemil Bengü Vekillik etnviştir. (3/338, lnikat: 60, Tarih: 2. V .1956) 
(27) l'aris'c giden llfiinakaliit Vekili tlril flenıirn·'in rliiııiişiinc kadar l;endishıc, Dev/1 t l'cki/1 

Emin Kalafat ııekillik etmi.ytir. (3/316) (}nihat: 49, Taı-ilı: 26'. lll . 1951j) 

(28) ll olumdrı Kıralı'yet ll wvnyrıll(lnrun A nkrua'.ıw o.ç11coğr. s4fi'lcr için 1;a}ı'/a('({J.~ tü n nd.~ bul un

ma.k üzere memleket dışıtın giden M iinaka1ô.t V e./, ili .:·11 if DunirN'in dd,t ii şii-lu kadttt' la ııdisüır. Da
hiliye Vekili Etem JJ!endp;·es vekiflik etmiştir. (3/: 37) (lnikat: 60, Tarih : 2. V. 1951,) 

(29) Tahı·an'a. giden Jlliinrılwlat Vekili "1n'/ Demirer'in dönüşüne kadar kendisine, Dahı:liyc Ve

kili Etenı liiendeı·es Vehillik etnıi.5tir. (.1 /873) (lnil.·of : /(i, 1'w·ih : l.'J • V I . 1.9Sfi) 

(30) Va!.:ı dcı.uct üzc;·int Jlmrmya'ya r;idııı .lliinah:alat Fekifi Ar'if Demil'ıl''irı Jöniişiitw kttda,. 
kendisine, Gümrük ve lnhisarlar Vekili Hadi Ilüs.·ıwıl nl.-ı:ttik ei 11ıi.~tir. (3/423) ( Inikal : l, Tarih : 
T . XI . 1956) 

(31) Londr·a'ya giden Çal1şnw V ekili li;; :•1 fw; 'l'u, i•un'nı tlimiişıine radw· kenJ1'sinc, lşlrhnclN 
Vekili Sarnet Ağaoğlu vekillik etmiştir. (3/89//) rlnikat :BR, 'l'rırih : 11 . Vll. 1956) 
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tÇTlMA : 3 

1. - Uçüncü lçtima. yılı başmda lcra. Vekilieri Heyeti aşağıda yazılı şekilde idi 

BBFekil Adnan Menderes '(1, 2, 3, 4, ·5, 6) İstanbul 
Devlet Viekili M·ehmet Cemil Bengü Ordu 
Devlet » Şemi Ergin (7, 8, 9) ManiS'a 
Devlet » Emin Kalafat Çanaskıkale 
Devlet » Celal Yardımcı Ağrı 

Adiiye :t Hüseyin Avni Gö•ktür!k Niğde 

Milli Müdafaa » Şemi Ergin (Vekil) (10, ll) Manisa 
Dahiliye :t Hüsey;in A vni Göktüı~k (Vekil) 

(12) Niğde 
Hariciyıe :t Etem Mender·es (VekH) (13, 14) Aydın 

Maliye • ,: Adnan 'Menderes '(V·e'kil) (15; 16, 
17, 18) 'İstanbul 

Maarif :t Ahmed Özel · ( 19) Sivas 
Nafı.a :t ·: Etem Menderes (20, 21) Aydın 

İlktisa;t ve Ticaret > Zeyyat M1anda1inci (22, 23) Muğla 

S11hhat ve İç'timai Mua. » . N afiz 'Körez Manisa 
Gümrük vıe İn:hisarla.r » Hadi I-Iüsman İstanibul 
ZiraaJt :t Esat Budaıkoğlu '(24, '25, 26) Bahkesir 
Müna'kalat • : Arif Demirer (27) Afyon K. 
Çalışma :t . Mümtaz 'l'arhan (28) Anikara 
İşletmeler :t ·: Sanıet Ağaoğlu (29) Manisa 
Sanayi ,. - (29) 

(1) B(ışvekil Adnan .Menderes'in Taht·an'a resmi ziyarette bulıtnma.sı sebebiyle döniişiine ka
dM kendisine l§letm_elet· Vekili Samet Ağaoğlıt ı•ckillik etıniştiı·. (3,i429, Inikat : 2, Tarih : 12. 
XI .1956) 

(2) Ba§vekil Adnan Menderes'in Bağdad/rı seyahati dolayısiyle dö?ıÜ§Üne kadar kendisine Iş
letmeler Vekili Saın~t Ağaoğl·u vekillik etnıiştir. (3j4J,O, Inikat : 6, Taı·ilı : 21. XI .1956) 

(3) NATO Konseyi toplantılat·ına iştimk etmek üzere Pm·is'e giden Bcışvekil Adna.n Mende
ı·es'in dönüşüne kadm· kendisine l§letmeler Vekili Saınet 1lğaoğlu uekiUik etmiştir. (3/451, Ini
kat: 14, Tarih: 10. XII. 1956) 

(1) Ba::;vrki1 1ldııan Jllcnd(m:.s'in Libyıı'ya sı 11 ,1/ lınti dnlayısiylr. drinii~ii.nc kadar kendisme Işlet. 

l.tmclcr V eki/~· Sanıet .l(jaoğlıı uckillik etmi§th. (3; 171), {inil.'at: 31, 1'nrih: 28. 1. 1957) 
(5) Bu.5ııe kil A.rlnan Jfl>ndercs'in kısa bir ıniiıirh t yurt ,[ışına seyalıati dolayısiyle dönüşüne ka

d(lt kcndisinl' lşlrtnıeler Vekili Srtml'f .lqr:ur/lıt. ı·rl,'i! lilo ctıni.5tir. (3 / 193), (tnikat : 51, Tarih · .. 27.1/J. 
1957) . 

((ı) Bağdad Palltı J(onseyinc iştirak için Pakistaıı.'a gühıı Ba.~ ı· ı kil . ldnan Jlı ndt..res'iH, döniişünı 
l;odnr krn rlisinl' işlelınrler Yekili , aml't Ağaoğ7ti l'clıillik rlmi.~tir. (3/.?26). (lnikat : 76. Tıırih :.1. 
l'J ' 1957} 

(7} :V.l'l'O [(onsey i top/aııtılal'llıa i.~tirak dm cl, ii;.crt Pari.~'c ~1idı.n DP t'let Vekili ııı .lliUi ldi! 

rla(aa Vtl.-rilrtı: Vrkili Şemi E.'rgiu'in dönıi~iinr karl11r knırlüiı1r Deı •ll'f Yelrili J/. f'em.il Beno~' vekil 

lik etnıistir. (3/l:'il). ( lnik<tl: li. Tarih: 10. Xlf. 195(;) 

(8) Drı•lct . Vekili Şcmi Ergin'in Milli JJ!iidaf(lrı Vrkfilctiııı tayini ile aç_ılan Devlet Vr<kt'lliğinP 

Çcıncıklaılc JlLrbıı ·n li'atin Riiştii Zorlu'nwı tayini1ıı ait 28 Tcnınııız 1957 tarihli HiyasPti f'ıımhur te.
lm·esi .ll cclisüı 2. IX. 1.957 trwihli 66 nc1 l nilradıwla nkmımuştur. (3/552) 
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(9) Vazife ile Berut vı Riad'a giden Devlet Vekili J!'atin Rü§tü Zot·lu'nun dönii§Ü?w kadaı· ke11-

rlisine Devlet l'ekili Emin Halafat uelcillik • lmişt·ir. (Seçimin yenilenmesi !mramıda.n smıı-a J[, ,rlis ta 
tih'ııde vfıkı cleği.'jiklik) ( 23 . X . 1.957 )· 

(10) NATO Konseyi topla-ntılarına işiimk (;tntek iizere Pari:/ı giden Dev/el Veh ·ili Vt Mllli M11 
dafa(l, l'ekôleti Vekili Şemi Ergin'in diiniıyine kadaı· Jllilli lJJüdafaa Veldileh:ne De1•let Vek?.ii Emin 
Kalafat uekillik etmiştir. (3/ 451}, (lnikat: .. 1, Tanh: 10. XII. 1956} 

(11) Devlet Vekiıi Şenıi Ergin'in Milli Müdafaa. Vekilletine tayini t'( rıçılan Devlet Vekilliğinı 

Çanakkale J1lebusu fr'atin Rü§tii Zorlu'nun tayini hakkındaki 28 Tenwıuz 1957 ta.rihli Riyaseti ('ıımlıur 
tezkeresi Meclisin 2 . IX . 1957 tarihli 66 ncı lnikadında oku.rpnııştıtr. (3/552} 

(12) .lçık bulunan Dahiliye Vekilliğiııı Aydın Mebusıı Namıle Gedik'in tayini hakkındali 22 Ara
lık 1956 taı·ihli Riyu.seti Cumhu·r tezknes1' ll edisin 24 . Xl! , 1.956 trn·ihli 20 nci lnikadmda. olnınmuş
tur. (3/457) 

(13) NıiTO Konseyi toplantılarına i~.'inık etmek üzeı~e Paris'r:: giderı Nafıa Vekili ue ffar·iciyt 
Vekfıleti Vekili Eteuı Menderes'in dönÜ§ÜnP kadar /fnriciyr Vekaletine Işletmeler Vekili Saı•ıvt Ağa 

oğlu vekillik etmişti?·. (3/ 112), (lnilrcıt : .9, 'J'arih : 28. Xl. 1956) 
(H} Vcızife ile ycıbarıc1 memlelcete githn Nafw Vekili ve lfariciye Vekaleti Vekili Etem JJfend(j 

res'in dönüşüne kadar 1/ariciye Vekilliğin..- Devlet Vt>kili /!Jrnin Kalafat ııekillik ctmi§tir. (3/ 506), 
( Inikal : 61, Tarih : 6 . V . 1957) 

(15) Tahran'a giden Başvekil ve Maliye Veka.leti Vekili Adnan Menderes'in dönilgiine kadar 
Jfaliye Vekilliğine Devlet Vekili Emin Kalafat vekillik etmiştir. (3/429) (lnikat: 2, Tarih: 12. XI. 
1956 

(16} Bağdo4'a giden Ba§vekil ve Maliye Vekaleti Vekili Adnan Menderes'in dönü§iine kadaı· 

Jlaliye Vekilliğirıe Devlet Vekili Emin Kalafat vekillik etmiştiı·_ (3/440) (lnikat: 6, Tarih: 21. Xl. 
1956) 

( 17) Açık bulunmı ı11 aliye V e killiğine Eski§elıir Jl.f ebıu;:u H asan Polatkan'ın tayini hakkındaki 
1 Aralık 1946 tarihli Riyaseti Cumhur· tezkeı·esi M"'clisin 9. XII. 19.56 tm·ih'li 11 nci Inikadında 
okunmuştur. (3/445) 

(18) Vazife ile Amerika'ya giden Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın dönii§üne kadaı· kendisine 
Devlet Vekili Emin Kalafat vekillik etmiştir. (Seçimin yenilenmesi karaı·ı,ndan sonm lifeclis tati
linde vak1 değiJiklik ( 23 . X . 1957) 

(19) Jl!a(1.rif Vekilliğinden istifa p,detl Ahmed Özel'in istifasınırı kabııtü ile Samsıın Mebusu 
1'evfik lleri'nin .Maarif Vekilliğine tayini hakkındaki 12 Nisan 1957 tarihli Riya.seti Cıımhu,r tezke
l'esi Meclisin 15. IV. 1957 tarihli 59 ncıı Inikadı-nda okunmuştur. (3/502) 

(20) NATO /(onseyi. toplantılarına iştirak etrnek üzere Paris'e giden Nafıa Vekili Etem Men
deres'in dönüşüne kadar kendisine DeıJlPt ll ekili remil Bengii ueki7Wr etmiştir. (3/442} (lnikat: .9, 

Tarih : 28 . XI . 1956) 

( 21} V azife ile yurt dışına giden N afıa V ekili Ete m Menderes'in dönüşüne kadar kendisine Dev
let Vekili Cemil Bengü vekillik etmiştir. (3/506} (lnikat: 64, 1'aı·ih: 6. V .1957) 

(22) Iktisat ve Ticaret Vekaletinden istifa eden Zeyyat Mandalinci'nin istifasının ka.buli;. ile Ik
tisat ue Ticaret Vekilliğine lzmir Mebusıı Abdullah Aker'in tayini hakk1.ndaki 28 Kas1-m 1956 ta
rihli Riyaseti Cumhur tezleeresi M ecli.~irı BO. Xl. 1.956 trırihli 10 ncıı lnikad·ında okunm.nştuı·. 
(3/444) 

( 23) V azife ile yurt dışına giden Iktisat 'Ve Ticaret V ekili Abdullah Akeı·'in dönü§iine Teadar 
kendisine Devlet Vekili ~min Kalafat vekillik etmiştir. (3/551) (lnikat: 66, Tarih: 2. IX. 1957) 

(24} llilkı davet üzeı·ine Amerika'ya giden Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun dönüşüne kadar· 
kendisine Devlet Vekili Celal Yardımcı veTcillik etmiştir. (3/428) (lnikat: 2, Tarih: 12. XI. 1956) 

(25) Vak1 davet üzerine Fransa'ya giden Ziraat Vekili Esat Budakoğltı'nun dönüşüne kadar 
kendisine Devlet Vekilı' Celal Yardımc't vekıtlik etmiştir. (3/549} (lnikat: 66, Tarih: 2.IX.1957) 
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(26) Vazife, ile yurt dı§ına giden Ziı·aat Vekili Esat Budakoğlu'nun dönii~iiıır kadar kcnif:isine 

Devlet Vekili Celal Yardımcı vekillik etmi§tir. (3/553) (lnilcat: 66, Tarih: 2 .IX. 1957} 
(27) Vazife ile yurt dı.Jına giden J!Jiinakalat Vekili Ar·if Demirer'in dönii§iine kadat· kendisine 

Devlet Vekili Emin J{alafat vekillik etmi§tir. (3/491) (lnikat: 50, Taı-ih: 25. III. 1957) 

(28) Mill etlerarasi Çctlışrn'a Konfercınsma katilmak ÜZei'f' Ccne1•re'yc giderı ('alışma Vekili Miinı 
taz Ta.t·haıı ··ın dönüşüne kada.r kenclı'sine, lJevld Vekili Erııi·n Kalafat ·ııekillik etmiştir. (3/548) 
( lnika.t : 66, T·aı·ilt : 2 . IX . 1957) 

(2.9) 22. V. 1957 ta-rihinde ka.bu.l edilen 6.97.1 .~ayılı Kan1tnla., lşletme/e.ı· Vekiileti, yeni ihdas 
()lunan Sanayi V ekaZetine del'ı·cdilmiştir. 

6973 sayıl·ı Kanunla ihdas olunan Sanayi Vekô.letine Manisa. ıliebııs1~ Sarnet .1ğcıoğlu'nwı t{ıyin.i 

hakkındaki 28 Ilaziran 1957 tarihli Riya.seti ('umhur tezker.:.si .Meclisin 2 . IX . 1957 tarüıli 6'6 net 
Inikadında ohmmııştm·. (3 / 550) 



H. Sayın Mebuslerın itleri 

I. Seçim 

Bursa. Mebuau Hulfusi Köymen'in aşağıda yazılı takriri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçiminin yenilenmesine Umumi ·Hey.stin 12. ın .1954 tarihli 65 nci İnikadında karar verilmiş ve 
Onuncu D~vre için seçim 2 Mayıs 1954 tarihinde yapılmıştır. (4/427) (Itarar : 1841) 

Yüksek Reisliğe 

Cumhuriyetinıiı tarihinde ilk defa tek dereceli serbest seçimle tuılli iradeyi. temsil eden Büyük 
Meclis, Teşkilatı Esasiye Kanununun kabul ettiği dört senelik asgari müddeti 14 Mayıs 1954 tari
hinde doldurmuş olacağından Türkiy.~ Büyük Milldt Meclisinin yeniden yapılacak bir seçimle bün
yesinde tazetenecek olan milli itimadın yaratacağı kuvvetle 14 Mayıs 1954 tarihinde Onuncu Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olarak yeni bir çalışma devresini açmasının milli menfaatimiz için geniş 
imkanlar sa.ğlıyacağı mülahaza edilerek ve Seçim Kanunundaki kesin müddetleri de nazara alarak 
Türkiye Büıük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesine karar verilmesini teklif ederim. 

• 

Bursa. M&busu 
Hulftsi Köymen 

- Bu devrede ara ser.imi yapılnıannştu. Aı·a '•'' (:iıııi .vapı!nıaıııası ha,kkınd<ı. ( Kaı ·arlm- 1845. 
1945, 2023, 2082) 

1 ............ ,..~~ 



2. .X. Devrede Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan 
sayın Mebuslerın intihap dairelerine göre adlan 

İntiıhap daireleri ıadedi 64 
Mürettep aza ıade<di 541 
Müza'l{;ere nisa'bı (Mürettep aza adedinin 
yarısından ibir fazlası) 272 
Müı,ettep a~a adedinin üçte !biri 181 
Müreıtt'ep az·a ıadediniıı üçte ikisi 362 

AFYON KARAHİSAR (9) 

Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sı't1n Koral'tan 

·K~emal Özçoıban 
Saip Özer (3. I . 1956 da örmü-ştür) 
Osman 'l'alu 
IHüseyin Tir~a!kioğlu 
lMurad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

Kasım Küfrevi 
Halis Öztüı~k 
Nimeıt Süıneı· 

< '~'1:11 Yııı·rlıııırı 

~'anı' !{ Çöl 
K·emal Eren 
Harnit Kor·aY 
tsnıet Olıga~· 
Mtlstafa Zer(>n 

ACRI (4) 

AMASYA (5) 

ANKARA (21) 

Mu:hlis Bayramoğhı 
Atıf Beniirdioğ-lu 
Ömer Bilen 
Dağı':ltan Bjneı,bay 

Harndi Bulgurlu 

1 

Osman Şevld Çiı?•ekdağ- (21 . VII. 1956 da öl
müştüı· ) 

ltamiz Er-en 

Muzaffeı· Ergüder 
MuJı.lis Eıte 

Mümtaz Faik Fenik 
Abdullaıh Gedikoğlu 

Zafer Gökçer 
Nıecmi İnanç 
Seyfi Kurtıbek 
Şeref Kamil ıMenıgü 

tür) 
T·ala:t V asfi Öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 

• 

(19 . III . 1956 da ölmüş-

~ 
;&.liye Coşkun (Temuçin) 
Hazııın Türegün 
Fnad Zincirıkı'l"an 

ANTALYA (8) 

Kenan A'knıanlar 

Fatin Dalaman 
EnrveT [[{jaran (2 . VI . 19'56 da öl ımii~tür) 

:\.ttila K•onll!k 
Asım 01mr 
IBurh anıetin On at 
A!hınet Teıkelioğlu 
Aihml'lt Toıkuş 

Necati Çe1im 
N am ı~c Ge dil{ 
Nail Gerve·ci 
Ni'hat İyriıboz 

AYDIN (9) 

Adnmı Menderes (18. V. 1954 te t stanbul M<'
hll'sluğuım 1e-rcih etmiştir) 

E't ('lm Mıend~t'es 



A. Baki Ökdem 
Zü:rutü Uı,ay 
Oevat Üllkü 

BALIKESll. (14) 

Vaeid Asena 
E·sat iBudalkoğlu 
Meıkki Said Esen 
E l)!V1er Güreli 
Mücteha Iştın 
Halil İmre 
Arif Kalıpsı·zoğlu 

Ahmet Karagür 
Alhmet Koc·aJbıyı'kioğlu 

Y·ruhya Pelvan 
M. Haluk 'llimurt·aş 

Muharrem Tmıçay 
Sırrı Yırca1ı 

Sı'tkı Yırc·alı 

Btt.EOtK 

!İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevıki Hasırcı 

Talat Oran 
Yümnü Üresin. 

BtNGOL 

Necati Aras 
Sait Göıker 
F.1k rem Yıldız 

B:tTLts 

Nusrettin Barut 
Selahattin İnan 

(4) 

(S) 

(2) 

BOLU (8) 

R..e§·aıt Aıkşeınsettinoğlu 

Se1a'ha'ttin Bay.sa:l 
F·a'hri Belen 
Sa/bri Çonı~ar 

•Mit ha:t Dayıoğlu 

t:bsan Gülez 
Aihmet Hatı 
T.ıutfi Oğu1tür'k 

B'O'BDUR ( 4) 

Fethi Çelikbat 

.. ,, ... ·• 
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Hüseyin Çimen 
lBehçeıt Kaya·alp 
Mehmet Ö2Jbey 

' Ra.if Ay:bar 

BYRSA (14) 

C'elal BayaT (18 . V. 1954 te İstanbul Mebus-
luğunu teroolh etmiştir) 

Salbahattin Çıı,acıoğlu 
SeHm iRagıp Eme<: 
Muhlis Erdener 
Müfit ETllmyumcu 
AJgah Erozan 
Sadertıtİn Karacafbe:~r 

Hulu'si Köyımen 
'İbrahim Öiktem 
Haluk Şaman 
~enıan Yılmaz 

Ali Ferruh Yücel 
Baba Cemal Zağra 

QANAKKALE (8) 

Nureeldin Fuad Alpkar'tllil 
!Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Sa!f•aeddin Karanruk~ı 
:tıhsan Karasioğlu 
ıSeırvet Sezg:in 
Nuri T·ogay 
F'artin Rüştii Zol'ltı 

QANKIRI (6) 

Truhir kkman 
tbı,a.him Aydın 
Oe1al Boynuk 
Kenan Çığman 
A·sım Emrem 
Taıhsi.'n Uygur , 

QORUH (lS) 

iMecit Buıniıı 
Hiılmi Çeltilkçioğlu 

Y.aşar Gü.müş•el 

Muzaf:fier Önal 

• 

Z~hill Ural (26. XI. 1955 te ölmüştür ) 

QORUM (9) 

Sedat Baran 



Mustafa Kemal Bi:beroğlu 
Yıaıkup Gürsel 
Şeviki Gürs·es 
Ali Rııım, Kılıç;ka'le 
Baha Koldaş 
Cevat Köste'lcı_:;i 
Hüseyin Ortaıkcıoğlu 
Ke.ıııM Terzioğlu 

Baıha .Aıkşiıt 

Ali Çobanoğlu 

DENİZLİ (9) 

ı:M tıstafa Gü1cügil 
İsmail Had]mlmğlu 
Ali Rıza Karaca 
Melıme't iK·arasan 
Osman Ongıan 
A. Harndi Sancar 
Refet Taıvaslıoğlu 

DlY ARBAKIR {8) 

Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Must·afa E1dnci 
Ra.gıp Karaıosmanoğlu 

Eyüp Şa:hin (4. VIII . 1954 te ölmüştür) 
thsan Haım.iıd Tiğrıel 
Halil Tul'gut 
Mıeıhmed HÜısrev Ünal 

EDİRNE (6) 

Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
'Hasan iMaıksudoğlu 
Rilimeddin N a:suhioğlu 
Saıba:hatJtin PariSOy 
K €'mal Y aşınıkılı~ 

ELAZIO (15) 

Sup'hi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruık Sanaı: 
Seh1haıttin Toker 
MeJımet Şrvki Yazmaıı 

ERZİNCAN (15) 

Hüsnü Çanaık'çı 

• 
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Sadık Perinçek 
Mustıafa RaJımi Sanıalan • 
T·evfik Şenocalk 
Vıeysıel Var.ol 

ERZURUM (12) 

lshaık Aıvni A:kdağ 
Rı:fkı Salim Burçak 
Zekıiı Ç·avuşoğlu 

Ba'hadır Dülger 
Sa'bı'i Bırduman 

Şevki Er'ker 
Aıbdü'IJkadir Eı'Yllr.t 

Hwmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil Önder 
Rıza Topcuıoğlu 

Esaıt Tunc.e·l 

ESKİŞEHİR (7) 

Muhtar Başıkurt 
Sali'lı Fuad Keı_:eci ( 1 . VII . 1955 te ölmü§tür) 
Hasıan Polaıtkan 

Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
ilieri /Sez·en 
Kemal Z·eyıtirnoğlu 

GAZlANTl!:B (8) 

Albdü'~kadi·r .A.tiik 
E'krem Oenani 
thsan Dai 
Sami.h İnal 
Süleyıman KuraMl 
Ali Ocaık 
Oevde·t San 
Salahattıin Ünlü 

GİRESUN {8) 

Hamdi Bo?Jbağ 
Ali Naci Duyduık 
Hayreıttin Erıkmen 

T·aJhsin İnanç 
Ahdullıah İzmen 
Doğan Köymen 
M·aZ'har Şener 
.Adnan Tüf~kcioğlu 

. . -., 



GUMU'ŞANE (6) 

Zeıki Başağa 

!smail Hakkı Baykal 
Ekrem Öcaklı 
Sll!bri Özcan San 
Halis 'l'okdemir 
Hali:t Zarbun 

HAKKARt (1) 

Übeydulla.h SeV'en 

HATAY (8) 

A. T!'eyzi: Atıahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
AbduUa:h Cilli 
~ekıip !nal 
A. Mithat Kuseyrloğlu 
Şeımsettin Mursaloğlu 

Celftl Ramazanoğlu 
~cıvket Sancah 

İÇEL (8) 

Rüştü Çetin 
Yakup Çttkur<YV:ı (ÇukUI'oğlu) 

Hüseyin Fırat 
lıhra·him Gürgen 
R efilk 'Kıoraltan 
.\zir. Köksal 
Tlidaye.t Sinanoğlu 
Mehmr1 Mutlugil (Ünal) 

trian Aksn 
Said iBi1giı: 

tSPARTA (5) 

Kemal Dem1ı·alay 
'ra:hsin Tıola 
7ıiihti.l Hilmi VeHheııf' 

İSTANBUL (29) 

-- .,.. 

Kemal Atay (6.V.J 954 te istifa etmiştir) 

N e0mi Aıt·eş 

Celal 13ayar 
Nıazım Bezmen 
Ali Fuarl Ceıbesoy 
l~aruık N afiz Çamhbel 
Seyfi G-ög'€n 
Alekqondro~ Fracopulos 
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.Hadi Hüsman 
Lutfi Kırdar 
Ziya Kö'ktürk 
Fuad Köprüiii 
Naci Kuı't 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Emin Oııat 
Mii.kel'l'cm Sarol 
Nir.aıne:ttin Alıi Rav 
IT:ınd Soriano 
Zeld Rıza Sporel 
TT:ıımdnllah Rıı!bhi 'ranrtÖV'<'l' 
Zakaı· 'l'aı·veı· 

Fü mza n 'l't"'ki.l 
N az lı 'l'lfrha r 
Ahnırt Topcu 
f'rlAl 'T'iirkgrldi 
Fahrrttin Ula~ 
Nuıi Yamut 
'T'ahsin Yazıcı 

1 !ZM!R (20) 

Abclulla'h Aker 
Mrhmet Aldemir 
N eibil Sa eli A1tuğ 
Peııtev A raıt 
Ci'had Baban 
Muzaffer· Bnln·ha n 
P.0hz:ıt nilgin 
M ııam uırı· ('nvn~oğlıı 

~adın< Gi7 
Arif Güngöı·eıı 
Necdf't tncekanı 
Ocıman Kapan.i 
R:ınf Onnr<ıal 

TT a,lfı1k Ök·eren 
Nmiyf' Pınar 
Me!Jımct Ali Selhii'k 
İlhan Sipııhioğlıı 
Alhidin "''e'kön 
Rehr,et 1)z 

"F.Ikrem Hayı·i ÜcıWndağ (l'R. VT . 19r56 da öl
ınil'!tür \ 

Fevzi A1ktaş 

Sırrı Aıtalay 

Remzi Qaıkır 

KARS (10) 
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Hasan Erdoğan 
Turgut Göfe 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
tbralıim Us 
Rı'za Yalçın 

A1i Y~enial"as 

f"\ ~:··, · ........ .., 

,.,. .:. .. 

KASTAMONU (10) 

Basri .AJktaş 
Nazıırn Batur 
sme~man Çağlar 

Hilmi DuNı 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşa:kçı,oğlu 

Muzaffer A1i Müh1ıo (1'6 . TX . 1955 te ölmü~-
tür) 

N azifi Şerif N !llbel 
AH Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KA YSERl (10) 

Fikri Apaydın 
!smail 'Rerkok (10. V . 1954 t·e Ö}mü:Ştür) 
Osman !Nuri Deniz (14. IX . 1956 da ölmüştür) 
Emin DeveHoğlu 
Kamil Gündeş 
Servet HacrpaşaJoğlu 
İbrahim Kir.azoğlu 
Re'fik Koraltan (15 . V . 1'954 te t~el !Mabuslu

ğunu t'erciıh 'etmiştir) 
Haıkkı Kurmel 
Ömer 'Mart 

KIRKLARELİ (5) 

Şefi•k iBalkay 
M. Ali Ceylan 
Mahmut Er.bil (17 . IV . 1955 te ~ölımüştür) 

Frkre't Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR (5) 

Osman Alişiroğlu 
Ahmet !Bilgin 
Osman iBö,lükıbaşı 

Mehmet Mahmudoğlu 
T.aMr Tıaşer 

KOCAELİ (12) 

Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Haımdi Başalk 

Selami Dinçer 
Hamza Osman Erıkian 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kazım iMeriı: 

CemalTüzün 
Nizhet Unat 
Hadettin Yalım 

KONYA (19) 

A'bdürrahman FaiJıri Ağaoğlu 
iHaımdi Ragıp Atademir 
Hida~et Aydıner 

Mustafa Bağrı.açı•k 

Tevfiık Fikret Baı-an 
Remzİ' Birand 
ıSıtıkı 'Salim BUTçak 
Aıbdi Çild.ngir 
Ziyad Ebüzziya 
Re·yhan Gökmen()ğlu 
MuiJıittin Gü~elkıhnı: 

Meıklci Keskin 
&hme't iKoyuncu 
Tarık Koııbek 

Muammer Obuz 
. Himme't Ölçmen 
M. Rüştü Özal 
Halil Özyörük 
Saıbaıha.ttin Sönmez 

• 

KUTA.HYA (8) 

Ali Galib Bu:bik 
' Ahmet thsan Gümoy 
.A!hme't K~arvı.mcu 

Süleyman Süruri Nasuhoğlu 
·Osman Özbilen 
İhsan Şerif Özgen 
Nilhat Haluk Pepeyi 
tsmrul Halldu V~eral 

Esa-t Doğan 
Ahmet Fırat 

MALATYA (H) 



/ 

İsmet İnönü 
l\fe'hmet Kartal 
Kamil Kırıkoğlu 
Aıbdullalı. Köroğlu 

Nuri Ocaıkcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Ö.zbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfi'k Ünsalan 
Niivit Y et·kin 

MANİSA (12) 

Sarnet Ağıaıoğlu 
Yunus Muamımer AlaJkant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Şemi Ergin 
Adnan Karaıosmanoğlu 
Fevzi Lutfiı Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurlhanoğlu 
Sudi Mı1ıçıoğlu 
MuhHs 'OOmay 

MARAŞ (7) 

A!bdullah Aytem.riz 
A'hmet Bozdağ 
A•hmet Kıadoğlu 
:1\bhmut Karakii~ük 
~ediım Ökmen 
Remzi Öksüz 
MazhaT Öz;;l).\ 

MARDİN (7) 

Etem Aybar 
Abdürrahman Ba.y;ar 
Babaettin Erdem 
Abdiilkadir Kal11 v 
Cevdet Ö~tüvk 
Halim Şatana 
Reşit K('lmal 'rimuroltln 

MU<lLA (6) 

Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
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Natık Foyrazoğlu 

Alkif Ral'Joğlu 

Şemsi Ağaoğlu 

Şefi'k Çağlayan 

Gıy.asettiırı Emre 

MUŞ 

Nt <lDE 

Ali Ulvi ATI1kan 
Sadettin Ertur 

(3) 

(8) 

Hüseyin Avni Göktürık • 
Ahmet Nurri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati· Ü1kün 
Hüseyin Ülkü 
Zihui Üne·r 

ORDU (9) 

Refet Aksoy 
Be'kir Bayka:l 
Meıhmet Oemiıl Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Erte•kin 
Saıbri İş.'brukan 
!Selahattin Orh'on 
Memiş Yıazır.ı 

Hüseyin Agun 
!zzet Alkç·al 
Kemal Balta 

RlZE (6) 

Osman Kavra:koğlu 
Me'hımet Fa.hri Met(> 
Ahmet Morıri'l 

Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
.Aıbdullah Eke~· 

SAMSUN (12) 

Ra:hmi Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
A'bdulla'h Keleşoğlu 
Muhittin Özkefeli 
Haımdi Tekay 



Ferid Tüzel 
Şü,krü Uluça)· 
Haoi Uırr 

SEYHAN (13) 

Mustafa ~kçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Eııver Batumlu 
.\hım• t Kmı'k 12 . X . HlFil dr istifa Ptıni~tiı·) 
Cavi,d Oral 
Salim S.er0e 
lifutfi ~e·zgin 

~inan Tekelioğlu 

NuruJlaıh İhsan Tolon 
Ahmet T·opaloğln 

tsrnet Uslu 
Mehmet Ümıld1 

Suaıt Bedülk 
Baki Erilen 
Vey;si Oran 

SltRD 

Mif'·hme1 na,im ~üalp 

(4) 

StNOB (6) 

Şerafettİn Ayhan 
M. Veıhb'i Dayııbaıı 

Nuri Sertoğlu 
~eı·ver Sommımıoğ·ln 

Haşirm TaTı 

Muhit Tümenkan 

SİVAS (14) 

Hüseyin Çitil 
Ercümerıt Damalı 

Nuri Demirağ 
Aıbrlurrahman Dof;!:nwol 
Şevfld E·cevi't 
Et·em Erdinç 
Nurettin ErtÜl'k 
Ki1zıını Osokay 
Rifa't Öçten 
Bahattin ÖrneJw1 
Mımed Öııeıl 
M . NUI'e<ttin Turgay 
Memduh Turhan 
Hiisıeyin Yüksf'1 
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TEKİRDAO (6) 

i-smail Hal{!kı Akyüz 
F'erid Alpiskende7· 
Necmi Arınan 
Zelki Erataınaıı 
Fethi Ma:hramb 
~n mi m Yücedere 

TOKAD (9) 

İhsan Ba ı~ 
IIulfıs:i iBoı>Jbeyoğlu 

Selahattin Giiliit 
A'hım~t GüTkan 
Osman Haeıhnlıoğlu 

Hasan KRngal 
Ömer Sunm· 
M·ehmet Şwhin 
Yusuf tTlmıoy 

TRABZON (12) 

Rali't Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
1\bhmut Goloğ1u 

1 

Muznffer Harunoğlu 
. . ~ülE'ynuııı Fe.hmi Kıalaycıoğln 

Sdahattin Karayaıvıız 
Bmrullah NnNnı 
Rnmi Orbıenk 

Per·tev Sanac 
tsnıaiol ~enE'·r · 
1\fustııfa Reşit 'T'arakı:ıoğlu 

O<ıman 'l'nraıı 

TUNCELİ (S) 

Arslan Bora 
Baıhri 'l'nrg-nt Okıaygüıı 
'F'ethi ÜJokü 

URFA (8) . 

Feriduıı Ayıı.lp 

Weridun Eı·gin 
Mehmet Hıırtihoğlu 
Hasan Oral 
Celal Öncel 
Saiın Önhon 
Aziz Özlıay 
Muzaffer 'l'imm 



Yusuf Aysal 
Orhan iDengiz 
Ha!kkı Gedik 
Hacim Y ılmıaz 

Hilrıri Durımaz 

Muslih Görent~ 
Haımit Kartal 
Kema;l Yörü~oğ!l\1. 

VAN (4) 

YOZGAD (ll) 

Danyal Ai.kıbel 
!hısan Aktül'el 

Talat Alpay ·. ·.~ 

... ~. ,. 

724-
Mahmut Atama:n 
Ömıer Lutfi EI'zurumluıoğlu 
Nuıman Ku11ban 
Haşim T~atlıoğlu 

Mi Ünlüsoy 

ZONGULDAK (11) 

Sebati Ataman 
Hüseya:n BalJik 
Suat Başol 
Necati Diken 
'Sabih Duralı ( 25 . m . 1957 de istifa etmiştil' ) 

Ha!kkı Bilalcı 

Cema;l Kıpç·afk 

Nusl'ert Kirişcioğlu 
Ediıbe Sayar 
Avni Yurd.abayrııJk 

1 1 

• 



3. (A) Sayın Mebusların fotoğrafları 

• 

·. 



Rıza Çerçel Arif Demirer Sıtkı Koraltan Kemal Özçoban 
.\ I·' YO\'" 1\. .A R .. \ lll~ . \ li .\I<' YO\'" K ,\ RA 111~,\ H .\I·'YOX Kı\lL\JJI:-; .\J~ .\FYOX KAHAlJlS.AH 

Saip Özer Osman Talu Hüseyin Tiryakioğ·lu Murad Ali Ülg·en 
.\ FYO\'" 1\.. r\H.A T 1 1 :--; , \ [{ • \ I·' YOX K 1\ H.\ 111 :--;"\H .\ FYO\" 1\."A IL\ 1 ll~.\ H . \I·' YOX KAltAUI ~Ag 

Gazi Yiğ·itbaşı 

. \ 1•' 10.\'" KAR..AH18.A H 

Celal Yardımcı 

.AÜRI 

Kasım Küfrevi 
A(:R[ 

F aruk Çöl 
AMA, YA 

Halis Öztürk 
A(:Hl 

Kemal Eren 
.. UL-l.SYA 

r, 

Nimet Sümer 
.AC:ıa 

Harnit Koray 
A::\IA~YA 



İsmet Olgaç 
. \\1.\~Y .\ 

Ömer Bilen 
A:\K,\ IL\ 

Ramiz Eren 
,\:\'1\. ı\ lL\ 

Abdullah Gedikoğlu 

A:\1\" ,\IU. 

2 

Mustafa Zeren 
. \ ~1 . \ ~ Y .\ 

Dağ·ıstan Binerbay 
.\ .\'1\ ,\ lL\ 

Muzaffer Ergüder 
.\\1\ ,\ l\ ,\ 

Zafer Gökçer 
A\L\H.\ 

Muhlis Bayramoğ-lu 

.\ .\'1\ .\IL\ . 

Harndi Bulgurlu 
, , \1\.\ n.\ 

Muhlis Ete 
.\\1\.\IU 

Necmi İnanç 
,\\K .\ IL\ 

Atıf Benderlioğ·lu 

.\\1\.\IL\ 

Osman Şevki Çiçekdağ· 

"\\1\ .\IL\ 

Mümtaz Faik Fenik 
~\\1\ "\l-L\ 

Seyfi Kurtbek 
.A\1\.\.IL\ 



. .---

Şeref Kamil Meng·ü 
.\ .\1\ .\1\.\ 

Aliye Coşkun (Temuçin) 
"\:'\' Id 1\.\ 

Fatin Dalaman 
"\:\ '1' .\I ,L\. 

Burhanettin Onat 
"\:\'!' "\ LY "\. 

Talat Vasfi öz 
"\ \' 1\ . \lU_ 

Hazım Türegün 
X\1\ .\IL\. 

Enver Karan 
. \\''1' .\LY.\. 

Ahmet 1.'ekelioğ-lu 

~\.\'1' " \ LL\. 

' ' 

Fuad Seyhun 
. \ \' 1\ .\IL\. 

Fuad Zincirkıran 

. \ \ ' 1\ .\ H.\. 

Attila Konuk 
"\ .\'1' . \ ı ' y . \_ 

Ahmet Tokuş 

. \\''1'. \LL\. 

Mümtaz Tarhan 
"\\'1\ .\lL\. 

Kenan Akmanlar 
X\ ' 1 '.\.T~Y.\. 

Asım Okur 
"\.\T.\ LL\. 

Necati Çelim 
. \YI)!.'\ 

3 



4 

Namık Gedik 
AYI>L\ 

A. Baki Ökdem 
AYJ>I.\ 

Vacid Asena 
BALIKI~SIIı 

Mücteba Iştın 

BAJ.JUCESlR 

Nail Geveci 
. \Yili.\ 

Zühtü Uray 
.\Yili.\ 

Esat B1:1dakoğlu 

1\ ı\LJKE~II~. 

Halil İmre 

BALIKESI H, 

Nihat İyribo7. 
_\YJ)I\ 

Cevat Ülkü 
~\ y lll.\ 

Mekki Said Esen 
1 1.\LII\I-:~i l ı 

Arif Kalıpsızoğlu 

BA l1IK ~SlH. 

Etem Menderes 
.\Yili\ 

.\YI>!.\ 

Enver Güreli 
IL \ Lll\ 1 ·: ~11~ 

Ahmet Karagür 
BALLKESiR 

ı 



Ahmet Kocabıyıkoğ·lu 

1 \. \ Lll\ E~ 1 L{ 

Sırrı Yırcalı 

IL\LII\E~Il~ 

Talat Oran 
illi ,J.:( 'i 1\ 

Ekrem Yıldız 

BL\<lOIJ 

Yahya Pelvan 
1\.\LII\1 ·: ~111. 

Sıtkı Yırcalı 

11.\LII\J ·: ~IJ~ 

Yümnü Üresin 
ı :ıı,ı ·:< 'l l\ 

Nusrettin Baru-t 
Hl'f'J,I:-; 

M. Haluk Timurta~ 

1\.\J , JKJ.:~Il~ 

İsmail Selçuk Çakıroğ-lu 

lll LE< 'l l\ 

Necati Aras 
lli\'ClÜL 

Muharrem Tunçay 
ll.\ Lll\ J ·:~ IH. 

Şevki Hasırcı 

lll L 1·:< ' i 1\ 

Sait Göker 
111 \'< ıoı, 

Selahattin İnan 
IWI'L l~ 

Reşat Akşemsettinoğ·lu 

noıx 

5 



Selahattin Baysal 
ı \ ( ) lı l . 

İhsan Gülez 
ı:oıx 

Hüseyin Çinıen 

ıwıuwıı 

Sabahattin Çıracıoğlu 

r~n~~t\. 

6 

Fahri Belen 
ı:(ıı,u 

Ahmet Hatı 

ı lO Ll! 

Behçet Kayaalp 
ıwınwı: 

Selim Rag·ıp Emeç 
ın · H:-;A 

Sabri Çonkar 
ı\( ) ı J l ' 

Lütfi Oğ·ultürk 

ı:< ı Ll ' 

Mehmet Özbey 
ın · ıwt · ı~. 

Muhlis Erdener 
ı mH:-; :\. 

Mithat Dayıoğ·lu 

ı\() ı ı l ' 

Fethi Çelikba~ 

ın · ı: ıJL ·ı~ 

Raif Aybar 
ı w ı.:.~ . \. 

Müfit Erkuyumcu 
IHJR:-;A 



Ag·ah Erozan: 
ı ır n~ . \. 

Halılk Şaman 
m·n:-;.\ 

Safaeddin Karanakçı 
()AX/\1\1\ i\l;l•; 

Sadettin· Karacabey 
ı ır ı~:-; . \. 

Kenan Yılmaz 

ı ıl' i{:-; .\. 

N. Fuad Alpkartal 
<,'. \ :\ .\1\1\ .\ Ll·; 

İhsan Karasioğ·lu 

<.".\\'AI\KAT;E 

Hulfisi Köymen 
IWH:-;.\. 

Ali Ferruh Yücel 
ıwı~:-;.\. 

Bedi Enüstün 
( ; . \ \ . \ 1\ 1\ r\ ı', . ; 

Servet Sezg·in 
!_' .\X AT\ 1\.t\ T;l<; 

İbrahim Öktem 
mm:-;.\. 

Baha Cemal Zağ-ra 

ı ın~:-; . \. 

Emin Kala,fat 
<.'· \ \'. \ 1\1\ ,\ L 1·: 

Nuri Togay 
<>\ :\ ,\ 1\f\:, \ LE 

7 



F atin Rüştü Zorlu 
< .' . \ \'. \ 1\ K.\ LE 

Kenan Çığman 

( '.\\'Kir-{1 

Hilmi Çeltikçioğlu 

('OHU[ 

8 

Sedat Baran 
('ORU.\[ 

Tahir Akman 
( .' :\ \' 1\ 1111 

Asım Emrem 
( 'A Xl\ 11\.1 

Yaşar Gümüşel 

()OJn ' l[ 

M. Kemal Biberoğlu 

ÇORl J:\ f 

İbrahim Aydın 
(_'.\\'1\11~[ 

Tahsin Uyg·ur 
<_'AXKIIU 

Muzaffer . Önal · 
('ORlHI 

Yakup Gürsel 
('ORU\f 

Celal Boynuk 
('.\:\1\IH[ 

Mecit Bumin 
('01-{l"l[ 

Zihni Ural 
('01-{l ' l [ 

Şevki Gürses 
('OR1T.\f 



Ali Rıza Kılıçkale 

<,'OHl"\1 

KemaJ '}.'erzioğ-Iu 

(_' O I: L\1 

İsmail Hadımlıoğ·lu 
llH\'İZlıl 

A. Hamdi Sancar 
l1E~I.zı,l 

Baba Kolda? 
(_'()1/l ' .\1 

Baba Akşit 

1>1·: \' İZLI 

Ali Rıza Karaca 
!H~\' İZLI 

Refet Tavaslıoğ·lu 

pı~sızı~ı 

Cevat Köstekçi 
~·om · ~ı 

Ali . Çobanoğlu 
ın;\'IZl ı İ 

Mehmet Karasan 
D 1 ~ \' 1 Z Ll 

Fikri Arığ 

1)1 YARBAKI H 

Hüseyin Ortakcıoğlu 

~·oRL\1 

Mustafa Gülcügil 
DE\' IZl ı i 

Osman Ong·an 
l>I·; \'IZ!jl 

Yusuf Azizoğ·lu 

J) lL\ lW.AK IR 

9 



Mustafa Ekinci 
I>İL\J(, J: . \I\111 

Halil Turg·ut 
ı) i y . \ ı w . \1\ lll 

Hasan Maksudoğ'lu 

I·: I>IIC\1·} 

Suphi Erg·ene 
I•:rJAZI(: 

lO 

Ragıp Karaosmanoğ·Iu 

J) i y .\lll: .\ 1\ lll 

Mehmed Hüsrev Ünal 
ı )j y .\lll: .\ 1\ ll\ 

Rükneddin Nasuhioğ'lu 

I·: ı >İ 1{ .\ I·: 

HÜsnü Göktuğ· 
EIJAZICı 

Eyüp Şahin . 

ııı, -. \l\l! . \1\11\ 

Mehmet Enginün 
ımı ı:\' ı - ; 

Sabahattin Parsoy 
ımli{\'1 ·: 

Ömer Faruk Sanaç 
I<:T.JAZI<l 

İhsan . Hami d TiğTel 
I>İY .\IW . \1\11\ 

Cemal Köprüiii 
ı m lı:\' ı·: 

Kemal Yaşınkılıç . 
ımlıı\'ı·; 

Selahattin Toker 
Kr1AZT<l 



Mehmet Şevki Yazman 
1·:1 ... \zl(: 

Tevfik Şenocak 

I ·:I~Zi \( '. \ \ 

Zeki Çavu~oğ·lu 

l ·:l~zl · ln · \1 

Abdülkadir Eryurt 
1<: HZL' H L".\1 

Hüsnü Çanakçı 

I ·: I~Zİ\( '.\\ 

Veysel Varol 
1·: lizi \ ( <. \ \ 

Bahadır Dülger 
· I·:HZl ' lll ' \1 

Hamid Şevket İnce 
EHZl ' IH ' \f 

Sadık Perinçek 
EHZİ\( '.\\ 

İshak A vrti Akdağ· 
J: I~Zl ' lll '.\1 

Sabri · Erduman 
I ·: I~Zl ' l{l ' \L 

Hasan Numanoğ'lu 

EHZU HC\1 

Mustafa Rahmi Sanalan 
EHZİ .'\( '. \ \ 

Rıfkı · Salim Burçak 
1mzrnnı 

Şevki Erker 
I ·:I~Zl' Ht' \1 

Cemil Önder 
EHZl ' Hl ' \1 

] ] 



Rıza Topcuoğlu 

ımr.L · ıu · .\ı 

Hasan Polatkan 
ı · ::--;1\ i~ ı ·: ır i ı~ 

Kemal Zeytinoğ·lu 

ı ·:~ K l ~:mı r111. 

12 

Samih İnal 
(l ı\7.tAXTEI3 

Esat Tuncel 
ımzı · ın ·.\1 

Abidin Potuoğ·Iu 

ı-:;..; ı( i01 ·: ıı i li. 

Abdülkadir Atik 
(: ;\ z L-\ \"ı' ı m 

Süleyman K uran el 
(: 1\ ı L-\S 'ı' r, ı~ 

Muhtar Başkurt 

ı ·;~ .. q( ı ~m ır ı n. 

İsmail Sayın 
E:-iKI0Eı!IH. 

Ekrem Cenani 
C.\Z IX\ 'ı'ım 

Ali Ocak 
(J-A7.1A\"'I'ım 

Salih Fuad Keçeci 
1 ·:~·\1\ I~ETTI n. 

Hicri Sezen 
ı -::-; KIŞEfTI n. 

İhsan Dai 
( I1\Z lA ~·ı• I~H 

Cevdet San 
(IAZIA:\"'I'EI\ 



Salahattin Ünlü 
(L\ZL\Vl'Jm 

Tahsin İnanç 
<:ll~ I ·J~C\ 

Adnan Tüfekcioğ'lu 

(1 llW~l T ~ 

Sabri Özcan San 
GÜ.\fÜ~A~ E 

Harndi Bozbağ· 

<: il~E~l'\ 

Abdullah İzmen 
<:inı -;:-;r\ 

Zeki Başağ·a 

( :ü~ ı üş.\ \ı ·; 

Halis Tokdemir 
GÜ ~LÜŞA~B 

Ali N aci Duyduk 
<:i~~ ı .;:-;l · \ 

\ 

Doğan Köymen 
uım~:-;L\ 

İsmail Hakkı Bavkal 
UÜ~IÜ:) . \ \t ·; 

Halit Zarbun 
CitJ;\lÜ~A:'\ 1 ~ 

Hayrettİn Erkmen 
<: ıın;:-;r \" 

Mazhar Şener 

WHı~:-;ı_;x 

Ekrem Ocaklı 

<:ü\ıü~"\\ ı ·; 

Übeydullah Seven 
HAKKAR l 

. 
' r 
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A. Feyzi Atahan 
ı 1.\T .\ ~ -

Ali Muhsin Bereketoğlu 

ıi.\T . \ ~ - . 

A. Mithat Kuseyrioğ"lu Şemsettin Mursaloğ-lu 
11 .\'1' .\Y ıL\T . \ ~ -

Abdullah Cilli 
ı ı Xl' .\\" 

CelaJ Ramazanoğ·lu 

ıı . \ 'n ~ -

Rüştü Çetin 
i(_•ı .; r. 

Yakup Çukurova (Çukuroğ-lu) Hüseyin Fırat 

i(,' EL i(,' ı ·;L 

Şekip İnal 

J L\ '1'" \ ~ -

Şevket Sarıcalı 

ll .\ 'l'. \Y 

İbrahim Gürgen 
i (. ~ ı .; J J 

Refik Koraltan 
i C' ı ·; ı 1 

Aziz Köksal 
İ(_' ı·J ı 1 

Mehmet Mutlugil (Ünal) Hidayet Sinanoğ·lu 

14 



İrfan Aksu 
hl' .\11'1' .\ 

Zühtü Hilmi Velibeşe 

J:-;f'.\ 11'1'. \ 

Ali Fuad Cebesoy 
1:-; ' f '.\\"Hl . lı 

Hadi Hüsman 
J. "L \ \"In · ı ı 

Said Bilg·iç 
hl'.\11'1' .\ 

Necmi Ateş 

i :-;'f' .\ :\ı \l · ı . 

Faruk Nafiz Çamlıbel 

i:-;'f' .\ :\IH · ı ı 

Lütfi Kırdar 

J:-; ' f' . \ :--:ın · ı, 

Kemal Demiralay 
hl'.\11'1' .\ 

Celal Bayar 
j:-;'f' .\:\1\l . L 

Seyfi Gögen 
J:-; ' f.' . \\"1\l'l ı 

Ziya Köktürk 
1 :-;'L'. '-"ın · ı, 

Tahsin Tola 
hl'.\11'1' .\ 

Nazim Bezmen 
i:-;'f' .\:\1\l . L 

Aleksandros Hacopulos 
j:-; ' f '. \:\1\l'l ı 

Fuad Köprülü' 
HT.\.\1\l · ı , 
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Naci Kurt 
I ST~\ :\ I ~UE.ı 

Mükerrem Sarol 
h' l '.\ :\ 1 \l . l ı 

H. Suphi Tanrıöver 

t:--;' l 'k\ 1 \l . l ı 

Ahmet· -'Topcu 
tS TA.:\ Bt~..J 
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Adnan Menderes 
I ~T . \ :\ 1 \l' l ı 

Nizarnettin Ali Sav 
I ~T ~ \ :\ 1 \l' l ı 

Zakar Tarver 
i ~T. \ :\l ll' ı ı 

Celal Türkgeldi 
İ ST.AXBUJ.ı . 

Nadir Nadi 
J ~' I 'A .\ı H · ı ı 

Hanri Soriano 
1 ~ '1' ~ \:\ıa-ı ı 

Füruzan Tekil 
J ~' ı ',\ .\ ı w ı J 

F ahrettin Ulaş 

J S'J'K..\'BU ı 

Emin Onat 
J s' ı '1\ .\H t · ı ı 

Zeki Rıza Sporel 
I S'I',\:\LW I, 

N azlı Tla bar 
1 N' ı '~·\ XIH · ı .ı 

Nuri Yamut 
I ST~\Xı ~CJ ı _ 



Tahsin Yazıcı · 
l~T .\.\H L"l-' 

Nebil Sadi Altug· 
lz~ı ı ıt 

Behza"t Bilgin 
lZJ.JlJı 

N ecd et İneekani.
lZ.\1 tn -

Pertev Arat 
Jz~tııt 

Muammer Çavuşog·lu 

lZ~I i H .. 

Osman- ·Kapani 
lz~ı ı:R · 

Abdullah · Aker - · 
ı Z.\1 llı 

Cihad Baban . 
lz:ırtıı 

Sadık Giz 
lz~r ı ıı . 

Rauf Onursal 
1Zi\IJR 

Mehmet Aldemir 
Jz:.\Lin. 

Muzaff~r ,Balaban 
JZ.\1 Ut 

Arif Güng·ören 
lz~rtR. 

Haluk · ökereiı : 
lZ~[İl{ -



Nuriye Pınar 

i /j\ı i ı.ı 

Behçet Uz 
i /j .\ı i ı: 

Remzi Çakır 

ı\ . \~~~ 

Mehmet Hazer 
1\.\ 11~ 
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Mehmet Ali Sebük İlhan Sipahioğ1u 
iJ~,\ıiı:. iJ~,.\ıiı: 

Ekrem Hayri Üstündağ· Fevzi Aktaş 
iJ~, .\JiH. 1\ . \11~ 

Hasan Erdoğ·an Turgu~ Göle 
1\ J\1{~ 1\ . \1?~ 

İbrahim Us 
1\.\ ı-{~ 

Rıza Yalçın 

ı\.\ H~ 

Abidin Tekön 
iJ~, .\ı i 11 

Sırrı Atalay 
1\ . \11~ 

Kemal Güven 
1\.\ ll:-; 

Ali Yeniaras 
K.\ 1{:-; 



.----

Basri Akta~ 

ı\ . \~T.UıO\T 

Salim Esen 
ı\ .\~T . \ ~ı< l_\ l -

Ali Muzaffer Tanöver 
ı\ . \~ 'n\1()\l -

Emin Develioğlu 

ı\..\ y :-;ı ·; ı\ i 

Nazım Ba.tur 
ı\ .-\ ~'I1 .-\ :\fOXU 

Muzaffer Kuşakçıoğ·lu 
1\.\~ 'n\IO\T 

Ziya Termen 
I\ .\:-; 'I'. \ .\1 ().\lT 

Kamil Gündeş 
I\.\ y:-; 1·:1\ i 

Süleyman Çağ·lar 

1\ .\ :-<T . \ _\I< l \ l -

Muzaffer Ali Mühto 
I\ .\~T.\.\10\l -

Fikri Apaydın 

1\ .\ Y:-<I ·:Id 

Servet Hacıpa~aoğ·lu 

1\.\Y:-<EHi 

Hilmi Dura 
I\.\~T . \ ~I ( l\l -

Nazifi Şerif Nabel 
1\ .\:-<T .\.\IO\l -

Osman Nuri Deniz 
1\ . \ Y :-<I·: IÜ 

İbrahim Kirazoğ·lu 

1\ .\ Y :-<I·: H i 
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Hakkı K urmel 
1\.\ y;-.;ı .;ı~ i 

Şefik Bakay 
1\1 !?I\ lu\ 1~ [•;Li 

Hüsnü Yaman 
1\ 11{1\J,,\ 1{ EJ , i 

Mehmet Mahmudoğlu 

KrRŞEIJlH, 
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Ömer Mart 
1\ .\ Y~J ·;J~i 

M. Ali Ceylan 
1\ 1 H 1\ 1 ,,\111·: lı i 

Osman Alişiroğlu 

1\IW)Ellllı 

Tahir Taşer 

K I RŞ l~llll\. 

K.\Y~Jml 

Mahmut Erbil 
1\ ll~ 1\ 1,. \li I•: 1, 1 

Ahmet Bilgin 
Kmşı..;ulJ~ 

Nüzhet Akın 

KO CA!<:L1 

Fikret Filiz 
1\ Ili 1\ lu\ li I·; ıJI 

Osman Bölükbaşı 

1\IW;{Blllli, 

Ekrem Alican 
KOUAI~IJt 



Ziya Atığ· 

1\< H '.\ I·:Li 

Sefer Göksel 
1\( )( 'ı\ ı.;ı , i 

Nüzhet Unat 
K< H'.\ I·:LI 

Hidayet Aydıner 

KOXYA 

Harndi Başak 

1\0( '. \ ı ·;ı , ı 

Turan Güneş 

1('()( ',\ 1·; ı j ı 

Sadettin Yalım 

K<H'.\ELI 

Mustafa Bağnaçık 

KO:'\Y.\. 

Selaıni Dinçer 
1-\0( '.\ ı-;: , 1 

Kazım Meriç 
1\( H '.\ I·;Li 

A. Fahri Ağ·aoğlu 

ı...: o:'\\'.\. 

Tevfik Fikret Baran 
KOXY.A 

Hamza Osman Erkan 
I...:< H'.\ E ı . İ 

Cemal - Tüzün 
ı...:<H ', \ı ·;Li 

Harndi Rag-ıp Atademir 
1\0:'\Y. \. 

Remzi Birand 
KO?\ YA 
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Sıtkı Salim Burçak 
i\ () \' Y. \ 

Muhittin Güzelkılınç 

f\( l\'Y.t 

Muammer Obuz 
!\()\'\".\ 

Sabahattin Sönmez 
KO\'Y~\. 
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Abdi Çiling-ir 
f\( l .\ \'.\ 

Mekki Keskin 
1\()\'\'.t 

Himmet ölçmen 
1\0\'Y .\ 

Ali Galib Bubik 
KÜT.\11\' ~\ 

Ziyad Ebüzziya 
1\ () \' Y. \ 

Ahmet Koyuncu 
1\0.\Y .\ 

M. Rü~tü Özal 
1\( )\'\' . \ 

Ahmet İhsan Gürsoy 
1\CT~-\TIY . \ 

Reyhan Gökmenoğ'lu 

I\0\'Y.t 

Tarık Kozbek 
1\0.\ L\ 

Halil Özyörük 
1\0\' Lt 

l 

Ahmet Kavuncu 
KÜ'I' .\JTY.\ 



S. Süruri Nasuhoğ·lu 

1\l'T.\IIY .\ 

İsmail Hakkı Veral 
Kt'T.\ ll Y .\ 

Mehmet Kartal 
.\1 .\L.\TY.\ 

Mehmet Fahri Oral 
.\f ~U_,.t\ TY"\ 

Osman Özbilen 
1\Ü'I'.\ ll y .\ 

Esat Doğ·an 

.\1 .\ 1,. \ 'I' Y .\ 

Kamil Kırıkoğ·lu 

~1.\ i. .\ 'I' Y, \ 

Hilmi Özbay 
~L\L.\TL\ 

·l 
1 
1 

İhsan Şerif Özgen 
1\{1'1' .\ 1 fY. \ 

Ahmet Fırat 

~1.\ L.\TY .\ 

Abdullah Köroğ·lu 

~1 . \ L.\ '1' \' .• \ 

Mehmet Zeki Tulunay 
~TXL~\'I'Y.\ 

Nihat Haluk Pepeyi 
1\1 ~' 1'.\ ll\".\ 

İsme~ İnönü 
~1 . \ L .\ '1' \' .\ 

Nuri Ocakcıoğ'lu 

.\1 .\ L .\ '1' \' .\ 

Tevfik Ünsalan 
~L\J,ATY . \ 
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Nüvit Yetkin 
.\1 ,\ L,\TY~\ 

Hayri Büke 
.\fA\: H .\ 

Melih KoÇer 
,\fı\ :\ı ~t\ 

Muhlis Tümay 
.\fAXI~.\ 

Sarnet · Ağaoğlu 
.\ 1 , \:\1~ . \ 

Şemi Ergin 
\U.\'i~.\ 

Nafiz Körez 
\L\:\1~"\ 

Abdullah Aytemiz 
::\fA HAl) 

Y. Muammer Alakant 
.\1 ,\. :\I~A 

Hikmet Bayur 
.\L\\:1~ . \ 

Adnan Karaosmanoğ·lu F. Lutfi Karaosmanoğ'lu 

\f 1\ ı\'l~ . \ ,\IA:\I~A 

Muzaffer Kurbanoğ·lu 

.\fA:\ 1 ~.\. 

Ahmet Bozdağ· 

:i\ LAR.-\ 8 

Sudi Mıhçıoğ·lu 

1\f A .\' 1 ~A 

Ahmet Kadoğ·lu 

,\L\HAŞ 



Mahmut Karaküçük 
.\1.\ lU!) 

Etem . Aybar 
.\L\IWI:\ 

Cevdet Öztürk 
.\1 AIWI .\ 

Nedim Ökmen 
.\L\ IL\!) 

Abdürrahman Bayar 
.\1.\IWİ:\ 

Halim Şatana 

.\L\HDI.\ 

Yavuz Paşamehmedoğ·lu Zeyyat Mandalinci 
}ruCITJı-\ :ıwc:r.J.\ 

Remzi Öksüz 
}L\IU~ 

Babaettin Erdem 
.\1.\IWİ:\ 

Reşit Kemal Timuroğ·lu 

.\i .\HDI .\ 

Nuri Özsan . 
:ırnJ r.J. \ 

Mazhar Özsoy 
.\rJ\ H.,\ ~ 

Abdülkadir Kalav 
::\L\HDİ.\ 

Turhan Akarca 
..\ll1_(1h\ 

Natık Poyrazoğ-Iu 

.\W(;L.\. 

.25 



Akif Sarıoğ-lu 

.\1 ı ·(: ı .. \ 

Ali Ul vi Arıkan 

.\IC:ııı ·; 

Cavit Kavurmacıoğ·lu 
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sIC: ı ı ı ·; 

Refet Aksoy 
OHUC 

Şemsi Ağ·aoğlu 

.\ll "0 

Sadettin Ertur 
.\1 (;ıı ı ·; 

Hüseyin Ülkü 
.\i(; ı JI ·; 

Bekir Baykal 
OlUJ l.J 

Şefik Çağ'layan 

.\ll ' 0 
Gıyasettin Emre 

".\In:\ 

Hüseyin Avni Göktürk Ahmed Nuri Kadıoğ-lu 

.\1(/ Ili ·; .\!(;lll·: 

Hasan Hayati Ülkün 
\ lt: Ili·; 

Mehmet Cemil Beng·ü 
OHJJU 

Zihni Üner 
\1(; J)J•; 

Feyzi Boztepe 
OH.l)l) 



Fazıl Erim 
Ol Wl 

Memi~ Yazıcı 

<li~IW 

Osman Kavrakoğ·lu 

lll/; 1·: 

Salim Çonoğlu 

SA.JfSC\ 

Fazlı Ertekin 
OIWl ~ 

Hüseyin Ag·un 
U iZI·: 

Mehmet Fahri Mete 
1~ iZI ·: 

Abdullah Eker 
s.ur:-;ı· \' 

Sabri İşbakan 

OH lll' 

İzzet Akçal 
ll i/; 1·: 

Ahmet Morgil 
111ZI·: 

Rami Ozan Gümüşoglu 
:-;.u ı:-; ı · .': 

Selahattin Orhon 
o ın w 

Kemal Balta 
HİZI ·: 

Ekrem Anıt 

:-;.\,ı:-; ı · \'" 

Ömer - Güriş 
~.ur:-;ı· \' 

27 
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Tevfik İleri 
:-; :\ .\ı sı ·.'\ 

Ferid Tüzel 
:-; " \.\ı:-; ı ·.'\ 

Zahit Akdağ 

:-; ı .;y ıL\\' 

Cavid Oral 
NEYJL\X 

Abdullah Keleşoğlu 

:-; ,\\ISI '.'\ 

Şükrü Uluçay 
:-;" \.\ı :-;ı ·.'\ 

Sedat Barı 

:-;ı.; yıL\\' 

Salim Serçe 
S ı~YlTA.'\ 

Muhittin Özkefeli 
:-; , \.\ı:-;!'.'\ 

Hadi Uzer 
:-; _ \.\ı:-;ı · \' 

Enver Batumlu 
sı ·; YIL\\' 

Lfıtfi . Sezgin 
s ı ·;Y ıTAX 

-::;_ -

Harndi Tekay 
:-; " \ .\ı s ı T\' 

Mustafa Akçalı 

~wn rr\\' 

Ahmet Kınık 

:-; ı .;nı.A:\ 

Sinan Tekelioğ·Iu 

SEYTlAX 



Nurullah İhsan Tolon 
~ı·;YI[A.\ 

Suat Bedük 
SilHJ> 

Şerafettİn Ayhan 
Sl:\01~ 

Haşim Tan 
~iX OB 

Ahmet Topaloğlu 

~ı ·;Y ILA:\ 

Baki Erden 
:--;i i ı~ ı) 

M. Vehbi Dayıbaş 

Sl;\0 1\ 

M u hi t Tümer kan 
Sl.\"01) 

İsmet Uslu 
:-\[·;YıL\:\ 

Veysi Oran 
:-;iiH 1> 

Nuri Sertoğ·lu 

Si.\"01\ 

Hüseyin Çitil 
SiL\:-; 

Mehmet ün aldı 
~-mY 1 L\ \' 

Mehmet Daim Süalp 
:--;i i ı~ 1) 

Server Somuncuoğ'lu 

:--;i \'Ol\ 

Ercüment Damalı 

SlYr\S 
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Nuri Demir ağ· 
:-;i\'.\:-; 

Nurettin Ertürk 
:-;i\'.\:-; 

Ahm~c1 Özel 
:-;i\'.\:-; 

İsmail Hakkı Akyüz 
'1' E ı.;: IH ı L \ (: 

30 

Abdurrahman DoğTuyol 

:-;i\'.\:-; 

Kazım Oskay 
:-;i\'.\:-; 

M. Nurettin Turgay 
~iL\~ 

Ferid Alpiskender 
Tı ·; ı\iı{J> .\(: 

Şevki Ecevit 
:-;iL\:-; 

Rifat öçten 
:-;i\'. \ ~ 

Memduh Turhan 
:-;j\'_\:-; 

Necmi Arınan 

'1'1<; 1\ 1 H ı l.\C: 

Etem Erdinç 
:-;i\'. \:-; 

Bahattin Örnekol 
:-;iL\:-; 

Hüseyin Yüksel 
:-;iY .\S 

Zeki E rataman 
T ı ·; ı.;: Ili I >AU 



Fethi Malırainlı 

'1'1-~K İ ı~ ı )_\ Ü 

Selahattin Gülüt 
' ı 'O 1\ .\ 1) 

Ömer Sunar 
'1'01\ .\1) 

Sabri Dilek 
'1' I·L \ 1 ~7.0 :\ 

Sanüm Yücedere 
·n: ı\inı>.\(: 

Ahmet Gürkan 
'1'0 1\ .\1) 

Mehmet Şahin 

' ı 'O I\ . \ 1) 

Mahmut G oloğ·lu 

'1' IL \1\7.0:\ 

İhsan Baç 
'!'() 1\. \1) 

Osman Hacıbaloğ'lu 

'1'01\ .\1) 

Yusuf Ulusoy 
'1'0 K .\1 > 

Muzaffer Harunoğ'lu 

TIU 1\/,( l:\ 

Ruhisi Bozbeyoğ·lu 

'!'() 1\ .\1) 

Hasan Kang·aı 

'1'0 1\ ,\ 1) 

Halit Ağ·anoğ·lu 

'1' IUJ\7.0 .\ 

S. Fehmi Kalaycıoğ'lu 

'i' lU 1\ZO:\ 
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Selahattin Karayavuz 
TIL\ 1~7.< lX 

İsmail Şener 
TI:.\1~/.0X 

Bahri Turg·ut Okaygün 
n ·.\!'I·: LI 

Mehmet Hatiboğlu 

UWA 
32 

Emnillah Nutku 
Tl~ . \ ı~7.< ıx 

M. Reşit Tarakçıoğlu 

Tl:.\1\/,():\ 

Fethi Ülkü 
'1' l' ~\ ( ' E U 

Hasan Oral 
l' Hl•'A 

Sami Orberk 
TIUI\/.0:\ 

Osman Turan 
TIL\1\/.0:\ 

Feridun Ayalp 
l · ıw.\ 

Celal öncel 
rl-U'A 

Pertev Sanaç 
TIL\ 1\ZO:\ 

Arslan . Bora 
'IT\< ' I·: Lf 

Feridı.m Ergin 
l ' ı~ 1·'.\ 

Saim Önhon 
C HI·'.\ 



Aziz Özbay 
l"l:l-'. t 

Hakkı Gedik 
l ~ ~ . \1( 

Harnit Kartal 
\ ' .\ .\ 

Talat Alpay 
YOZ<: .\D 

Muzaffer Timur 
l11W.t 

Hacim Yılmaz 

UŞAK 

Kemal Yöriikoğlu 

VA?\ 

Mahmut Ataman 
YOZflAl> 

Yusuf Aysal 
1 ~ 0.\ K 

Hilmi Durmaz 
\ ' .\.\ 

Danyal Akbel 
YO.ZGAD 

Ö. Lfıtfi Erzurumluoğ·lu 

YOZC:AD 

Orhan Dengiz 
r~ .\K 

Muslih Görentaş 

\ ' .\ .\ 

İhsan Aktürel 
YOZfL-\ D 

Nurnan Kurban 
YOZCJA]) 
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Haşim Tatlıoğ·lu 

)"()7,(i . \J) 

Suat Başol 

7,( )\'(: l ' l .ıl.\ 1\ 

Cemal Kıpçak 

7-< ı\ 1: l . L 1 >. \ 1\. 
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Ali Ünlüsoy 
YOZ( L\ 1 ı 

Necati Diken 
7-<>\'<:t . LI> .\1\ 

Nusret Kirişcioğ'lu 

7-o\'< a · ı.ı >.\1\. 

Sebati Ataman 
Z< J\'(i l . LlL\ 1\. 

Sabih Duralı 

ZO\'(il' l.l l. \1( 
1 

E dibe . Sayar 
7, () \'(i c ı. ı) .\ 1( 

Hüseyin Balık 

7-0:\(: l . Lll .\ 1\ 

Hakkı Hilalcı 

zo \' (il" L 1 >. \ 1\. 

Avni Yurdabayrak 
7-0\'(WiıllAI\: 



istifa ve vefat eden mebusler 

Kemal Atay 
i~T .\.\ n rı ı 

(istifa ettiğine daiı· olan 
ı; . V . 1954 tarihli takriri, 
Unı unıi Heyeti n :{O . VI . 
1 9!ı4 tarihli İııkadında okuıı 
ıııuştuı·.) 

İsmail Berkok 
1\ _\ Y ~ l ·: ı; i 

(lO . V . 1954 tarihinde 
Lnııdra'da vefat ettiğine 
dair olan Başvekalet tez
keresi, Unıunıi Heyetin 
~'l . V . 1954 taı·ihli İnika
rlıncla okunmuştur.) 



(B) Sayın Mebuslarm kısa tercümei halleri ve seçildikleri 
encüınenler 

Rıza. Çerçel (AFYON K.ARA.HİSAR) - Af
yıon Karahisar • 1916 . Huıkuık • .İngilizce - Sivil 
H81vacılı:k - Bekar . Devlet Havayolları Umuım 
Müdürü. [F . M:ünakalut, 1 - Münakalat w 
::\iuvakkat, 2 : 3 - Müııakalat enetimenierine se
ı;ilıniştİı'.] 

Arif Demirer (AFYON KARAHİSAR) -
Afyon Karahisar - ı909 • Huıkuk, Berlin ve Mü
ııi'h üniversitelerinde iktisaıt - Al, Fr. - Haıkuk ve 
İıkıtisat - E:v'li, 2 ç·ocufk- PTT. Umum Müdürü. 
[F - Bütçe, 1 - Büt~e ve Geçici, 2 - Bütçe endi
menlerine seçilmiştir. 2 : 3 . Münakalat Vekil
liğine tuyin edi'lmiştir.l 

Bıtkı Koraltan (AFYON KARAHİSAR) -
Divriği - 1909 - Huıkuk - Az Fransızca - Hukuk · 
Bekar - Üsküdaı· Asliye Ceza Hukimi. rF .. Zi
raat, 1 : 2 - Arznha'l, 3 - Adiiye ve Ge<:ici encü
nıenlerine sc<:ilıniştir.l 

Kemal Özçoban (AFYON KARAHİSAR) 
Afyon Karahisar • 1908 . H ukuk . Hukuık - Ev
li, 4 çocuk -Avukat. [F. 'I'cşki..Hitı Bsasiye ve 
Geçici, 1 : 3 - Teşkilatı E asiye rnciiınrıılerint' 
seçilmi~tir.] 

Saip Özer (AFYON KARAHiSAR.) - Is
tanbul - 1889 - Tıp . .F'r., Al. - Dr. Operatöl' ve 
Kadın Hastalıkları Mütclıassısı - Evli, 2 çocuk -
Ankara Yenişehir'dP Hususi Hastane sahibi. 
[1<'. : 2 - Haı'iciye Encürneninc seçilmiştir. 

:~ . l . 1956 tal'ihinde vefat et,nıiştiı·.] 

Osman Talu (AFYON KARAHİSAR ) -
S}mdıkh - 1914 - Bulmk- Aıt, Ji'ransızcD -Hukuk 
- Evli, ı ço'cuk - Balıkesir ve Çanakkale Bölge 
Muhakemat Müdürü. [F. : 1 - .Maliye. 2 · 'fa
liye Ye Ge('ici. :3 - Ma'liyı> enci.i.menlcrine seı-:il
nıiştiı·.ı 

H il.seyin Tiryakioğlu (AJ<'YOı' KARAHİ- , 
8A R) - 1 R86 - İdaeli - 'l'ica ret ve Belediye -
Evli , ) çocuk . Ticaret - D. P. AJ'.von Kaı·ahisaı· ı 
VWtJ('t İdare Heyeti Rüisi. l F. : l - Zil'aat. 
2 · 8 - Ar:;m hal P11<'Üınen1Prine şe~ilmi tir.l 

. 
·Murad Ali ttigen (AFYON KARAHiSAR) 

- r onya - 1898 - Hususi - İdare - ve lfaliy( -
Evli - Konya Hususi Muhasebe Evrak Kalemi 
Şefi. [1:<' - Bütçe, ı : 2 - Bütçe ve Geçici, 3 -
l3i.i.tr;c cncüını>nleıiııe seçilmiştir.] 

Gazi Yiğitba§ı (Al<'YON KARAHİSAR) -
Bolvaclin - 1898 - Rüştiye - 'l'icaret - Evli, 7 c:o
cuk - Ticaret - Bolvadİn D. P . Kaza İdare Heye
ti Reisi. [F. - Ticaret. 1 - ncaret ve Geçici, 
2 : 3 - Divanı Mnhasebat encüıueıılerine ser;il
ıniştir.] 

Kasım Küfrevi (AÖRI) - Bitlis - 1920 -
Oııivrrsite, Edebiyat Pa. - İngi'lizcc, Aı·apı:a Vl' 

Farsça - İslam Türk Mistisizmi - Evli, 1 çocuk -
İstanbul Üııiversitesi Edebiyat Fa. Dr . .ı-his. 
[F. - i\1aarif, ı - Bütçe, 2 : 3 - Manrif cneü
ınenler!ne seçilmiştir.] 

Halis Öztürk (AGRI) - Tutak - 1899 - İlk -
Çiftçilik - Kürtçe - Evli, 12 çocuk - Çiftçilik. 
[F. : 2 . Gümrü.k VI;! İnhisarlar, 3 - Gümrük ve 
İnhisarlar ve Geçici encümcnlerinc- seçilmiştir.] 

Nimet Sümer (AGRI) - Yan - 1900- Ecza
cı Okulu - F'ransızea - Bezacılık - Evli, 3 çocuk -
Eczacı - Ağrı D. P. Vilayet !dare Heyeti Reisi. 
[F. - S1hhat ve İçtimai Muavenct, ı - Sıhha!- Ye 

lçtimaı Muavenct, 2 : 3 - Sıhhat ve İı;:tiınai ~·fn-
avcnet enci.i.menlerine seçilm~tir.) · 

Celal Yardımcı (AGRI) - Doğn Beyazıt -
ı!) 1 t - Hukuk - Fransızca - Hukuk - Evli, 2 ço
cuk - İstanbul Barosunda Ayukat. [F. : 2 -
1faarif Vekilliğine, 2 : 3 - Devlet V ekilliğiııe 
tayin edilmiştir. ] 

Faruk Çöl (AMASYA) - Amasya - 1904 -
Sultani ve Kolej - Fransızca - Zirnat - Evli, 1 
<:ocuk - Çiftçilik - .A:masya D. P. Vilayet İdare 
Heyeti Reisi. [F. :ı - Ziraat, 2 - Ziraat ve 
GeGiei, '3 - Ziraaıt encüınenkrine ·e~ilmiştir.J 

Kemal Eren (AMASYA) - Amasya - 1910 
:::iiya~al Bilgiler - Fransızca - İdare - Evli, 3 
<"ocuk Vrvirköprü Kaymal~am1. fF - Dahi-
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liye, ı : 3 - Dahiliye ve Ge<;ici ı>neiimcnlcrine 

seç.i !miştir.] 

Harnit Koray (AMASYA ) - !stanbul - 1~99 
- Yüln;ck 'ricaı·C't ve İktisat - Maliye ve 1!ktisat 
- Fransızea - Evli, 4 çocuk - Emniyet Sandığı 
Uınum Müdürü. [F : 3 - Maliye Encüıinenine 
ı.;e~Hmiştir. J '1 

İbJ'llet Olgaç (Al\1ASYA) - Merzifon - 1914 
- Hukuk - lngiliızce - Hukuk - Ev:li, 1 «:!Oculı: -
Avukat. lF. - Adliye ı : 2 - Adiiye ve Ge~ici 
3 - Haridye encümenlerine seçilıniştir. 1 

Mustafa Zeren (AMASYA) - Erzuı11m- 1895 
- Hukuk - F'ransızca - Hukuk - Evli, 3 çoouk -
Avukat. [F. - DaıhiHyc, ] : 3 - Dahiliye ve Gc
r:i<'i cııcüııneıılcrine seçilmiştir. J 

Muhlis Bayramoğlu (.ıL rKARA) - Aııkaı·a 

- 1902 - İ~tanbul Tıp Fakültesi v.e Alınanya'da -
. \lnıanca, F'ran-sızca - Çocuk Hastahlilları Mü
telı~ısı - Doktoı· -, Beldit - Serbest H clkim. 
fF. - Bü:t~e, ı : 3 - Sıhhat ve İçt1mai l\ftuwenet 
<'nci.Lnıenlcrin~ seçilmiştir. ı 

Atıf Benderlioğlu (ANKARA) - A'kdağın a
rlenı - 1910 - Jlnknk - Az İP giliwe - Hu'kuk ve 
Belediyecilİ'k - Evli, 2 çocuk - Ankara Belediye 
Reisi. [F - Dahiliye ve Geçic-i, ı - Da:hiliye, 
2 - Dahiliye ve Gc~ici. 3 - Dwhiliye encümen
leı·ine scçilmiştiı-.) 

Ömer Bilen (ANKARA) - A va!lö-S · 1891 -
~f~derese Aı·ap~a. Farsc:a - Müdel'l'is · EvH, 7 
·oruk - Din İşleri Reisliği Gezid Vaiz vr Mü
fettişi. [F. : 1 - Meclis kütüphane, 2 : 3 - Ma · 
a.ri f encüımenlerine seGilmiştir.l 

Dağıstan Binerba.y (ANKAHA) - Bala -
1902 - Li ·e - Qi.ftr.i - Evli, .ı çocuk - ÇiftçHik. 
[F'. : 2 - Ziraat, 3 - Ziraat ve Gc~ici cnc:Litneıı · 

ı ei·e seçilmiştir.] 

Harndi Bulgurlu (ANKARA) - Ankara -
J 008 - Orta - 'J'i<•aret - Evli, 3 ~)Ocuk - Viliiyrt 
Umuııni Meclisi A1-ası. fF. - _Ticaret. 1 : 3 - 'ri 
en ret ve Geçici encÜ!ınenlerc sc~ilmi.~tir. 1 

Osman Şevki Çiçekdağ (ANKARA) - Çi
t•f'kdağ - 1899 -Hukuk- Hnln1k- Evli - Avukat. 
[ F' : 2 - AdJiye Vekilliğine tayin edilmiş, 2 - Teş. 

gsasiye Encüıneııinf' se(~Hınifı. 21 . VTT . 1.956 da. 
vf'fat etmiştir.1 

Rami.s Eren (ANKARA) - Nallıhan - 1907 
- Hukuk - Hukuk - Ev1i, 2 ~ocuk - Avukat. 
[ F. : 2 - Teşkilatı Esasiye, 3 - T·eşkilatı Esasiye 
Ye Geçici encümcnlcre seçilmiştir.] 

Muzaffer Ergüder (ANKAl{.A) - Buı11a -
1886 - H ar:b Akademisi - Almanca, Fransızca -
A~kcı·Iik - Evıli, ı çocıik - Emekli Orgeneral. 
[ I•'. : :3 - Milli Müıdafaa Eneümcnine se(lilıniştir.] 

Muhlis Ete (ANKARA) - İstanbul - 1904 -
l.;cipzig ve Berlin Yüksek Ticaret O. - Al., Fı·. 

ve biraz İng. - Evli, 2 çocll'k - 1kt. Dr. Pı·of. -
tkt. n İşletme - B'afiVC'kiUet Um. Mu. H ey. Azası. 
IF. ~ Bütçe, 1 - Ticaret, 2 : 3 - Bütçe ve Geçiri 
cncünımlerine seçilmiştir. J 

Mümta.; Faik Fenik (A. 1KARA) - İstan 
bul - 1904 - Hukuk ve İktisat - Fransızca • Mat
Imat - Evli, 1 ~ocuk - Zafer C·azetcsi Ba~uhar
rid. fF. : 3 - Hariciye Encümenine seçilmiştir. ı 

Abdullah Gedikoğ1u (ANKARA) - ı:\ııka. 

nt - lDU - Fransa'da Y. İktisat ve Ticaret O~ı 
h - Fr. - Evli, 2 çocuk - İkti. ve Tica. V. Te.~ . 
U. Md. Haportörn - D. P . Vilayet İdare Heyeti 

• Az ası. f F. : :1 - İktisat Encümenine scçilmiştil'. 1 

Zafer Gökçer (ANKARA) - İstanbul - 1911 -
Hukuk - Az Almanca - Hukuk - Evli, 5 çocuk -
Avukat - Ankara Belediye Meclisi Azası. f F. -
Adliye, l : 2 - Adliyc ve Geçici, 3 - Çalışınıı n' 
Geçici cnciimenlcre seçilmiştir.l 

Necnıi !nang (ANKARA ) - !stanbul -
1915- Alınanya'da Y. Makina Mühendisi - Fr., 
İng., AL - !n~aat Taahhüt İşleri - J<Jvli, 2 çocuh: -
D. P. Ankara Vilfiyct ldarc Heyeti Reisi. tF. -
Münakalat, ı - İktisat, 2- Ticaret ve Ore,i<'i. :J 
T icaret cncümenlcrine seçilmiştir.! 

Seyfi Kurtbek (ANKARA) - Gelibolu -
1905 - Ilarb Akademisi - Almanca, Fransızca vı· 

İngi!i?.ce - Askerlik - Bek~r - K H. U . Milli Se
ferb<'rlik Dairesi Reisi. [F. : 3 - Mill1 Müdafaa 
ı•:ncümcnine sec:ilmhıtir.l 

Şeref Kamil Mengü (ANKARA) - İstaıı 
bul - 1913 - Hukuk - Fransızca - Hukuk - Evli -
Avukat - Türkiye Eınlak Kredi Bankası İda ı'(' 
Meclisi Reisi. [F. : 1 - BütGe, 2- Dahili.vC' eıwii 

lll<.'lllcrine st:\çilmi5tir. 
1!l . ITT . 1!l5fı tarihinelP \'('fat ('tıııiıjtir.l 
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Talat Vasfi Öz (ANKARA) - Ankara -

1902 - !stanbul Tıp Fakültesi - Almanca - Evli, 
3 çocuk - lntaniye ve Baktcriyoloji Mütchassısı -
I:Iukuk Fakültesi Adli Tıp Öğretmeni. IF. : 

:3 - Sılıhat ve 1çtimai .M:uaYenct ~..:nci.imeni Reis
liğine ı:ıeçilmiştir.] 

Fuad Seyhun (ANKARA) - Uımnköpı·ü -
1916 - İstanbul Üni. Eczaeı Okulu - Almanca, 
fi'ransızca - Eczacılık - Evli, 1 çocuk - Kırıkka

, lo'de Eczacı. fF. : :3- Çalışma ~;ncünıenine ı-w

<:ilıniştir. J 

Mümtaz Tarhan (ANKARA) - lıstaıılıul -
19Q7 - Hukuk - Fransızca - .Maliye ve Hukuk -
~jvli, ~ ı_:ocuk - Divanı l\fuhasebat l{eiı;i. [1<'.
Bütçe, 1 -Maliye ve Geçici, 2 -Maliye encümcıı
lerine se0ilmiş, 2 :3- Çalışma Vekilliğiıh· tayin 
Pdilıniştir.] 

Aliye Coşkun (Temuçin) (ANKARA) 
l •'u~a - L916 - Ankara Kız Meslek Öğ. O. - :\laa
l'i 1' - Reldi 1' - Ankaı·a Kız 'l'ekııik Öğı·etmcu Olw-
1 ~~ :\I üdürü ve Çiçek Öğı·ctnwni. lF - i\'[aa11 f ,.( . . 
ge~ici, 1 - Maari.f, 2 : :~ - Maarif ve (lc<.ıici em·i.i-
ıııt>nlcrinc scçilıniııtir. ı 

Hazım Türegiin (ANKAR.A ) - H.aııbul -
[,;j!)-1 - Hukul< - l<'ransızca - Hukuk - I~vli. 2 <:U
cuk - Devl,et Şftrası Reisi. [ F. : :; - 'l\•t:Jkil fıt ı 

l~saıo.ıiye Encümcninr sc~ilıniştiı·.ı 

Fuad Zincirkıran (ANKARA) - tstanlıul -
1897- Y . .Mühendis - Almanya'da Kal'lsrulıc 'l'..~k
ııik Üniversite ·i hışaat ~uıbcı-;i - ı\1., !i'r .. tııg . -
l~vli, 1 çocuk - ~li.iıuukalat V. :\lüstcşan. 1 l<'. · 
~lüııakalat, 1 - ;\Ii.inakalftt. vı' Gec;:ici. 2 : :ı - ~lii 
ııakalat. cnciiıneıılcl'iııe scı~ilmişt4e.l 

Kenan Akmanlar (AN'l'A INA) - lzıuiı· -
1.903 - Yük;,ek lk. ve Ticaret - l <'ı·aıısızea ve Az 
tngilizce - 1ktil)u.1 - gvli, 2 c;:ocuk . tlctisat ve 'l' i
caııct V ckaleti Tetık;ik Hey{lti ~lütchn.ssısı. jl". -
Btit~e. 1 : :ı - Biitı~c n Cic<.ıici cııciimcnlcri.ııe "l'

P,ilmıişt.ir.} 

Fatin Dalaman (AN'l'ALYA) - Antalya -
Hl09 - Istanbul Tıp Faıkültcsi - Fnını;ızca - Da
hili Haı-;ta]ııldar ıUiite. - Evli, ;~ ı::ocuk - Ucrralı
paşn. Hastanesi Dahili Hastabklaı· i\fi.itehassısı. 
Jl•'. : 3 - Sılıhat w 1ı~tiınai Muaveııct gnci.iınr.ıi
ıw scı.:ilınişti·r. J 

Enver Karan (A:-.I'l'AI.YA ) btaıılml- !"'!l.f 

- Tıp · Fransızca - Adli ve Ruhi Tababet - Evli, 1 
ı~.ocuk - Adli 'l'ıp. U. }ld. )1uavini. [F. - Adl~yc 
ve Ge~ici, .1 - Adliyc, 2 - )1ecJ.is Kütüphnnf' cn
ei.iıııcnleıine seçilnıi§tiı·. 

2 . VI . 19!>6 tal'ihindc vefa,t et.mi~bir.l 

Attila Konuk (ANTALYA) - Antalya- 19'2:l 
- 'l'clmik Ünivcı-sitr - Almanca, Az lngiJ.izcP. -
İnşaat .\Iiihcııclisi - Bekal'- Ticaı·et ve Ç:it:tc;:ilih -
Belediye .\1 c eli. i Aza:>ı. 1 F. - Nafıa .tinciiııncııi
ııe, ı : :ı - l{iyas(•t ninını Ki\tiplriğiııe -;rı:ilmi~

tiı·.j 

Asım Okur (ANTALYA) - Uiindoğıını:~ -
ınıı - Tııı Fakültl'si- Franı;ızcu.- Doktor. r;,-ıi , 

:ı \:uı:uk- Neı·bcı-;t Hekim ve (1f.tı,:i [1•'. :B- )fü
ımkaliı t ı•:ııcüıncıı iııc sc~Hmiştir.] 

Burhanettin Onat (ANTALYA) -- Rudus -
ıtı9+ ~ Tıp - 8vli. ı ı.:ocuk - Opeı•otöı· - Güzel 
~anatlaı· - t;eı'bl'St He1<im. ll,'. : l - !-lıhlınt \'t.' 

İ<:timai :\Iuavenct Encünıcııinc · cı_\İlıuiıı. 24. 1 . 
1953 tt• bu cııcümcnden istifa etmiş, ~ - :-4ı'hlwt 

n• t ı:tiıııal .\1naınııct, :3 - Hariei.vr n Oe<~iei 
l'lll'tiııH•nlcı·p scı:ilmiştiı·. ı 

Ahmet Tekelioğlu (A~1'AlJ YA) - Aıı taly<.! -
1907 - Lise - Dul. l ı;ocuk - Ziraat ve Tica!'(•t -
{)ift.cyj. D. P. Yilayet İdare Heyeti Hc+,i. 

' !1•'. : ~1 - Ziraat })nci.iıııeııiıw sc~tlıııişlir.] 

Ahmet Tokuş (/\~TALYA) - ..Alanya- HWl 
- Y. :\Iii'heııdis Ok. · Fraıısı•z <•a, İngilizce E.-Ji, 
:Z <;veu:k - Y . .\lühcııdis - Kaı·ayullan U: :\Id .. i 
m~i qöıge lıı~aat Yiik!--ck ~Ii.i:hcmlisi. lF· : 1 -
Bilt<:c. :2 - Büi.~e Vl' Oe(:ici. ;; - Haı-ieiyl' rııe:i

ıııenlcı·iııc sc<;ilıniştiı·.J 

Necati Çelim (AYDIN)- ,\ydın - ınuu

Tıp - Fransızca. .\ lnıaııca - Xisaiye }Hitc'h:l))
sısı - 1~\r Ji. 1 ~ueuk - 8cı~best Hek.iın . [F. : :) -
Çalı§ına T~ncünıeııine se<:ilmi!!'tir.l 

Namık Gedik (AYDIN ) -istanbul- 1911-
Tıp - 1•1ı·ansızca. - Evli, 2 <_.IOCt~k - Da·hili llastil
llklal' :\Hi.i.e., Ilaydaı•paşa uıııunc H astaııe-<i 

Vcl'cın Pın iyonuncla ~fü•tt•hassıs. [1•'. : ı - D:ı
hiliyc V Pkilliğiııe ta.yin ellillın_iş, :! : :ı - TcŞ'ki

lab Esa~iye Encümcııie se~ilıniş, 3~. XII . 19~6 
tnrilıi.ıule .v~rıid€-ıı Da h Hi .ve V elki lliğ'iııt· t.1yiıı 

edHıniştiı·. ı 

Nail Geveci (. \.YD[.l\i ) -- Bafı·a- l!lll - lTıı 

ktık-Hukuk- 1•1\·li. ~ ı~o('tıl\- ,\vul\at. IF.~ 
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.\,.dliye, ı : ;J - Adliyı> \"P Ge()İ<·i cııci.inıenleriııc 

ı-;e()ilıniştir.J 

Nihat İyriboz ( A YDI~ ı :::>elfmik - 1 H!J;J -
Y. Halkalı Ziraat - Almanca - ~(jbata1 hastalık

ları - Evili, ;3 ıjocuik - İzmir Bornova Ziraat Mü
ı:adclc Ensti'tüs'Ü Yl:iülüı1.i. lJ<'. : 1 - Meclis Kü
tiipane, 2 - tktisat, :~ - iktisat \'C Oe<::ci eıt
l'ilmcnlerine scçilnıiştir.J 

Etem Menderes (AYDlN ) - lzmil' - 1~99 -
ll u'ktı k - Evli, 1 (:ocuk - .Hu:Jnı'k - Avukat - D. 
P. ViHl.yet İdare Heyeti Reisi. ı F. : J - Milli 
.\lüdafaa, 2 - Dahiliye. :1 - Nafıa Vckillikleri
ne Hiyin edilmiştiı·.ı 

A. Baki Ökdem (AYDIN) - Draına - 1915 
- Tıp - f•,ı·ansızcıı - Evli, 2 çocuk - Serbest Dok
tor - D. P. Röke Kaza İdare Heyeti Reisi. [I!'. : 
:~ - ~ıhhat w İ<:timai l\fuavenet Enriimeninr sr
~:ilıııiııtiı· .; 

Zühtü Uray (AYDIN ) - İstanıbul - 1901 -
ll nk nk - İtalyaıl<'a, L•'raıısızf•a, İngilizce - Hu
kuk, iktisat ve Baıı'lmcılık - Evli - İstanbul 'l'i
ı·aı·et Borsası Kontı•ol Müdürii. W. : :~ - Ri.H-
1:( l~ıı etimenine srGilmiştir.! 

Cevat Ulkü (AYDIN) - Gazze - 1913 - Hu
kuk - Evli, 4 GOCtık - Aydın Belediye Rrisi. 
.\n ık at. 1 F'. - Ad liye, 1 : 2 - Ad liye w Oe<:ici, 
:ı Adliyr enci.imrnlel'inc se<:Hmiştir.! 

Vacid Asena (RALH<ESİR) - İstanbul 
lh9..J- - Huknk - I•'ransızca - Evli, 2 çocuk.- Ilu 
lmk - .\ vuılmt. fF. : 1 - Ad liye, 2 : 3 - Adiiye 
1'<' Hc~ü·i encünıcnlcı·in<> scc:ifmiştir.j 

Esat Budakoğlu (BALIKI'}S!R) - Balıkesir 

Hl11- Hukuk- Evli, 1 çocuk- Hukuk- Avukat. 
l l•'. : 2 - 'l'. R l\1. l\L Reisvekilliğine sef;ilmiş, 2 
:ı - Ziraat V ~ldlliğine tiiyiıı <•dilmiştil'.! 

Mekki Said Esen (BALlKESİR) - }lekkt> 
L90a - Edcıbiyat Fakültesi - Fransızca - Gaze

tecilik - Evli - ı\nkara Gazeteciler ('eıniyeti 

ııeisi. IF. - Maarif ve GeQici, ı : 3 - Meclis 
Kiitiiphanesi eıwiimenlerine se<:ilnıiştir.j 

Enver Güreli (BALIKE~İR) - Bıwhaniyı· -
IDI-l- - 'iyasal Bilgiler·- Fransızca- Evli, 1 çu
ı·uk - !ıktisadi lşlel' - Top. Jiah. Ofisi İstanibul 
Böl . ~frl . ve Ti~aı·<>t O. ltınnın Md. Vekili rF'. 

: ı '!'icaret, 2 - Ticaret H' fleçici, :~ - Tiı·aref 

eııei.i m<'n tel'ine seGH miştir. j 

Mücteba Iştın (BALIKESİR ) - Balıkeııiı· -
1917 - Hu'kuk - Hu·kuk . Evli, l çocuk - Avukat. 
IJalıkesiı- O. P. Vilayet l.dar<> Heyeti ve Dainı1 • 
!~ ncümen Az ası. ı F. - Müna'kalat, 1 '- 1\Ti.hıa'ka-
lftt ve Geçici, 2 : :3 - ·Münn:kalat enci.imcnlC'I'iıw 
:>f'<:ilıniştir. J 

Halil İmre (RAJ~m:.ESİR ) - IJandıt'lıırı -
1907 - ~iyasal Bilgiler - Fransızca - lkÜsa11 vr 
Maliyr - Evli, 1 ~ocuk . Ziraat Bankası .Eskişc
hiı· Şubesi ~Iüdüı·ü. fF : ~ - Hütc:e Enciiıneııi
ıı e s<><:ilınişti r .1 

Arif Kalıpsızoğlu (IBALIKESİH ) - Kaııcli 

yc - l!H8 - Lise - Rumca- Çiftı;:i - Evli - Çift<:i
lik. l F<'. : ı - MünakaHit, 2 - Müuakalat ve 
Oe<:ici. :1 - Miinakalat rncüınenlerine seçihnifi
tiı·.ı 

Ahmet Karagür (BALIKB~İR) - ;-,ıııdıl'
gı - 1920 - Tıp - Almanca, Fraruıızca - Akciğcl' 
V t>reııı Cenalıisi - B ek ar - Heı(best Doktoı·. [ F. 
- Arzuhal, 1 : 3 - Sıhhat ve 1Gtimai Muavcnct 
encümenlerine seçilmiştir.] (26. IX. 1!.157 de 
vefat etmiştir.) 

Ahmet Kocabıyıkoğlu (BALIKESİR) - Ba
lı'kesü - 1904 - Rüştiye - Çift<:i - Evli, 2 <~ocuk -
Çift<:i 1 f•'. : 1 - Kii't11phane Rncümeni ve 'r. B. 
M . . M. 1daı·e Anıil'liğine, 2 : ~ - '1'. n. M. ~1. İfla 
ı·t• Am i l'liğiM seçilmiştir.! 

Ya'hya Pelvan (BALIKE~İR) - Oöııeıı -
l 910 - Edc'biyat Fakiiltf'si - Fransızca - Bekfı ı· -
Tadh - Öğı·etnıeııUk - Manisa. r~isesi Tal'ih Öğ
rPtıncııi. [ F. · Maarif ve Ge~i<'i, ı : 2 Maaıif. 
~ - ~laaı·if VC' Ger:ici C'nciimenlC'ı'e sc~ilıniştir . l 

M. Haluk Timurtaş (BALJKE~lR) - Kilis 
- ı!) HJ - Siyasal Bilgileı·, Amerika 'da İktisat -
tng-ilizr·e, f<'ı·ansızca - İktisat - ~~vli . İktiı-ıat vr 
Ticaret Vokaleti İç Ticaret Uınuın ~Id. lü'k Mi.i
~avırı. fF. : 1 - Biitçe, 2- Bütç<• ve Geçici, 3 -
Rütc;<' eneümenleıine seçilmiştir.! 

Muharrem Tunçay (B.AI~TKERİR ) - Pr<·

vezc - 1913 - Tıp - Fransızca ve Yunanca - Dolk
toı· - Evli. 1 <_:ocuk - Edremit 'tc Rerbcst Dol~

toı · . 1 V. : J Sıhlhat ve lı::tiınai .Muavenct, 2 -
(fthnrük ve !nhisarlaı·, 3 - Sı'hlhat. ve t c,tima i 
\hırl''rnet eııcüınen]el'ine "ler,ilmi~tir.l 
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Sırn Yıı·calı (HALlKE:-:>lR) - l3alıkesil' -

19Hl - Hukuk - Fransızca - Hukuk ve İktisat -
T.;vli, 2 çocuk - Fabrikatör - D. P. Vilayet İdare 
Heyeti Reisi. [F. : 3- Bütçe ve Geçici encii
mrnlerine sr~ilmi~tir.l 

Sıtkı Yırcalı (BALIKESİR) Balıkesiı· -
1908 - İstanbul ve Paris Hukuku - Fransızea -
Maliye vr Hukuk - Hukuk Doktoru - Evli, 2 ço
cuk - Avukat ve D. P. Umumi İdare Heyeti A. 
l F. : 1 - İktisat ve Tio'aret, 2 - lktisat ve Ticaret 
ve Büt<~e, 3 - HariciyP encümenlerine seGilmiştir.l 

İsmail Selçuk Çakıroğlu (BİLECİK) -
Bozüyük - 1921 - Orman ve Hukuk. Fransızca -
Orman ve Hukuk - Evli, 1 ~ocuk - İstanbul Or
man İşletmesi Md. lüğü Avukatı ve Dava Ser
visi Şefi. [F.- Ziraat, ı. Ziraat ve Ge~iei, 2 : 3-
ı iraat encümcnlerine seçilmiştir. 1 

Şevki Hasırcı (BİLECİK) - Nazilli . L919 -
Lise· Fransızca - Evli, 4 çocuk . Ticaret . Zirai 
Donatım Kurulu Temsilciliği ve Nazilli D. P. 
Kaza İdare Heyeti Reisi. F. - Divanı Muhase
bat ve Geçici, 1 :3- Divanı Muhasebat encümen
lerin<' seı;:ilmiştir. 1 

Talat Oran (BİLECİK) - Gölpazarı - 19J 6 -
'I'ıp - Fr. YC İng. - Dahili Hastalıklar, Verem 
Mütehassısı - Evli, ı çocuk - Heybeliada Sana
toryumu Dahil\ Hastalıklar Miitehassısı [F. : 
1 - Sıhhat ve lçtiınai Muavcnet, 2- Sıhhat ve 1 ~
tiınai M.uavenet ve Geçici. 3- Sıhhat Y<' lı::timai 
:\tl navenet encümcnlerine seçilmiştir. J 

Yümnü Urasin (BİLECİI<) - Elazığ . 189~ · 
llarb Akademisi - Fransızca, Almanca ve İngi
lizce - Askerlik - Evli, 1 GOcuk - E. H. U. Hare
kfıt Dairesi Reisi. fF. : 3- Miinakalat Encümc
n ine seçilmiştir. ı 

Necati Aras (BİNGÖL) - Kiği - 1909 - Hu
kuk - Evli. 4 ~ocuk - Malatya Ceza Hakimi. 
[ F. - Adliyc. l : 2 - ArzuhaL 3 - Adiiye w Oe~ici 
enci.iın<:'nlere Sl?~ilmiştir.] 

Sait Göker (BİNGÖL) - HcnG- L91 J ·lll< · 
Çift~ilik ve Mi.Haahhitlik - Evli, 6 çocuk - Tiea
ı·et, Bingöl D. P. Vilayet ldare Heyeti Reisi. 
[ F. : 3- Ziıfat En<'Ümeııine seçilmiştir.\ · 

Ekrem Yıldız (BİNGÖL) - Kiği- Hlll - Li
se. V eterine ı· Fakültesi S . 2 - ::\!aliye - Evli. 2 

çocuk Ha~vekalei Levazım Nlüdürlüğü ~efi. · 
[1<' . : 3- Çalışına Enci:iıneniııe seçilmiştir.] 

Nusrettin Barut (BlTLİS) - Bitlis - 190?. 
Lise - İdare - Kürtçe - Evli, 5 GOcuk - Çukur 

· N ahiyesi Müdürü. [F. : 1- Münakalat, 2. Mü
nakaliit ve Geçici, 3 - Münakalat encümenlerin<> 
seı::ilmiştir.l 

Selahattin İnan (BİTLİS) - Hizan -
Hususi - Ziraat . Evli, 5 çocuk - Çiftçi. 
3 · Münakalat Encümenine seçilmiştir. ı 

1887 -
[F. : 

Rl§at Akşemsettinoğlu (BOLU) - Göynük -
1911 · Hukuk - Fransızca - İdare, Ticaret - Evli, 
!3 ı::ocuk -D. P . Vilayet İdare Heyeti Azası 
[F. : 1 - Divam Muhasebat, 2. Ziraat ve Geçici. 
3 · Dahiliye ve Geçici encümenlerine seçilmiştir. ı 

Selahat t in Baysal (BOLU} - Mudurnu -
1916 - l\Ialiye Meslek Okulu . Maliye ve Ziraat 
- gvli, !3 GOcuk - M:udurnu Belediye Reisi. [.I<' .. 
)laliyc, 1 : 3 - Maliye ve Geçici cncümeulerine 
sr~ilmiştir. ] ' 

Fahri Belen (BOLU) -Bolu - 1892 - Harb 
Akademisi - Fı·ansızca - Askerİik . Evli 2 c•ocuK ' . 

· - Kolordu Kumandanı Korgrl.. [ F : 1 - Milli 
1\fi.idafaa Enci.iınenine sc~ilmiştir.l 

Sabri Çonkar (BOLC) - Cteredc- 191~. \'. 
Ziraat Enstitüsü - Ziraat. Ticaret - Bckar . . Bo-

. lu Nnıai Kalkmma. '1'. A. Şt. İkinci Reisi. fF : 
ı - Oüınrük ve 1nhisarlar, 2 - Gümrük "~' l nhi
sal'laı· ve Geı::ici, 3 - Gümriik ve 1nhisarlar encü
ın<'nlrrinr S<'<:İlmiştir.j 

Mitha-t Dayıoğlu (BOLU) - Gerede . 1888 
- 1lk - Ziraat ve Ticaret -Evli, 1 çocuk ? 'l'i1ccar. 
W : 1 - Ziraat. 2 : !{ - Arzuhal encümenlerine se
<:ilınişti ı·.] 

İhsan Gülez (BOLU) - Bolu - L9ı9 - Hu
kuk - Almanca - gvli - Avukat. [F : ;~ '1': B. 
:\1. Riyasrt Divam Katipli~inr src:ilmişti"., 

Ahmet Hatı {BOLU) - Düzcc . L895 - lstaıı 
bul ~anayi Mektebi - Rusc:a, Almanca, Fransız
ra - ..\1 akine ve inşaat - Evli, ı ı:: ocuk - .Mti.taah
•hiL fF : Arzu'hal. L : 3 - Divanı Muhaselbat 
Encümeni<ne seı::i1miştir.l 

Lu:tfi Oğultürk (BOLU) Ankara , 1904 . 
Tıp - Alman<•a, Fı·nnsızca - Dahili Has . 1hklaı· 



:\lüh,lıa~ısır.n - gvJi. ;{ ~oettk - İstanbul Hl'icdiyP 
fıeis 1Iua.vini. [ F - Dahilyc, J : 2 - Sıhh.at ve 
tr;timai Muavenet ve Geı:ici, ::ı - Sıhhat vı · [~ti
mai Muav<'nct meiimcnlcrin<' se~ilmiştiı·.! 

Fethi Çelikbaş (BURDUit) - Burduı- I !H~ 

- Hukuk ve İktisat - .F'ra.nsızca - İktisat, .M aliyf' 
ve Siyasi tıimler - Pı·ofesöı· - gv)i, 2 çoctık - Si
yasal Bilgiler· Fakültesi Dekanı. W : ı lşlct

mt>ler, 2 : 3 - Iktisat encümcıılcrin<' scçilnıiştir. 1 

Hüseyin Çimen (BURDUH.) - Ye~ilowt- 190!) 
- İlk - T icaret ve Ziraat. - Evli, 2 çocuk - Çiftçi 
ve Tüccar. [F"- Ziraat, 1 - Ziraat Vf' Cierıic- '2 : 
3- Ziraat cncümenleıine seı;:ilmiştı·.] 

Behçet Ka.ya.a.lp (Btll'dur) __, Burduı · i 1921 
- Hukuk -Az Fı·ansızca - IIulmk - Evli. ı ı:ocuk 
- Avukat. [F- Adliye. ı : 2- A<lly<' ve Ucı:il'i, 

:~ - Adli e enciimenlerine se(ıilmiştir.l 

Mehmet Özbey (BlTRJH.JR) - 'l'dcnni - wmı 
- Y iikı-ı<'k tl azi 'rerbiye - Almanca, az f''ran~;ızca -
11aarif- Evli- .Bcfl.en 'l'r.rbiyesi Jzmiı- Böhı;t :\Iü
düı·ii. f1"- l\Iaarif vo Ge~ici, ı : :] - :\f:ıaıif en
(·Ünıenl<'rinc sc~ilmiştiı·.ı 

Raif Aybar (l3URSA ) - Kaı·aeabey 1915 
:Siyasal Bilgiler ve Hukuk - Az Fı·anı;ızc [• - I<~v

li, 2 <ıocuk - Avukat. [P : ı - Teşkilat : J~sasi

.ve. 2 -Çalışma, :1 - 'l'eşkilatı Esasiyr enf'ii . •ıenlr 

rine se~ilmştiı·. j 

Sabahattin Çıracıoğlu ( ı.m IıS.A ) - tst a ıı 
bul - 1918 - Iluıkuk - Hukuk - Evli, 2 <:ocul; -
~\.vukn.t. 1 F' : 1 - Çahşınıı. EnC'il•nırıı inr src:ilıniij 

tir.] 

Selim Ragıp Emeç (HUR~.\. ) - lstaııhul -
1899 · Galatasaray Lisesi ve Hnlmi< . J•'rnmıızea -
8\·li, 4 <:o<·uk- :\fatbuat - Sonposta cıazetesi Baş 
muharriıi fP : 3 - }Jerlis KütüphanPRi l~lH·ii

ıııeninr- seı:Hıniştıir.] 

Muhlis Erdener (BUI~SA ) - EPztıntııı - IH!l4 

- Haı•h Oknh1 - Alınanra, Jı'ransı?.cn, İngiliz<·<· . 
Tic:.wct \"C Askerlik - l~vli, l ~o<• u k . 'T'iieea :· . 
tı;tantml Umumi :\Iccljfıi Aıası. [F. . Ti<•aı·r>t. 

_ 1 : 2 - Tical'ct vr fl.e~iri. :} - Tirarrt rııriiııırnl<'· 

r·i rıt' sc~il nıiıı ti ı·.j 

Müfit Erkuyumcu ( BUR~A ) BaJıkf'si r -
1908 - Hukuk - Hukuk - Evli, 2 çocuk - ls tan h u 1 
İkinci Ticaret ..\iahkcmcsi R~isi . 1 F. - . \ clliyı•. 

ı : 2 . Teşkilatı gsnRiy<·. :) - .\dli ,,,,. ı'ıJ<'i\ııwıılı· d

ıır sec:11miş1:Jir.l 

Agah Erozan .(BURSA) - :\ludanya - HJI(ı 

Hukuk - F'ı·ansızca - Marr - Evli, 2 c:oeuk - Tı•
kirdağ Vali l\1uavini. [P. - Dahiliye ve Gc~i0i, 
1 : 2 - lVIeclis Hcsaplaı·ını 're.tkik enciimcn lcrinc, 
2 : ~ - 1'. H. M:. M. Ri'i svcki1Jriğinr seçilmi!5tiı·. 1 

Sadettin Karacabey (BURSA) - Bursa -
J!)O~~ - Ziraaıt Ok - A7. halyaııca - Zirawt - Rvli. 
2 çoenk - Ziraat, Tohum ve Koza 'fliccıırı. fF' : 
1 - Ziraat, 2 : 3 . Ziraaıt ve fle~iei rneümenlHiıır 
sr<;Hmiştiı·.] 

Hulfuıi Köymen (BURSA ) - istanbul - 1391 
- Hukuık - F'ransızca - Hukurk - Evli, 2 ~ocuk -
Avukat, D. P. Umumi İdare Heyeti Azası. fP. -
Hariciye ve Geçici. 1 : 2 - Hadciye, 3 - Biit<:<' vıı 
fll'<:iri <'nriinıcn lcı-inr scçilmiştiı·.l 

İbrahim Öktem (BURRA) - Kal'amaıı - 1!)04 
- l'ırı - 1-'raııf.!tzca , A..: İngilizce - Opcr:ı.töı· - Du l, 
1 ı:o<·tık - nnrs:ı Hastanesi Ba:ıhckiıni \ 'C Opr ı·;ı

tiil'ii. 1 F-' : :3 - Rılıh:ıt v<· İ <:tiın ııi }fnav<'nrt Eıı 
rliııırniıır> srı:ilmi>ri"iı-.] 

HalukŞnman (lHJH~.A ) - tstaııbul . JDll 
Siyasııl Tiıilg-il<;ı· - Fransızca. a7. 1ngilizcc - Ba ıı 
kacılık - Evli, 1 ı:ornk - Yapı \'f' Tür<li Bankası 
BUI'sa Şubesi Md. 1 l•'. - Tlcaı·rt , 1 - 'Ncarc1 'r 
Ocçici, 2 · 'l'icarot, 3 . 'l'iC"arPt. \'<' Ocı:iri cneiimı'n-
lPı-iıH• seçi lmiştir·.] •ı 

Kenan Yılmaz (BUHSA ) - t-:ı·dıwaıı - 1900 -
Hukul' - :\1uliyc - .Almanca, Pransızcn - Evli, :{ 
ı:ocnk- l\filll :\füctafaa Vckaletıi Müst€şarı. [F . 
Bütı:c, 1 : !"! - 1'~kiHHı gf.!ıısiyc enci.imenleriıw 
SI'<: İJınişti t·.ı 

Ali F\lrruh Yücel (BURSA) - EskicunPt -
1901 - .\f uallim Mektebi . Az Bulgarca - Maa ı if 
' 'r 'rica1'<'1 - l•:vli. l c:ocuk - 'I'üccar - Buı·sa Belc
diyt' Rci~i. 1 F'. - Nafıa, ı : 3 - Nafııı. ve fie<:ici 
ı' tJI'ilınrnlı·ı·iııe fıC~ilm iştiı-'.1 

Baba Cemal Zağra (BURSA) - Eskizağı .. ı -
1894 - f)i sP - Ticaı·pt - Evlri, 2 çocuık - Tüccar. 
1 i" : J - 'Ncar·et, 2 - Ticaret ve fle<:iei. ::l - Tir:ır-<'1 
ı·ıH'iinıenlm·inc seçilmişti ı ·.) 

N. Fuad. Alpkartal (ÇA!';AJmlLB) İs -
taıılml - 1904 - H:ıııb Akadoınisi, Fransa'da - I•'r.. 
1ıı p: .. Al. - Askerliok ,.e Divlomasi. Dul, 1 ı;:ornk. 
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fUyaseti Cuınhuı· Ba§ya.vf'ıi. fF : :ı - IT:ıririyr 
I<Jnciiıneninc ·e~ilmiştir. J 

Bedi Enüstün (ÇANAKKALE) - lştip -
1908 - Y. Mühendis Ok. • ingilizce ve Fransız<ıa · 
Nafıa ve Sosyal !şler . Evli, 2 çocuk - Nafıa V<~
kaletindc Y. Mühendis. [F : ~ . Harici~ En
eiimenine seçilmiştir.] 

Eınin Kalafat (ÇANAIG\ALE) - Selimik -
1 !102 - 8iyasal Bilgiler - Fransızca - M: aliye n' 
lktism . Bvli, 2 çocuk . Maliye V<e~kaleti Ba§mü
fettişi. [P : 2 - G-ii.mri1·k ve !nlıisarlar Veldlliğ'i, 
2 : ::ı . Drvle.t Ve'kHHğtine tayin edilmiştir.] 

Safaeddin Karanakçı (ÇANA.K.KALl~) _ .. 
lstan'bnl - 1904 . Bükreş ve İstanlml Hukuk Fıı· 
kli.1. - Rlomene€, Fransızca, İngilizce . İdare -
Evli, 1 ~ocuk - Maraş Valisi [F. - Dahiliye. 
l : 2 . DaıhiQ~ye ve Ger,ir.L 0 - Maarif €ncümen
]('rine seçilmi.ştir.l 

İhsan Karasioğlu ( ('AXAKLH.ıE \ - Hig-ıı · 
ı !)l.J . f,i;ı<' . Fransızca. l ııgiHırr · ?.i l'aa t · 

gvli, ~ (.'!OCUk - Çif.t-4.~-i ve 'riiccaı·. 1 F. : :{ - ~rii
ııak:ıliıt I·~nrümrnhır seı;:ilntiŞtiı·.] 

Servet Sezgin (ÇANAKKALE ) - Bitlis -
ı 9Hl - Hukuk - l<'r-an<Sızca . Bvli, ı ~octı:k - Ad
liye MiHct..tişi. [F' .. A.dliye, ı - .Adliyc ve (}e
ı;:ici, 2 · Adliye, ;~ - Adli:vr V'f' Grı;:i<'i rnrüm<'r.
lt:>l'inr se<:ilmjştjr.l 

Nuri Togay (ÇANAKKALE) - Biga . 1915 
· ~\nkara Gaz~ •rerbiyl' Enstitüsü - Al., Fr. · 
\Iaaı-if . J'}vli, 2 c_:ocnk - Ankara Bıfk~k '!'eknik 
Öğr<'tırten O'knlu Ba'şmuıw·ini. [F. : 1 - )Iaa
ı•if, 2 - Maarif w Geçici, ~ - 1\Iaaı·if rıı<'iinıen

lrrine scçilmiş't ir.1 

Fatin RÜştü Zorlu (ÇANAKKALg) - lfı
tanıliul . 1910 · Cenevre H. 1~'. ve Paris Si. nim
ler O. ve Y. lliınlcı· Be.ynelmilc1 Ens. - l•'r., Jııg-. 
. Dip .. lin., Iktisadi Mall İş .. Evli, 1 ç-ocr(k · 
B. Elçi, N'ıılo nezdinde Dai1ni D. lF'. : J - DcY· 
Jet Ve~dli ve Başvdldi Yardımcılığına, 2 - DH
Ict VckHi ve Hariclye VdkH Vcjkilliğinr tayin 
edilmiş, 3 - Dütçe Encümep.inf> Sf>0ilmiıı. :1 

Drvlet Ve'kili tuyin rclilıniştir.1 

Tahir Akman (ÇANKIR l ) Kurşunltı · 
l916 . Siyasal Bilgiler . !dare . Evli, 2 çocuk · 
Geınliik Kaymakarm. [F. : 1 - Aı·zu'hal, 2 : 3 -
Dahiliye ve Geçici encünıenlerine seçilmişıtir.l 

İbrahim Aydın {ÇANKIRI) -- Il gaz . lHUH 
Dit ve Tari'lı . Coğı·afya Fakültesi - PralllSıı;ca . 
:\[narif . Evli, 2 ı:.ocuk · Ka'S:tamonu ~{aarif Mii
diit·ii. [I<' .. Arzn'hal 1 : 2 - Maari.f, 3 . Maarif 
ve Geı;ici eneiimenlere seçilmiştir.l 

Celal Boynuk ( ÇAKKIRI) - 1staııbu' . 
1911 . Huktl!'k . Hı~kuk - Ev1i, 2 çocnk - Avuikat. 
[}, .. Adliye, 1 . AdH3ne ve Geçici, 2 - Ad'Hyc, 
8 - Adiiye V<' Gc~ici rncümenlerine seçilmiştir ] 

Kenan Çığman (ÇANKIRI) - Çankı·rı . 
1906 - Tıp . Fransızca - Dahili Hastalıklaı· Mi.i
tchassısı - Evli , 4 çocuk - Devl1et Havayo11aıı. 

An'kara :Meıikez Hekiıni. [F. - Sıhha:t ve 1çıti
ınai :\fnavrmt. 1 : 3 - Sıhihat ve !çtinıai Mua
vı>ne1 vr Geçici enci.imenlerinc seçilmi.~tir. J , 

Asım Emreın (Ç.A \.,Killi) - Çerkeş . 1915. 
~iyasal Bilgileı· ve llu·kuk - .F'ransızca - Hukuk 
\'e İdaı'il · Gvli, 1 ~ocük . Anıkara Poliıı Bn-ı. 

Üi!;rl'tıneni vr Avu'k:ı t. [F. - Ad liye, 1 : ~ 
\faliye YP Oe-ı:lt•i cıwümenlel'ine seçilmiştir. 1 

T:ıhsin Uygıır (('A~KIRI ) -- Çankırı . 
18!:19 . Y . Y€tedneı· O'ku1n - Fransızca, Alman
ca . Veteriner · Evli, 2 çocuk · Ziraaıt Vclcaleti 
'neftiş Heyeti Reisi. [F. : 3 - Bütr.e ve Ge~ici 
rnciiınrnlerine seı::ilmişltir.l 

Mecit Bunıin (ÇORUH) - Yusufeli . 191G . 
•rıp . Fransızca - Evli, J ~ocuk - Röntgen 'J'[ütr
hassısı . Hükii.t:net Talb1bi. [F. : 2 - Naıfta. 

0 . :\'"afıa vr Geçit•i rncümenlere seçpmiştir.] 

Hilmi Çeltikçioğlu ( ÇORUH) - Art vii< . 

1922 - Lise - Gazeteci ve Matbaacı . EvH - De
mokrat Çonıh Gazetesi ve Matbaa.c:ıı Sahibi. 
[F. - İktisat, 1 · Ticaret, 2 : 3 - Tical'et vt> Ge
çici encümenlerine seçilmiştir.] 

Yaşa.r Güm.üşel ( ÇORUH) - Hopa . ı914 . 
Hukuk- Az Fransızca· Evli, 5 çocuk - PTT. Zat
işleri Dairesi Reisi. [F. - Bütçe ve Geçici. 
ı . Bütçr, 2 - Maliye (İstifa), Bütçe ve Ge~jci. 
~ . BütGe ·enciimenleıine seçilmiştir. ] 

Muzaffer Önal (ÇORUH) - Rize · 1915 · 
Hukuk . Evli, 2 çocuk. Avukat. [F. : 1- Ad
Hye, 2 : :1 - Adiiye ve Geçici encümenlerine se

~lıniştir. ) 

Zihni Ural (ÇORUH) - Şavşat - 1893 -
t dadi . Öğretmen . Evli, 3 çocu'k - Vilayet Dai-
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ıni Encüınen Azası. tJ!'. : i - Dahiliye Encü
meniıw seçilmiştir. 26 . XI . 1955 tarihinde vefat 
etmiştir.] 

Sedat Baran (ÇORUM) - Istanbul - 19ı9 -
Tıp - !ngilizce - Operatör, doğum ve kadın İıas
talıkları Mü. - Evli - Serbest Doktor. (f.'. : 
1 - T. B. ~I. M. Riyasct Divanı TGtipliğine, 
2 : 8 - Har:iciye ve Geçici encüınenlerine seçil
miştir.) 

M. Kemal Biberoğlu (ÇORUM) - Çorum -
1921 -Hukuk- Hukuk - Evli, 2 çocuk - Avukat. 
[F. - Divanı Muhascbat, ı : 2 - Adiiye ve Geçi
ci, 3 · Adiiye encümenlerine seçi'lmiştir.l 

Yakup Gürsel (ÇORUM) - Çorum - 1905 -
İdadi - Bankacılık ve Maliye - Evli - ı çocuk -
Ziraat Bankası Ankara Merkez Müdürü. [ l·'. : 
1 - Bütçe, 2 : 3 - BütçC' ve Geçici encüınenleri
ne sc~ilmiştir.l 

Şevki Gürses (ÇORUM)- Osmancık- 1903-
Maliye Okulu - Evli, 2 çocuk - İktisat ve Tica
ret Vekaleti Levazıın Müdürü. [F. : L - l\Iı:ıli

ye, 2 - Nafıa, 3 - Naf1a ve Geçici encümenl.t:re 
seçilmiştir.] 

Ali Rıza Kılı~ale (ÇORUM) - Kayseri -
191J - Dişçi Okulu - Diş Tabibi - Evli, 3 çocuk 
- Diş Tabibi. [F. : 3 - Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Encümenine se()ilmiştir.] . 

Baba Koldaş (ÇORUM) - Geylan - 1891 -
Lise - İdare (Köycülük) - Evli, 4 ~ocuk - Em
niyet Umum Müdür Muaı·ini. [F. - Maliye, 
1 · Dahiliye ve Geçici, 2 - Dahiliye, 3 - Dahili
yr ve Geçici enciimenlerine seçilmiştir.] 

Cevat Köstekçi (ÇORUM) - IskiJip - J905 
- Rüştiye - Ticaret - Evli, ı çocuk - İskilip Be
lediye Reisi. [F. : ı - Meclis Kütüphane, 2 : 3 -
Maliye ve Geçici encümenlerine seçilmiştir.] 

Hüseyin Ortakcıoğlu (ÇORUM) -- Alaca · 
l91b - Hukuk- Hukuk . Evli, 1 çocuk- Avukat. 
IP. : 3 - Arzuhal Encümenine seçilmiştir.] 

K€mal Terzioğlu (ÇOHUM) - Snngm·iu -
1911 · Iıifl e - Fransızca - Ticaret - Evli, 4 çocuk 
· Ticaı·et. [I~'. - Ticaret, 1 - Ticaret ve Geçici, 
ı : 3 - Hariciye enc.iimenlerine seçilmi~t.ir.] 

Baha. Akşit (DENİZLİ) - DenitH . 1914 -
Tıp - Fran ızca - Tababet - Evli, 4 çocuk - Hay-

darpaşa Nümune Hastanesinde Dr. [1!". : 3 . 
Nafıa Encümenine seçilmiştir.] • 

Ali Çobanoğlu (DENİZLİ) - Tavas . 19ı5 . 
Hukuk - Ingilizce, Fransızca - Evli - Tüccar. 
[F. : J - Har:i0iye, 2 - I-Iariciye ve Geçici, 3 -Ha
rir!iye enci.i:menlerine seçilmiştir. 

Mustafa Gülcügil (DENİZLİ) - İsparta -
19ı7 - Tıp - Doktor - Evli, 2 çocuk - Serbest 
Doktor. [F. : 3 - Divanı l\Iuhasebat Encüme
ninr 8eçilmiştir.] 

İsmail Hadımlroğlu (DENİZLİ) - Denizıli -
1906 - Hukuk - Hukuk - Evli - Ad liye V ekfıleti 
)fii :;;teşarı. [F. : l - Adliye, 2 - Adiiye ve Ge
~ici, 3 - Allliye encümenlerine seçilmiştir.] 

Ali Rıza Karnca (DENİZLİ) - Sarayköy . 
19]0 - Tıp - Operatör - Evli, 3 çocuk - Diyar
balm Hastanesi Cerrahi Poliklinik Şef.i. [F. : 2 
· ~ıhhat ve İçtin'l:ai Muavenet, 3 - Sıhhat ve İç
timai Muavenet ve Geçici encümenlerine seçil
miştir.] 

Ml>hmet Karasan (DENİZLİ) - Çivril -
Hl07 · Fransa'da Felsefe ve Sosyoloji - Fr., İng., 
Al. · Felsefe ve So-syoloji - Evli, 1 çocuk - İla
hivat Fakültesi Dekanı. [F. - Maarif, 1 : 2 -
Büt<'e, 3 - Bütçe ve Geçici encümenlerine seçil
miştir.] 

0Eman Ongan (DENİZLİ) - Burdur - 1911 
· Yüksek Mühendis Okulu - Yol ve Köprü -
Evli, 3 çocuk - İzmıir Karayolları İkinci Bölge 
lVHicliirii.. 1 F.- Nafıa, l : 2 - Nafıa ve Geçici, 
3 - Nafıa encümenlerine seçilmiştir.] 

A. Hamdi Sancar (DENİZT_,İ) - Gr•nlik -
l !1 ı G - ll u ku k - A:r. İngilizer . JlUıkuk - Evli. 2 
f'ocu!;.- _\dliye .\lii.fettişi. IF. - Dahiliyc, 1 : 2-
DahiliyP VP Ge~i<',i, :~ - Dahiliye encüımenler'ine 
se~ilmiştir.] 

Rr.ıf0t Tavaslıoğlu (ImetzJ_,t) - Dı, ııizl.i . 
l!)l(l . Llnkuk- ('Hı~i .. Az · Fransı~ı·ıı- Edi 
Cirtçi. 1 F : 1 - Ziraat, 2 : :~ - Ziraat vl' Gr~iri 
enciimen}('rİll<' seçilmiştir.! 

Fikri Arığ (DİYARBAKJH) .\fi<lyat -
1 !):!'-\ - 1'ıp - Fı·aıı~ızen. - Dol<toı· - g, li, ı r>oni•k -

Yol hı: 4 !!CÜ Bi:ilgr 'l'a.bibi. [F : a . ~ı h hat vr 
1ı:timai 'Muavenet encümenlerine seçilmiştir.] 

Yusuf Azizoğlu (DİYARBAKIR)- Silvan -



1917 - 'l'ııJ - t ransıLta - Doktor - .Edi ::::lilv;nı 

13elc<liyc Başhekimi. [I•' : 2 - BütçP, :ı - Dh anı 
l\luhasebat cnı·üıncnlerinc sC'c:ilıııif)tir.] 

Mustafa Ekinci (DİYARBAKfR) - Diy•ır

bakır - 1!)04 - Orta vıe Hususi - Evli, 6 ~ocu,,;: -
Çiftı::i ve 'l'ilccar. W : 1 - Bütçe, 2 - Ziraat w 
Geçici, 3 - Ziı·aat encümeııleııine srı;:ilmiştir. 1 

Ragıp Karaosmanoğ·lu (DlYARI1AKIR) -
Akhisar - 1913 - O alatasaray Lisesi - Fransııca -
l\Iatbuat, Brlcdiyc ve Ziraat -Evli, 1 çocuk -Ak
hisar Belediye Reisi. [ [•' : 1 - Nafıa, 2 : :1 - 7ıi

ı·aat eııcüıncnlerine seçilmiştir.] 

Eyüp Şahin (D1Y~AKlR)- Aydııı- 1891-
1dadi - Arapı::a - l•':ı.brikatör, Tüccar - Evli, 7 ço
cuk - D. P. AyL1ın İdare Heyeti Az ası. lI<'. - 'l'i
caı·et Encümenine seçilmiştiı·. 

4 . VJil . W54 t.arihindC' vefat <>tm.iştir.] 

735 
J 9 l 4 - Lise :,on smıt - Ziı·aa t ve 'l'icaı·el - Bv li. 
:2 (:ot:n'k - .Tüt:t:ar \c· Çifte: i. ll•'. : :1 - A ı· zn h<ı 1 
Enci.imeııinr SCI.!İlıniştiı·.l 

Rükneddin Nasuhioğlu (EDtHNE) - İo.;
tanıbul - 18!)4 - ..\[i.ilkiye ve Hukulk - Praıısı..:ca _ 
Evli, 1 çocuk - Dahiliye Vekale't.i ;\!erkez Valio;i. 
[lı'. : ::ı - Dalüliye Enciiınenüıe seçilmi§tir.l 

Sabahattin Parsoy (BDİHNE) - Hasköy -
1913 - Ticar t LİSl'Sİ - Tiearet ve Belediye - Ev
li - Tüct'aı· - Edirne Belediye Reisi. [ Y : 3 -
~ Iünakalaıt Endimenine sec:ilnıi~tiı.1 

Kemal Yaşınkılıç (EDİRNE ) - l•'ili'be -
1891 - Haıjb Akademisi - Askedik - Az Fr -
Evli, 3 çocu1~ - .Jandarma Umum Kumandarıı, 

Eme1ldi Oı'gencral. [F. : 2 - :Milli Müdafau, 
3 - l\Iilli M iiıclafau. ve Geçi<.ıİ encüınenlel'ine se
c:ilıniştie. J 

İhsan Hamid Tiğ-rel (DlYABAKIR) -- Di
yarbakır - 1890 - J\tiülkiye - J•'ransızca - Ziraat ı 

ve ' Banıkacılık - Evli, 4 çocuk - Diyarbakır eski 

l\Iehu .. u. [P. - Biitçe, 1 - Bütı::e ve <.ieçiei. ~ -
Bütçe, :ı - Dahiliye Ye Geçici.] 

Suphi Erg-ene (J~LAZIÜ) - 1\ladeıı - 190..J -
Öğretmen Okuln - Çiftçi - Evli, 3 c:ocuk - Çift
çi, Vilayet Umumi Meclisi. Az ası. · [F. : ı . Zi
ı·aat, 2. : ::ı - Ticaret C'ncümenlerine seçilmiştir.] 

Hüsnü Göktuğ (ELAZIG) -Elazığ - 1893 -

Halil Turgut (DİYABAKIH) - Kulp - 1909 
- Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü. - l.ııgilizce - Ma
arif - Bvli, 3 00cuk - Diyarbakıı· 7-iya Gökalp 
Lisesi Matematik Öğretmeni. [P : 1 - Maal'if, 
2 - Biitçc, :3 - Bütçe ve Geçici encümenlC'rinc ı;c
c;ilıniştir.] 

Mehmed Hüsrev ttnal (DİYARHAIUH) 
Diyarbakır- l9J9- Hukuk- Fıansızca- Huku!;.
lt;vli, 2 c:ocuk- Avukat. [lı'. - Adliye, 1 :~-Ad
liye ve Geçici, :ı - Bütı;:<' ve Geı::ici eııei.inwnlel'iıw 
se<:ilmi:-ıtir.] 

Mehmet Eng'inün (IJDİH~E) - Bahkcs:;· -
1912 - Hukuk - Hukuk . Evli, 2 (:ocouk - ('o
mm Ağır· Ceza .Mahkpınesi Azası. [F. - ;U. ·e· 
lis Hesaplarını Tetkik, 1 - Meclis Hesaplarını 

'J'otkik Enc. EG\tipliği, ~ - Meclis l-IC's~plarm! 
Tetkik, 3 - Arzuhal Encüınenine sec:ilmiş1iı·. 1 

Cemnl Köpriilü (EDİR~lı}) - İstanbul -
1893 - Edebiyat Wakültesi - Al.. Fr., Az lngiP :~ · 
ce-- ÖğTetıııeıı - l~vli, L <:ocuk - <tazi T('J'uiye I~n~ 
titiisü. Öğrrtıncni. [F. - .ı\faa~·if. : ;j - ı\ n:nlıal 

rııeüıncn l r• ı·iııı' sr~ilıniş til'.] 

Ha::ıan Maksudoğ·lu (BDlR, 'B) - l~dirnrı · 

ı fLdb Akademisi ve son sınıfa kadat• An'kata Hu
lmk Fa. - Al., Fr. ve Az İng .. Kurmay Tan'kçı 
- ~vli, 3 çocuk - S. Yurtic:i Bölge Kumanclanı. 
[P. : 1 - )!illi di.iclafaa, 2 : 3 - l\1illi )füdafan 
\' (' Geçici rııcüıoıenlerine seçilmiştir.) 

Ömer Faruk Sanaç (ELAZlÜ) - Haı·pnt -
1920- Hukuk -Hukuk- gvJıi, 8 (:ocuk -Avukat. 
[1''. : ~ - Dü'tçC', 3 - Bi.i tr> c• n Ge<· i ci encünıenleri-., 1 • 

ne Sl'(~ilnıiştiı·.l 

Selahattin Toker (Elu\ZJ ) - füban . 1920 
- Hukuk Fakiiltci:ii - Az ln~ilizce - Adli Polis -
Edi, 2 c:;ocnk - A vnh:at ve Aı~kara -Polis Ensti
tiisü Öğl'ctmeni. [F. : 2 - Arzulıal, :1 - .:\lilli 
:\[iidafna YP Geriti encü:menlerine seı;ilnıiştir.] 

Mehmet Şevki Yazınan (ELAZIG) - ma
:ı:ığ'- JS91i · Har1Jiye \'C' Y . ... lülıcnclis - AJma.ııcıt. 

F'mıısızca - .\la'ilıuat - Evli. 2 <:ocuk - ı;;1ı1c:kli 

.-\JIIıa ·, Çalı~·ua Ve'kaleti Bnr.~a R()]ge ~Iiıdtirü. 

[1 '. : :1- :\Iii ll Miidafaa Encü . .ıneırine sec:ilmiştir.j 

Hüsnü Çanakçı ( ERZL rcA,'\ ı -- 'Peı-caıı . 
1!)09 - Rm:usi - 'l'icaı,et ve Ziraat - EYli, J çocuk 

- Tücear ve Çiftçi. [F. : :3 - Ziraat Encümeni
nt' sı!r,ilıni tir.! 



~- 7::J6 .. -
Sadık Perinçek (ERZİNC'AN) lüın:ıli;vr 

- l915 - Hukuk - Fransızca - Hukuk ~ Kdi, :) 
(.'üClı'k - Tenıyiz Ma!hkemesi CuınhmiyE>t Baş

müdd(•iunıumi 1\fuavini. [F. - Adliye, ı : :1 -
AclliyP ve Gc~iei ı>ncümenleı·ine seçilmıiştil'.j 

Mustafa Rahmi Sanalan (ERZİNCAN) 

~Jı·zincan - 1902 - Haı1b Akademisi - Fr·a nı:ıızcn 

(orta) - A&ker1i1{ - 8vli, 3 çocuk - Doğu T~mni
yet Ba"Şmüfe'ttişi. [:F'. - 1\fi.lııaJk.<ı.lat, ı : 2 -
~Jilli .Müdafaa, 'J - Milli Müdaf»a \'<' GN~iı·i 

t'neümenlerin<' se<;il ıuiş'tir.l 

Tevfik Şenocak (ERZİNCAN) - Erzinc~ıı -
l898 - Hukuk - Evli, 4 çocuk - Devlet Şürası 
Azası. [F. : 2 - ArzubaL 2 : :ı - Oahj]jye 

encilmenlcıine seçi'lmiştir.l 

Veysel Varol (ERZİNCAN ) El'zincan -
1912 - Orta · Az Frans1zca - Maarif . Evli, 3 ço
enk - İlk Öğretim Denetmeni. [ F. : 2 - :1\faari.f, 
:J - Maarif ve Ge<;ici enciinıenlerine seçilmiştir.] 

İshak Avni Akdağ ( [mZURUl\1 ) Harput -
ıR~ ~ Harb Akademisi - Az l•'ransız<'a ...-e Alman-. 
ca - A<ıkerlik - Evli, 2 çocuk . Emekli Orgı:>ne-
ı·al. lF. : :~ - Milli Miklafan ~ıwiiınrnine ~r 

c:ilmiştir.] 

Rıfkı Salim Burçak (f~RZURUl\1 ) - Brzu
rum - 191!1 - Siyasal Bilgiler· - Pransızca, az In
gilizce - Profesör - EV'li, 3 {for.uk . S. R. Fakül
tesi Siyasi Tarih Profesörü. fF'. : 8 - Hmiei
.vr Enci.lmenine seQilmiştir.j 

Zeki Çavuşoğlu ( ERZUH.U M) f~rzurunı -
1920 · Hukuk - Hukuk - Evli - Istanbul C. Mi.;d . 
deiumuıni Muavini. [F. : 2 - Adliye, ~ - Adli 
.V<' vr Geçici rneii.menlrrinr ~eçilmiştiı·.j 

Ba.ha.dır Dülger (ERZURUM) - İstanbul -
l9ll - Hukuk - Fransızca . Matbuat vr Hukuk -
F.vli. 3 çocuk - Türkiye Yayınevinde Mnlıaı ri ı·. 
rF. - Hariciy(' Fıncümeninr SCGiJmiştir.j 

Sabri Erduınan (ERZURUM) Hasanka-
le - 1911 - Öğretmen Okulu - .B'ransızca . Tica
ret - Evli, 3 çocuk - Ticaret ve Çiftçilik - Kaza 
D. P. Reisi. 1 F. - Maliye ve Geçiri, 1 - Mali
ye, 2 - Nafıa1 ~ - Nttfın Y<' ON~i<•i rrwi.inıt'nle

ıine seçilmiştir.] 

Şevki Erker (ERZURUM) Erzurunı 

190R · Yükııek Mühendis Mektehi - Fransızta 

!-\u l\lühendisi - 8vli - Etibank inşaat Müşaviri. 
[F. - Nafıa, 1 - Nafıa ve Geçici, 2 : :) - Biit<;P 
ve Geçici enciimenleıiııc seçilmiştir. J 

Abdülkadir Eryurt (ERZURUM) ~ Ha
sankale - 1914 Hukuk - Hukuk - Evli, 3 QOcuJ.. -
Temyiz Mahkemesi I. Ceza Dairesi Raportörü. 
[F. - Adiiye ve Geçici, 1- ArZllhal, 2 : 3- Acl
Hye V(' <ie~ici enciimenlerine scçilmiştir.l 

Hamid Şevket İnce (ERZURUM) - Midil
li - ı889 ·Hukuk . Hukuk- Evli, 3 çocuk. Avu 
kat. ıP . : ı - Adliye, 2 - Adiiye v(' Ge<:ici, 
~ - Çalışma encümenlerine seçilmiştir.] 

Hasan Numanoğlu (ERZURUM) - Pazaı . 
1913 · l st. . Tıp Fakültesi -·Fransızca . Dahili 
Hst. Müt. - Evli, 5 çocuk - Erzurum Nümun(' 
Hastanqsi Dahiliye Müt. ve Hem..şire - Ebe Oku
lu Müd.iirü. [F. : a . Sıhhat V(' tı:timai ~fna
venet Encüıncnine seçilmiştir. ı 

Cemil Önder (ERZURUl\-[ ) - Oltu - 1907 -
Husnııi - Az Rus<:a . Ticaret ve Zh·aat - Evli, 
6 çocuk - Oltu D. P. İdare Heyeti Reisi. [F : 
ı - Ti<•aret, 2 : :1 . 'T'ic:ıı·et ve Geçici encürrn n
ıel'in<' ~cçilıniştir. j 

Rıza Topcuoğlu (ERZURUM) - Et·t.urum -
1900 · ~Irdr0se . Tiraı·et- Evli, 2 ~ocuk. Tüccaı · 

· 1>. P. Vilt'ıyct İkinci Reiı;i~ W : 1 - Oümrük 
ve İnhisadar, 2 : :ı - Gümrük ve tnhisarlar ve 
n rr;iri rncünırııl<'riııe seçilmiştir.! 

Esat Tuncel (EHZUR.Ul\1) - 8rzUl'utıı 1907 
- Yüksel\ Mühendis Okulu - Inşaat l\Ii.ihendisi · 
Evli, 6 r:ocnk - Erzurum Nafıa Müdürü tF -
Nafıa, ı : ~ - Nnfnı ve (i-eçiP.i encümenlerine sr
~ilnıişti ı·.ı 

Muhtar Ba.şkurt (I.;SKlŞEHlH) - .AJana -
ı~% TJise - Pranınzca . 'ricarct . Evli , J ı:ocuk 
- 1'üccar, Fabrikatör ve D. P. Eskişehir \ "iUiyet 
Reisi. ı P : 1 - P.ütçc, 2 - Maliyf' ve cter,ci, 3 -
P.ii1 c:<> rnrüıııc'nlerııe se~ilmiştir.l 

Salih Fuad Keçeci ( ESK1ŞEH1H) - lstaıı 

bnl - 1893 - Mülkiyr · Iı,ransızca . Ticaret ve eıı 

ki eserlH - Bvli, l çocuk- Tiiccar. (F : 1 . Mel'-
1 is H esaplarını İnceleme Ejncüınenine seçilmiş VI' 

J . VTT . 19Gf> tarihindı> vefat etmişti!' ; 

/. Hasan Polatkan (ESKİŞEHİR) -Eskişehir· 
! . Hllfı - ~Hilkiyr - Pransızca . Maliy<' ve Banka-



- 7:Y/ -
ı•ılıl{ - l~vli, 1 Güt•nk • T. C'. Ziı-a111 Bankası Mü· 
rrttişi. ı F : 2 - 11aliyr Vrkilliğiıı<' tayin cdil
mş 2 : 3 - Hhriciye Encümeniııe sf'~ilmiş. :: - l\fa. 
liyr Y ekili tnyin Pdilıniştir. j 

Abidin Potuoğlu (E~K1ŞBH1R) - ~ivrilıi

:-ıııı· - 1890 - Orta - Belediyecilil< - Evli, :1 ~ocuk 
- Çiftçi. 1 f<' - 13üt~e, 1 : :~ - Bilt(:r w Gr :i(•i rn
rümrnleı;nr sf'c:ihniştir.] 

İsmail Sayın (ESKİŞEHİR ) - Bski::?ehi ı· -
1905 - Eczacı Okulu - Evli, 3 c;ocnk - Eskişchiı· 
Bezanesi ~nhibi. [F : 3- Sılıhat w t(:1iınni Mna
n'nct f'ncümenleri.ne seçilmiştir.) 

Hicri Sezen ( ESK1ŞEH1H) Adapazan -
1 H23 - Ihıknk - Alınanca - Hukuk \'(' brlPdi,yecilik 
- Evli, 2 çocuk - Avukat ve Eskişehir Bdediye 
ReiRi. ı F' - Adli ye, ı : 3 - ~\<11 iyr V<' Uf'ı~iri rıH'ii 

ınPıılrrr sr~ilmişt.iı·. ı 

Kemal Zeytinoğlu ( E~KlŞBHln ) - t•: · kiş ('

hiı·- l!l ll - tsıaııbnl ,.r Yiyana Y. i\Jiih. Ok .\1.. 
Fr. - ' rol \ r• Kiipri't - B vii, 2 <.;O<' nk - Eskiş(• hi 1' 

. \s krı·l .\fıntuka Kuınanrlanhğı Yüksrk Mühcn
ılsi. IF : 2- i\'afıa Vekili tayin e<lilnıi!3tiı·. ~ : :ı 

- !Tn J'ic·iyr l~nrü nwninr se~ilırıiştir. ı 

Abdülkadir Atik ( Gaziautch ) - Kilis - 189.J. 
- '!'ıp - A'l. Fraımızca w Arapça - 'l'ıp - Evli, 4 
(:O<'llk - Kiliı.; D. P. Kaza Idare Heyet i lteisi vr 
Serbest Doktor. 1 F : J - Gümrük \ ' <' bhisar 
lal', :2 : :3 - Sılıhat vr 1~timai ~hıaveıwt <'ll<'Üınen 
IPriıw sPc~ilmişt ir.] 

Ekrem· Cenani ( GAZİA NT ~jB ) Oa:~,iantch 

- 1 !lO 1 - Tl n ku k ve iktisat - Alnı a'n<~a, Ji'raı !'ızca . 
İngilizer - Zirai Iktisat - l•'ivli, 1 ı;oenl' - ,\vukat 
w· Çift~i. ıt •'- Bütçe. 1 : :1- Biit<: ~' vr Oı• )<'i c•n 
(•ümenlrl'inr src:ilmiştir.ı 

İhsan ·Dai (OAZJA 'rBB) - Oazia:ıtrh 

1921 - Yi.iksrk Iktisat - tktisat - l~vli, 1 ~~cuk -
l•'abrilmtöı· ve Gaziantcb D. P. Viliiyct İdare He
_,·rti Reisi. IF : 1 -İktisat, 2 : !3 - 1k1isat ve GP
(:i('i <'nrümrıılrriıw sf'~ilmis.t.ir.j 

Samih İnal (O AZlA N'ıiı<m) K ilis - 1 9 1 :.! 
- l'ıp - l•'mnsızca - Evli, ı <:cırnk - An:Jmnı Do
ii:l~m ~}vi DoP:nnı Miit~hassısı. fF. - Gi.im l'i.ik 
,.<' 1nıhisarl:ıı· ve• Geçici. 1 - (liiınrük ve tnhisıır
lar, 2- Gümrük ve tnlıisnrlar Yl' Geçici. 3- Güıtı
ı·i\k Ye lıılıisarlar Pneiiınenleriıır se~ilmi:ıtir.] 

Süleyman Kuranel (l+AZİAN'T'EB 1 Gazi -
anteh - 1911 - Güzel Sanatlar 1\Hmari kısmı -
Evli. :~ ~ocuk • 8erbest ~Iiınal'. [F. - Nafıa. 

1 : :3 - :'\n fın \ ' C' (l E>~iri enciimenlerinr srçilmiş
ti ı· .ı 

Ali Ocak tGAZİA~'I'.FlB) - Gaziaııtelı - 191J 
Aıneribın Kole.ii - lngilizce, l<'rausızca - Evli, 
~ c.:oru k Tüccar, Çiftçi. [F. : 2 - İktisat, 3 -

1 ktif:at ' ' <' Or~iei <>ncümenlerine se~ilmiştiı·.] 

Cevdet San (GAZİANTFJB) - Nizip - 190r> -
Y. :.\Iühcndb Okulu - İngilizce, Fransızca - ln 
şaa1 lşlel'i - gvli, ı çocuk - Taahhüt İşleri. 1 F' . 

:} - Jafıa rıwüıncııinc se<;ilıniştiı·.l 

SaHihattin Unlü (GAZİANTEB) - İslahiye 
- 190!l - Adliyr Meslek O:knlu - 'Evli, 5 ~ocuk -
Çiftı:i. ı!<'. : 2 - Ziraat. 8 - ZirRat vr Gl'<;iri en

. riinıı' nlrrinr ser;ilmiştir.j 

Haındi Bozbağ· (GlRESU r ı Oiresun -
ı !lı f> - ' . .\1 nd e ı~ Okulu - Amerika 'da - 1ııg-iliz 
(· t'. l · ' raıısw ;ı - .\[nden ~lüihrntli:-ıi - E\•li, 2 ı:nrıı k 

_ :11. T . • \. bı ı stitüsündc Y. M:ıdcn :\fiihendisi . 
IV - 1ktisnt. l : 2 İkti:-ıat n • Oeı:iei. :3 - Hııriri 

r<' C'll<'Ülll<'111rritH' SC<:ilmiştiı·.ı 

Ali Naci Duyduk (GİRESUN) Giresun -
IK!):1 - 'l'ıp - Hcıılıest Doktor n Çift~i - Dul, ı 

çocn k - D. l'. Vihiyet ldarp Heyeti Reisi. [li'. -
Ziraat. 1 - Zir·:ıat ve Get;i<'i , 2 - Ziraat. 8 - Ziı·n 

:ı 1 V(' (ie~İ<'l t'll('lll11C11]eı;ne Sl'ÇİltnİŞİİl'. j 

H~yrettin Erkmen (GİRESUN) Tire·bolu -
1915 - 8iyasnl Bilg·iler - (Cenevre İktisat VI> rJ(\

znıı Iln. l'a. ) - I•'ı·., İng. - İkt. Dok. - B~kftr - İs 
tan'lml tJni. Unınmi İkt. ve Bütc.:r Asistanı. (F. 
: 2 - ı:ntı:;;ına V e'kili tayin eel ilmiştir, 2 - BütçP. 

:1 - llaı·i<'i.vc• t>Miinıenlel'ine sr~ilmiş'tİı'. ı 

Tahsin İnanç (01IUJ~UN ) ~ 'I'iı·eboHı- ını~ 
Y. iktisat H 'l'ic·aret - Fransızea, az ltalyanca 

w lnı.rili7(<' - 1kti-;at - Reıkfu · - Ağac:lı 1-?letnı .~si 
:.\1 iitlü ı· .\1 uııvini. 1 1<' : 1 - 1ıktiı;at, 2 : ~ - lkti~ııt 
\'(' Clf'ı:iri eıwüııtrnlrı·r . PC.:ilmiştir.j 

Abdullah İzınen (<ilRE8UN ) . Uiı·esuıı -
ıDı:i - Hnknl' - TTnkuk- Rvli, 2 ~ocuk- Avnka1, 
niı·esun rı. P. Vilfıyd ldarr Hrycti Reisi ve B~'
l('diyr :'lf <>(·lisi Azası. IF : 1 - ~ııfıa ~ ::~-;\la
Ji~·e n O(·(:if'i eıwüııwııl<>ı'inf' se~lmiştir.j 

Doğan Köymen (GİRESF'\ l - .\lueı.ı -
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UlU4 - Harb Okulu -Askerlik - Bvl.i - ..\Iathaa Yl' 

Hazotccilik - Doğuş :\Iatbaası Sahihi. F : .; -

Qalıı-ınıa Encümeninr se<:ilmhıtir.] 

Mazhar Şener (GİRESUN) - Keşap - 19lı> -
Hukuk - Frcımuzca - Maliye - gvli, 2 r;o<'uk - Ma
liye Müfettişi. l F'. - Bütçe, 1 : :3 - Büt()P vr Gı•
~i<'i rn<'Üınrnlcı·in e St'~ilmişiir. ı 

Adnan Tüfekcioğlu ( G tRESUN ) - l{i?.P -

ı 91 1 - Oı·ta - Az F!'ansızca - J<Jvli, 2 c:ocuk - Tiie
ear ve Gazeteci. [F. - Bütçe, ı : a - Oümriilk n 
1uhisarlar pııcümrnleı·inr seçilmiştir.] 

Zeki Başağa (GÜ::\IÜ:)ANE) - RıJ burt -
1!)16- Tıp- Fransızca- Dahili Hastalıklar- f~vli, 

:J ~ocuk- f{crbe . .,t Helciım. [Ji'.- Sıhhat ve fc:ti
ınai ~Inavenet, l : 2 - Sıhhat ve lçtimai Muavc
ııct ve Geçici. :3 - Büt<:e rncüınenleriııe sec:ilıni'!

tiı·.] 

İsmail Hakkı Baykal (OÜM'ÇŞA.NEJ - llii 
ınüşane- 1905- Mülkiye- li'ransızca (Üı•t:\) -İda
ı·c -Evli, 1 çocuk- Brıdncan Valisi. [F. - Dahi
liye, 1 : 3 Dahiliye ve Geçici cncüıncnlcı·inc Re

<:İ !miştir.) 

Ekrem Ocaklı (HÜl.\:LÜŞANBJ) - 13ayhnrt -
1914 - },ise - Ziraat - EvH, 2 c:ocuk - Oümüşanr 
Fnmmi ~feclis Azası vr Çiftr,i. [F : 1 - 7-il'aat, 
2 - Ziraat Ye Ge<:ici, ~ - Arzuhal cncümenleriıı(' 
ser,ilmüıtir.] 

Sabri Özcan San ( GÜMÜŞANB) -- <lliınii 
~ane - ı!HO - Gazi Eğitlım Enstiti.isii Ed r bi:t at 
~ubr~i- 1\faal'if- E-vli, 3 r,ocuık- Günüişan1 Oı·~a 

Okul .Hii.düri.i. IF' : l - Maarif Ye ~ : :3 - ~Luı
ri f', V<' Grçici eııcümenleıine seçilmiştir. ı 

Halis Tokdemir (GÜ~fÜŞANEl - Jül,kit -
ı 920 - Httkul· . Alnıanca - Hukrııl~ - EY li, 2 ro
c·uk - Avukat. [ l"'. - .\dliye, l : 2 - Aclli,Y'f' 'c 
Oe~iei, ;{ - Biitc:P \'(' ner,iri encü.ıııenleı-iıw ser:il
nıhıtir. ı 

Halit Zarbun ( U{L\IÜŞA: ~ E) - - U iinııi~H n• -
ı:n:.>- Hulmk- ITnkuk. J<Jvli. Alnkat, D. P. \'i
],lyet lclare Heyeti Reisi. lF : ;{ - MeC'lis lTı;. 
1\·tkik Enc·i~meniıw SI.'Çilmiştir. ı 

Ubeydullah Seven (HAKKAlıl) - llakkitl'i 
- 192:~ - Hukuk -Az Fransızca, Arapça, Farsr~: ' -
llu'nık . Evli, L <:oenk - Avnıkat, D. P. Vilfıyet 

t cl a rr Heyeti 1 kinci Reisi ( F · 1 - i\> LlLiye ,.r 

( :cc;ıci enclinıcnlel'ine, 2 : J - T. B. ı\L ... \1. Lıiya

r-;pt i I>ivao Kat-ipli i:('inr scc:ilmiııtir.] 

A. Feyzi Atahan (HATAY) 
ı ~O - Hukuk . Fı·ansızca - Hukuk - Evli, :1 (~o 

cuk - Avukat, Hı:ı.tuy D. P. Vila.yet lclaı·c Ucycti 
İlkiııd Heisi. [F : ı - 1ktisart, 2 : :; - Aı1liy,, \'\' 
ftr<;ici Pnd1menlpı·ine seçilnıiştiı·.] 

Ali Muhsin Bereketoğlu (HNI'A Y) - An
takya .. HJOS - Beyrut Amerikan Koleji - İngiliz

ep ve I<'ı·ansızca- Ziraat -EvLi - Çif1 .~i. [11'. - Zi
raat, 1 - Hariciye, 2- Haı'İciye ve GeGici. :) - Ua
l'iciyc cıl<'iimrnleı'İnc seçilmi tir.] 

Abdullah Cilli (HATAY) - ~üveydiyi.' -
l!)OG - .tık . Arapc:a - Çiftçiliik ve 'l'uruııc:giller -
Evli, 6 <;ucuk - Çiftçi, Süvry<liye Beleeliye Reisi. 
1 I<' : 1 - Gümrük ve lnhisal'lar, 2 : 3 - Güımük 

ve !nhisarlar ve Geçici ı>nriiımenler:inc sc~ilmiş
tir.] 

Şekip !nal (IIA'I'A Y) - Antakya - L·90H -
Hnkuk- Hukuk- Evli- Amkat, Hatay D. P. Vi
liıyet İdare Heyeti Azası. 1 I•'. - :::lıhhat V(• le,ti
nıai MuavPnct, 1 - Bütı;e VI' Geçici, 2 : ~ - AdhyP 
ve Oec:ici cncii.ınnı!rrin!' ı'ec~i.J.miştiı·.] 

A. Mithat Kuseyrioğlu (HAT AY) - Ant,a'k
ya - ı895 - Tıp - Fransızca - Tıp - Evli, 4 çocuk -
Serbest Doktor y,e Haıtay D. P. Vilayet !dare He
ıyeti Reisiı. [F. : 3 - Sıhhat vre İçtiırnai Muavıe
n«n Encfrmenine seçilmiştir.] 

Şemsettin Mursaloğlu '(HA'fAY) - Reyhan
lı - 19ı4 - Hususi - Fransızca - Ziraat ve Ticaret -
Evli, 2 çocuk - İskenderun Belediye Reisi. [F. -
Gümruk rve İnhisaırlar, ı - Ziraat ve Geçici, 2:3 -
Ziraat 'encümeııledne ISeçilmişti,r.] 

Cel8.1 Ramazanoğlu (HATAY) - Tarsus -
ı896 - Tıp - Dahili IIas'tahlclar Müteha:ssısı - Ev
li, 1 GOcuk - Serbe'st Dokrtıor v·e Çiftçi - D. P. 
Umumi Mare Heyeti .Azası. [F. : 3 - Mreclis 
Küti.ipıhanesi Encüımenine ~eçilmiştir.] 

Şevket Sarıca.lı (HATAY) - Refoanh -
1915 - Orta - Az Fı~ansızcıa rve Arapça - Ziraat -
Evli, ı5 çroeulk - Çiftçi. [F. - İktisat. 1 : 3 - Zi
raart 'Üncümenlrerine seçilm~ş't!r.l 

Rüştü Çetin (!İÇEL) - 'Tarsus - 1922 - Hu
kulk • Fransızca - HU!lrnk - ·'Evli - Avukat, T·arsus 
D. P. Kaza İdare Heyeti Azası. [F. : 3 - Maarif 
E111Cümell'ine seçi1nıiştir.J 
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Yakup Çukurova. (İÇEL)·- 1'arsus - 1915 -
Huıkuık - Az Fransızca - Hulkuk - Evli, 3 çocuk -
Avuık.a:t, Mersıiın D. P. Kaza İdare Heyeti Reisi. 
[F. : Ziraat, 1 : 2 - Ziraat ıve Ge()ici, 3 - Ziraat 
encümen}erine seçilmiştiır.l 

Hüseyin Fırat (İÇEL) -IKaihta - 1914 - Hu-
1kuık -Hukuk -E-vli, 3 ıçocUik -Çiftçi ve Avu'kat. 
tF. : ı - Teşkilatı E asiye, 2 : 3 - Teşkilatı Esa
siyıe ve Geçici ıencümenlıerine seçiılmişti'r.l 

İbrahim Gürgen {İÇEL) - 'Silifke - 1909 -
Yüıkse:k Oı·man Me•kt•elbi - Almanca - Ticaret, Or
nıım ve Bel<ediye - IEvlıi, 3 .çocuk - Silifke IBele
d:iy·e Reifii . [F. : 1 - 'Büt<;e, ~ - Bütçe ve. G~id. 
;~ - Bü't~e enciimenlerine seı:ıHmıiştir.l 

Refik Koraltan ( İÇE I..1) - Divı-iği - 18~9 -
H u ku k Fakülte i - I<'ransızca, Az Almanca -
Hukuk ve İdare - Evli, -ı ~ocuk - Rursa Valisi, 
D. P. Umumi İdm·e Heyeti Azaısı. 1 r~' : ~ - 'r. 
H. M. ;\J. R eisliğ·iıw sc<:il mi~ti ı · .ı 

Aziz Köksal ( İÇBT,) - Tıu'Sus - 1895 - Tıp 
ı~'akültesi · Fransızca - Dahili Hast,nlıklar Mi.1-
tehassısı - Evli, 2 çocuk - Haydaq"Yaşa Bulaşıcı 
Has. Hst. Dahili Hastalıklar Mütehassısı. (F: 
3 - Sıhhat ve İ~tiımai Muavenet Eıı<'üınenine se
çilmiştir.] 

Mehmet Mutlugil (UnaJ) (İÇEL) - Mut -
1916 - 'J'ıp Fa1ldi.ltesi - Fı·ansızra - Bvli, 3 <:oeuk 
. Serbest Doktol'. Mut D. P. Kaza 1dare Heyeti 
Reisi. [F' : 3 - Sıhha1 ve İçtinıai Muavenet 
l~ıı ciinırnin P :'lı><":ilmiştir.j 

Hidayet Sinanoğlu (İÇEL) - Anamm -
_ 1916 -Yüksek Ziraat Ens. - Az Alnıanca- ıi
ı·aat - Bvli, 2 çocuk - Rcrbcxt Y. Ziı·aat ~fühcn
disi, Çift<":i, İçel Vilayet Daimi Enri.imcni Azası. 
1 F : 1 - Ziraat, 2 - Ziraat VP <ir<":iei . :3 - ıiraat 
<'ııcii.menlel'inc S('<:ilnıiştir . j 

İrfan Aksu (İSPARTA) - Yalva~ - 1916 -
Tıp - Fı·aıısı7ca - Taıbaıbct - J~vli, 3 çocuık - Ser
hest 'l'abip. flj' : 3 - Sıhhat ve İ<:timai Mun
VC'llC't Encüıneninc xc0ilmiştir.1 

Said Bi1giç (İSPAR1'A) - ~aı·ki Kaı·aağa~ 
- 1920 - Hukuk - Hnkuk - Evıli, ı ~.ocuk - Şarld 
Karaağaç D. P. Kaza İd~rc Heyeti Reisi. [F. -
1\dliye, J : :~ - Adliye ve Gc~ici encünıenlerim• 

seçilmiştir.! 

Kemal Demiralay (1~PARTA) - 1c:ıpart:ı -

1913 Use - Ticaret ve Belediyecilik - Evli, 2 
çocuk - 'füccar. fF. - Meclis Hesaplarını Tet
ldk Eııcii'menine seçilmiştir.l 

Tahsin Tola ( İSPARTA) - 'enit'keııt- 191J 
- Tıp - Tababet - Evli, 5 çoı:uk - Serbet>t Tabip. 
lI<'. - Dahiliye ve geçici, 1 - Dahiliye, 2 - Dahi
liye Ye Geçici, 3 - Dahiliye l' l1CÜmenlerine seçil
miştir.] 

Zühtü Hilmi Velibeşe (i::;PARTA) - İıınıiı·-
1890 - Hukuk - Fransızca, İngilizce - Evli, 2 ço-
cuk - Avukat. [F : 2 - TeşkiHltı Esasiye, ::; -
Teşldlatı Esasiye ve Gr(:ici enciiınenlcrine S('ÇİI 

miştir.) 

Necmi Ateş (İ~'l'ANBUL) - Kiğcle Akım
ray - 1905 - Güzel Sanatlar Aka. Y. Mimari lns
mı - F'l'ansızca - Şehireilik ::\Ii.iteha sısı - Bekftr -
istanbul Vilayeti Umumi Meclisi Azası. [F. : 2 
. 1\fafıa, :1 - Nafıa Vt' Gc<:ici enciimenlerinr sr
~ilıniştir.j 

Celal Bayar (İSTANBCL) - Gemlik - 1884 
. Özel - li'ransızca - Bankacıbk - Evli, 3 çocuk -
İtti'h at , e 'J'crakki İzmir Katibi Mesulü - Eski 
Ba vckil - D. P. Reisi - Reisicumhm. [Buı'Ha'

dım da sc~ilınişse ele 18. V. 1954 tc İstanbul'n 
tercih rtnıişti r. F. : 3 - R ei icumhur.J 

Nazim Bezmen ( İSTANBUL) - Seh1.ııik -
1884 - Y. Ticaret - Fransızca, İngilizc e, İspan
yolca - 'Ticaret ve Sanayi - Evli, 2 ı;:ocuk -
Fabrikatör. [F. : :3 - İktisat Enrüınenine R('

~il nıiştir.l 

Ali ·Fuad Cebesoy ( İSTANBUL) - İstan
bul - 1882 - Harb Akademisi - FransJZca, Al
nıanc.ı - Askcl'lik ve Diplomasi - Beldir - Emekli 
General. [F. : 3 - Milli Mii.dafaa Enciimeniıw 

se~ ilmiştir.! 

Faruk Nafiz Çamlıbel (İSTANBUL) - İs
tanbul - 1897 - 1dadi - Fransızca · - Edebiyat -
Evli, 2 ~ocuk - İst. Kabataş Erkek Lisesi ve Ar
navutköy Kız Koleji Bdebiyat Öğretmeni. 
['B". : ı - Meclis Hcsapl aı·mı Tetldk Eııcümenhw 

seGilmiştir.l 

Seyfi Gögen ( İS'rANBUL ) -- İstanbul -
1909 • Y. Orınaıı Fakültesi - Ziraat ve Orman
cılık _ Evli. 3 çocuk - Ticaret ve 1stanb1ll Umu
mi Mec1is ve Daimi Eııcümeıı Azası. [F. -
İktisat, 1 - İktisat ve Gc~ici, 2 : :~ - İktisat cıı
riimenlrrin(' 'IC'C:ilmi!!tir 1 

1 
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Aleksa.ndros Hacopulos (1~TASBUL) - 1 

İı>tanbul - 191J - Yüksek İktisat ve '['icaret Oku- 1 

lu - Humca, Fransızca - :\Iaarif - I!Jvli - Zapioıı 

Rum Kız Lisesi 1füdürü. [ 1•': : 2 - ~fam·if, 

:~ - )f"aarif vr Ger,ici cnciiıncnleı>ine ser,ilmişti ı·.ı 

Hadi Hüsman (İ~'J'ANBUL; - <iümülcin~· -
1904 - ~iya ·al Bilgiler - Fı-ansız(:a - Maliye' -
Evli, 1 çocul' - İnhi::;:ırlar Umuın i\li.iclürli, gti 
hank ~Iali Müşaviri. [P. - Biitı;e ve C:ec~ıei, 

ı : 2 - Büt~e en<'Üuwnlcrine ::;e~ilıniş. 2 : :' -
Gümriik ı-r lnhisarlar Vrkil'liğinr tilyiıı <.>dilmi~
tir.] 

Lütfi Kırdar (l~'J'.ANDLJ L) - Kerkiik - 1

1 

1889 - 'l'ıp - Viyana. i\liinih, Pari::;'te ilıtısas -
Fransızca. Alnıanca - Göz Hastalıkları ve• lcla
ı·(' - Evli, 2 <:ocuk . tsumbuı eski Vali ve Belc
rliye Reisi. !P. : :ı - Tlal'iciye l~nc·iinH•niıw H<'

ı:ilnıiştiı·.J 

Ziya Köktürk (İS'l'ANBUlıJ <.'ataLca -
1906 - İdaeli sekizı> kadar - Az Runıca - 1\lakina 
ve Motoe - Evli, :3 ı:ocnk - 'l'iiccar, tstaı.btıl 
Umumi Meclis Azası. 1 f<'. : :3 - Milli Hii<lat an 
Encüınenine scr,ilıniştir.! 

Fuad Köprüiii (1:-1'l'ANBUlı) lstaııl.ıtıi -
1890 - Hukuk - Fransızca. Arap<;a. Faı-s~ıı -
fJdehiyat, Tarih - Profesör - Evli, 2 <:o<·nl<: - 1>. 
P. Umumi İdare Heyeti Aza~J. l F. : ı - Haı1 -
eiye VekHliği, 2 - Başvekil Yardımeılığ'ı, :? : :ı -
Hariciye Vrkilliğiııe Hlyin l'dilmiştir.! 

Naci Kurt (İSTANBUL) - ..\lidyat - ıu::ııı -
ı:;aııat Enstitüsü - 1şr:i - Bvli, 3 <:ocuk - lşc:i ~cıı
c:likaları Konfcderasyoııu Hcisi. [ F. - İkt i~at. 
1 : :ı - Çalışımı <•nciinırnJeı1n<' t-ier:ilıniştir.J 

Adnan Menderes (İSTANDUL) - ~~ydın -
ı899 - Hukuk - İngilizce - Çiftçilik - Evli, :3 r:o
c•uk - D. P. Reisi. 1 Aydın'dan da ı-ır<;ilnıiş~t' rle 
IR . V . 19f>4 tP 1stanbııl'u Ü'Ycih c•tıni~tir. 1•'. : 
:J - Ba.~vc kil. J 

Nadir Nadi (İ8TAN13lJL) l•'ethi.Yt> 
1908 - Lozan Ünivc1-sitesi Sosyal Biliınleı· Konı -
l•'ransızca, .A'lmanca - .Matbuat Evli - Gazete 
d, ~1uhaeriı·. IF. · 2 - IIariciye, :~ - Div<ıııı 

:\iuhascl)at eneüınenlerinl' src:ilmiştir.j 

Enıin Onat ( 1!-:>TA~HLTL ) - İstanhul - 1.90~ 

- lı-;vi<:l'e Ziirilı Politekniği - Al m anca - .\liımı ı·
lık - I<:Yıi - Trlmik Üniwı·site J>ı·oı·l'ktörii, .\1iııı. 

Fa. Ord. Prf. [F. : 8 - .\afıa Bncümcııine se
Giıııniştiı·.ı 

Mükerrem Sarol (L~'l'ANil3UlJ) - C:edi~ -
1900 - Tıp - ~1 lıııaııea, [!'raıısızca - Kadın Has~;; -· 

lıkları .\lütehııs:-ıısı. Opemtöı· - JDvli, 3 (!Ocuk -

:-;eı·best Doktoı· ve· D. P. Vilfıyct idat'l' Heyeli 

Azaııı. [F. : ı - Devlet V·ekilliğiııe tayiıı cdi'l
ıniş, ı - Bütc:;e, :~ - Sıihhat ve tı~tiınni \lnaYPıl!'t 

t'llPÜıııeııll'ııiıw sec:iııni~tiı·.l 

Nizarnettin Ali Sav ( ls'rA~BUL ) lstaıı-
lml - ı~96 - Bel'liıı \'E' Hayddbeı•g iiniversHelı·

ı·i - lııgiliz<·<'. J•'ı·ansız<-a Yl' Almanca - iktisat 1·r 

'l'ekıri. k - l•:vli. ı <:ocuk - 13aşvekfılct lJıınııııi .\lu. 
lfı'. H.cisi. 1 !•'. - iktisat, 1 - İ'lrtis<lt 1'<' G<.>c:iei: 
~ : :~ - Diib:t' l'l' (lr(:iı1i eııc·Üm('ıılpı-iıı!' src:ilıııi~

tiı·.J 

Hanri Soriano ( l!-:>TAN~WL J !<odos -
IHH2 - R<~<lo::ı . lcludisi VP 1\ledı·csC'i !-\ült>yıııaniyr>
l•'ı·aıısızc·a H l·spanyoleıı - Sigoı'taı•ı - J~vJi , .. 
<.:ocuık - !-\iguı-ta 'E'kspcı·i. l !•'. : 2 - ikti:;at. :1 
Iktisat H Ck!:i<·i uıcünıcnleı·ine :-;cc~ilıniştiı-.1 

Zeki Rıza Sporel (lSTANimJJ) - l::>taıı!Jn l 
- lH<!)8 - As·krı-1 Ve>lcr1ıwı· Olmlu - Tüecar - gvli. 

ı:<wnk - 1'ücwı ·. [ F'. : ~ - .\Ii lll .\lüılaraa, :} -
~fpc·Hs fTf'sapl aı·ını 1'etkik eııcümr.nlniıH· ~wf:il

ıııiştir·.J 

Hamdullah Suphi Tannöver ( l~'l'.ANJJUlı ) 
fstaı]bııl - 188:1 - Oalatasanıy- - F'ran'>ızeıı -. . . 

• \faal'i f \'C l>iploıııasi - Pı,ofesiil' - gvli. :2 c:o<'ttk -
Hühe~ Büyi.ikelf:isi. 1 I<'. : 2 - Hadei,v<' . :: - :\1 ıı
aı·if eıı<·ü.nıcıılf'ıtint• ~wc;ilmiştir.! 

Zakar Tarver (İS'I'ANBULJ J•Jğiıı - l~!l.ı 
- Tıp - Jı'ı·an:sır.ca, İngilizcl' - Roııtg<'n ~IiitehaH 

sısı - l~vl ·i, 1 c:,ocuk - ~erbest Hekinı. lV : :; -
NıJıılıat n• lc:tiıııai .\fuııl'c•ııp1 EıwüııH•niııc sc>«il 
ın i ış tiı'. ı 

Füruzan Tekil (t~'J'.ANBLTL ) - btaııbul -
19J4 - ls i aııbııl St. Bcnoit Koleji - fi'l'ansızca, 
,\z Jn g-iJize!' - 'l'icaı·pl - Ev'li - Uııınnı thra<~at 
T .• \. ~· lcLıı·<> ~Iec·lıisi H<'İ'Ü. [F. - Uiyııs<'t Di
vaııı Kfıt1bi, 1 : :1 . Hariciy<' J•:ııeünırni Mnzıhn\a 

ı\fu:lıal'riı·Jiğ'iııl' se<:ilıııi;;tir. 1 

Nazlı Tlabar (İ~'l'ANBUI.ıJ 1staıılıul -
1!)1;~ - t\ıııcri'kRıı Kıı Koleji - Alııwııya!dıı l•'cl
sel'c• - lııır .. Fı·., .Al. Vl' Runıca - 11a~lıuat - Bvli 
1 ı;of·tık - n. P. Bc·yoğln Kıızn lıbı·<· f-I<'Yl'ti R<' 
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ı:sı. [F. : 1 - Riyaset Divıı.m Katiplii!iııe. :! : :ı -
Hal'iciye Encünıcniııc soçilıııiş'til'. ı 

Ahmet Topcu (18'l'ANBUl;) - :)ilc - 191~ -
ll•k - 1ş~i - Evli. :3 çocuk - Pa~a:bahçe ~iŞl' Ye 

<'aın F'a!b. Usta. [f<'. : :~ - Çalı~ın:ı l~ıwii.ııt• ninP 
SPı:ilmi.ştil'. ı 

Celal Türkgeldi (Ü-i'1Aj\ •J3UL ) - istaıılnd 

- ı HO-ı - Hukuk - F'l'ansızı•a - H n ku k - lkki'u· -
'l't•ı nyiz \fahkcınosi .Azası. ı F. : :.! - '['c~kilfı t ı 
gsasiye. !3 - Tcşkilfıtı T<}sasi.ve \ ' !' (lp(:i<'i PnC'ii 
ıııt•nılerine seı:ilıni~tir. 1 

Fahrettin Ulaş (İR'r~\.i\'BLt ı. ı - tst a ı ılıu : -
lDlJ - Yü'kst>k !kti~wt ve 'l'i<.'aı·pt - Pı·aıısı zea . ıız 
tng1lizce - Bankııcı - 0vli. 2 ı :oeuk - ~lcı·kez 
Baırka::.ı Istanbul ~u'be.~i Müdi.iı'ü. [!<'. - \Iali
.vc, l -Ticaret ve Oeı:ici , ~- DcvlPt \7c" killiğ·inc 

tayin edilnıLştir. :~ - IIar1<'i.v<• L'nci.imeıılcrinr sr
t:ilmiştir.] 

Nuri Yamut (1SrrANBUL)- :S claııik- 1~90-
lfarb Akademisi - Az Frausızca r_ Askerlil• - Evli, 
ı ı:ocuk - l;}rkanı 

[ F. : 1 - Hari<'iyc. 
seı:ilmiştir. J 

Harbiyei Unıuıniyl' Reisi. 
~ : :~ - Arzuhal en<.'Ünıenleı·ine 

Tahsin Yazıcı (İSTANBUL) - l\laııustır -
1~92 - Harb Okulu - Orta derece F'ransızcı' - As
keı·lik - Evli, 1 ı:ocuk - Emekli Geııeı·al. tl<'. : 
2 -Milli Müdafaa, 3 -Milli Ui.idııfnn VI' nııı;:ici 

ı·ııclinıcı1lerinr seı::ilmiştir.l 

Abdllllah Aker ( İZl\fİR > Ya kon - HJO.i -

Yüksek tktiNıt ve 'l'icaref - .Alınaııc:a - tktisat -
l~vli, 2 çocuk - İktisat ve Ticaret Vekftleti Tef
tiş Heyeti Reisi. [F. -İktisat, 1 - lktisat ve Ge
(:jci, 2- Büt~e ve Gcı:ici, 3- Bi.it~e cıwüınenleı·iM 
sı}çiJınjştir, 3- İktisat "<' 'l'i<'art•t \"'('killii!-iıw tii.
.vilı cd il ınişti r.l 

Mehmet Aldemir (İZMİH) - ::-;akız - IHOO -
Oı·t;ı - Rnınca, Pı·ansızca - Çiftçi - Edi. ~ ı.:oenk -
D. P. Vilay('t !daı·<' Heyeti Azası. ı F. : :! - 1'. 
1~. ;\1. M. !dare Aıııidiğ·ilıe. :{-Ziraat Eıwiinıc
ııiııe scc:ilıniştiı·.J 

Nebil Sadi Altuğ (İZM1H.) - lzıııiı·- 1911 -

Huknk - tngilizcc, Fransızca - Hukuk Ye Tica
ı·ct - Evli. ~ c.;ucuk - Tüccaı·, ViH\yct Uınnıni 
.\Ie~lisi Reisvekili. [F. - Hariciyc, 1 - DiYnııı 
\fulıasebat, 2 : 3- 'T'iearet vı• G<'f:i<'i L'lH'ÜnH•ıı

lPI'inı· i'l!'çilnıiştiı·. ı 

Pertev Arat (İZMİR) - İzmir - 1913 - Hu
kuk - Hukuk - Evli, 2 çocuk - 1zmir D. P. Vi 
layet ldare Heyeti Reisi. [F. - Dahiliye, ı : 2 -
Dahiliye ve Geı:ici. :~ - Oahiliye c>ncünıenlf'riııe 
seı:il ıniştir.l 

Ci had Baban ( 1ZM1R) -- Lstaııbul - 1!) ll -

lfnkuk - Jhansızca, Almanca - Hukuk \'e Gaze
tecilik - 8vlj - 'rasvir Gazetesi Sahip ve Başımı 

haıı·iı·i . lF. - Hariciye ve Ge~ici. 1 : 2- Hari<'i 
ye, ;~ - ı\luarif enci.imenlerine sc<:ilmiştir.l 

Muzaffer Balaban (İZ:MlR) - Drauıa lfH 7 -
Lise - Rumea, Alınanca - Ziraat - Evli, 2 ~ocuk -
Daimi Encümen Aznı:;ı. [F. : l- Ziraat, 2 : :1 -

.Zil'llat Ye Ge<~iei cncümenleı-iıw seçilmiştiı·.ı 

Behzat Bilgin (İZMtR) Selanik - lti9~ -
Lis\' - [•'ran,·ızca, İngilizce, Ymıanca - İktisat ,- ~' 
1\[atbuat - Evli. 1 ~ocul{ - Yeniasır Gazetesi 
Baı,mulıaniı·i . [F. : ı -Bütı:e. 2 ::ı- Biit~f' w 
(1 1 ~iei cneümenlcrinc sec:ilmiştir.l 

Muamm.er Çavuşoğ·lu (1Z!\fİR) - Kuşadası 
lH03 - Y. Mühendis Okulu - İngilizce. Fransızea. 
Almanca - Y. MiihencHs - Evli 2 çocuk - Nafııı 

Velol.lcti .Müsteş:m. [F. : 2 -.1\f.ünakalat Veldl 
Hğine tayin Pililnıiş. ;~ - Hariciye Pinf'iimrnim 
se<:ilıniştir.l 

Sadık Giz (İZMİR ) - Ayduı - 1911 . 13elı;i
kn Ziraat Olmh1 - Frmısızca - Ziraat - Evli, ı ı.:u 
ttı!\ - Zinwt V<' Ticaret. rT<'. : !1 - Haı·iei,vP Bıı 
I'Üill('Jllll(' sedlıniştiı· .ı 

Arif Güng-ören (İZ.MİH.) -- ~ehlnik - l8!J4 -
Hukul~ - ~\z l•'ransızca - Hukuk - Evli, 1 ı;ocuk 
'l'r>nıyiz Malıkeınc~i Birinci ('eza Dairesi Reisi . 
w. -~\dlirP ve Gcı~ici, 1 - Adliye, 2 . adiiye YI' 

ON:i<'i. ::: - .\rznhal L'ncümeııled w seçilmiştir.! 

Necdet İncekara (1ZMİH) - ::-;eı·fic•e - t912 
- ]<}(' ;(ııeı Oknlıı - Ing-ilizce - Kimya - Evli, :3 ı;o 
<· ıı k - ı ;r·zan W-- - Rılıha1 \c 1ı:timai )lnaw
ııd, 1 : :] - ~ıh•hal ve 1~tim:ıi )fuavE>ııe t \"l' U(· 
1:iı:i eııeüıueııleı·iıw seı:ilıniştiı·.j 

Osman Ka:pani ( lZ.MİR) - lı:ııuir - 1 H l.'i 
1 fnknl> - T<'l'ans ı;u•a , Alınanca. az lngiliz('e - Htı 
k •ılk - Iltıl. 2 ı•oı·nk - .\vuka't. 1 !•'. : 1 - Devh•t 
,~ dülliğine tiıyin <'dihniş . ~ : :ı Tlal'ieİ~'(' Eııdi

ıııeninP :-;e t:1l ıııiı-:tir. ı 

Rauf Onursal ( l.Zı\fİR) Ki.itahyıı - ı n mı -
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Hukuk · lluku'k ve Belediye -Evli, :3 çocuk - İz
mir Belediye Reiı:d. fF. : 1 • Da'hiliye, ~ - Da
hiliyc ve Gcı:;ieı. !3 - Dahiliye cncümenlcrinr se
ı:ilmiştir.] 

Haluk Ökeren ( 1Z~1İR) . - .\1anastıı· - U:l90 , 

- Hukuk -Hukuk - Evli, 2 çocuk- Avukat. fF. 
: 1 - 'T'eşkiHitı Esasiye, 2 : 3 - :\[eclis Kütüphcı
ııcsi cneünıenlcrinC' seçilmiştir. J 

1 
Nuriye Pınar (İZ.IİR) -istanbul- 191-1- ,. 

!•'musa 'da Bordeoux Ü ni. 'l'albii İlimlel' Şubesi -

l"ı ., İng. - J eoloji, Sisnwloji, Paleontolo.ii - Be
kı'ir - İstanbul Üni. -TC'oloji Doçenti. [F. : 1 -
Ilal'iciye, 2 : :ı - \Iaal'if ve Oeç~ci en('üınenleri
lll' sC'çil miştir.] 

Mehmet Ali Sebük (İZMİR) - Taşlıca r H)() ı 
- Hukuk FransızC'a - Hukuk - Kr:iminoloji - E\
li, 1 çocuk - Avu'kat ve İstanbul Polis 1\fektehi 
Kriıniııoloji _Öğretmeni. 1 1<'. · 1 Teşkilatı l~s.ı
~;iyf'. 2 - 'l'eşkiliitı Esasiye \'e Geçici, 3 - Teşld

ırttı Esasiye encÜ!ınenlel'ine se<}Hmiştiı·.) 

İlhan Sipahioğlu (İZ)fİR) - Kayseri - 1922 
Huılntk - Iluhık - Bvli, 2 çocuk - A' u kat, Öde· 
miş D. P. Kaza İdare Heyeti Reisi. [P. : 1 - Ça
lışma, 2 - 'l'C'şkilatı Esasiye, 3 - •reşkilfıtı Es·ı;. i 

yr ve Geçici en cü menlerine seçilmiştir. J 

Abidin Tekön (lZ.Jf.tR) - lzmir - 1913 -
Orta - ııumca - lş~i - Evli, 1 çoeıik - İzmir Şaı·k 
Hanayİ Mensucat Fabrikası Usta!başısı. p;'. -
Çalışma, .ı - Çalışma ve Ocrici. 2 : :~ - ('alışma 

encümcnlerine se<;ilmiştiı·. J 

Behçet Uz (İZMİR) - Buldmı- 1893 - 'I'ıp • 

l•'ı-aıısızca, az İngilizer - Çocuk Hastalıklan ' ı · 
Şehiı·cilik- E' li, 4 ~or~nk- D<:1ktor. [Tı' :..; - ~ıl•

lı·ıt Yf' t~ti·nıai .\fnavenct Vekillijl:ine Ul;iıı C'di~
miş. 

2 - Bi.itç·e \'<' Geçiei. :3 - Kütiiphıııır· endianr ıı 

IN·inP sr>~ilrrıi~tir.l 

Ekrem Hayri U stündağ ( lZ"\1İR) - - Prcve;: · 
- 1886- 'rıp- Hurnca, Fr .. Al.- Dahili IIast. Ilyg . 
ve Bak. Pl'of'. - Evli, 2 ço('tıli: - lznıiı· ~'ı·aıı;,ı.~ 

IlastarH's.i Başlwkimi, hıııir D. P. Yi];(y('t 1. lk 
I~Cİi'.İ. r T' : 2 . fiaricjye l~ııciimı•ııi ne ı-.N:ilıni.<,

ti ı·. 
1.) . \'J . ] 9;)(i t:ırihiııılP \'Cf:tl dlllİ~iİP.j 

rcvzi Aktaş (KAH:-\) - Kars - Aı·par;<ıy -
JOJ2 lik· 'l'ir•arPt Evli. 4 ı-:nı•ı.ık - 'J'iir·c·:ıı·, ı 

J 1. P. Vi! it~ l•t !dan~ llı•ycti Reisi [1'. · 'J'icrrı·"t, 
1 - İktisat, 2 : 3 - Ticaret encümcnlerinc se~ilmiş
tiı·.] 

Su·n Atalay (KA ı-ı~ ı - Hasankale - 1919 -
Hul~uk - .Az lnı:;ili ;~ce - Hukıık - Edi, I ~~~wtık -

Ki1~i Htıkiaıi. (I<' : Divan ve 'l'eşkilfıtı Esasiye, 
ı : 2- Tc:Jkilatı Esa.>iye, :ı- )fi.inakalfıl cıı<·Üm"n

ll'ı i nP scr·iJ.nıiştir.J 

Reın:ıi Çalar (KAIN:\) - Sarıkamış - 1913 -
Ügr0t'1ıen Okulu - Maarif ve Belediye - Evli, 3 

~rıcı1k - Sarılmnıı;; Belediye Reisi. [F. - 1\Ia~ıı·if, 

1 - :\Ialiye, ~ : ~ - i\1ali.ve ve Gcr:ici rııeümen],.ı·i
ıı · • :-: 'r;ilınıiştir.J 

Has:-ı..'1 Erdoğ·an (lv\.R:-\) -Sarıkamış- 1!'120 

- - - 'rıp - J.'ı·ansız<·a - OpcraFiı· - ~vli, 2 (:oruk -
l~ı·f'i~li (Konya) Hııstancsi Operatörü. ~F : J -
~ı 1ıhat ve tr:tinıai MuavC'n('t Eıwliıneııiıw se ı:il
nı i~tiı·. J 

Turgut Göle (KAR~) - Göle - HH3 - fliyn

sn.l Bilgiler- ve Hukuk -!ngilizce - 1darc ve Hu

kuk - Cvli, 2 ı:ocuk - Avnkat. [F. - DJ!ıiliye, 
Ila:·iciyc, 1 : :~ - Haric·iyc C'UeÜınPıılrı-ine se•:il
mi~tir·.] 

Kemal Güven (KAR:-1) - Erziııean - 1921 -
flıılmk - Evli. 2 <:ocuk - 'f'uzhwa C. ~1iir1r1ciuııJu
mhi. 1 F. - Oümı·ük w .Miinakalfıt, 1 - Adliye, 
2 - Oiimri.ik ve İnhisarlar, a - 'l'eşkilfıtı ~~sasıyc 
e ııeiiınmılı•l'inP se~ilnıiRlcrdir.] 

Mehmet Hazer (KAH~) -- Kaı's- 1917- Hu
lnık - telare vr Hukuk - 8vli -Ak,hisaı· Kayma
kaını. [F. - Dahi liye, J\Ialiye, l - Dahili) r·, 2 : 
~ - Dahiliye ,.c> liN:iei eııei.iınenlC'ı·inC' scc:ilnıiş
ti 1'. ı 

İbrahim Us (K,\R~)- .Ardahan- 1921- Hu

lnık Az Alııııanc·:ı.- Iluknk- g, li, 3 ~Muk- Oltu 

Jifıkim Muavini. (1-''. - Aclliye, 1 : 2 - 'l'eşldl~fı 

E-;a,·iyr, :3 - A•lliyP ve• GPç.if>i koınisyonlaı·ma ~'<'

dlmüıtir. J 

Rıza Yalçın (K.\.RA) - Iğdır - 1906 - Oı'Lı -

Zi•aal. Tic·ınd w Belecliy(' - EYli, () ı•oc·tık - i'i
r';ll'rt V<' Ziraat. [F. - Zit>aat, l - 'l'iearet, ~ : 3-
fkti<ıat Pli('Üınenlcl'ine seçilmiştir.] 

Ali Yeniaras (KARS) - Kars - J918 - Hu
kıı ı, - .\z Fı·ansızca · Hnıkuk - Bvli. :3 <·oeu:< -
A "Hk:ıt. f' H. P. Vilayet · t(lın·p TTcyPti Azcı«ı. . 

• 
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[F. - İıktiı:.a, t v,c Te§kilatı Esasiyc, J : 3 - . ! eclis 
liesaplamıı Tetkik encümeıılcriuc ısc~.ilıniştir.] 

Basri Aktaş (KAST AM ONU) - !stanüul -
1920 · İktisat Fakültesi . Fransızca, .Almanca · 
Bankacılık - Evli, 1 çocuk . Başvekulet Hususi 
Kalem Müdürü. [.F. : ı . H ariciye, 2 . Harici
ye ve G€çici. 3 - Hal'iciye C'1}C~menler1ne seçil 
miştir. l 

.Nazım .Batur (KASTAMONU ) - Ara<; -
1903 - Yüksek Orman 1ıfektebi - Ornıancıhk ve 
Ticarot - Bvli, 1 çocuk - Tüccar. [F. : 2 - Na
fıa, 3 - N ııfııı ve Ge<;ici eııcümenlerine seçilmiş
tir.] 

Süleyman Çağlar (KASTAMONU ) - Bo
yabat . 1908 - Oıta - İdaı·e - Evli, 5 ÇQcuk - Em: 
niyet I. Şube Sivil Kmniseri [F. : 1 - Daıhiliye, 

2 : 3 - Dahiliye ve Gcc;ici <:neüınenlel'ine se~il

miştir.J 

Hilmi Dura. (KASTA~iONU) - Ta~köprü -
1914 - Hukuk - Hukuk - Evli, 2 ç.oeuk - Nafıa 
Vekaleti Hukuk Müşaviri. f.F. - Nafıa, ı : 2 -
Nafıa ve Ge~ici, 3 - Bi.it<;e ve Geçici encümenle
rine seçilmiştir.] 

Salim Esen (KASTAMONU ) -Kastamonu-
1903 - Orta - Az Alınanca - Ziraat - Evli, 3 <;.O· 
cuk - Çiftçi. !'F· : 3 - Ziraat Enciimenine seçil
miştir.) 

Muzaffer Kuşakçıoğlu (KAST AMO~U) -
Kastamonu - 1905 - Hukuk . F'ransızca - Hukuk 
ve !dart> . Evli, 2 ~ocuk - :Meı'kez Valisi. [F. -
ArzuhaL 1 : 3 - Dahiliye n • Ge~iei encünıcnle
ı·inc seçilmişlerdir.] 

Muzaffer Ali Mühto (ICAST A?tt:O NU) -
Dovı·ekani - 1914 - Tarsus Aınerikıın Kol(lji ve 
Hukuk - İngilizce - Evli, 3 çocuk - Avukat, D. 
P. Kna 1:darc Heyeti Reisi ve Çift~i. [1:'. -
Arzuhal, 1 - Arzuhal ve Gf'~iei eııcii.nıeııle!'ine 
se~Hmiştiı·. If). 1X. 1955 tarihinde wfat etmiş

tir. 1 

Nazifi Şerif Nabel (KASTAMONU ) - fb· 
ı·adı .ı892 - Tıp -Fransızca, İngilizce - Evli, 5 
ı:ocuk - Asabi Hastahklaı· - tkHsadi ve Ticari 
t~lcr. [F. : 1 - Ticaı·et, ~ : 3 - İktisat rncümrn 

lerin~· oeçilnıiştir.J 

Ali Muzaffer Tanöver (KASTAMONU ) -
Kııstamomı - 1913 - Hukui;: - Almanca · Htıku'k -

Dul, 1 ç.<>cuk - Kastamonu Hazine Avukatı. 

[.F. -Milli :Müdafaa, ı - ~nm Müdafaa ve Ge
çici, 2 - :i\nlli Müda.faa, 3 - Arzuhal encünıeıı
lerine seçHıni~tir. J 

Ziya Tennen (KASTAMONU) - Araç -
1917 - Yüksek - İngilizce . Maarif ve Tudzm -
Basın - Yayın ve Tul'izm Uınuın Müdür ~1~\a
vını. [F. :ı - Büt~e, 2 - İkHsat. 3 - Maarif en 
cüıucıılcriııe seçilmiştir.) 

Fikri Apaydın (KAYSERİ) - Diyarbakı r . 
1905 -Hukuk - Hukuk - EvıJi, 3 çocuk • AvU!kat. 
[F. : :3 - T. B. M:. M. Reisvekilliğine seçilmiştir. ı 

Osman Nuri Deniz (KA YSER!) - Deıveli -
l914 - Hukuk - Az İngiliz<. e • Hukuk - Evli, 4-
çoeuk - Avukat, D eveli D. P. Kaza İdare H eyeti 
Reisi. lF. Adliye, ı - Adiiye ve Geçici, 2 . Ad
liye eııcünıenlerine seçihniştiı·. 14. IX. 1956 ta
rihind e vefat etmiştir. } 

Emin Develioğlu (KAYSEH1 ) - Develi -
1899 -Use - Çift~i- Evli, 5 ~ocuk - Çift~i. [F : 
:3 - Ziraat Enetimenine seçilıni13tir.1 

Kamil Gündeş (KAYSgRİ ) --Kayseri - 1912 
- Hukuk - Ruklfk - Evli, ı çocul< - Avn.kat, D. 
P. Umumi İdare Heyeti Azası. [F : 3 - 'fı~ şkilfı 
t ı };sa 'liye Enei.imenine scc:ilmiştir. J 

Servet Hacıpaşaoğlu (KAYBERİ ) -- Büıı . 
yan - J 918 - Gazi Eğitim Enstitüsü - Mı•.arif 

Edi, :1 c:ocuk - Sivas Öğretmen Okulu M:il.diirü . 
1 F : ~; - :\Iaarif Encünıeninc seçilmiştir. i 

İbrahim Kirazoğlu (KAYSERİ) - 1\.nyscrı 
. 191 n - İktisat .Fakülteı;i - Fransızca - İktisat . 
Edi, 1 ~ocuk - Ticaret. tF : 2 - T. B. U. }'i. Ri 
yasct Divaın Katipliğine. :ı - Bütc:c Eneiinıeııim 
sec:lıni~tir.J 

Hakln Kurnı.el (KAYSERİ) - Develi - 19:2;.; 
Hukuk - Az L•'ı·ansızea - Hukuk - Dckaı· - Sarız. 

Hiıkim. l F - Maliye ve Geçici, 1 - ~!aliye, 2 -
:\!aliye ve Ger,ici eneümenlerine, :ı - T. B. ~ı. M. 
H-iyaset Dinını Kı"ttpliğinc sec:ilmiştiı·.l 

Ö\ller Mart (KAYSEiıl) - Bayı'ı mi<,: -
J 91 O - Amerika'da Ün versite - lngilizce · Psiko
loji - Evli, 1 <::Ocuk - l\Iaarif Vekaleti Müi'etti§ı . 
[F : 3 - T. B. i\L i\f. Riyaset Divanı Katipliğinı · 

seçilıniştiı·. J 

Şefik Bnkay (KIHKLAREfıl) --·· Ü~·ldh.lar -
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1900 - Yena Üniversitesi Fransızca, Almanca 
- Ziraat Mi.:lh. - Evli , ı çocuk- Ziraat Bankası 
Umum ::\Iüclürliik :i.VIüşaviıi. [F. - Bütçe, 1 : 2 
- Büt<;c ve C:cGici, 3 - Bütçe cncüınenlcrine se
<:ilmi~lir. J 

M. Ali Ceylan (KIRKLARELİ) - l;ülebm·
gaız - 192'3 - Yül(sek İktisat ve Ticaret - Fran
, ızca . İktisat - Evli, 2 çocuk - Tüccar. [P. ı · 
Divanı ::\Iuhasebat, 2 - iktisat YC Geçici. 3 · t'k
t iı-ıa t cııciimenlerine se~ilımiştir.] 

Mahmut Erbil (KIRKLARELl) - Ustrum
ea ~ 1901 - Rüştiye - Çeltikçilik, Sütı;ülük - Evli, 
;j çocuk - Tüecar, Vize D. P. Kaza İdare Heyeti 
Reisi. 1 F. : 1 . Ziraat Encüınenine seı:ilıni~tir. 
17 . IV . ı!J&5 tarihiri<.le vefat etmiştiı·.] 

Fikret Filiz (KIHKLAREL1) - Sins · 1905 
. ldadi . Ziraat . Bekar . Çiftçi, D. P. Vilayet · 
1 cl are H eyeı-i Rei~i. [J.'. : 3 . Ziı·aat En(•i.itı!l<mi
nc seçilmiştir. ı 

Hüsnü Yaman (KIRKLARELİ) - Gördcı; · 
L88 • ~lü]kiyc - İdare, 'Maaıif, Ziraat ve Tka
ı·et . Profrsür - Bvli, 1 çocuk - D. P. 1. Bölge 
)lür('ttişi. f .!<'. :3 - Meclis Hesaplarının T<>tı'kikı 
Endi ın enine seçilmiştir.) 

Osman Alişiroğlu ('KIRŞEHİR) - Çiçekda
ğ-ı - 1919- Hukuk- Hukuk- Evli, 3 çocuk- Avu
kat. [F. : 2 - Ziraat, 3 . Maliye ve Geçici en
eümeııleriııe seı:ilıniştir.] 

Ahmet Bilgin (KIRŞEHİR) - Antalya · 
1000 • EczaCl . Fransızca, Arapı:a . Eczacılık · 
Evli. 3 çocuık . . Eczacı. [F. 1 - Srhaıat ve 1~
timai Muavenct, 2 - Bütçe, 3 - Bütçe ve Ge~il'i 

ı•ncihnenlcıiııe sec;ilıniştir.] 

Osman Bölükbaşı ('KIRŞEHİR) - Hacıbek
tuş -1913. Ji'ransa'da Nancy Univemilesi - F'rıuı
sızca- Riyı:ıziye ve Çiftçililk.- Evli, 2 ~ocuk [F. 
: 1 - İktisat, 2 : 3 - Tcş1dlatl Bflasiyc enciimcıı
!Pı1ıw se~Hnıiştiı'.) 

Mehmet Mahmudoğlu (KIR~EHİH) - Kır
~chiı·- 19J7 - Hu'ku1< - Huıkuk - Evli, 5 çocuk · 
Hoı· Cez11 Hakimi. [F. : 1 Adliye, 2 : ~ - Ad
liy(· ve ficı;ici eıwi~nıenlerine seı;ilıni~tiı·.l 

Tahir Taşer (KlRŞEIIlR) - Avanos - UH:3 
- ITnkuk- Hukuk -Evli, 5 ı:oruk . U ı-fa Ağır ne
nı \f ah kem€'8i Reisi. [F. : 1 . Dallıili ye. 2 . D ::ı. 

hiliye ve Geçici, 3 - Da:hiliye eııcümenlerine se-
çilmiştir.] . 

NüZ'het Akın (KOCAELİ) - Gölcük . 1918 
· H11kuk - Fransızca - Banı'kacıhk ve Hukuk . 
Evli, 3 ç;ocuk - Ziraat Ban•kası .M:eı'kez Müdür 
Muavini. [F. - Maliye, 1 - Maliye ve Goçici 
eııcüınenleıine, 2 : 3 . T. B. M. 1\f. İdare Anı iı·
liğinc seçilmiştir.] 

Ekrem Alican (KOCAELI) - Adaparazı -
1916 - Siyasal Bilgiler - İngilizce - Maliye, Çift
~ilik ve Ticaret - Evli, 2 ~ocuk . Ticaret ve Zi
ı·aat. IF. - Bütçe, 1 : 3 - l\Ialiyc vr Geçici eıı

cüınenlerine seçilmiştir.] 

Ziya Atığ (KOCAELİ) - hıııdıt . 1914: -
'!'ıp · Fransızca - Dahiliye l\fiitehassıısı . Eıvli. 
1 <;ocuk - Haydarpaşa Nümunc Hastanesi Do'k
toı·u. [~'- : 3 . Sıh·hat Ye l~timai }[uaYcnııt 

E~ ncümenine scr,ilıni§'tiı-.] 

Harndi Başak (KOCAEI.Jİ) - Bi,ze - 191:1 -
Yüksek tktisat ve Ticaı·et Oku1n Bankacılık 
~uıbesi - Ticaret . Bekar - "Mü'taa:hhit ve Tüccar. 
[F. · Tica.ı·ct, l : 2 . Ticaret ve Ocçdci, 3 - Ti
caret eııci.iııneııleı-ine se~ilmi~tiı·.] 

Selami Dinçer (KOCAELİ) - Gemlik 
1915 - Huknk . İngilizce, az Fransızca - Hukuk 
· Evli, 2 ~ocu1< . Adiiye Veka1cti Zatişleri Uınum 
Müdür Başınuavin~. [F. - Ad1iye ve G{)çicn, 1 -
AdHye, 2 - Ad'liye ve Geçici. 3 - .ı\(Hiyc cıı<•ti
mcnlerine seçilmiştir.) 

Hamza Osman Erkan (KOCA.!ELt) - İstau
bul • J8!)7 - Cenevre Üni., Paris Ulunın Aliyt<i 
l~üisadiye .\fektdhi . Pr. - ll~bisa.t ve Baıı. - Ev
li , 3 c;ocük - Top. ;\<lah. Ofisi ef:iki U. 1\fd. ve A. 
Kara1hisar eski :\Iebusu. [F. : 1 . IIariciye. 
2 · '!'icaret ve Haı·iciye. :~ - llaı·iriye eıwi.lıncıı 
:ıerin e seçi'lnıi'şti r.] 

Sefer Göksel (KOCAELİ) - Rize - 191:.?. -
Lise ıo · Az Fransızca, İngilizce. Arapı:a - 'l'i
caı·et · Evli - 1tthalı1t ve İhracat, Nakliyat n 

Taahhüt İşleı·i. (I<' .• :i.VIiinalkalfı't, 1 . 1k1is :ı t. 
2 - J.\Hiııakalat ve Geçici. ::ı . Hiina'ka~t eıı<'ii 
mrnlcrin~ sc~i1ıniljtil'.] 

Turan Güneş (KOOA.ElJİ) - Kaııdıra . J tl<! ı 

- Hukuk - Fraıtı,ızca , az ltalyanra . Hukn1< Duk
tol'lı - lwli - İstan1ml Huknk F'akültesi Bsas 
're~kili\.t Hukuku . \ 'lis't::ını. [F .. '~'•'ş~dlatı Er-;:ı. 
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siye ve Geçici, 1 - Teşkilatı Esasiye, 2 - Tej~ki
latı Esasiye .-c Geçici. ~ - 3Iüııa ]{aliıt r·ncüınen
lerine seçi1mi§tir.] 

Kazım Meriç (KOCAELİ) - İstanbul . 1905 
· Deniz Harh Okulu - lıtg~lizoo, Alınanca . As
kerlik - Evli, 2 çocu'k - Emekli Tuğau.ııiral, De
ııiız Fabrikaları Unıuın Müdürü. [1<~. : 2 - :\Iilll 
Jlüdafaa, 3 - Mim l\Hidaıfaa H Gec:ici encii
menlerine seçi'lıniştiı-.] 

Oema.l Tlizüh (KOC.AELİ) - Kaııdıı·a. 1912 
· Orman Okulu - A7. Alman{!a - Orman ve Betc
diyecilik, Ticaı"(\1 ·- Evli, 3 ~ocuk . 'l'iiccaı. 
[F. : 2 · Ziran!, : ı . Biite,:e (mri.i.menleı·iıır see,:il 
ıniştir.] 

Nüzhet Unat (KOUAEI;t) - Draımı . 190 
Ziraaıt Okulu - Az 'B'ransızca . Ziraat - B-d i, 

ı ~ocuk · Kocaeli Ziı·aat l\Hidüı·ü. fi' . . Ziraat. 
1 : 3 - Ziraat ve Gce,:ici encünıcnlcriııc ı> ~C (:Ümi~

tiı·.] 

Sadet tin Ya.lım (KOOAEl;t) - .\1aı·a::J -
1908 - Oı~ta - Ticaret, :\[a-t.buat ve Bclediyeci!ik 
. EvH, 3 ı:ocuk - İzmit Belediye Reisi. [I<'. - D:ı
hiliyc, 1 : 2 · Dahilli.yıe ve Ge<:icl, :~ . na1ıili 

yr cncüınenleı-ine se~ilıni~tiı·.l 

A. Fahri Ağaoğlu (ıKONYA ) - ~aıld'kın:ı· 

;~ğa<: · 1907 · Hukcll< · Az Arap~a \'C li'ı·aıısız,·a 

. Ht~kuk . E·vli, G çocu!k . Avukat. D. P. V·il_fı. 

yet Ldaı·e Heyeti Reisi. [F. : B . Arıuhııl .En· 
riifmenine see,: il miştıir.] 

Harndi Ragıp Atademir ( KONY Al - Kon
ya · .1908 · Besan~ou V'e N:ıııcy Vni .. Fr., Al., 
tng. · Fel. ve ~[an'tık - Evli. 2 ı;ocul< . Dil ve 
Tadıh - Ooğ. I<'ıı. :\laııtıik Vl' ilahiyat Fa. Pel. 
ve ~[antik Kiirsiisii Prof. tF. : 1 . }[aarif. 
:! . ~Iaarif ve Gc<:i<'i, · :-ı . Hal'iciy1' <>nc·iimcıılr

rine seı:ilmişti r.) 

Hidayet Aydmer (IKONY A) - Hadını · 
1900 - Hukuk - Hulmik - !Evli, 2 çocuk - kvuıkaıt. 
[F. : ı . Aıdliyıe, 2 - Adiiye >"e Geçici, 3 - Adiiye 
enciimenlerine seçiLnıişti.T.] 

Mustafa Bıığnagık (tKQNYA) - Çuın~·a · 
Kavaık - ] 911 - Siyasal iBi·LgHer • Az Fransızca · 
İdare - Evli, 3 çocuk • :İspart·a Va.Jisi. [F. ·Na
fı a, 1 : 3 . Bürtçıe 'V(' Geçi•cri1 •en('i.lro<enledne se~il
ıniştil'. J 

· Tevfik Fik:reıt Ba.ra.n (KONYA) - Seydige
hir - ı912 · .Hukuk - Hukuk . Bekar . Nazilli 
Ağır Ceza Cumhmi yet 'Müddeiumumisi. [F. : ı -
A!dliye, 2 · Adli<y€. ve Geçici, 3 • Adliy-e encii
ımeıılerine seçilm~tir.] 

Remzi Birand (!KONY~) - Karaman • 
1908 · YÜıkseik Mühendis Okulu - İngilizce . Su 
İşleri · Evli, 3 Ç'()cuik - Nafıa V'Cikaleti Yü:kıs~k 
Fen Heyeti Azası. [F : 1 - Bütçe, 2 : 3 . Büt~e 
ve ~i ci enciiınenlerine S€Çİ1ıniştir.) 

Sıtla Salim Burçak (KONYA) - tErzurum . 
19N · Tıp - Fransızca - Talhaibe't • Evli, 2 çocuk -
Seı•best 'DaJbip. [F. · Sıh'h•at ve iİçtıiımai Knaıve
ne't, 1 : 3 - Sıhhat Vie İçıtiımai Muavenet ve Ge
çici enıcüımml·erine seçilımiştir. ) 

Abdi Çllinıgir ('KONYA)- Eı'll.Hme'k. 1902. 
Rüıştiye - Ticaret - Evli, ı ~ocl.llk - 'K"Cl:'e&OO ıtüc
carı, Ermeııek D. P. Kaza !daı-e Heyeti 'Reiai. 
fF. : 3 · Ziraat Encümenıim.e seçilmiştir.] 

Ziyad Ebüzziya. (KONYA) - İstanbul . 
1911 · Huıkuk · Fraıısırea., A'lmaırea, :tııgilizctı . 
Mailbuat ve Mıatbıa:acı · Evli, 2. çocuk . · TaSVir 
Gazetesi Sahibi. [F : ı · IHarıiciye, 2 • Mecliı\ı 
Kütüiplhane, 3 - Hariciye vıe •Geçicr eneümenleri
ııe se~ilrniştir.) 

Reyhan Gökmenoğlu (KONYA) -!Beyşehir. 
1910 - Hukuk · Hukuk - Evli, 3 ç,ocuk . Adliye 
V ekiileti Başmüfettişi. [F .. Adliye, 1 : 3 .}{ec

lis Hesaplamıın T<ef:/k.ıiikı eııcümenleıine ~il
ill'işt.lir.J 

Muhittin Güzelkılınç (KONYA) - Konya . 
1918 · İlk - Ticaret · Evli, 3 çocuk . Konya Ti
caret ve Sanayi Odası Reisi. [F. : 3 . Ticaret 
Enci.iıncninc se~ilıniştir.) 

Mekki Keskin (KO~ıy A) - Beyşehir - 1911 . 
Hnkuk · Fransızca - İdare ve.Belediye . Dul, 1 
<;ocuk · İstanbul Belediye Reis Muavini. [F .. 
Dahiliye, 1 · Da lıiliye ve Geçici, 2 : 3 - .M: eclis 
Hesa.plal'llıın Tctldkı endimen lerine . ·ceiluıiş
tiı·.ı 

Ahmet Koyuncu (KONY .A) - Bozkır. 1922 . 
Tıp . Fransızca . Belediye . Evli, 1 ~ocuk - Boz. 
kır Belediye Reisi. [F. : 2- Sıhhat ve !çtinıai 
1\Iuavcnet, 3 · Sıhhat ve İçtiınai "Muavenet n· 
C+e<:ici cıı<>ümenlerin<' Reçilıni§tir.] 
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Ta.rık Kozbek (KONYA) - Edirne - 1909-

Hukuk - !ngilizce ·- Hukuk . Evli - ·Avukat. 
· (:B'. : 2. Teşldlatı Esasiye, 3 . T-eşkilatı Rsasiye 

,•e Gc~iei cııcümeHlerine seçilmiştir.] 

Muammer Obuz (KONYA) -Konya -191-1 · 
Hukuk - J1'ı-ansızca - Hukuk - Bekar . 1>. vukat. 
[Ji'. : J: _\dliye, 2- Hariciyc. ve Geçici, 3- Hari
tiye en c ii eıılerirıe seçilmiştir.) 

Himmet Ölçmen (KONYA) -Konya- 1911-
Yüksek Mühendis Okulu - Yüksek Mühendis · 
Fransızca, az Alınanca - Evli. 2 çocuk - İnşaat 
tşleri. · [F'. : 1- Nafıa, 2. Nafıa ve Oeçici, 3 ·Na
tla <'ncü menlerine scc:ilmiştir.] 

M. Rüştü Özal (KOTIA) -Konya - 19J3-
Yüksek l\fühcndis Okulu - Az F'ransızca ve Al
ııuınca - Su İşleri MLi.hendisi - Evli - Konya Be
lrdiye Reisi. [F.- Dahiliye, ı : 3- Dahiliye ve 
tle~ici eııcüınenlerine sec:ilmiştir.] 

Halil Özyörük (KONYA) - İzmir - 1884 · 
Hukuk - Hnkuk - Evli, 3 çocuk - 'l'emyiz Mah
kemesi Birinci Reisi. [F. - Adliyc ve Geçici, 
1 - Adliye, 2 - .Adliye ve Geçici, 3 - '!'eşkilatı E;;a
siye eııci.iııırnleriııe seçilmiştir.) 

Sabahattin Sönmez (KONYA) - Kastamo
nu - ı907 - Hukuk - Az Fransızca - Gazetecilik 
ve Maarif - Evli, 2 çocuk - Vatan Gazetesi An
kara l\Iümessili. [F. - Mi.i.nakalat, 1 : 2- Maarif, 
3 · ~Iaarif ve Gcçiei encümenlerine seçil;niştir.] 

Ali GaJib Bubik (KÜTAHYA) - Kütahya-
19ı9 - Orta - Ticaret - Evli, 3 çocuk - Tüccar. 
[F.- :\Ieclis Kütüphanesi, ı- İkti at, 2 : 3- İkti
sat ve Geçici encümenlerine seçilmiştir.) 

Ahmet İhsan Gürsoy (KÜTAHYA) - Ge
diz · 19ı3 - Tıp l<'akültesi - Hekimlik - Fransız

(~a -Evli,2 çocuk- Serbest Hekim. (1<'. : 3- Sılı

hat ve t(:timai ~Iuavcnct gnci.iınenine .. ı,e(:ilmi~
tir.j 

Ahmet Kavuncu (KÜT HY.A) - 'l'av~anlı · 
1 !HO - Orta - '!'icaret . Evli, 3 çocuk - 'ri.irc:ll' 
Terzi ve Tavşanlı D. P. Kaza !dare Heyeti 
Rrisi. [F. - Çalı~ııuı, ı : 2- Çalışma ve Geçici, 
:ı- Çalışımı encliıuenleı·ine seçilmiştir.) 

S. Süruri Nasuhoğlu (KÜ'l'AHY..~.\)- Bınf't-
1013 - Hukuk - Fransızca . liukuk - Evli, 3 ç:o
cuk - Avukat. [}'. : 1 · Adliyc, 2 - Aclliye Gc
ı:id. Cl - ı\ dliye cıı~iiınen lcriıw sec~ilmi~tiı·.l 

Osma.n Özbilen (KÜTAHYA) -· Kütahya -
1917 - Tıp - Fransızca . Dahili Hastaliklar ." Ev
li, 2 çocuk - Sıhhut ve !ç. Mu. Ve. Sağhk Mc
ınurları Okulu Öğretmeni. [F. : ı - İktisat, 
2 : 3 - İktisat ve Geçici encüınenlcriııe scçilıni~
tir.) 

İhsan Şerif Özgen (KÜ'l'AHYA) - Saın
ımn - 1903 - Eczacı - Fransızca . E ez acılık ve 
Maliye · Ev'li, 3 çocuk - D. P. Umumi İdare He
yeti .Azası. [F. : ı . T. B. ·M. lifeelisi !dm·e 
Anıirliği, 2 : 3 - Meclis Kütüphane Enci.imcni
ne seçilmiştir.] 

Nihat Haluk Pepeyi (KÜTAHYA) - Ka.te
rin - 1898 - Mi.i.lkiye - Fransızca ve az !ngilizce -
ldare ve Edebiyat . Evli, ı çocuk . Emekli 
Vali. [F. - Dahiliyc, ı : 3 Dahiliye ve Gf'çi
ci encümenlerine seçilmiştir.) 

İsmail Hakkı Veral (KÜTAHYA) - Ecıir- · 
ııe - 1888 - Lozan Üniversitesi . Fransızca, Al
manca • İktisat ve Bankacılık - Evli, 3 c,:ocuk . 
!stanbul İk. ve Ti. VekaJeti Eksper Kurulu Rei-
si [F. : 3 - İktisat Eııcü.nıenine seçilnıi~tir.] 

Esat Doğ·an (MALATYA) - Doğanşehw -
1897 - Orta - Ziraat ve Ticaret - Evli, 2 çocuk -
Belediye Reisi. [F. - 1\Ialiye, ı : 2 - Çalışma. 
3 - Arzuhal encümenlerine seçilmiştir.) 

Ahmet Fırat (MALATYA) - Malatya . 
ı913 - Lise - Matbuat - Evli, 3 çocuk - Gazeteci 
ve Çiftçi. [F. : 3 . Nafıa Enetimenine seçilmiş
tir.) 

İsmet İnönü (:MALATYA) -!zmir . 1884 . 
Harb Akademisi - Almanca, Fransızca, İngiliz
cc - E-vli, 3 çocul< . Eski Cunıhmı·eisi . C. H P. 
G eneı· Başkanı. 

Mehmet Kart al (MALATYA) - Pü.türgc -
19ı3 - Hukuk - Evli, 2 c:ocuk -.Avukat. [1 -
Çalışına ve Meclis Hesaplarını •retkik, 1 - Da
h~liye, ~ - Da~ili~e _ve Geçici. :3 • İktisat ı'ıı-
cuınenlerınf' seçilmıştır. J · . · 

. Kamil Kınkoğlu (1\I.ALATYA) - Adıja

nıau - 1914 - Tıp - !ngilizce - Operatör - Evli. 
2 ı;ocnk · Malatya Devlet Hastanesi Operatöı·li. 
(F'. - Çalışma, ı · İktisat, 2 : :J . Ticaret Pn

ciimenlerine seçilmiştir.) 

Abdullah Köroğlu ()LALA'l'YA). - Kahtö -
Hl07 - Ortıı - Ziraat - ·Evli, R Çocuk - Çift<:i. 



-· 747 -
[F. : 2 · ArzuhaL :1 . N ııfıa eucünwııl crine St'· 

dlmi!jtir.l 

Nur i Ocakcıoğlu (MALATYA) --. Darende · 
1899 . Hukuk - Evli, 4 çocuk . Temyiz Mahke
mesi Birinci Daire Raportörü. [F .. Arzuhal, 
t - Maiiye, 2 : 3 . Aclliyr ve Geçici encüme1ı lr
rine sec;:ilıniştir.] 

Mehmet Fahri Oral (MALATYA) - Ar.ıp

kir. ı911 . Orta. Ticaret~ Evli, 2 çocuk· ·F9b
rikatör. [P. : 3 . Divam MuJıascbat Encüme
nine seçilmiştir.l 

Hilmi Özbay (MALA1.'YA) - Besııi . 1919 · 
Lise . Ziraat · Evli, 1 çocuk · Çiftçi. fF. : 
::J • Münakalat Encümenine seçilmiştir.) 

Mehmet Zeki Tulunay (MALATYA) - .1\Ia
latya . 1919 . . Hukuk . Evli, 4 çocuk . Avukat 
ve Çiftçi. [F ... Adliye, 1 : 2 . Adliye ve p:e
<.:ici, 3 . Dahiliyr Bııcümeninc seçilnıi.ştir.) 

Tevfik Unsalan (MAL.A'l'YA) - Hekim
han . l!HG . 1.'ıp . Fransızca . Evli · Serbest Dok
tor. [F. : 2 . Sıhhat ve İçtimai ::\Iuawr:ct, 
8 . Çalışma enciiıncnlcrinc scçilıniştir.l 

Nüvit Yetkin (1\IALA TYA) - Malatya 
1916 - Hukuk • Evli - Avukat. [F. - ıktisat, 
1 . Bütçe, 2 . Bi.iıtçe ve Geçici, 3 · Bütçe encii.
menlerine seçilmiştir.] 

Samet Ağaoğlu (MANİSA) - Kafkasya · 
1909 . Hukuk . Fransızca . Evli, 3 çom1k - Avu
kat, D. P. Umumi !dare Heyeti .Azası. [F .. - H a
riciye Encümenine seçilmiştir. 1 : 3 . İşletmeler 
Veldlliğine tayin eclilmiştiı'.] 

Y. M\lammer. Alakant (MANİSA) - Alaşe
hir . 1904 . İzmir .Aııncrikan Koleji ve Paris 
Hnktlk Fa .. Fı'., lng . Hukuk, İktisat · E<vli, 1 
~ocuk . Ticaret Ataşesi ve Vekalet Müşaviri. 
[F. : 2 . T<>şkiHHı Esasiye, 3 - Meclis Kütüpha
n<>si enrünıenlerine sE-çilmiştir.) 

Hikmet Bayur (MANİSA) -!stanbul· 1891 
· Galatasaray, Sorbon . Fransızca, Az ! ngilizce, 
Faı~ça . Diplomasi - Evli - l\faııisa eski Melbusu. 
[F. : ı . Hari~iye, 2 · Hariciye ve G<>c::ici, :l · Ha
riciye encümcnlerinc seQilnıiştir.) 

Hayri Büke (MANİSA) - Gördes - 1902 
Rüştiye . Ziraat ve Belediy~ . Ev1i, 1 çocuk · 

Gördes Belediye Reisi. fF : :{ . ~afta EııcÜ 
ınenine seçilmiştir.] 

Şemi Ergin [MANİSA] - Gebze . 19ı3 . 
Hukuk - Evli, 5 çocuk . Avukat. [F. :ı . Ad
liye Encüınenine seçilmiş; 2 . T. B. M. ~[. Reis
vekilliğine, 2 : 3 - Devlet Vekili ve Milli Müda 
faa VekaJcti Vekilliğine tayin edilmiştir.) 

Adnan Karaosmanoğlu (1\LJ\...N'İSA) - Ak
hisar - 1914 - L0ızan Üniversitesi Siyasi İli:ınler 
kısmı - Fransızca, İngilizce - Ziraat . Evli 3 

' <:·OCtl'k · Çiftçi. [F. : 2 - Hariciye, 3 . HarJciye 
ve Geçici encümenlerine se~ilnıiştir.] 

F. Lutfi Karaosmanoğlu (l\fAN1SA) - Ma
nisa . 1900 - IL'llkalı Y. Ziraat Okulu . Fransız
ca . ~Iat1mat · Çift~ilik - Evli, 2 ç.ocuk . Çiftçi, 
D. P. Umumi İdare Heyeti Azası. [F. :ı - Teş
kilatı Esasiyl' Encünwnine. 2 - Ziraat Encümen
lcrine scc:ilmişti ı·.] 

Melih Koçer (MANİSA) - Erzurum . 1913 
. Y. Miihrnclis O. · Fr. , Al., az 1talyam•a ve İng. 
- Elektroınekanik M:üh. • Evli, 1 çocuk . lst. 
Tck. Üni. Profesörü ve DDY. İd'.1re ::\feclisi 
Azası. · fF. : :1 - 1\fii.nakalôt Rncil:mf'nine seçil
miştir.) 

Nafiz Körez ( MANİSA) - Kula . 1909 . 
'l.'ıp . Fı·ansızca · Dahili Hastalıklar M:üteha&sı
sı . Bekfır · Serbest Doktor. [F. : 2 . Çalışma 
Encümenine, 2 : 3 · Sıhhat ve !çtinıai ~Iuavene-t 
Vf'killiğine tayin eclil-miştir.] 

Muzaffer Kurbanoğlu (MANİSA) - Mani
i:ıt • 1913 - Hukuk . Fransızca . Hukuk - Bekar 
. Avu1mt. fF. : 1 · Bütçe, 2 - Bütçe vr Geçici. 
3 . Bütçe enci.i:nı.enlerine seçilmiştir.] 

Sudi Mıhçıoğlu (MANİSA) -Konya - 1903 
. Bezncı Okulu · Bezacılık . Evli, 4 çocuk - Ec-
7.1lf'ı. [F.- Ziraat, ] . ziı,aat V Geçici, 2 . Zi
l'aat, 3 . Kütüphane cncümenlerine seçilmiştir.] 

Muhlis Tümay (MANİSA) --... Akseki • 1902 · 
Hukuk • Fransızca - Evli, 2 Ç()cuk - ·! ·zmir Ağır 
Ce·zıa Mahk•emesi Reisi. [F. :· 3 · Teşkilatı Esa
siye Encümenine seçilmiştir. ) 

Abdullah Aytemiz (1\~~Ş) :Y:arll§ · 

ı883 • Huıkıık · Arapça · Evli, 2 çocu'k • Teomyiz 
Maıhkemesi !cra v·e !flil.s Dairesi R.eisi. . [F. ·Ma
Hye, ı : 3 . Meclis Kütiip.banesi cncüme~erine 
seçilmişt\r.] 
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Ahmlt Boldağ (i\i!ARıAŞ) - P·a:zarcı!k • 

1912 • 1lk • iBeloedriye, TieaTet ve Çiftçilik · Evl'i, 
5 çoouık · Ticaret, Çiftçi, Pazareılk Belediye 
R·eisi. [F. : ı . Maliye, 2 : 3 - !MıaliyE> ve Geçici 
(>UCÜmenlerine seçi'1ı:niştir.l 

Ahmet Kadoğlu ('}llAitAŞ) - Maraş . 1899 • 
ldad.i - ÇiftçHiık · 'E-vli, 4 çocuk . Çiftçıi . Umumi 
M~e1is Azası, D. P. ~aza .idare Heyeti Reis.i. 
{F. : 3. Zir.a,at Encümeıline s~miştiT.l 

Mahmut Ka.raldiçük ı (MA.RAŞ) - Maraş -
1909. Orla- Ziraat. Evli, 5 çocuk. Mara§ D. P. 
VilAyet İdare 'Heye.ti Reisi. [F. · Ticaret, 1 • 
Ticaret ve Geçiei·, 2 : 3 - ''l'ieıı.Mt 'e~funenle

rine seçilııniştiT.] 

Nedim Ök:men (MARAŞ) - Kilis • 1908 -
Siyasal Bilgiler • Fransızc'a · IMalıiye • Evli · 
Maliye !Başmüfettrişi. [F. : 2 • Ziraat V-ellcilliği, 
2. Mali~ Vek'iHiğine ıtıayin >e-di.ılm'i'$, 3 - Haridye 
Enetime-nine seç1>1mişti:r.J 

R.em.zi Öksüz (MlA:RAŞ) - ıl\fıaraş - 1914 · 
Roibert !K·olej - 'tnıgilizce - Evlli, 4 ıçl()cuk · Tücc·m· 
ve Çiftçi. fF. : 3 - TicaN'It Enıcümenin€ seGi1· 
miştir. 1 

Mazhar öuoy (ı~RıAŞ) - Elihistan - 1912-
Hu'kuık . Evli, '5 çocuk . Avu'kat. [F. : ı -Ad
liye, 2 • Adiiye ~ Geçici, 3 - Teşlk'iHHı Esasiye 
enciiımenlerine ~:i1mıiştir.] 

Etem Aybar (MARDİN) - Mardin - 19Ll · 
Lise · Maliye, Idare ve Belediye . Evli, 6 çocuk · 
:\lardin Belediye R-eisi. (F : 1 . Miinakalat, 2 : 
3 · :Münakalitt 're Ge<:iei enc>ümenlerine sf'r.ilmiş · 
tir.} 

Abdtirrahma.n Ba.ya.r (:.\IARDİN) - Mardin 
- 1916 - Hukuk • Arapça . Ceza Hukuku . .EvH, 
3 çoouk · A'\o"Ukat. [F .. Bütçe, 1 : 3 - Divanı 

)fuhasebat eneümen1erine seçilmiştir.] 

Ba.ha.ettiıı Erdem (MARDİN) - Savtır -
1905 • Rüştiy-e · Ziraat ve Adalet • Evli, S çocnk 
- Mardin D. P. Vilayet İdare Heyeti ReiRi. [F : 
3 · Arzuhal Enetimenine se~ilmiştk J 

Abdülkadir Kala.v (MARDİN) - Marxlin . 
1911 • Orta - Arapça . T~icaret - Evli, 2 çocuk -
)fardin Belediye Reisıi. [F : 1 - Maıliye, 2 : '3 • 
)faliye ve Ge<:ici encümenlerine seçHmiştir. ] 

O~vdet Öztürk (MARDİN) - ~lanliıı - l!ll1 
- Bezacı Okulu - Pransızca - Eczacıhk . Evli, :1 
çocuk . Eczacı. [F : ~ - (lalışına Enciimeniıw 

se<:ilmiştiı·.l 

Halim Şata.na (MARDİN ) - :\lardin - 1904 
- İdadi vr Muallim Mokt~bi - Mııaı<if Ye :\Ia
liy<' - Evli, 7 <:<>cuk .- :\Iaı·din Hnsnsi Yhıha~>e
br i\1üdiirii. [ F : 3 - Div11nı l\fuhas<'hat l;:ıwü

ın('n:in-r srı;ilmişti ı · .j 

Reşit Kemal Timuroğlu (MARDİN ) - Uı·fn 
- 1894 - Lise - Adalt"t - Evli, 7 ~ocuk - Urfa'da 
Noter. 1 F : 3 - Aı'zuh:ı 1 En<>i.im<'ninc S{'çHmi~ 
tiı·.J 

Turhan Aka.rca (l\IUOL.A ) - İstanbul • 1922 
- Yüksek Ziraat Fa,kültesi . tngUizce - Zirnat -
B ek ar - Mil as Belediye ııeisi. · 1 F : 2 - Ziı·aat , 

3 · Zirant ve G'('<:iri pncüıııenl'<'nhw Sf'C:ilmiştir.j 

Yavuz Paşamehmetoğlu (MUGl1A ) ·-·çan
km - 191-l - Hulmk - Evli, 4 Qocnk - Avukat. 
!1". · Dahiliye, 1 : 3 - Daıhili.n vr 0Pr:-id P1H·ti 
ı ı H' n lrı•iıw se<:ilnıiştir.] 

Zeyyat Mandalinci (l\fUGLA) -- Bodrunı -
1915 · Paris Riyasal Bilg'ileı· Okulu - Fransızca. 
lngilizrr - Evli, 2 ı_:ocuk . Tüccar. [P . . Hal'i<·i 
.ve Y(' n ' (·İci ] : 2 Hariciyc encüıııenlel'in e SC\il 

nıiş, 2 : :::; - lktisnt ve Tiearct Vekilliğine tayiH 

rdilııni~, 3 - Hariciye Eneümenine se~ilımiştdr. J 

Nuri Özsan (~IUGLA) - 1.\Iuğla . 1905 - Hu
lmk -Evli, 2 ~:oruk . Avukaıt, D. P . Umumi lda
l'e Ileyoti .Azası. [F .. Bütı:e, 1 - Adl~ye ve Ge
Giei, 2 - Adliyc. :-ı . Adiiye ve C+e~ri Pncii:nıf'~le -
ı1n<' S<'Qilmiştir.! • 

Natık Poyra.zoğlu (;\fUGLA ) - ~iva~ . 190J 
- Haı·b Okulu · Arap~a, az Fransızca . ~\.<Jkcrli k -
Evli, .ı ~ocuk - Kore Savaş Birliği Alay Kuman 
danı Muavini, Kıdemli Yarbay. [F : 1 . Bütçr. 
2 : :i - Riitr:f' vr Oe~i<•i ('ncümenlerinr se.Çiilıniş 
ti r. l 

Akif Sanoğlu (l\fUG LA) - Antalya -1887 -
Yüksek Halkalı Ziraat Okulu . Evli, 5 çocuk -
Ziraat ve Öğretmenlik - Çiftçi. [F .. Di.itçe, 
1 : 2 ·Bütçe vr Orr:id. 3 - Bütçe f'ncümenlerine 
seçilmiştir. ı 

Şemsi Ağaoğlu (.MUŞ) - Muş - ı9ı4 . Lise -
Askerlik ve Ticaret - Evli, 3 çocuk . Muş D. P. 



İdare Heyeti lleisi. (F. : 2- l\lilli Mi.idafaa, 1 1 : 3 - Adliyt> ve Geçici Pncümenlerinc se<;ilmiş-
R- Bütçe encüınenlerine seçilmiştir.) 1 tir.] 

Şefik Çağlayan (MUŞ) - Muş . 1921 . Or- Hüseyin tnkü (Nİ(fDE) - Niğde . 1894 . 
man Fakültesi . Az Fransızca - Ormancılık - Tıp - Fransızca . Operatör- Evli, 3 çocuk . Ser-
Evli, ı çocuk _ Muş Belediye Reisi. [F. : ı _ best Doktor. [F. : 3 - Sıhhat ve İçtimai Muav<>-
Gümrük ve 1nhi!!arlar, 2 _ Gümrük ve !nhisar- net Encümenine seçilmiştir.] 

lar ve Geçici, 3 ·Bütçe ve Geçici enclimenlerine Zihni Uner (NİGDE) _ Aksaray . 1900 _ 
f(eçilmiştir.l Harb 0., Fransa'da Y. Askeri Mühendis O . . 

Gıyasettin Em.re (MUŞ) - Garzan (Zok) -
1903 - Hususi - Arapça, Frasça - Evli - Çiftçi. 
(F. : ı -Gümrük ve İnhisarlar, 2 : 3 - Gi.imrUk 
ve İnhisarl~r ve Geçici encümenlerine seçilmiş
tir.] 

Ali Ulvi Ankan (NİGDE) - Niğde - 1910-
Lise - Elektrik, Radyo . Evli, 6 çocuk - Niğde 

Umumi Meclis Azası ve Tüccar. [F. ~ 2- Milli 
Mi.idafaa, 3 -Milli Müdafaa ve Geçici encümen
lerine seçilmiştir.] 

Sadettin Ertur (N1GDE) -- Huınus- 1907-
Hukuk - Az Fransızca - Hukuk, İdare - Evli, 2 
çocuk - Birinci Sınıf Mülkiye Müfettişi. [F. · 
Divanı Muhasebat ve Geçici, ı : 3 - Divanı Mu
hasebat eııciimenlerine seçilmiştir.] 

Hüseyin Avni Göktürk (NlGDE) - Niğde· 
1901 - Hukuk, Cenevre ve Berlin'de - Fransızca, 

Almanca, İngilizce - Hukuk - Evli 3 çocuk - An
kara Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Profesö
rii. [F. -Bütçe, ı -Bütçe ve Geçici, 2 -Bütçe 
encümcnlerine seçilnıiıı, 2 : 3 - Adiiye Veldlliğine 
tft.yiıı edilmiştir.) 

Ahmed Nuri Kadıoğlu (N!GDE) - Aksa
ray - ı9ı4 -Siyasal Bilgiler - Fransızca - Mali
ye ve llcJediye - Evli 2 çocuk - Aksaray Belc
diye Reisi ve D. P. Kaza !dare- Heyeti Reisi. 
[F. : 1 -Maliye ve· Geçici, 2·- Bütçe. 3 - Büt~e V(' 

Geçici enci.iıİıenlerine seçilmiştir. ı 

Cavit Kavunnacıoğlu (NİGDE)- Aksaray-
1908 - Tıp - Fransızca·, İngilizce - Dahili Hasta
hklar . Evli, 4 çocuk - Kara Kuvvetleri Kuman
danlığı Karargah Başdoktoru. [F. :ı- Dahili
ye, 2 - Dahiliye ve Geı;ici. 3 - Bütçe encümenlc
t·ine seçilmi§tir.] . 

· Hasan Hayati Ulkün (NlGDE) - Nevşehir· 
J9ı5 - Hukuk - İngilizce - Hukuk . Evli, 2 ço
cuk - Nevşehir; Hukuk Hakimi. [F.- Adliye, 

Fransızca - Askerlik ve Münakalat - Evli, 2 ço
cuk - Emekli General, DDY Umum Müdürü. 
[F. : 2- Milli Müdafaa, 3 -Milli Müdafaa ve . 
Geçici encümenlerine seçilmiştir.] 

Refet Aksoy (ORDU) - Yozgad . 1895 -
Edebiyat Fııkiiltesi -. Müdevvenat ve Muharrir
lik . Evli,. 2 ~ocuk - Bıışvekii.let :Müdevvenat Mü
clürü. [!<'. : 3 - Bütı:C. ve Geı:iei encümenlerine 
se ı,: il miş ti ı · .] 

Btkir Baykal (OHDU) - Ordu . 1910 . Y. 
Oı·man Okulu · Fransızca - Y. Oı•man :\Ii:ihen-
1Hsi - Evli, 2 çocuk - Tüccar ve Hnsnsi Or!l1lmı 
tşletım(' Müdürii. [F. : 1 - Ziraat, 2 Ziraat· ·n 

Oeçici, :J - Ziraat enciimenlerine se~ilmiştir. J 

Mehmet Oemil Bengü (ORDU) - Mesnıdi 

yc . 1914 - An1tara, Cenevre Huku'k fakülteleri 
. Alınanca ve F'.ransızca - Huılmk Ddktoru . Ev
li, 2 çocU'k · Ankara Clll11'huriyet :Müddehunn
ımsı. [F. : 2 - Teşkilatı Esasiye Encümeniıw 
seçilmiş. 2 : 3 - DevlPt Vekilliğin(' tAyin erlil 

nıiştil'.1 

Feyzi Boztepe (ORDU) - Ordu . 1909 . Oı:
ta ve Hususi - İdare - Evli, 4 ~ocuk - D. P. Vi
liıyet !dare Heyeti İkinci Reisi ve MU'harrir: 
[F. - Da.hiliye vo Ge~ici, 1 : 3 Nafıa encümenlr
rine seçilmiştir.] 

Fazıl Eriın (ORDU) - Fatsa - 1908 - Tıp -
İngilizce - Röntgen - Evli - Gii.Jih&ne Asker! Tıp 
Akademisi Röııtgen Öğı·eHnı Görevlisi. [F. : 
2 . Silıhat ·ve !çtimai Muavenet, 3 ·- ~ılrhat 'e 
tc:tiımai MuaYenet ve Ge-çici ('ncümen1erin<i l'ir
c:ilmiştir.] 

Fazlı Ertekin (ORDU) - Bağdad - 1911 ·_ 
Huıkuk - Az Fransızcl\ - Huku'k - Evli, 0 çoell'k 
. thukat. fF : 3 - Teşkilatı Esasi~r<> E,wünıP

nine seçilmiştir.] 

Sabri İşbakan (ORDU) _:. Ch,dn - HltG -· 8i
yasal Bilgiler - Az İngilizce ve- Fraf!sızca - ::\ta. 



- 'tM -
Hyc ve Bankacıltık - Evli, 3 çocuk - Ziraat Ban
ka'Sı Ticari Krediler ~Hi.dür 1\fnaviııi. (1:'. : 1 -
tktisat, 2 : 3 - Bütçe ve Ge<:iri eııcümcnleri.ne 
f!eçilmişti r.] 

Selahattin Orhon (ORDU) -Giresun - 19>14-
- Tıp . l<'ransızca . B~kilr . Se~best Doktor, Fat
sa. D. P . Kaza İdare Heyeti Reisi. [I". : 3 · Sıh
hat ve lçtimai Muavenet Enciimeninr se<:ilmü;
tir.] 

Memiş Yazıcı (ORDU ) -- Jstanbnl - 1890 -
Hukuk · Hukuk - Evli, 2 çocuk - A vukıı t. [F'. -
TC'fjkililtı Esasiyc, 1 : 2 - Ticaret n ılrçiri. 

a - Ticaret encümeı1lel'im• seçilmiştir.! 

Hüseyin Agun (RİZE ) ~- Rize - 191:1 - Oı·

man FakiNtesi - Y. Orman Mithendisi · !!:·vii, 
2 çocuk - Tı·a'bzon Orıııan llaşmüdüril. lF. : 1 
- Btltt~e, 2 : 3 - IHit<:r vr fie<:iri rn<'iinırnl<'ı·inr 

Sl'(Jilmiştir. ı 

!zzet AkçaJ (H.Jzg ı - Hi:c1· - 1!10G - Hulnık 
- Hukuk - gdi, 4 ()IH'Uk - nursa ( '. )lüdrlriumu
mısı. fF. - jfaliyc ve 0<'(;·ici, J - Bii.t~r. ~ : :ı · 
11\itçe '"<' Orçid rncümrıılcı·iıır se ı:ilıniştir.l 

Kemal Balta (RlZE ) - Paıaı· - 1900 · Hnı·lı 
Okulu - Askerlik - Evli, 2 ~oeuk - f}ınrkli Al
t.Hı.y. [F. : ::ı - ~Iilli ~fü<ln.fa:ı Eııri1meniııc SP

çilmi'}tiı·.] 

Osman Kavrakoğlu (RİZE ) - Rizt• - 19J;) -
Hukuk . İngilizce - Ceıa Hukuku - Ev1i, 1 ı~o
cuk - Avukat. [F. : ı - :\Icdü; Ilcsapl:mn ı n 

'l'et-ld'kı, 2 - 'l'e~kil?Ltl Esa.<üye, 3 - Teşkilatı Esn

siye ve Ü<'<:ioi enciimcnlrl'ine sr<:ilmi~tir.l 

Mehmet Fahri Mete (RİZE ) - Rize - JB!"l9 
- İdadi - Adalet • E·di, ::ı <:ocuk - .Mablkeme BWi· 

1ratipliğindcn Emekli - D. P. Vilayet l daı·e H e
yeti Reisi [F. : 1 - ~aıfıa, 2 - Nal'ıa ve C:c,:i
ei. 3 - Nafıa ıııcüm cııleı·ine scqilnıiştir.! 

Ahmet Morgil (.RlZB) -- Hiu - t!JOD - Oa
zi Eğitim Enstitüsü - Öğretmenlik - EYli, 5 (: o
cn:k- Pnzar Ortaokul :\füdürii. [F. : ~ · )fııari-f 

Eııciimeninc s-e<:jlmifjtiı·.1 

Ekrem Anıt (~"'"\)f~U~ ) -- Çaı~:uııb a - \905 

. Huku'k - Frnnsııc'.l - İdare - Edi - Seyhan l<!m
ııiyet "Yli.icliirii. [F'. , mvanı ~fıııhasclha1, 1 : :ı -
Dı_ı-hili,rc ve Oe~iri encii:m!'ıılrrinc srrihni~tir.j 

Salim Qonoğ·lu ( ~A:~lSU~ ) - Havzıı • J!:ı13 

- Ziraat }i'ııkültcsi - Alnıanca - Zil'aal H ' Tica
ret - Evli, fi Çücnk - Un Fa:bl'ikatörü, Havza D. 
P. Kaza ldaı·c Heyeti Heiı;;i [F. : 1 - Arzu1hal. 
2 : ~ - 'riraı·rt cnciimenlerinc se<:ilıniştir. ı 

Abdullah Eker (SA:\I.SUN) - Kfrvak - ı9t:ı 

- l'I'k - Ziı·aat - E'Vli) 4- çocuk - Kavak D. P. Ka
ıa idare Heyeti Reisi.. [F. - 1'icarrt, ı : ;~ - ıi 
ı·nat eneümenlerinc scçilmioştıir.] 

Rami Ozan Gümüşoğ-lu (SAMSUN) - Pın 

dıklı - 1910 - Hukuk - Fran's ı •zca - Hu~mk - Ev
li, 1 çocuk - 'r. i.\L O. Bölge Hu'kn:k Milşaviı·i . 

[}'. - Divanı Mnlhasebat, ı - Adliyc, 2 : 3 - Ari. 
liye vr Geçici encünıcTıleriıır scçilıniştiı·.] 

Ömer Güriş (SAMSUN) - Bafra - 1918 -
Yüksek 'l'icarct ve 1K-tisa:t - Tü.tün Ziraat.i ve 
Ticareti - Evli, 3 çocu'k - Ziraat ve Ticaret. 
fP. : 2 - Oi.i.nırük ve 1nhifiaı~laı-, 3 - Gümrük Yl' 

tnhisarlıır· vr Geçici cncii.nıenlerine seçilnıhıtiı·. J 

Tevfik İleri · ( IS.ı\..:N.fiSUN) - Hemşin · 1912 -
T~kn'iık Üniversiıte • Y.o'l ve iKöpril Yiikse<k i.Mü
·hendisliği • EıvH, 3 çocuk . Sa.ınsun Y rular 7 nci 
Bö~ge ıMüdürü. [iF. : 1 - T. B. M:. M. Reisvcldl· 
liğine, 2 : 3 - Münalm,lat Encüınenine seçilmiş, 
il · Maarif Yeltilliğine !tayin e'd.Hmişth· . ı 

~bdullah Kele§oğlu (ISAMSUN) - Terme · 
1922 ·Hukuk- HU!kuık- E~vli, ı çocll'k · Awikat . 
(F. : 3 · Gümrüık ve 'İn:bıisarlıar Encümenine se· 
GHmiştir.] 

Muhittin Özkefeli (.SAMiSUN) - Saımsun ~ 
19().3 • T..d.se . Ticaret . Evli . Saınsm1 Belediyr 
Azası. [F. - Dalıiliıye , ı : 3 . DahiHye v~ Ge
G1ci encümeııle'l'ine seçHmiştir.] 

Hrundi Teltay ('S.A1\i1SUN) - Çarşaımiba -
ı9ı2 • l~k . Ziraat, Tıicareit ve Belediye • Evli, 5 
çocuk • Çarşaınlba Belediye Reisi. [F .. Maliy(', 
1 : 3 - Ziraat encümenJ.erine ·se.~Hım'iştir.] 

Ferid Tüzel (ıSAMSUN) - Balıkesir · 1909 -
Hulku:k • HUı~uk - Evli, 3 çocU!k - Balıkıesir Böl
ge Mu'halkemat Müdürü. [F. : 3 - Meclis Hesap
larının Tetlkikl Enıci.imenine seç:ilıniştir.l 

Şükrü Uluçay (S.A'MJSUN) - V~zirköprü · 
1887 · Or t·a - T4·caret v•e Ziraaıt • rEvıli, ll ·çocuk -

'l'iicear. [F. : ı · Maliye, 2 : 3 - IM·ı:i:li~ ve Ge
Giıci -encü,menlerine seçilmiştir.) 

Hadi Uıer (SAMlSUN) - Balıkesir - 1891 -



- t;-51 -
Ünirversite Riyaziyıe Şubesi - İnhisar işleri - Ev
li, 3 çocuk - Konya 1n:hisarlar Başmüdürlüğün
den Emekli. [F. : 2 • Gümrük ve İııhisarlar ve 
Ge~ici, 3 - Gümrük ve 'İnhisarlar encümenlerine 
E>eçilımiştiıı·. J 

Mustafa Akçalı (SEYHAN) - Kozan -
1908 - Orta Ziraat Okulu - Ziraaıt v·e Belediye -
Evli, 5 ç.ocuk - Oey'han !Bel·ediyıe Reisi. [F. -
Maliye, 1 : 3 • Mıa:liye rve G~ici eneümenlerine 
Reı:i:lmiştir.] 

Zahit Akdağ· (8EYHA!\) - Karaisalı - 1917 
- Lise - Ziraat ''e Ticaret - Ev li, 8 c:; ocuk - Ada· 
na Belediye Reir;i. IF : 8 - Nafın HıH'iıınenine 

S('()j)miştir.l 

Sedat Barı (SBYHAN) - İstanbul . 1912 -
Tıp - Fransızca - Tabuhet - Evli, ;3 ı;:ocuk - Ser
best Doktor. [Jı' - Bütc:;e. 1 - Biitı;:e ve n c<;ici 
~ - I3ütc:;e, 8 - ntit<:r ve fleı;:iri rnriinH' nlrı iıır sc

c:ilnıiştir. 1 

Enver Batumlu (::5EYHA '\ ) - Atlaıı:ı - 1!117 
lfukuk w Iktisat -.Almanca - .Axukat, 1kti.'iat ve 

Gaz€'tedlik- Bekaı·- Gazeteci. W : 2 - T< ıkiJft. 
tı Esnı:;iyr. 8- Iktisat encümenlcıi.ne ı-;eı;:ilnı1'i1ir. 1 

Ahmet Kınık (SBYHAN)- Selfmik - lH05 · 
- :.\Iü.lkiyc - Az l<.,ı·ımsızca - 1dM·e - BvH, :3 ı;oeuk 
- Oahiliy<' Veldleti :Müsteşarı. [I<' - Dahiliye, 
ı : :1 - Dahiliye Ye Ge<:ici encümenlerine se~ilmiş
tir. Kayseri Valiliğine tayin edilerek 12. X. 1957 
taıi.hin<le va;r,i fe)·e başlamıştır. ı 

Cavid Oral (8EYHAN)- Adana - l!>OJ -Al
ıuanya'da Ziraat Ye Riyasal Bilgiler Y. ::\Iektc
bi - Alınnııca, Fnmsızca - Gazetet•i ve Çift.~ilik · 
Evli, 3 <;ocuk - Gazeteci ve Çiftçi. [F : :: - 'l'eş

kilıltı Bsasiye Em.ii.menine ser,ilmiııtir.] 

Salim Serçe (~EYHAN) - Adana 1890 -
Tıp - Fransızca, ingilizce, Arapça - Tabr..bet -
Dul, 4 çocuk -Serbest Doktor. [F : :ı -Aı·znhal 
8ncümeninc se<:ilıniştiı·.ı ' . 

Lfttfi Sezgin (SEYHAN) - Osmaniye - 190H 
- Lise - Zirant . Evli, 5 çocuk - Vilayet Umumi 
Meclis Az ası. Ti' - Ziraat, 1 - Çahşnuı, 2 : :ı - Zi 

ra.nt enci.iıneıılel'ine seçilıııiştir.l 

Sinan Tekelioğlu (SEYHAN) ~ Uzunköprü 
1893 . Ila rh 0., Hukuk - Fransızca - A ;kerlik, 

Hukuk, İdare, Jandarma - Evli, 4 çoeuk - 1stik-

!al Harbi .\dawt Cephesi Kıımandaıu . Anıkat. 
[F : 2 · :\lilli ::.\IüdaEaa, 3- :.\filli :\[iioafaa ,.e Ge
r,iei t'ııeüıııenlerine seı;:ilmiştir.] 

Nurullah İhsan Tolon (SEYHAN) - tstan
bul - 1905 - Yüksek Ziraat, Alınanya'da Dokto
ı·a - .llınaııca, Fransızca - Ziraat - Evli, 2 çocuh 
- Riyascti Cumhur Uınnm.i Katibi. [F : 1 - Büt 
~e. 2 : :ı - 'rieııı·et vP Geçiei encümenleı·inc se<:il
ıniştir.l 

Ahmet Topaloğ·lu (SEYHAl'\) - Kaclidi . 

l91-+ - Siyasal Bilg·iler - Fransızca - İdare . Be
kar . 1stmıbul Emniyet :l\füdür :Muavini. [F . 
Jiariciye, 1 - Hariciyc ve Geçici, 2 - Bütçe, 8 . 
Tiii1 ç:e ve Gec;:ici encüınenlerin<> seçilıniştiı·.ı 

İsmet Uslu (SEYHAN) -Adana o 19~~.~ _ l;i 
se - Az 1ng·ilizce - Ziraat - Evli, 3 çocuk - Ziraat. 
Aı1 ıma n. P. Kaza !dare He:veti Reisi. rp o tk-. . 
ti~n1, 1 : :2- Zil'aat. :l ·Ziraat w C:ec::ici enriinı<'n
lrı·iıı<' ;:rrilnıiııtiı·l 

Mehmet Unaldı (SEYI:L\X) - Adaıt.ı l!) Ul 

. Yüksek 1 k1 i sat Ye Ticaret - Almıınca . 1ı,tisat -
g ·v!i, 4 ı:ocuk - Ziı·ai DonatJLn l\füfettişi. fF . 
1 - ('nhşına F.ıırüınenine !'<eı;:ilıniştir. ı 

Suat Bcdük (S1JIW) - Siiıx:l - 1911 - Hu 
lcnk - P'rnnsızca, Arapça - Hukuk ve Belediye -
Bdi . Avu'kat, İstanıbul Şellıir Meclisi Ye Daimi 
Encümrn Azası. [F. - llariciyc, 1 : 2 - Arzu
hal. :-3 - Nafı:ı eıwünıenlPrine SeGilmiştir.l 

Baki Erden ('S!lRD) - Siird - 19J8 - Zurich 
üniversitc'>i Kimya Kısmı - Al., Fı·. - 1Gmya. 
Plastİ'l< 1\1ad. ve Şeker lma. Dı·. Kim .. Evli, :~ı 
çocuk . li;skişehir Şe. !sp. Fb. İşl. Şf. tF. : 2 -
Bütı;:e. :1 Riitı;:e vr Gr<:ici enei1menlel'inr se<:il

ıniştir. ı 

Veysi Oran (SİİHD) - Siird - 1913 . Tıp 
Fransızca - Tıp · Evli, 3 çocuk - Siird Hükü
met Doktoru. [P. : 3 Sıhhat ve !çtinıai :\[u:.ı
venct Encüınrninr seçilmiştir.] 

Mehmet Daim Süalp (SllRD J - Siil'd -
1916 . Jiuknk - Hukuk - Be'kar - Siird Hazina 
Avukatı. ll" : 2 - Maliye ve Geçici, :~ - Biitc;e 

eııcünıenlerine seçilmiştir.] 

Şcrafettin Ayhan (S1NOB ) - Sinob - t9l7 
_ Üniversite - Fransızca - Uaarif · Evli, 2 r.u
cuk - Askeri Lise Mat®ıatilc Öğretmeni. [F. 
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\{illi l\Iüdafaa, J : 2 ~laarif. :3 - :\!illi :\ fiidafaa 

encü:menleıine seçilmiştir. J 

M. Vehbi Da.yıbaş (SİNOB) -- Boyabat -
1891 - Rüştiye - Ticaret ve Ziraaet - Evli, 5 ço
C\lk - Tüccar ve Çiftçi. [F .. Nafıa, 1 - Ziraat 
Vf! Geçici, 2 : ~ Ziraat ('ncüınrnlPJ'İll(' ~r~ilımiş

tir.J 

Nuri Sertoğlu (SİNOB) - Boyabat - L903 -
Dil ve Tarilh - Coğra:fya Faikintesi · Almanca -
~Iaarif ve İ'ktisat . Evli, 2 c:ocuk · İç Ticaret 
Uınum :\rüdür MuaYini [F. 1 - Bütçe, 2 : ~ 
BütGe ve G eGici encümenlerine seçilmiştir. ı 

Server Bomuncuoğlu (SİNOB) - Üsküp · 
HH2 . Hu>kuk . Fransızca, İngilizce Hu·lnl'k 
Dış Ticaret . Evli, 3 çocuk · Tüccar. [F. ı 
Bütçe, 2 : 3 . Riit~(' ve Geçici cnriimenleıine FH'· 

~ilmiştir.} 

Haşim Tan (S!NOB) - Geı·zp - 1913 · Or
ta . Ticaret . Evli . Tütün Tiiccarı. lF. · Güm
rük ve İnhisarlar ve Ticaret, ı - Gümrük ve 
İnhisadar, 2 . İktisat, 3 • Gümrük ,-p lııhi
Rarlar cncürnenlerine sec:ilmiştir. 1 

Muhit Tümerkan (SİNOB) - Ayancık · 
1906 . Tıp - Pr., İng. ve Az İta l . - J,ffihili Has. 
ve Sosyal Hiz. Mütehass1Sl . Evli, ı çocuk · 
Sıh. ve İçtimai 1\fu. V. Zatişleri ve Muamdat 
U. Md. fF. : !l - Harkiye EncÜmE'ninP ııeGil

miştir.1 

Hüseyin Qitil (::) IVAS) - Sivaıı · 1920 · Hu
kuk • Almanca . Hukuk - Bekar - Avukat ve 
Tüccar. [E'. : 1 . Gümrük ve İnhisarlar, 2 -
Gümrük ve İnhisarlar ve Geçici, 3 . Gümrük 
ve İnhisarlar eııcümenlerine seçilmiştir.] 

Ercüment Da.ma.lı (SİVAS) ~ Boyabat · 
1914 - Hukuk . Hukuk . Evli, 5 çocuk .• \.vukat. 

{F. : 1 . Dahiliye, 2 : 3 . DahiliyP vp Geı,:iei 

enciimeıılerine seçilmiştir.] 

Nuri Denrirağ· (Stv AS) - Divriği - 18öG -
Maliye Mektebi Alisinden tasdiknameli . Az 
Fransızca . Maliye ve Ticaret . Dul, 8 çocuk · 
Tüccar ve Fabıikatör. [F. : :~ . ~afıa Encü
menine seçilmjştir.] 

Abdurrab.ına.n DoğTUyol (~tv AS) - ~njch
ri . ı92ı - Orta - Ticaret ve Belediye - Evli, 4 
çocuk · Suşehri Belediye Reisi, Çi:ftçi ve Tüc-

c ar. 1 F. : ~ - A ı·zuhal Enrünwniıw xeı,:ilnd.ıı -
tir.] 

Şevki Ecevit (S IV AS) - Sivas . 19ı4 -
Hukuk · Hukuk - Evli, 3 çocuk . Avukat. 
[F. : ı - Adliye, 2 : :1 - AclliyP ve Ge~iei eMÜ
menlerinP se~iiJ.ıni§tir.l 

Etem Erdinç (S.IV AS) - Kü.tahya . 19t~1 -
Yüksek Miihcndis l\Iektebi - Fransızca . İnşaat 
Mühendisi - Evli, 4 çocuk . Devlet Demiryolla
rı 4 ncü İşletme Müdürü. l"B'. - Gümrük ve 
İnhisarlar. ı : :~ . Miinakalat encüıuenlerine se
çilmiştir. ı 

Nurettin Ertürk (SİVAS) - Zara . 1911 -
Hukuk - Hukuk . Evli, 3 çoct'ık . Rafik Haki
mi [F. : ı - Meclis Hesaplarının Tet.kikı, 2 -
Meclis Hesaplarının Tetlki'kı ve Geçici, 3 - Meclis 
Hesaplarımn Tetıkikı encümenieı·ine seçilmiştir.l 

Kazım Oskay (SlVAS) - Sivas - 1910 -
::.\Iülki_yc · Bankacılık . Evli, 2 çoNık - Sivas Zi 
raat Bankası Müdürü. l F. . l\iü.nakn1at, 
1 : B - 1\Ialiyr VP 0eı:iri ''nciimPnlcı'iııP sc~il 
ıııiştir.l 

Rifat Öçten (Si VAS) -- Sivas - 1913 . I-lu
Imk · Iluknk . Evli, 3 çocuk - Avukat. [P. : 
2 · Teşkilatı Esasiyc, 3 - Meclis Uec;;aplarının 

'I'etJkiln eneümenlerinr seç'ilrniştir.] 

Bahatt in Örnekol (SİVAS) - Sivas . 1911 
Yüksek l\fuallim ve Fen Fakültesi - Fransızca, 
az Almanca ve İngilizce . l\Iaarif . Ev1i, 2 ço
cuk - Haydarpaşa. Lisesi Müdürü. [F .. Divıı 

nı Muhasebat, 1 : 2 - Maarif ve geçiei, ~ · M n
arif enctl.ınenlerine seçilmiştir.} 

Ahmed Özel (SİVAS) - Sivas . ı9ıO . 'relt-· 
nik Üniversite ve Fransa'da - Fransızca ve İn
gilizce - Elektrik . Evli, ı çocuk - Teknik Üni
versite Rektöt·ü. [F. : ı . Büt~e ve Geçici, 
2 · Bütçe ı>nciimeıılerine seçilmiş. 2 : 3 . Maarif 
Vekilliğinc tayin edilmiştir . 15 . lV . 1957 de 
istifa etmiştir.] 

M. Nurettin Turgay (SİVAS) -Balıkesir . 
1894 · Harb Akademisi - Almanca, Fransızcıı · 
Askerlik · Evli, 3 çocuk . Milli Müdafaa Veka
leti Tetkik Kuru~unda General. [F. : 2 - 1\Iilli 
)füdafna, 3 - :\lilll Uüdafaa ve Gec;ici ew ü
menleriJle seçilmiştir.) 
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Memduh Turhan (SİVAS) . Zara - 190-1 -

Orta · Ticaı·ct ve Ziraat • Evli, 1 ~ocuk - Çift
çi ve Tüccar, Zara D. P. Kaza İdare Heyeti Iki
~i. · [F .. Arzuhal, 1 : 2 - 1\fünakalat, 3 . l\Icc
lis IIef\aplıırınm Tetldln enrüm<'nlf'ı"İne se~ilmiş
tir.] 

Hüseyin Yüksel (SİVAS ) - Divriği- 1908-
Orta - Ticaret - Evli, :ı çocuk - Manifatma Tüc
(~arı. (F. : 1 - Ticaret, 2 : 3 - Tirnrrt ve Ue
c:iC'i <'ll('Üınenled.ne scçilmiştit'. l 

İsmail Hakkı Akyüz (TEK1RD.AG) - Te
kirdağ · 1.903 - Y. V rterin<'r Okulu . F'ran::nzca -
Zootekni, İdare, Peofesör . Evli, 4 çocuk . İktl· 
sat ve 'l'ica ret V cıkilleti Tc.tldk Heyrti l\Iütehas
sır:n. [ F. · Bü.t~c. 1 : 2 - Dinım l\Inhaseba.t, 3 · 
Gümrük v<' 1nhisaı · I Rr encümPnlrl"inp seı:ilrniş
tir.] 

Ferid Alpiskender ('l'EKİHD.A(: ) - Diyar
hakn· · 1907 . Hukuk - İngilizce - Huknl - Edi, 
2 çocuk - Diyarbakır Hazine Müşaviri \Tf' Anı 

katı. [F : :3 - 'I'r~kilfı.tı Esasi~rr En('iiııırniıw 

srçilmiştir.J 

Necmi Arman (1'.8K1RD.A.Ü ) - Biiylik~Pk 
nıece · 1919 - B1•zacı Okulu - Almanca - Eezarı

lık - Bckar - Ecza.eı, Çorlu Belediye Reisi. W : 
1 - Müna.kııliit, 2 : 3 - Sılıhat w ktiıııai .\fn;ıw

nrt rııciimrnlcniıı r sr~ilmiştir. ı 

Zeki Erataman (TEKtRDAG) - ]!;rzincan -
1915 - Tıp - Frmısızca - Taba1hot - B\'li, 1 ~ocuk -
Serbest. Doktor. W : J - Sıhlınt ve l ~tiınai -:\Iu
avenet, 2- Büt~e. 3 - Riit~P vr flr<:it'i rncihMnlr
rinr ser,ilıwiştiı ·. 1 

Fethi Mahramlı (TEK1RDAG) - Teldrdağ' -
1915 · Lise - İngilizce - Evli, 2 çocuk . Zirııat -
Çiftçi, Viluyet Umumi Mecliı:ıi .Azası. [ fi' : :~ -
Div·ıını Muhasehat. Encünıenine seçilmiştil'.] 

Saınim Yiicedere (TEK1RDAÜ ) - !stanbul 
- Hll5 -Lise- Ticaret - Bckar. Tüccar, Mütaah
h<it, Ü~küda.r vr Kadıköy Traınvayları lclııı·p 
Medisi Aznsı. [P. - Divanıl\fuhasebnt, 1 - Giiın 
riik ve İn hisarlar, !! : 3 - Gümrük vr in h isa da ı· 
\.f' Ge<ıici enciiınıen l crine seı:ilmişt.ir.l 

İhsan Baç ('l'OKAD) - Sivas . 1904 - Hu
kuk - Fransızca . Maliy<' ve Hulmk . Dul . Anı
kat. [F. - Bütçe, ı - ~mıı. Müdafaa , 2 - Rüt r,r 

eneünıenh•rinc , 2 : :ı - T. n. ~L. :\J. RPiı:ı'·<'killiği 
ııe seçillll'işti ı· .] 

Hulusi Bozbeyoğlu (TOKAD ) - ~iksar . 
192-J. - IInlmk -Hukuk - Evli, 2 çocuk . Bafra C. 
Miidclehmnı:ınisi. (F' : 3 - :\[illi -:\fiidafaa Encü
ınrnine s<'çihniştiı'.] 

Selahattin Gülüt (TOIC\.D ) - Tokari - uno 
- Hnkll'k - Hukuk -Evli, 3 çocuk. Avukat. [F : 
:1 - Dh-am Muhasebat Enetimenine seçilmiştir.] 

Ahınet Gürkan (TOK.AD) - Riz!.' - 190.) -
llahiyat. Pakültcsi · Arap<:a - lı ahiyat ve Adalet 
- Edi, 5 çocuk - Davavekili. [F'. - Arzuhal, ı : 
2 - D;iyanı 1\fulıasebat, 3 - Meclis Hesaplarını 

Tı,tkik encümenlerinc se~ilıniştir.] 

Osman Hacıbaloğlu (TOKAD) - Zile . 1916 
. Hnknk - Az Fransızca · Hnknk - Bekar Sh·as 
C. :\fii.oclelumumisi. [F. -:Milli .:\Hidafaa, 1 : 2 _ 
Allliyr , .. , Ur~iei. '3 - .'\dliyr rncümcn!PrıhıP sr<:il 

ıııhıtir. ı 

Hasaıt Kangal (TOKAD) - Balıkcsiı·- 1!:11 6 
. Hukuk - Hulnıık - Rekftı· - ~\ nıkat, İstanbul !4P
hir .Meclisi Azası. [l•'. - Gümri.i'k ve lnhisarl~ı· . 
1 . (lümri.ik Ye tnhisııl'l:n· ve Geçici, 2 : 3 . Gi.hn
ı·ü k YP !ıı hisıı dar rnci.inıcn ıcıine se~ilıııiştiı·.] 

Ömer Sunar (TOKAD ) - Süıımene - 1918 -
\ r. Ticaret ve İktisat - A.7. Fransızca . Muhasebe 
- E vh- Turhal Şeker Fabrikası Muhasebe Mü
düri.i. [F. - Divanı. Muhasebat, 1 . Maliye w 
Gc~ici 2 : il - Riit<:e ve G r<:ici encümenlerine se

~ilmiştir.f 

Mehmet Şahin (TOKAD) -Reşadiye. 1911 
- İlk .. Ticaret - Evli, 3 çocuk - Tokad Belediye 
Reisi. [F.- Meclis Kütüplıanesi, 1 : 3 . N afta 
cı ı ri.im enl erine seçilmiştir.1 

Yusuf Ulusoy (TOKAD ) - Hacıbektaş -
1921 - ll k . Ziraat ve Ticaret . ,Evli, 6 çocuk ~ 
Çift~i ve 1\Iütaahhit. [F. : 1 · Meclis Kütüpha
ne~i, 2 - Ziraat, 3 - Ziraat vp Geçic1 enc\imen
leri.nl' SC'çilmi~tir.] 

Halit Ağanoğlu (TRABZON) - Akçaabat -
1903 - Mualliın Mektebi . l{{aarif - Dul, 3 çocuk 
_ İstanbul Y. Öğrenci Şelızadebaşı Yurdu Mü
dürii. [F.- Maarif ve Geçici, 1 · Maarif, 2 :3 -
Maarif ve Geçici encüımen1erine seçilmittir.] 



Sabri I>ilek (TRABZON) Vakfıkebir -
ı922- Hukuk- Hulmk- Evli, ı çocuk- Avukat. 
fF. : 2 - · Teşkilatı Esasiye, 3 - Teşldlatı Esasi
.ve ve Geçici cncümenlerine seı:ilmiştir.l 

Mahmut Goloğlu (TRABZON) - Pulııtha

n~ - 1915 - Hukuk - Hukuk, İnhisar işleri - Ev
li , 2 ~ocuk . Avukat. [F. - Gümrük ve İnhi 
~-;arlaı· ve Geçici, ı : 3 . Gihrırük vr tnhisarlar 
rnciim enlerine seçitmiştir.] 

Muzaffer Harunoğlu (TRABZON) - Trab
zon - 1918 - A1merika'da Y. Elektrik Mühendis
lik tahsili - İngilizce, Fransızca, Almanca -
Elektrik - Ev'li, 2 çocuk - Tüccar. fF. - lkti. at , 
1 : 2 - Ziraat ve Geçici. ~ . Haririyr f>nrümen 
lerine seçilmiştir. J 

S. Fehm.i Kalaycıoğlu (TRABZON) - Trab
zon - 1892 - Halkalı Y. Ziraat ve Münih Y. T ek
nik Okulu - Al., Fr. , Az !ng. - Tarla ziraati -
l~vli, 3 <_: ocuk - Devlet Şftrası Azası. [F . - Büt
c: r· . 1 : 2 - Bütçe VI' Grı~i c i. :1 - Biitc:r rnriimPn
l eı·ine seçilmiştir.] 

Selahattin Karayavuz (TRABZON ) - Tı·ab 

z1m - J912 - Ede~biyat Fa. Son sınıf- Fransızca -
:.\[aarif ve İdare . Evli, 2 çccuk - lstambul Şehiı· 
~\!eclisi Azası ve Sular İdaresi Muralnbı. fF. -
Arznhal, 1 - Bütçe, 2 : ~ - Arzuhal enciiımenle

rine se(lilmiştk) 

Emrullah Nutku (TRABZON) - İstanbul -
1902 · Hukuk - Almanca, İngilizce - Hukuk -
Evli, 3 ı: ocuk - Avukat. [li'. - İktisat, 1 : 2 -
İktisat ve Grı:ici. 3 - Nafıa t>nrümenlerine se
çHmiştir.J 

Sami Orberk (TRABZON) -'!'rabzon - ı891 
- Harb Okulu , Mühendishane (Topçu) - Fran
sızca - Askerlik - Evli, 2 çocuk - Emekli Gene
ral. [F. : 3 - :\filli Müdafaa Enci.imenin€ se
çilmiştir. J 

Pertev Sanaç (TRABZON) - Hekimhan -
1896 -, Hukuk - Arap~a - Hukuk - Evli, 2 ço-· 
<:uk - Avukat. fF. - Dahi!iye, 1 : 3 - Dahiliye 
n' Geçici enctimenlerinc seı:ilınlştiı'.l 

. İsmail Şener (TRABZON) - Vakfıke'bir 
1913 - Y Ziraat ve A!merika 'da Zirai ~ktisat • 
İnıgillizce ira] İktisat Doktoru . Evli - Türkiye 
Sınai ~alkınma 'Bankası Zıirrut Mliişaviri . (F. -

1k·tisat, 1 - İ·ktisat ve Geçici, 2 - Bütçe ve Geçici, 
3 - Haııiciye (istifa) tBü.tçe 'Ve Geçiıci ıencümen

lerine seçHmişıtir.] 

M. Re§it Tarakçıoğlu (TRABZON) - Traib
zon - ı892 - Y. Öğl'eıtmren Okulu Talbiiye Şuıbesi -
FrallSl'zca -Kimya, Fi:zik- Evli, ·5 çocuk -. İzmir 

' Mraarif Müdürlüğünden e<me'kliı. [F. : 1 - Maa
rif, 2 - Maarif ve GeçiCIİ, 3 - Maarif eneümenle-
rine seçilnıi§tir.] · 

Osmanr Turan (TRABZON) - Çayıkara -
1914 - DH ve Tarih - Coğrafya Fa. - Fr., İng., 
Farsça, Arapça - Orta Çağ Türk Tarihi - Bekar -
Anıkara Üniversitesi T'ürtk ~ari•hi Profesörü. 
[F. : 2 ; Mararif, 3 - Maarif ve Geç'ici encüımen 

lerine s·eçilmi.ştir.] 

Arslan Bora (TUNCELİ) - IMazgirt - ı912 -
I-larıb Okulu - Az iFl'ansızca, !ngiHzce • Askerlik -
Evli, 2 çoeuık - Tank Biııbaşıhğmdan ·emekli. 
[F. : 3- MH1i Müdafaa En0üımenine seçil~ir.l 

Bahri Turgut Okaygün ( 'TUNCELİ) - Ela
zığ - 1897 - Hulmk sınıf 2 - Fransızca, Arapça , 
Farsc;a , Az !ngHizee - Gazetecilik, Ziraart ve Ti
caret - Evli, 1 ·çocuk - Gazeteci. [F. : 2 - Divam 
1\fuhasebat, 8 - Bülç(' ve Ge0ici reucümenlıerin'(> 

seçilmişti'r.l 

F.ethi Ülkü ( TUNCELİ) - Elazığ - 1918 -
Anikara Gazi Teı•biye Enstitüsü - Fransı·zca -
Maal'if - Evli, 2 ç•ocuik - Elazığ Lisesi Fransızca 
Öğretmeni. fF. : 2 - •Maaıif, ::ı - ~faari.f ve Ge
ı:1ci encii:menlerine seçi·lmiştir.l 

FQ'ridun Ayalp (URFA) - Biı,ecik - ı916 -
Tıp - Almanca - Twbip - Evli, 3 çocuk - Y eşilhi
sar Hü·kümret Tmbib~. [F. - Çalı§ma, 1 - Ç:abş
ma v·e 1Heçici, 2 : 8 - Çalışma eneümeıı1rerine SP· 

cıilımiştir.] 

Feridun Ergin (URFA) - İstanbul - 1917 -
Paris Siyasi llirnler Ok., Ankara Iluıku:k ve İs
ıtanbul İrkıtisaıt falkülteleri - tkt:isat Do·ktoru -
Fr., İng. - Maliye - Evlıi, 2 ·çocuk - İgt;, Üni. tkt. · 
Doı:. [F . . - Bütçe, 1 - -Bütçe ve Geçi·ci; 2 - Ma
liye ve Gedei, 3 - Bütçe ıencüıınenlerine seçil 
miştir.] 

Mehmet Hatiboğlu (URFA) - Urfa 1899 ~ 
J(hHli - Arapça - Ziraat ve Ticaect - EYli , 6 ~o
cuk - Vilfiyet Umumi Meclisi .Azası. [F. : 1 -
Giimrük vr tnhisarlar, 2- Gümrük ve !nhisarlar 
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ve Geçici, 3 - Gümrü k ve İnhisarlar encünıen
leıine seçilmiştir.] 

Hasan Oral (URI•'A) - Siverek - 1906 - Diş
çi kulu - Fransızca - Diş Tabibi - Evli, 2 ço
cuk - Diş çi. [F. - N afıa, 1 - N afıa ve Gec;ici, 2 -
~ afıa, 3 - N afıa V<' Geçici eneiinwnleriııe se~il
ıniştir.] 

Celal Öncel (URFA) - Uı·fa - 1919 - Hu
kuk - Hükuk - .Evli, 3 çocuk - A vn kat. [1<': : :i -
Çaiışı:rı-a Encüıneninc seçilmiştir.) 

Saim Önhon (URFA) - İstanbul - 1892 -
Harb .Akademisi - Askerlik - Evli l çocuk - Ka
nı Kuvvetleri Kumaııdaulığı Zn·hlı Birlikler Da
ire Rcisliğindeu Emekli General. rF. : 2 - Mill1 
?ılü.dafal), 3 -l\Iilli l\füdafaa n Cle<:ici ıcüınen

lrl-inc s<'çilıniştiı·.) 

Aziz Özbay (URFA) - Urfa- 1912 -Edebi
yat Fakültesi - Fransızca,•az İngilizce . Gazete
cilik ve Felsefe - Evli, 2 çocuk - Urfa Beleeliye 
Reisi. [P. - Divanı l\Iuhasebat, 1 : 2. Maarif, 
3 - :'lfaarif n• Ge<:ici eueüınenlerinr sec;ilıniştir.l 

Muzaffer Timur (URFA) -Siverek- 1917-
Lise - Ziraat - Evli, 2 çocuk - Çiftı;i , D. P. Kaza 
Jelare Heyeti Reisi. [F. : 1 - Divanı Mııhıısebat 
Encümeniııc seçilmiştir.] 

Yusuf Aysal (UŞAK) - Uşak . 1909 . Orta 
Ticaret - Evli, 2 çocuk . Tüccar. [F. : 1- Da
hiliyc, 2 · Dahiliye ve Oc<:ici. 3 • Dahiliye encii
mcnJerinc sec;ilmiştir.] 

Orhan Deııgiz (UŞAK) - Uşak - 1918 - Y. 
Öğretmen Okulu - Orta Fransızca . Coğrafya · 
Bvli, 2 çocuk - Maarif VeldUcti Orta 'rcdrhıat 

Şube 1\Iüdiidi. [F. - ::\Iaarif, J • 1\Iaadf Ye Oc
c;ici, 2- l\Iaarif cneümenleriue, :1 . '1'. n. 1f. 1'1. 
1darc Amirliğine scc;ilmiştir.l 

Hakkı Gedik (UŞAK) - U~a·k - 1896 · ts
vi~re Ticaret Okul n - J~'rausızca - Fabrikacılık 

vp 'J'icaret - Bvli, 1 <:ocuk . Tüccaı·. [F.- Ticıı 

rd , 1 :3 -1ktüıat encii.nwnleı·ine sc<:ilmi~tir.l 

Hacim Yılmaz (UŞAK) - Eşnıl' - 1920 - An
kara Ziraat Alılt ,~e l\Iakiııaları Yülnıek Uzman
lık Okulu - lı_ıg. - Ziraat Makinaları 1\Hi.tehaR
:sısı - Evli, 2 c:ocuk - Eşme Ziraat Muııl. fF. -
Ziraat, 1 : 3 -Ziraat V(' Geı-:iri ('ncii.nırnl<'ı'e sc
r: i lıniştir .l 

Hilmi Durmaz (V AN) - Van - 1917 . Lise -
Ziraat ve Ticaret - Evli, 1 ~ocuJ.{ - Tüccar, D. 
P. Vilayet İdare Iieyeti Reisi. [F. : 1 - Ticaret, 
2- İktisat ,-e Ge~ici. 3- İktisat enci.imcıılerin(' 
seçilmiştir.) 

Muslih Görentaş (VAN) - Gevaş . 1923 . 
Orta - Ziraat - Bekar - Gevaş Belediye Reisi.. 
fF. -Dahiliyc, 1 : 2 - Dahiliye ve Geçici encü
ınenlcriue, 3- T. B. ::\I. :\I. Ri:vaset Divımı TG 
tipliğine seı_:ilıniştiı'.l 

Harnit Karta.! ( V.A ı ·) - K af ka · - 190;) . 

Hüştiyc - Ziraat ve Ticaı·ct - gdi, 2 (:oeuk . 

Çi l't <:i \ "C Tücear. IF. : 2 · Ti('aı•ct, 3 . Ti<'aJ't't 
' \'C Gı>ı:iri cııcümenlcl'inc !>CC:ilmi~tir.] 

Kemal Yörükoğ·lu (VAX) - Van - 1906 _ 
Uukuk - Ar. Fl'ansızca - IIu'kuk - E\·li, 3 ı:ort ı k 

. Ku·ıı<'hir .Ağıt• Cez2 ~fa1l:ılkcmesi Reisi. [!<'. _ 
Hiitc:e n G N: i ci, J · Dl1tı;c , 2 : :i - Bii tc;f' n 
n r~i.ri cııciiınenleı-ine scı_;ilıııi~tir.l 

Dıınyal Akbel (YiOZGAD) tst:mbul 
ı 901 - Dari.i.şşaf.al<n n Dari.i.lmuallimin . ::\Iaa
J'if . Evli. :1 çocuk · :\Iaal'if Ve'killeti Teknlk ÖP:
rctiın Umnm ::\{i.idürii ,-e Başıııüfettişi. [P. -
1\faal'if. 1 : :ı - Riillı~e rneüıl1l'n1cl'ine ;;c~i~ıni~ 

tiı•.] 

İhsan Aktürel (YOZ(h D ) Yozgad -

1893 - Hukuk · Hukuk · Evli, 2 ı:ocnk - Devlet 
Şfırıısı 5 nci Daire Rei;;i. [F. : J . Teşkilatı 
Esasiye, 2 - 'l'cşkilfttı Esasiye Ye Cfrçici. ~ - 'l'e~ 

kiln'tı Esa.<ıiye eneiinıeıılcrilw seı-:ilıni~tic.) 

Talat Alpay (YOZG.\.D) - Yozgad . 1910 -
Hukuk - 1\ z Fı·aııs ı 7ca - HU'kuk - EYli, ~{ r,o('uk 
. 'ropı·a•k YC İ;;kiln l;::lrı·i Fınuııı 'J(üdi.i.r.Jiiğü ı ıH.'t 
Hukuk :\Tii~a ,-iri. l F. · Aclliyf', 1 : ~ - Divanı 

) fu'lıascbat. 3 - Dül·~c cııci.i.tn('n]crinc "ec;il'llliştir.) 

Mahmut Ataman (YOZOAD ) -· Yuzgad -
!DJ:~ - Hırlnık- Fmıısır.ca- Hukuk- r~,li. !3 ı;. o 

<·nk . Bnı1haniyc _\.sliye H ıkuk llakiuıi. [1•~ . : 
ı . Adliye, 2 - ~\.dliy<' n;.(1e(:ici. :: - ı\ clliyı> cıı

('Üıııtııılcı·iııe ser:ilıni~tiı·.) 

ö. Lutfi Erzurumluoğlu (YOZCL\.1> ) - Yoz
gad - 1021 - ~iyas~tl Bilgiier Ye Hukuk - Fraıı 

sızı.:a - Il1al'c ve Hnkuk - Bekar - Şal'kışla Kay
ına·knıııı. l F. - Ui\'anı :;\hthasebıı t, J : 3 - Dalhi 
liy<' v<' C+cç:iri eııriiın<>ııleriıw sr~ilıni,iı·. 1 
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Numan Kurban (YOZGAD) Yozgacl 

1922 - Yüksek İktiıoat ve T·iearet - Fnı nısızca 
tktisat . Evlli, 3 çocuk - Tüccar, D. P. Yilayet 
İdare Heyeti Reisi. [F. - Güımiik ve lnhisal'
lar, 1 : 3 - Divaııı -:\Juhasebat encüınenlcdn(' se
ı;ilıniştir.l 

Haşim Tatlıoğlu (YOZG.AD) - Akdağma

deni - 189,t . Edebiyat Fa'kiiltesi - Çi rtçi - Evli, 
·t c: o cu k . Çiftçi, D. P. Müfettişi. [P. : ~ - G i.inı
riik ve lnhisarlar, :l - Tirar('t. n GE>c:iei Pncü
ınen!Pı-:ine •wc:ilıni~tir.] 

Ali O'nlüsoy (YOZGAD) - Yozgad - UH6 -
Y. Omıan Okulu - Orman Mülhendisi - Evli, 2 
,:ocuk - AIJJaısya Oı·ınan •Daşnıiidürlüğii. Zatişleri 

.\Iüdürii. [I". - ~Hiııakalftt, 1 - Münakalat ve 
Geçici, 2 : a - Ziı·aa.t V(' Ger-ici ('ll('lll\lenleı·inf' 

scçilmifjt.it•.j 

Sebati Ataman (ZONGULDAK) - Yanya 
- 1908 - Hıı'kuk - Almanca, Fransızca - l [ukuk 
H !dare - EYli, 2 çocuk Tekirdağ Valisi. [F. -
Dahiliye ve (icf:ici, 1 - Büt~e, 2 - ıiJüt~c n 0t?
r>ic·i. 3 - Biitre encünıenJPı1ııe sedlmiştir.l 

,. • _:. .1 

Hüseyin Balık (ZONGULDAK) - Dal'tııı -
HJOO - Almanya 'da 'I' icaret Lisesi - Alnıanca -
Ticaret - Evli, 2 ~ocuk - Tüccar. [F. : 2 - Düt
rc :3 . Gümrük n !ll'hisarlar eııcümenlerilw ı-w-, ' 
çilmİ§tir.l • 

Suat Ba şol (ZO 1GUJ.,DAK) - Karadt>ııiz 

Ereğiisi - 1909 - Öğretıınen Olmln - Az Fı·aıısız
r::ı - Ticaret - Evli, 2 çıocuk - Tüccar vr Koıni1s. 
yoncu. [F. - İktisat. l - İktisat ve Geçid, 2 -
tktisat, 3 - 1k1isat Ye 0eı:ici en<'ii<ınenledıH' SP· 

(•i !miştir.] 

Necati Diken (ZOXG ULDAK) -- Devrel' -
lfJJS - ~anat Okulu - :Matlen işçisi - Evli, 3 ço
(•nk - Zonguldak İıjf;İ Sendikaları Reisi. l F. : 
1 - Arzulhal, 2 : ::ı - ('alış.ına enrü~nPnlrriıw s<·
ı:ilmi~tir.l 

Sabih Duraiı (ZONGULDAK) - Selanik 
tLangaza) - 1909 - Almanya'da Y. Elektrik 
.Jlülı. - Almanca ve İngilizce - Elaktrik ~lü'Jıcıı
disi - Evli, 3 <;ocuk - Çatalağzı Santralİ Miidü
rü. [P. - Na:fıa, 1 - Nafıa ve Geçici, 2 Bütçe 
ve Ge~ici. ;3 - Çalışma encümeuleı'inc seçihni1!
tir. Kendi ar7.nsu ile Etilban'k'a bağlı Kuzey -
Batı ElPldrik lstilısal ve Tevzi 'Müessesesi Mü
tlii.rlüğiine tayinine cla i ı· Ba~vektılct tezkeı·e8i 

Unnımi Heyetin 23 . lll . 1957 tariıh \-e 50 nci 
1 lni:kadında okunarak Teşkilatı E!=!ıısiyc Kanu 

nunun 28 nci ınııdclesi gHeğince ınrbnslıığu rm 
kıt olıııuştnı·.] 

Hakkı Hila.lcı (ZONGULDAK) -- Zongul 
dak -. 1896 - Rüştiye - '!'icaret ve BelecHye - Ev
li - ZmıguldaJk Belediye Rrisi [F. : l - :.\1üııa 
kalat, 2 : 3 - Naf1a ve Geı:ici encümenlel'ine sr 
ı:.ilıniştir. 1 

Cemal Kıpçak (ZONGUlJDAK) - lstanbul 
- l!J05 - Zonguldak Yii.kse<k Maden Mühendis 
Okulu - F'rans1zca - Evli, 2 <:ocu'k - ·~r. T. A. Ens
titüı:;i.i Kömiiı· Başıııi.l§aviri. [T!'. : 2 - Çahşma. 

:1 - :\Hinakalfıt ('11CÜ'mcnlcrine ~rı;ilmiştir.] 

Nusret Kiri~cioğlu (ZONGUI.JDAK) - Ü ·
kii.uar - 191-1 - Hukuk - F'ransızca. - Hukuk -
.\ nı.kat - B ek ar . Çanakkale D. P. Vilayet İda
ı·e Hl'yeti Reisi. [1". : l - A<lliyc, 3 : 3 - Adli 
.ve ve <1<'1:ici cneüınenlel'ine sc~ilmiştiı·.] 

Edibe Sayar (ZONGUJ~D.AK) - Safraııho
J tı - J 912 - Hn'kuk - Fransızea - Hl~kuk - Evli, 1 
r·ocu k - Avukat IJi'. Arznhal, 1 - Maarif eıı

ı·linıcnlel'ine, 2 - 1'. B. :M. 1\I. Riyaset Divanı Ka 
tipliğbıe, 3 - Adliyr vr GeGici encti.nıenleıiıır sr 
c:ilıni~tiı·. 1 

Avni Yurdabayrak (ZOXOULDAK) -- Bur
ı-;a - Hl14- Hukuk- A7. T!'ransızca- IIu'kuk -Ev
li, 2 ç:oeuk - Tunceli IIn'kuk Hakimi. [F. : 1 -
İktisat, 2 : ~ - tktif-lat VI' fl.ec:il'i en<'Üınenlel'ine 
SN,:iJınişth.j 

!stifa ve vefat eden Mebuslar 
Kemal Atay (İSTANBUL) - (!stifa ettiği

ne daiı· olan 6. V. 1954 tarihli takriri, Umumi 

Heyetin 30. VI. lfl3-l tarihli tnik}ıdmıla okun

muştur.) 

İsmail Berkok (KA Y:-ıBRI l - Pmaı·haşı -

• 

1H89 - IIarb Akademisi - l•'ransızca, Bim:~ Rus 
ı.:a, Arap~fi ve Fars~a - Askerlik - Evli, 3 çocuk 
gmrkli (:enerul (10. V. 1954 tarihinde Londra· 
cln. yrfat ettiğine clair olan Ba~\·ekfılet tezkeresi . 
c ınuıni ll eyetin 28 . y . ı !)1)4 tarihli lnikndındıı 

olnumıuştur. ı 



4. Sayın M ebusların Soyadiarına göre tcunilleri F 

A (57) 

.A:gun (Hüseyin) Riz.e Alpıka.rtal (ıN. Fuad) Çanalldtale 

Ağanoğlu (Halit) Trab:ron Al'tuğ (Nebil Sadi) 1zın:ir 

Ağaıoflu (A. Fahni) Konya Amt (Ekrem) Samsun 

Ağaoflu (Samet) Manisa Ap aydın (Filkri) K<ayseri . 

Ağaoglu (Şemsi) •Mu§ Aras (Necati) Bingöl 

Akar ca (Turhan) Muğla Arat (Beııtev) İzmir 

Akıbel (Danyal) Y:ozgad Arığ (Fiıkri) Diyarlbaıkır 

.Aıkçal ( İzzet) Rize Arıkan (Ali Ul:vıt) Niğde 

Ak çalı (Mustafa) ıSeyhan Arınan (Necmİ) Telkirdağ 

A:kdaf ( İshak Avni) ıErzurum Asena (V•acid) IBahkesir 

Akdağ (Zahit) Seyhan A'tademi<r (iJiamdi Ragıp) Konya 

Ak er (.A:bdullah) İmı 'ir Atahan (tA. Feyzıi-) Hatay 

Alkın (Nüzhe't) roocaeli Atıalay (Bırrı)l Kars 

Alkman (Ta!hir) Çankırı Ataman (Maıhnıu't) Yozgad 

.A!kmanlM' (Kenan) Antalya Ataman (Seba'ti) nonıguldaık 

AJksoy '(Refet) Ordu Atay ( ıKıemal) İstanıbul 

Aksuı (İrfan) {,sparta Ateş (Neınniı) İstanbul 

Akşemsettino~lu (Reşaıt) ıBo i u ' 
Atığ (Ziya)1 Kocaıeili 

Altşit (B aha) 'Denizlıi Atik (\Aıbd:ül·kadir) Gazianteb 
AJktq ('Basri) Kastamonu Ay alp (Feridun) Urfa. 
Aktq (Fevzi) Kar Ay!bar (ıEtem) Mardin 
Aıktürel ( İhsan) Yozgad Ayba1• (Raif) Buırsa 
Akyüz ~!ımıail Hakkı) 'l'eılrirdağ 

Aydın (tbrahim) Çankırı 
Alllikant (Y. 'Muammer) Manisa 
Aldemir (Mehmet) İzımh· 

Aydın er (Hidayet) Kıonya 

Alican ( ıEkrem) Koca:eli Ayhan ('Şer af ettin) S'inob 

Alişiı·oğlu (Osman) Kıl'§eh[r 
Aysa1 (Yusuf) UşıaJk 

Alp ay ('Talil't) Y·ozgad Aytemiz (.A:bdulla'h) Maraş 

A•lpiskender ( :"F'eı·id ) Tekirdağ Amzoğlu (Yusuf) Di:yıa-rb111'lnr 

B (153) -

Baban (Cihad) tıımir Baran (ıT,evfilk Fikret) Konya 

B aç ('İhsan) '1' 01lmd Barı (Seda·t) Heyhan 

ıBağrı·açık (Mustafa ) Konya ·narut (Nusrettin) Bitlis 

IBaJkay (Şefik) Kmklareli 
ı Bş.şıağa (Zeki) Gümüşane 

Balahan (Muzaffer) 1zıınh· Baş w k (Ham di) KocaJeli 

Balık (Hüseyin) Zoııg·ulda·k Baş el' (Yavuız) Muğla 

Balıta '('Kemal) Rize Başkurt (1Muıhtar) Eskişehir 

Baran (ISedat) Çorum Baş ol ( Suıat) Zonguldaık 
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Batnınlu (En'V'er) Seyhan Bilgin (Ahmd) Kırşehir 

Bııttur (Nazım) Kastamonu ~Bilgin ('Be:hzaıt) !zmir 
Bayar (:Abdürra'hmanı) Mardin ıBinerbay (Dağıstan) Ankara 
Bayar (CelaJ) İst-anbul Birand (Remzi) ~on ya 
Baykal (IB~kir) Ordu ıBo ra (Arslan) Tunceli 
Baykal (İsmruil Hakkı) Gümuşane Boynulk (IOelal) Çankırı 

Bayramoğlu (MuhHs) Ankara Bozbağ (Hamdi) Giresun 
Baysal , ( ıSelahattin) Bolu Bozbeyoğlu fHulılsi) Tdkad 
Bayur (Hikmet) Manisa Bozdağ '(A'hme't) M~araş 
Bed ük (ISuat) Siird iBoztepe (Feyzi) Ordu 
B elen (Falıri) Bolu 

Bölükbaşı ('Osman) Kırşehir 
Bendedioğlu (Atıf) Al1kara 
Bengü (Mehme't Cemfıl) Ordu 

Bubik (Ali Galip) Küt~hya 

Berkok (İsmail) Kayseri BudailmğU-u (Esat) Ba.ılıkesfr 

Bereketoğlu (Ali Muıhsirn) Hatay Bulgurlu (Ham.di) Ankaı~a 

Bezmen (Nazim) İstanbul Bumin (Medt) Çoruh 

B~beıroğlu (Mustafa Kemal) Çorum Burçruk (Rıfkı Salim) Erzurum 

B Hen (Ömer) Arikara Burçalk CSıtkı Salim) Konya 
Bilgiç ( ~aid) İspM•ta Büıkıe ( ıHayri) Manisıı 

o (~) 

Cebesoy (.Ali Fuad) l~tanbul Oilli ( Albdullah) Hatay 
Cenant (Ekrem) Gazianteb Co§ikun 
Ceylan (M. Ali) K11"klareli '('Teıınu~'n) (Aliye) Anıkıara 

Q (24) 

Çağlıar (Süleyman) Kastamonu Çığman (Kenan) Qankırı 

Çağlayan (Şefik} MU§ Çıracıoğlu ( Salbah!llttin) Bursa 
Çakır (Reı:nzi) Kars Çi~ekdağ (Osman Şevki) Ankara 
Çakıroğlu (İsmail Selçuk) Bilecilk Çi1ingi:r (Abdi) Konyı:ı 

Çanılıbel (F'aruk Nafiz) İstanibul Çim en '(Hüseyin) Buı•duı: 

Çanaıkçı (Hüsnü) Erzincan 1 Çit.i1 (Hüseyin) Si·vas 
Çavuşoğlu (Muaımnıer) İzmir 1 

Çobanoğlu (Ali) Denizli 
Ça.vuşoğlu (Zeki) Erzurum Çonkar (Sabri) Bolu 
Çelikbaş (Ji1ethi) Bmduı· 

Qonoğlu (Salim) Samsun Çel im (Necati) Aydın 

· Çelti'kçioğ'lu (Hilmi) Çoru:lı Çöl (Faruk) Amasyn 

Çerçel (Rıza) Afyıon K. Çll'kurova (Çu-

Çetin (Riiştü) !c. el ıkuroğlu) (Yakup) tçel 
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D (21) 

Dal (rlhsa·n) Gazianteb Diken (Necati) Zonguldak 
Dalaman (Fat!in) Antalya Dilek (~abri) Trabzon 
Damalı (Ercüıment) Sivas Dinçer {Selami) Kocaeli 
Dayı;baş '(M. Vehbr) Sinob Doğan (Esat) Malatya 
D ayıoğlu ( l\llithaı) Bolu Doğruy()l '(Abdürrahman) Sivas 
Demirağ (Nuri) Sivas D ura '(Hilmi) Kastamonu 
ıDemirala7ı (Kemal) İ'sparta. Duralı (ISaıbih) Zonguldak 
Demirer ·(Arif) Afyon K. 
Dengiz (Orhan) Uşak 

Durmaz (Hilmi) Van 

Deniz (Osman Nuri) Kayseri Duyduk (Ali Naci) Giresun 

Develioğlu: (fEJmin) Kayseri Dülger (Ba'hadır) Erzurum 

E (37) 

Ebiizziya _(Ziyad) Konya. Ergene '(Sup'hi) Elazığ 

Ecevit '(Şevki) .Sivas Ergin (iFeridun) Urfa 

Eıker '( Aıbdullfllh) .Samsun Ergin (Şe·mi) Manisa 

Ekinci (Mustafa) Diyarbakır Er gü der (Muzaffer) An:kara 

Emeç (:SeLim RaJgıp) Bursa 
, Eri m (Fazıl) Ordu 

Em re ( ıGıyasettin) Muş Erkan (Hamza Osman) IC.ocaeli 

Emren ('Asım) Çankırı Erk er (Şevki) Erzurum 
Engin ün ~Mehmet) Edirne Erlkmen (Hayrettin) -Giresun 
·Enüstüu (B edi) Çanakkale Erkuyuımcu ('Müfit) Bursa 
Er aıtaman ~(Zeld)1 Teıkirdağ Erozan (Agah) Bursa 
Erbil. ( 1~Iaıhmut) Kırkiare'li Ertekin (Fazlı) Ordu 
Erdem (Bahaettin) Mardin E rtur ( 1Sadettin) Niğde 
E·rd·en (Baıld) Siird 
Erdener ('Mwh1is) Bursa 

Ertürik (Nurettin) Sivas 

Erdin(J (Etenı) ·Sivas 
Eryurt (A:bdü~kadir) Erzurum 

Erdoğan (Hasan) Kars 
Erzuruımluoğlu '(Ömer Lutfi) Yozgaıl 

ErdumaD (ıSalbri) Erzurum Esen (Salam) !Kastflimonu 

Eren (Kemal) Amasya Esen _('Mekkiı Saıid) Balıkesior 

Eren (Raımiz) Anikara Ete (Muhlis) Ankara 

' 
F (4) 

Fenik (Mümtaz Faik) An'kara ı 
Fırat (HüseYin) ı! çel 

Fırat (Ahmet) Malatya Fıiliz (Fikret) !Kırklareli) 
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G (32) 
'· ~,. ...... -,.~--·- ... --- .. 

Gedi•k (Ha.kıkı) Uşa:k OOiez ('İhsan) Bolu 
Gedilk (:Namılk) Aydm Gıüllüt (1Se1~ha tti n ) ·Tokad ' l' '\' 

Gedri:koğlu (Ahdu11aıh) Anıkıaı·ı.ı Gümüşell ( Y·a~ar) Ç()ru1ı 

ll-eveci. 
.... 

(ıNail); .-\.ydm Gümüşoğlu (Ram i Ozaıı ) Sa:msun 
(flz .. :~cısaJdılk} !zmlit Gün.d~ vKamH) 'Kayseri 
Golıoğlu (fMa:hmut ) 'l'rabwıı Gütne'§ (Turan) Kıocweli 

(J.ö:~n (SeYfi) Lstan'bul Günıgö,reıu (IAı•iıf) •İzmir 
(:t()lk!çeı· (Zafer) Anıkara Güreli! (IEn'\"er) Ba•lr'kıesi r 

Göıker· (ıSaid) Binıg.ö'l Güııgen ( !İ.bra!hiım ) ·1çe1 
Göıkırrenoğlu (ıReyhan) K{)nya Güıriş ('Ömer) Sa:msmı 

Göık~el (Sefe·r) K'OcaeH Gütıkan ( AIJımet ) Tokad 
Göktuğ· (Hüsnü) Elazığ ' Gürset (ıYalkup) Qoruım 

Goktürtk (Hüseyin Avni ) Niğde Gürses (.Şevıki) Cxml!nı 

Göle (Tur.gut) Kars Gürsoy (lA hmet ·İ •hsaıı) Küıtahya 

Hörentaş (•Muıhlis) Vaıı Gü:Voen (ıKeımar) Kıars 

fHilcigiıl (•Muı:ıtaf1a ) Dı:'ni·zli (}ü zellkı 1 ı ıı~ ; ('M UJhiıt.'ti ·n ) K{myıı 

r...••,\ı' ' "' H (ll) 

Hacıbaloğlu (Osman) Tokad Ha:tı ( .Aihmıeıt) , .. Bolu 
Hl!icıpaşa:oğiu (ISeı-ret) Kaysıeri Hia't~boğh.ı (!Melhmelt) Urfa 
Hacopulos ('Aleksandros) rtatanlbu 1 Haızeır (!Mehm-et) Kars 
Hadımlıoğlu (lİsmail) Denizlli 

Hıilı§.lcıı (:Hailcln) Zon:guldaık 
Harunoğ!lu (iMuı>affoer) Tralbzıon 

Hasıreı (!Şmolci) Hilt>cilt Hü·smaaı. ( iJ:ııü.:di) lcıta.nbuıl 

• t••. I (1) 

Iş tın 

' ~ t (13) ı··· 

tl eri ('Tevfi!k) Sıamsun ince (Hanrid .Şevilret) Erzurwnı 

lmre (\Ha'lil) •Balıkesir İnıce'lmrı:ı (Necdet) t~ıniı· ~ ~ 

tn.aJ r s·aınih) Gazian.teıh ·f.nlönü (!İsmet) {\{a]laitya 
tnal (ıŞekip) Hat~' İş-b Ilikan (l~a\bd) Ordu 
inan (Selahattiıı ) ıBitlli 

İnan~ (Necmi) Anka'l·a İycibo:ı ( Ni'hat)' Aydın 

tna11~ ( "1' aıluriın.) Giresun İ11men (Aıbdut1ah ) <.Hresun 
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... ~·~-· ~] ... '" .. '/(. l~\ 1~;~~~ t~ 

Kıadıoğlu (i.Aıhmet Nu~·i) Niğde 

Kadroğlu (ı&hme't) Mara§ 
Kalıafa.t (ıEmin) Çanalkıkıa.i t' 
Kıa·l8NI (lAıbdülkadi ı·) 'Mardi·ıı 

Ka:laycııoğılu (IS. FOO:mi ) 'Pra:bızo1ı 

~a.ılpsısıwğln (I.Aırif) ıBahkıetıir· 

Ka;nga.X (Hasan ) Tok ad 

Kapani ( Osman ) İ ·zmiı· 

Kara'Ca (I.Aili ~ıza) l)en~zli 

[{iaoo.'Calbey (!Sade'ttin ) Hul'sa. 

Karll!gür (!Ahmet) Ha h/k eb'i· ı · 

Karakü~ülk (ı 1\faih ın ut) Mar·a§ 
K aran (Env-er) Antalya 
Kıa'l'anaıkçı (!Saf:ııeddi n) Çanruhik-al(> 
Kıara·osm·onoğhı ( Ad ı mn) Manisa 
Ka:raosmooıoğlı:ı (•Fevr.i TA1ıtf:i ) M aniısa 
Ka:raO'SlU'OilOğln ntagıp ) Diyarıbwkıı· 

Ka ı· asan fM E"hmet ) Oeni~li 

Krasioğlu ( th ~an ) Çana'ktka~\' 

Kı·a:yıwuz (ıSelaha'ttin ) Tr.ahır..on 

Kar.tıa:l ('H·wnıiıt ) Vaırı 

K;artıa!l (.Mohmet) 11ailatya 
Kıa vraıkoğltı (Osman) Rize 
Kavuncu ( Aıhm~!t. ) Küta:lıya 

Kavur'm.wcwğhı (Ca vi't ) ~iğde 

Kaywa:lrp ( !Behçeıt ) BurdUl' 
K-e çe ci ( Saliılı Fuad ) E&kişeh1r 

Kıeleşıotlu ( Aıbd ullah) Sruınsuıı 

Kıeskinı (M~kki) Kon ye 

Kıh~iJ.e (Ali Rı21a.) (/oruııı 

l{mılk ( Aimıet ) !'ıeyhatı 

Kıp(!aJk 
.... # 

(Cemal) ;l;orıguld-.ık 

. ~ ·.,., . 

.\faıbmudoğlu 

Ma:hraanh 
M:aıksudoğlu 

Mandalinci 
Mart 
.\f en.deııes 
Menderes · 
)1ıengü 

(Meıhmet) 

(l!'ethi } 
(Hasan) 
( Zeyya.t) 
(Ömer) 
(Adnan) 
(Etem) 
( ŞN'<'f Kamil) 

Kırşehir 

T·e'klirda.ğ 

gdi me 
Muğla 

roayseri 
· t ırtıanbut 
~\ydın 

.\.nkcır:ı 

_ .......... -~ -

K (63) 

Kıı·dar (Liıtii) İstartbui 

ı~ ırıkoğlu ( Katmil) 'Mıalıa.tya 

Kiiı· aooğlu ( İlbraJlı'im ) Kayseri 
IGd.şcioğılu ÇNusret) Zonkuldak 
KoC'a!bıyı~ğlu (Ahmet) Balık~ı· 

Kıoçe'r ( Moolı) Manisa 
J{'()}daş (tBaha) Çorum 
Kionu'k (Attila ) Anıtalya 

({.ora:1tan (Refik) tcıeı 
Km·altroı (Sıtkı ) Myon K. 
Koraıy (Halin it ) Ama"> ya 
Koyuncu (Ahmet) Konya 
Kozbek (Tarık) Konya 

Köksal (Aziz ) i çel 
Kaktiiric ( Ziyıa ) !stanbul 

Köprülü (Cemal) Edirne 

Köprülii. (Fund) tst>.anbul 

Körez (Nafiz) Manisa 

Köı'Oğlu ( Abdullatı ) M.a.laty.ı 

f{östekGi ( Oevıat) Çorum 

Köymen ( Doğan ) Giresmı 

Köymen (HU1isi ) H mm 

Kuranel ( Süleynıa.u ) Gazianteh 

Kuı•ban (Nunıan) Yozgad 

Kurbanoğlu CMnzaffe ı ·) M aniisa 

Kuı·m('l ( Hakkı ) Kıaıyser<i 

Kurt (Naci ) İstanbul 

Kurltbek (Seyfi ) Anikara 

K uReytioğlu ( A. l\fitha:t ) Hatay 

Kuşakçıoğlu (.M uz-affer) Kastamon ı ı 

Küfrovi ( Kasım ) ~\ğrı 

.... ... , 
M (16) 

)feriı; ( Kazım) Kooa:eli 

M~te ( Mclımet Falu·i) Rize 

Mıh.((ıoğlu (Sudi) Maniı:ıa 

Morgil (Ahmet.) Raze 
M. uıwloğlu ( Şenısıettin ) Haıtay 

Mutluğil 'CfY na.J) ( Mıclı.nıet) İçel 
Mühto (Muzn.ffer Al'i ) · Kostamoını 



Nabel 
N adi 
Na.suhioğlu 

O buz 
Ocak 
Ocakcıoğlu 

Ocak! ı 
Oğultürk 

O kaygün 
Okur 
Olgaç 
Onat 
Onat 
Ongan 

Öçten 
Ökdem 
Ökeren 
Ökmen 
Öksüz 
Öktıem 
Ölçmen 
Önal 
Öncel 
Önder 
Önhon 
Örnekol 
Öz 
Özal 

Parsoy 
Pelvan 
Bepeyi 
Perinçek 

(Natifi Şerif) 
(Nadir) 
(Rükneddin) 

(Muammer) 
,(Ali) 
(Nuri) 
(Ekrem) 
(Lutfi) 
(Bahri Turgut) 
(Asım) 

,(İsmet) 1 

(Burhan:ettin) 
(Emin) 
(Osman) 

(Rifat) 
(A. Baki) 
(HalUk) 
(Nedim) 
.(Remzi) 
(İbrahim) 
(Himmeıt) 

(Muzaffer)' 
(Celal) 
(Cemil) 
(Saim) 
(!Bahattin) 
(Talat Vasfi) 
(M. Rüştü) 

(Sabahattin) 
(Yahya) 
(Nihat Haluk) 
(Sadık) 
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N (6) . 

Kastamonu 
· İstanbul 

Edirne 

Konya 
Gazianteb 
Malatya 
Gümüşane 

Bolu 
Tunceli 
Antal:ra 
Amasya 
Antalyıa 

İstanbul 
Denizli 

Sivas 
Aydın 

İzmir 
Maraş 

Maraş 

'Bursa 
Konya 
Çoruh 
Urfa 
Erzurum 
Urfa 
Sivas 
Ankara 
Konya 

Edirne 
Balıkesir 

Kütahya 
Erzincan 

o 

ö 

p 

Nasuhoğlu 

Nurnanoğlu 

Nutku 

(21) 

'Onursal 
Oral 
Oral 
Oral 

Ornn 

Oran 

Or b erk 

Orhon 

Ortak cı oğlu 
Oskay 

(28) 

Öz bay 
Öz bay 
Öz bey 
Öz bilen 
Özçoban 
Özel 
Özer 
Özgen 
Özkcfeli 
Özsan 
Özsoy 
Öztürk 
Öztürk 
Özyörük 

(8) 

Pınar 

Polatkan 
Potuoğlu 

Poyraa;oğlu 

(S. Süruri) 
(Hasan) 
(Emrullah) 

(Rauf) 
(Cavid) 
(Hasan) 
(Mehmet Fahri) 

(Talat) 

(Veysi) 

(Sami) 

(Selahattin) 

(Hüseyin) 

(Kazım) 

(Aziz) 
(Hilmi) 
(Mehmet) 
(Osman) 
(Kemal) 
(Ahmed) 
(Saip) 
(İhsan Şerif) 
(Muhittin) 

·(Nuri) 
(Mazhar) 
(Cevdet) 
(Halis) 
(Halil) 

(Nuriye) 
(Hasan) 
(Abidin) 
(Natık) 

Kütahya 
Erzurum 
Trabzon 

İzmir 
Seyhan 
Urfa 
Malatya 

Bilecik 

Siird 
Tr:abzon 

Ordu 

Çorum 
Sivas 

Urfa. 
Malatya 
Burdur 
Kütahya 
Afyon K. 
Sivas 
Afyon K. 
Kütahya 
Samsun 
Muğla 

Maraş 

Mardin 
Ağn 

Konya 

!zmir 
Eskişehir 

Eskişehir 

Muğla 



.... 
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R (1) 

Ramazanoğlu (Celal) .,., . Hatay 

s (29) 

San (Cevdet) Gazian te b Seven 

San (Sabri Özcan) Gümüşane Seyhun 

S anaç . (Ömer Faruk) Elazığ Sezen 
S anaç (Pertev) Trabzon Sezgin 
Sanalan (Mustab Rahmi) Erzincan Sezgin 
Sancar _(A. Hamdi) Denizli Sinanoğlu 
S anealı (Şevket) Hatay 
Sarıoğlu (Akif) Muğla 

S ip ahioğlu 

Sarol (Mükerrem) İstanbul 
S omuncuoğlu 

Sav (Nizamettin Ali) İstanbul 
Sorian o 

.Sayar (Edibe) Zonguldak 
Sönmez 

Sayın (İsmail) Eskişehir 
Sporel 

Se bük (Mehmet Ali) İzmir Sunar 

Serçe (Salim) Seyhan Süailp 

Sertoğlu (Nuri) Sinob S ümer 

ş (7) 

Şallin (Eyüp) Diyarbakır Şener 

Şahin (Mehmet) Tokad Şener 

Ş aman (HalUk) Bursa ŞenocaK 

Şatan.A 
,. ' (Halim) Mardin 

T (46) 

Talu (Osman) Afyon K. Tekay 

Tanöver (Ali Muzaffer) Kastamonu Tekelioğlu 

Tanrıöver (Hamdulla:h İstanbul 
Tekclioğ·lu 

Suphi) 
Tıekil 

Tekön 
Tarakçıoğlu (Mustafa Reşit) Trabzon Termen 
Tarhan ('Mümtaz) Ankara 

Ta~ (Haşim) Sin o b 
1'erzioğlu 

Tarver (Zakar)' İstanbul 
Tiğrel 

Taş er (''.Dalıir) · Kırşehir 
Timur 

Tatlıoğlu (Haşim) Yozgad Timuroğlu 

Tavaslıoğlu (Refet) Denizli Timurtaş 

(Übeydullah) Hakkari 
(Fuad) Ankara 
'(Hicri) Eskişehir 
·(Lutfi) Seyha.n 
(Servet) Ç·anakkale 
(Hisayet) İçel 

(İlhan) l~r 
(Server) Sinob 
(Hanri) İstanbul 
(Sabahattin) Konya 
(Zeki Rıza) İstanbul 
(Ömer) Tdkad 
(Mehmet Daim) Siird 
(Nimet) Ağ n 

(İsmail) Trabzon 
(Mazhar) Giresun 
(Tevfik) Erzincan 

(Hamdi) Samsun 
(Ahmet) Antalya 
(Sinan) Seyhan 
(Füruzan) İstanbul 
(Abidin) İzmir 

(Ziya) Kastamonu 
(Kemal) Çorum 

. (İhsan Hami d) Diyarbakır 

(Muzaffer) Urfa 

(Reşit Kemal) Mardin 

(M. Halftk) Balıkesir 



'riryalrioilu (Hüseyin) 
Tlabar (Nazlı) 

Togay (Nuri. ) 
Tokdemi ı· (Halis) 
Tokıel' (Selahattin) 
T~ (Ahmet) 
Tolo. ('Tahsin) 
Tolon (Nurulla.h 

Ihsan) 
Topa!oğlu (.Ahmet) 
Topçu (Ahmet) 
Topçuoilu ( Rıza) 

Tulunay (Mclımet Zeki) 

u~ (l<'ahrettin) 
Ulu~ay ( Şükrü) 

Ulusoy (Yusuf) 
Umtt (Ni\zhet) 
Ural (Zilini) 
U ray ('Zühtü ) 

(Jıgen ( l\fuı'&ıd Ali) 
thkii ··~ (Cewt) 
Olkü 
Olkü 
Ülkün 
Ün:al 
ÜJlollldı 

Varol 
Velibetje 

·~ :- (Fethi) 
M ·(H"" . ) .t.... . u.<Jeyın 

(Hasan Haıya,ti ) 

(M. Hü.<Jrev) 
(Mehmet) 

(Veysel) 
(Zühtü Hillmi) 

1 

'M4: -
Afıyon K. Tuucel 
!stanbul Tun~ 
Çanakkale Turan 
Gümüşhane Turgay 
:ı<;ıa.zığ Turgut 
An.talya. Turhan 
İsparta Tüfekçioğlu 

Sey'han Tümay 
Tümerkatı 

~yhan Türegün 
fst&ıbu! Türkgeldi 
El"Ztırum Tüzel 
Mıalatya Tüzün 

u (ll) 

l:stanhuJ Us 
~amsuıı Us lu 
Tolmd Uygur 
Kocaeli 

Uc~ 
Çoruh 1 

Aydın 
i ı;zor 

tr (13) 

Afyon K. ı Üner ·-Aydın U nlü 
Tunceli trınlüt:ı&y 
:"'iğd~ Ün.<Jalan 
Niğde 

U.tesin 
Diyarbakır 

Seyhan Üfrtündağ 

V (3) , 

Eı·Mıcan 

! ımarta 
1 'leral 

(Esat) Eı·ıımr\inı 
(:Muharrem) Bilık€fll.ir 

(Osman ) Trabzon 
(M. Nurettin ) Sivas 
(Halil) Di~rl>akır 

(iMemduh) ·Sivas 
(Adnan) Giresruı 

(iMuhlis) Ma.nil*l 
('Mühit ) SinolJ 
( Hazım) .A.n!karı.ı 

(Celal) ts tanbul 
(Feri.d) Sanısun 
(Cemal) Kocaeli ~ ~ ' 

( İbra:hinı 1 K tn'::> 

('İsmet) Seyh:aıı 

( Tahsin Ç.ııınkırı 

( Beh~t) lzmir 
(Hadi) Samsun 

(Zihni) ~iğd" 

( SalAhatthı) (}aıziantıeb 

(Ali ) Yozgad 

('l'mrfik) :Mala~ya 

(Yümnü) Bifucik 
(Emm Hayri) bm ir 

( İRmail Hakkı ) Kütahya 



_,._ 
y (22) 

Yalçın (Rı:za.) K:arH Yıldız ( l<;kı·cın ) Bingöl 
Yalım 

"· , .,._. 
(:Sadettin) Kocaeli Yılmaz (Hacim) Uşak 

Yama.n (Hüsnü) Yılmaz (Kıenan) 
.. 

Kırklareli Bursa 
Ya.mut (Nuri) İstanbul Yırcalı (S ın) · Balıkesir 

Yardımcı (Celal Ağ n Yırealı (Sıtkı) Balıloosir 'i 
t 

y ll.§ınkılıÇ (Kemal} Edi nı e Yiğitbaşı (Gazi) Afyon 
Yazıcı (Memiş) Ordu Yörükoğlu (ıK~) Van 
Yıazıcı (Talısin) ls tanbul yurdabayrak (:Avni) Zonguldak 
Yazman (rMehmet. Şevki) Elazığ 1 Yüccde~ (Saımim) T~rdağ· 

' Yeniaras ('Ali) ıKru"B Yücel (Ali Ferruh) Bursa 
,. ., 

Yıetkin (Nüvit ) Malraty~ Yülksel (Hüseyin) Sivas 

z (6) 

Zağra (B'alha Cemal) Bursa Zeytinoğlu (KemaL) 'l4.lSlcişehi t 
Zarbuıı (Halit) Gümüşane Zincirkıran (Fuad) Anka :m. r 
Zeron ('Mustafa) Amaırya Zp rlu (Fat in Rüştü ) Çanakkal(> 

'U 



5. Sayın ·Mebusların doğum tarihlerine göre tasnifleri 

Ali Fuad Gebesoy 

Allıdullah Aytemiz 

Celal Bayar 
Nazim Bezm!en 

, 

Hamıdullah Suphi Tanrıöv·er 

Hüseyin Tiryakioğlu 
Muzafrer Er.güder 

Selahattin !nan 
.&kif Sarıoğlu 

Mithat Dayııoğlu 
, İshak A vni .A!kdağ 

1882 doğumlular (2) 

lst·anbu:l 1 Hanri Sorrano 

1883 doğumlular (1) 

fMaraş 

1884 doğumlular ( 4) 

!stanbul 
İstanbul 

Halil Özyörük 
İsmet İnönü 

1885 doğumlular (1) 

!stan'bul 

1886 doğumlular ( 4) 

Afyon K. 
Ankara ı 

Ekrem Hayri Üstündağ 
Nuri Deımirağ 

1887 doğumlular (3) 

· Bitlis 
ıMuğ1a 

ı Şü•krü Uluçay 

1888 doğumlular (4) 

Bolu 
Erzurum ı 

Hüsnü Y aınıan 
İsmail Hakkı Veral 

ht anibul 

' 

Konya 
Malatya 

!İzmir 
ıSivıaa 

Samsun 

Kırklareli 

Kütahyıa 



Sruip Öz·er 
II3ımid Şevkelt 1nce 
Re:ffik Eoraltan 

!.hsan Hamid Tiğrel 
Abidin Potuoğlu 
Zü-htü Hilmi V:eUbeşe 
Fuad Köprülü 

Ömer Biiıen 
Ilulftsi Köymen 
Baha Koldaş 
Kemal Yaşınkılıç 
J(;emaJ Atay 

tFahri Be1en 
Ta.hs:in Yazıcı 
N az:i..fi Şer1f N a.beJ 

Nihat İyr~boz 
Zilhni Ural 
Cemal Köprülü 
Salih Fuad Keçeci 

Hazl!m Türegün 
Envıer Karan 
Burhanettin Onat 
V.acid As·ena. " •· 
Muhlis Erdener 
Baha Cemal Zağra 
Rüıkneddin Nasuhioğlu 

-767-
1889 doğıımlular (O) 

Afyon K. 
'Erzurum 
'İ~elı 

/ Lıltfi Kırdar 
1smai.ıl Beııkok 

1890 doğumlular (8) 

1Diyıarıbaıkır 

!Eskiş~hlr 

1sparta 
1İstanbul 

Nuri Yarout 
Halı1!k Ökeren 
Me miş Y azrcı 
Salim SerGe 

1891 doğıımlula.r (9) 

..An'kıara 

Bursaı 

Çorum 
Edirne 
İstanıbul 

Hi:kımet Bayur 
Hadi Uzer 
'M. Vehbi Dayı'baş 
Sami Oı,berk 

1892 doğumlular (6) 

!Bolu 
İstanbul 
Kastamonu 

Sü1eyman :@e!Jıım.li Ka:laycıoğlu 

Mustafa R>eşit T.ara1kçıoğlu 

Sa•i•m Önhon 

1893 doğumlular (8) 

Aydın 

Çoruh 
Edirne 
Eskişebir 

Ali N aci Duyduk 
Behçet Uz 
Sinan Tekelioğlu 
İhsan .A:ltıtürel 

1894 doğumlular (14) 

Alllkaı'a 

Antalya. 
Antalya. 
IBalıılresir 

Bursa. 
!Bursa 
Edirne 

.Aibdü~kadh' AUk 
Z3!kar Tarver 
Arif Güngören 
Reş'it K!emal Tfnıuroğlu 
Hüs'eyi·n Ül'kü 
M. Nurettin Turgay 
Haş·1m Tatlıoğlu 

'İstanbul 
Kayseri 

!İstanbul 
!İzmir 
Ordu 
Seyhan 

Manis81 
ıS amsun 
.Sin() b 
'Trabzon 

TraJbronı 

Tra!b~on 

Urfa 

Gi'resun 
İzmir 
ıSeyhan 

Yozgad 

Gaz:iant:ıeb 

İstanbul 
İzmir 
M'ardin 
N !#de 
Sivas 
Yoı.gad· 



~lustıafa :6el'eıt 

Alhıne·t Hatı 

Eyüp Şahin 
.ijüsnü Gölı:.tuğ' 

.\Lehınet ~ev ki Yazın mı 
Muıhtar iBaŞlmrt 

CeHH IW·ınazall'oğlu 

~izarme'ttin Ali ga v 

Ft~ad ZiMi•rıkırını. 

li'aruk Niafiız Çaımlıbel 

Harmza Osman Er'lmn 

_\iuııad ALi Ülgen 
Gazi Y1ğiıtibaşı 
Yüımnü Ürıeıri.n - ' '" ·.Q 
'l'e\~ffi!k Şen{)cak 
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18915 doğumlula.r (7) 

.\ınasyıı 

13'olu 
Diyarıbalkır 

~Jrib:ığ 

ı "\. ·M.!iıbhat Kuseyrlıoğhı 

Aziz Köksal 
Refut Alksoy 

1896 doğumlular (7) 

J<}lazığ 

8skişe·hir 

lTıatay 

tstsı nıh uıl 

Pe rteıv Soanac:: · 
Haıkıkı Gedik 
Hnıkkı HiHHcı 

1897 doğumlular (15) 

A.nkam 
Lstrunbul 
F\oO<' a·Pl i 

' Esrut Doğ-an 
Rahl'i 1'nrgnt Okay:gün 

1898 doğumlular (7) 

.-\fyon K. 
Afyon K. 
Bi!l'eciık 
Erzin<.>an 

Z.elti Rıza SporPl 
B~hzat B.Hgrin 
Nihat Haluk P.epeyi 

' · 1899 doğumlular (12) 

Halis Öztüıık 
1 farnit Koray 
O&rruln Şevki Çiçekdağ 

Etem :Menderes 
~eliım R•agıp Emec; 
1'alhsin Uyıgur 

.~iımei Sümeı· 

Kenan Yıl'maz 

Rıza Topcuoğlu 

.Meihmet Aldem.~T 
Şefiık Balkay 
Ahm-et Billgin 

t·\ ··~~ 

Ağrı 

Ama:sya 
Ankara 
Aydın 

Bursn 
Ç1.m kır ı 

Adnan Menderes 
8mijn ..Oevıeld'oğlu 

.'~uri Oca1\:boğlu 
Ab melt KıadQğh.ı 
Mır'hm·eıt F·allıri 1V[Ieıt;'(' 

~\h•hmf't Hatilboğılu 

1900 doğumluhtr (ll) 

Ağrı l:Hdaye·t Aydıneıı· 

Bursa ~r.vzi Lutfr 'KaraQsmımoğhı 
Erzu runı Zi·hni Ünıeı· 
İıımh Kemal Balta 
Kırlklare.ıi Hü'~eyin "Ba1ık 

Kı~hir 

Hatay 
İçel 
Ordu 

Tl."aıb·zon 

U~ ak 
ZonguMafk 

.Mıüa.tyıa 

'I'unee1~ 

İstanbul 
lzm~:r 
Küıta'hy;a 

istanbul 
Kıaysel'li· 

Malatyıa 

Maraş 

.Rize 

Urfa 

Kl():nya 
Manisa 
Niğde 

Ri.oo 
ZonguMıak 



7J\ih:tü Ul'ay 
.\U F\eırruh Yücel 
ffi'krem Oen.ani 
..\bhmuıt Eııhil 

}1uıhlis .Bayı·ıaınıoğlu 

Dağ.1stan iBi'rreribay 
Talat Vasfi öz 
~usretHn Barut 
Em~n Kalafat 

Keı~aıı A~ma,ıhıt' 
;\[•ekıl\ii Sai1d Eseıı 
~adettin Kaı~acab'l.'y 

:;avki Gürses 
M:uammer Çıı vnşoğ1u 

~·azım Batuı-

SalFm Esen 
lhsan Şerif Üzgı' tı 

1•\anı·k Çöl 
M.nthlıiıs Ete 
Mümtaz Faiık Fenilk 
.\ıhıme:t K•ocalbıyııkıoğlu 

I;Uıtfl Oğultür.k 

İ'braihlim Öktem 
Nureddin Fuad Alpkarfal 
~afnıeddin Karana~ı 

Mıustafa Ekinci 

~yfii Kut-tbek 
Jlü'seyin Çim~n 
Y allrup Gürıse1 
Cevaıt :ı<:östıek~ 

.. ' 

., . 
' 

' -
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1901 doğıunlula.r (1) 

"Aydm 
Bursa 
Gaziantel ı 
Kırldaı·elri 

.Natı!k Poyı·azoğlu 

Hüseyin A vni Gıölktür'k 

Danyal A'kıbıel 

1902 doğumlular (10) 

An;kara 
Anıkıarıı 

Aı:ı:loo:rıa 

Bitlis 
Çanakıkaıle 

Mustaf·a Rıahmi Sanalan 
A•bd1 Çilinıgir 

Eiayri Bütkıe 
.\fnhli's 'l'iimay 

'FımrnJılıah Nuıtıku 

1903 doğumlular ( 15) 

Aııtrulya 

Balııkıe'si ı· 

Rursıı 

ÇOl'llllı 

tızmir 

Kastaımoııu 

Kastarınonu 

Kiitııııl1yııı 

Sudi ~Iı:hçıoğln 
GıyasE'tıf.iıı Emr·€ 
~fuhitthı Özkefel~ 
:\f u ri Serioğlu 
!.smıai'l Hakkı Aıkyüz 

Ahm•et Gürkan 
IT a l•H Ağanoğ.Ju 

1904 doğumlular (19) 

Amasya 
Anka:ra 
Arıll.mrıı 

Ba!lııkıesiı· 

Bo hı 
Bursa 
Çanalkıkak 

Çanal{lkıale 

Diyıarı'baıku· 

Elibağ 

Doğan Köymen 
Hadi ıHüsmıan 
CelıRI Tür~ldi 
Mıehomet Ali Sebüık 
Yunus Mnamm1er .ı\ lwkauıt 

Ualiın Şatımn 

Ca.v~d Oı·al 

l-Ile:mduh Turhan 
f·Jı'~an Ba•: • 

1905 doğumlular (19) 

A.nikaı·ıı 

Buıxlur 

Qorunı 

Çoırum. 

lsınadl Sayın 

!smaN Ha'kln BaJ~l<lal 
:\f ce:m'i Ateş 
Aıbdutla•h Ar.l«>r 

Muğla 

N'iğde

Yozoıı;ad 

Eı·z.iııcan 

Konya 
Manisa 
Maııisa 

Tııab~on 

Mıaıni.CJ·ıt 

Muş 

Samını ı ı 

Sino/b 
'&lcirdağ 

1~o'kad 

Trabzon 

Giresun 
lstıa.n'bul 
Js.'tanlbu 1 
:t~mir 
Manisa 
Mardin 
Sley'han 
Sivas 
'l'olkn<l 

Eskiıtehiı· 

Gümüşane 

İstanbul 
!.mr 

.. 



!Muzaffer iKU§SJkçıoğlu 
Fikri ~paydın 
Flk:ret Filiz 
Kazım Meriç 
Babaettin E~dem 
Nuri Ozsan 

Ifenan Çığman 
İsmail Haıdımlıoğlu 
Abdullah Cilli 
Ziya Köktürk 
Rızıa Yalçın 

RamizEren 
Mümtaz Tarhan 
Ab:met Tekelioğlu 
Halil İm~e 
ıMehmet Karasan 
Cemiıl Önder 

Kıemal Özç·~ban 
Hrumdi Bulgurlu 
Sıtikı Yırca:lı 

!Mrüfit Erkuyuuncu 
Bedi Enüstün 
İibrahim Aydın 
ŞeV'ki Er'ker 
Oe~det San 
A. :@eyzi A'tahan 
Ali Muhsin Berı~ketoğlu 
Şeıkip İnal 
Nadir Nadii: 
Emin Onat 

Arif Ikmirer 
Sıtkı Koraltan 
Fatin Dalıaman 
Necati Çelim 

.Kia:sıtam'onu 

Kayser':iı 

· Kır:klal'leli 
Kocaeli 
!M ardlin 
Muğla 
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Elkrem Anıt 
Ahaııet Kınılk 1 
Nurulla:h İhsan Tol'on 
Ha•mi't Karıtal 

Cemal iKıpçaık 

1906 doğumlular (9) 

Çankın 

Deniziri 
Hatay 
rİstanıbul 
ı:Kiar'S 

lzzıet Aıkçal 
Muh<iıt Tümerikan 
Hasa:n Oral 
K·emal YörÜlkoğlu 

1907 doğumlular (12) 

A:nlkara 
Ankara 
Antalyıa. 

Balıkesir 

LDenıizılıiJ 

Erzurum 

Esat Tuncel 
Aibdürııa-hman :@ahl'li Ağ~oğlu 
Saıha'hatltin Sönmez 
.A!bdulla/h Köıroğlu 
Sadettin Ertur 
Ferid Alpiskender 

1908 doğumlular (25) 

Afyon K. 
· Anıkara 
iBahlresir 
!Bursa 
Ça:nakka:l~ 

Çankın 

Erzurum 
Gaızianıteb 

· !Haıtay 
!H aıt ay 
H aıt ay 
1st'an:bul 
Iİstan:blrl 

Süleyman Çağlar 
Nü~het UnaJt 
Sadettin Y~a:Iım 

Harndi Ragıp Atıa·demi·r 
Remıi Birand 
Nedim Ökmen 
Cavit Kavu·rmac~oğlu 
Fruzıl Erim 
Muıstafa Akçıalı 

Lutfi Sezgin 
Ilü'seyin Yüksel 
Sebati Altaman . ıı., • 

1909 doğumlular (23) 

Afyon K. 
Afyon K. 
Antalya 
Aydın 

N e·caıti Aras 
Mehmet Ö2'bey 
Halil Turgut 
Hü·snü Çanakçı 

Saım:surn 

Seyhan 
Seyhan 
Van 
Zon:gıllda.k 

Rize 
ıSinob 

Urra. 
Vıan 

Erzurum 
Konya 
ıK01nyaı 

M81l,atyı.a 

Niğde 

T.ek!irdağ 

iKastam'onu 
Kocaeliı 

K!ocaeli: 
Konya 
Konya 

· Mial'laış 
ıNiğde 

Ordu 
'''Seyhan 
Seyıhaın ' 
Sivas 
Zonguldwk 

!Bhl!gö!l 
!Burdur 
Diyarbakır 

' IErzincım 



Selahattin Ünlü 
tıbra.Mm Gürgen 
Seyfi Gögen 
Mülkerliean Sarol 
Rauf Onursal 
Tadk Koı.bek 
Saımeıt Ağaoğlu 

Nafi:z Körez 

:K!emal Eren 
Atıf iBendıerlioğhı 
Y aihya P·elvan 
Ag3,h Erozan 
Fatin Rüştü Zorlu 
AH Rıza Ka!'laca 
Refet Tavaslıoğlu 
Sa;bri Özcan San 
Ömer Mart 

Oelal Y ardım'Cı 
NbduUa:h IQedikoğlu 
Zaiier Gökçer 
Asl'!)l Okur 
N aımırk Gedi•k 
Nrairl Geveci 
Esaıt Budakoğlu 

Saild Gö·kıer 
Ekı•em Yıldız 
Reşaıt Akşemsettıinoğlu 

Halfıık Şrunıan 

Celal Boynm 
i~em3.1 Terzioğlu 
Osman Ongan 
Balhadır Uülger 
.Sabri 'Erduıman 
Kemal' Zeytinoğlu 
Süleyıınan Kuranel 
Ali Ocak 
Adnan Tüfe'kçioğlu 

Gazian'te b 
!ç·el 
İstanıbul 
İstanbul 
!zmir 
Konya 
Man!isa 
Manis.a. 
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1 Mahmut Karaıküçülk 

F,eym Bo~p·e 
A:hmet Moııgil 
Ferid Tü?Jel 
Yusuf Ay&l 
Suat Ba~ol 
Saıbaih Duralı 

1910 doğumlular (18) 

Amasya Reyhıan G()'kmenoğlu 

Ankara Ahmet Kaıvuncu 
Bahkesir Ali Ulvi Arıkan 
Bursa Bekiir Raykal 
Çanakkale Rami Ozan Gümüşoğlu 

'Denizli Kazım Oskay 
Denizli Ahlffiied Özel 
Gümüşane Selahattin Gülüt 
Kayseri TalM Alpay 

1911 doğumlular (40) 

Ağn Ta'hsin Tola 
Anka11a .Atlelksandııos Hacopu11os 

· Ankal'l81 Fruhrettin Ula:ş 
Antalya NtfuH Sadi: Altuğ 

' ıA.ydın Cibrad Ba'ban 
Aydın Sadık Giz 

· ıBahk•esir Mustafa Bağrıaıçık 
IJ3ingöl Sı1Jkı Sa:lim Burçalk 
Bin:göl Ziyad Enüzziya . 
fBolu M·eıkki Keskin 
!Buı'sll: Himmet Ölçmıen 
ıÇanıkırı Mehmet Fıruhri Oral 
Çoruını Etem Aybar 
•Denizliı Abdülkadiır Kalarv 
IErzuruım Cevıdeıt Öztürk 

'·Erzurum Fazlı Erteıkin 

· Es:kişe~ir Suat Bedü·k 
Gwziantıeob Nurettin Eı~üürık 

· Gazianteh Bahaıttin Örnıeıkol 
Giresun Mehıne't Şahin 

Maraş 

Ordu 
·Rize 

f BaJmsun 
U~alk. 
Z9nguldalk. 
Zonguldak 

K! o n ya 
Kütahya 
Niğde 

Ordu 
Giresun · 

' ISivas 
Sivas 
Toıkad 

Yiozgıad 

İisp·arta 

!stanrı>ul 
ltstan'bui 
ltmnir 
İ2liD.ir 
~ıınıir 
Konyıa 

Konyıa 

Konya 
Konya 
!Konya. 
'Malatya 
IMardin 
lMardrn 
1Mardiını 
Ordu 
.Siird 
Sivas 
tSivM 
Tokad 



Fethi Çeliıkba§ 
.\11eh'm'e!t E.nıgü n im 
Vıeysel Vaı•ol 

Sami'lı İnal 
H·aliıt Zarbuıı 

• \..•h!ID'et Top:çn 
~'ecdet 1nookaı·a 
f<'evzi Akta · 
Kamil Günde~ 
Sefeı· Göksel 
( 'emal 'l'üzün 

~eref Kfuınil Men{l'Ü 
t 'ımvt tn:ıru 
.ıVLu'harrem 'l'unçay 
.\'li Rıııa Kılıç'lm1e 
Ragıp Karaosmanoğlu 

'aıbaJııattin Parsoy 
l{.ıillo Salim Burc;ak 
1 Lasau Nurnanoğlu 
Kemal ıDemkal•ay 

~azlı Tlaıbar 

Peı~eıv Ara1 
A1bi'din Teköıı 
l{eınzi ÇlaJkır· 

Tuııgut Gö1e 
.\li Muzaffer 'l'an:öıver 

f }sına u Höl'ilkba ı 

T:ı 1h1ı· 1'•il.l"jPl' 

O man Tah1 --.~'""'1 ., 

İsmeıt Olga;~ 
Envıer Güre'li 
thsan I\ja\ıasiıoğlıu 

Yaşar Gümü~el 

Baha Aıl~ıt 

Hasan :Maı~·su'tloğ'lu 

.\!bdmkadir iEryuıi 
1'a·hsin İnanç 
P)krenı Ocaıkh 

~em et!tin Muı<Sa]ıoğ'ln 

Hihı('yin li'ıwı.ıt 

.. 
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1912 doğumlular (22) 

Bur·dur Tevfilk f•':iıkr·et Thraıı 

Edirne Ahımet IJJo~dağ 

gı'Zİ'ncan ~Iazhaı· ÖZSO,\' 

Gaziant eb Tevf'i'k İl ·el'i 
Güıınüşa ıı e Hamidi 'l'dka~ · 

tstanbul ~edat Barı 

tzmlir ~erver Sonumcuoğlu 

Kars 81'1 ah :ı.t!Jin Ka ra :vı:w uz 
~ayseri . \ ı'Slan Bom 
KMaıeli .\mı Ö7Jha,l' 
Korarli [~ (li fw :-\aynı· 

1913 doğumlular (33) 

Aıııkaı·~ı [] a ı ndi J3aşak 
Ay<bıı Alllnl!et ,llJısa·n Gürs()y 
nalık·esil' ~ül'eyıınan Sü:ı·u 1'1 Nıısuhoğhı 
Ço w nı ~ \h!ıll'eit Fırat 

D'iyaı'bakıl' :\<Ieollmel Karta1 
l:<Jdiı•np Ş emi Eııgin 
Eı·zuı·uııı MeJilı ıRoçeı· 

Erznruııı ı Muz,a fl·eı· tKnl'banoğhı 
tspartıı fliü;cyiıı Aıgun 
1 staııQn.ıl ~al'iım Çmroğ1ıı 
tzıniı· Vcy·si Oran 
l zrnjı· Ila ı· m Tm· ı 
Kar.., gten~ l<')rdin:ç 
Kiar.;; lW'at Öc,: Ven 
Kas. ta nı o ıı ı ı t...,.m aH ~CI1eT 
Kırşdhir 'hıhmııt . \ tıınıaıı 

Kmw'hir 

1914 doğumluhı..r (33) 

Afyon K. . Füruzan 'l'eklil 
Aımıaozya Nuı":iye Pınar t# r"?-1, 

Babk!esıir lli1mi Dnra 
Ça nafkik·al e ::Vf nza.f:f·er Ali M:ıülhto 

Çoru'h Osman Nuri Deııiı 
Deni'zli Ziya Atığ 
Edirnıe Muıaınıner O buz 
Erzurum 'Kfımi.J Km'koğhı 

Giresuıı .\dmın Karaosmmıoğhı 

Güırnüşaııe Reon1 zi Ök ·ii ı 
Hatay Yavuı Başer ' ,,~·~. 

lQel ~l'lll! l<ıi Ağ'aoğhı 

Kıonya 

M!a~aş 

~far aş 

Saımsun 

saımsun 

Scyha:n 
Sirrob 
TııaJbzoıı 

Tu nceıli 
Ur .Da 
Zongulrlaık 

K·ocael~ 

Küt::ıllıya 

Küıtıalıyııı 

Mialatya 
Ma:l•atya 
Manisa 
M!anisııı 

Mani·S'n 
Rize 
Sa•msun 
~iıiıXI 

Sinoıh 

Si. vas 
~İ'VH>! 

'Pııaıb Z·O ll 

Yor.gad 

İ's'tmbul 

tmnir 
K•astaımıonn 

Kıastamoınu 

' Kayseri 
l{'()caıeli 

Konya 
:\iıa:laiya 

M·anisa 
·Maraş 

ıMuğ!a 

Mufi 

•. 



.Ahmed Nurıi Kadıoğlu 

.M~ıhmet Ceıı:nil :Bengü 
Selahattin Orhon 
A'hmet 'IIopa!li)ğ lru 
Eı·rünwn't Dıaımalı 

~ıecmi ha.nç 
A. Bakli Ök,dıeın 
Ra'if Aybar c.f>:< ·' 

~uri 'Dogay 
;\.sım Emrıem 

Muzaf:lleı· Ö111al 
:\.Ji Qohanoğ·lu 
Nadık Pıerinçe!k 

Hasan Polaiikaıı 

llay·relt~ıı ıEr'lı:mıe1ı 

.\.:bdulla1ı İz<men 
~ev ln•t Pia ı·ıc•ırlı 

Hıza ~erçei 

Flnad Seyhu:n 
AH ye Coşkun ( Teınu~hı ) 

'ra'Mt Oı·an 
~elalıattin 13ıaysal 

'f,a·hir Aıkmalı 

Meci:t Bumin 
Hüseyiıı Or.taık<;ıoğ·ln 

A. Jiamd'i Sıaneaı· 

Mıaz~ııar Şeneı· 

.3eJki Başağa 

. \fehmm Muıtl{ı,ıdl (Ünal) 

M ü<.ıt1eba l§tın 

.Mustda. Gülcügil 
Yusuf Azizoğlu 
ı\{uzaffur Bal.aıbaıı 

Meıhıme·t Haz,cı · 

Ziya 'r~wmen 
~f.eG1ı1ııet Mahınıud,oğht 

1'\iğde . 
Ordu 
Ordu 
S,eyhaıı 

~ivıa,; 
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Şev.ki Eceviıt 

Osman Tm,an 
Nust'eıt Kıirişcioğlu 

Avni Ym·dalhayrak 

1915 doğumlular (24) 

A.ıl'kara Y <Ukup Çukuı ova ( Çuıkuroğh.ı ) 

Ayduı Osman Kapani 
!Bursa Selaıni Di.nçer 
Qana.'kkal~ M. Rüiştü Ö~al 
Qanikm Z·ryjıat Mandalinc~ 

Çloı-.uh H as-a ıı Ha•ya'ti Ülkü ıı 
Deniz]i Osman ıKa,,rr.aıkoğ'lu 

E rz~nca ı ı ,\1Jdullah ElH~r 
Eskiışeılı i-r Z cık i E'l·altaııll'a'lı 

Giı'€SU11 l•'cthi · Mia'hr!l!ınlı 
Giı·e-suın samiın Yüıoo<ler€ 

ITat<w .\1 alh ıımt ~ol·o~lu 

f' • 1916 doğumlular (24) 

Afyon 1\. 
.A:ulkıı;ra. 

Aı:ıikaı'ı:ı 

Hile ci ık 
Bolu 
Çanıkıı·ı 

c'J'Oruh 
Çorum 
Dıenri.zl~ 

Giı·esun 

Gümüşaıw 

l<:rl 

Hidayıet ~inanoğln 

hfan .AJksu 
li,;lkrem Alicaıı 

'rev'.fiik ü ıısal~ııı 
Nıü'vit Y et kiıı 
A'bdi.in·a'hıuau H ayar 
Rıvbd l~'ba'kaıı 
Mırlınıet Oainı Süalp 
Osnııaıı J l'acı baloğlu 

Hasan Kıangal 
l<'eriduıı Ayalp . 
Ali {tnliisn~-

: :.,· 1917 doğumlular (14) 

Balıkesir 

DcnıizH 

Diyıaı·bakır 

İzmir 
Ka· ı·s 

Kastarnıonu 
rürşehıiı· 

Osman Ö:?Jbilen 
Zahit Akdağ 
En:vıer Ba'tuınhı 

~.c rafcıttin Ay.hıan 

Pıcriclıun Eeg'in 
Muzaffer Tiıınur 
ll i Imi D1111mıa:z 

S11V8!S 

Trafbzon 
Zonguldaık 

.Zoıtgırlda~{ 

İçel 
İzmir 
Kocaıeli 

K:ooıya 

Muğla 

ı N'~ğıde 

Rize 
Samsun 
Tekirda~ 

~~kir dağ 

Tekirdağ 

Tt·a'bzon 

iı;el 
!spartAı 
lfo:cae'li 
Maraıtyıa 

Malaty.a 
Mard~n 

Ordu 
~ird 

'l'Qkad 
·rokad 
C da 
Yozgad 

Küıta;hya 

ey'han 
'eyhan 
Sinoıb 

Urfa 
Urf,a 
Yaıı 



Arif Kahbsızoğlu 
Sabri Çonkar 
Swbahattin Çıracwğlu 
Harndi Bozbağ 
Ali Yeniaras 
Servet Hacıpa.şa.oğlu 
Nüzhet Akın 
1Muihittin Gü~elkılınç 

Ahmet Tokuş 
ıM. Hialuk Timurtaş 
Sırrı Y ırcah 
Şevıki Hasırcı 

1lhsan Gülez 
Servet Sezgin 
Sedalt Baran 
Mehmed Hüsrev Ünail 
Sırrı Atab.v 

lfasım Küfr(Wi 
A!hmet Karagür 
Ömer Faruk Sana:ç 
'Sela.lııaıttin 'l'O'ker 
Zeki Çavuşoğlu 
Halis Tdkdemir 

İsmail ıSelçuk Ça'kıroğlu: 
Behçet l{;ayaalp 
Mustafa Kemal Biıberoğlu 
~hsan Dai 
Kiema·l Güvıen 
•!ıbrahim Us 

u~ımıi Çeltikçioğlu 

Rüştü Çetin 
llhan Sipahioğln 
Aıhımet K<>yuneu 

... 
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1918 doğumlular (115) 

Balıkesir 

' Bolu 
Bursa 
Giresun 
Kars 
!Kayseri' 
Kocaeli 
!Konya 

Öwer Gü'ri~ 
Baki Erden 
Ömer Sunar 
Muzaffer HaTunoğlu 
F.ethiı Ü1kü 
Orhan Dengiz 
N ecaıti Di·ken 

1919 doğumlular (17) 

Antalya 
•Bahkesir 
Balı'l\!es:ir 

ıBilecik 

Bolu 
, Çanaklkale 

Çorum 
DiyaTibakıT 

Kars 

İbrahi!m Kirazoğlu 
Osman Alişiroğlu 
AIQ Galip Bubiık 
Hil'mi Öz/bay 
1\~e·hmıet Zelkli Tulunay 
M~hmet Ünaldı . 
N eruni Arman 
CeHil Öncel 

1920 doğumlular (12) 

Ağrı 

Balıkesir 

Elazığ 

·Elazığ 

Erzurum 
Gümü~anıe 

Sa~d Bilgiç 
Naci Kurt 
H3!sa:n Erdoğau 
BasT.>i A:kta:ş 

Hüseyin Çitil 
Hacim Yılmaz 

1921 doğıımlular (11) 

Bil~cik Turan Gü'neş 

Burdur Şefik Çağlay;an 

1Çorum .Aibdürrahman Doğruyıo'l 
Gazianteb Yusuf Ulusoy 
Kars Ömer Lfitfi Erzurumluoğlu 
Kars 

1922 doğıımlular (8) 

Qoruh Turhan A'karca. 
İçel .Aibdulla:h Kel·eşoğlu 

İzmir Sabri Dilek 
Konya Numan Kul'lban 

Sa.msun 
Siird 
Tokad 
Tra.bzon 
Tunceli 
U~aJ1.r 
ZonguJ.da;k 

Kayseri 
Kırşehir 

!Kütahya 
Mal.ıtya 

Malatya 
Seyhan 
Tekirdağ 

Urfa 

İs part& 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Sivas 
Uşalt 

Kocaeli 
, ıl\fuş 

ıSivas 

'T01kad 
Yozgad 

Muğla 

'Samsun 
\~Trabzon 
' Y;ozgad 



Attila Konuk 
Fikri Arığ 
Hicri Sezen 
Übeydullah Seven 

Hulfuri Boz'beyoğlu 

1 
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1923 doğumlular (8) 

Aııtaly!l. 

Diyarba.kır 

.Bs kişehir 
HaJkkari 

Ila.kkı Kurmel 
M. Ali CeylB.n 
lsm-et Uslu 
Muhlis Görentaş 

1924 doğumlula.r (ı) 

'l'okad 

Kayseri 
Kır klareli 
Seyhan 
Van 



6. Sayın Mebusların Menşelerine göre tasnifleri 

Selahattin Ünlü 

Kazım Meriç 

İbrahim Aydın 
Nuri Sertoğlu 

Ali Rıza Kılıçkale 

• 

Nimet Sümer 
F'uad Seyhun 
İsmail Sayın 
N ecd et İncekara 
Ahmet Bilgin 

Kasım Küfrevi 
Mckki Said Esen 
Yahya Pelvan • 
Cemal Köprülü 

M:>hmet Özbey 
Nuri Togay 
Halil Turgut 
Sabri Özcan San 

Adiiye Meslek Okulu (1) 

Gazian te b 

Deniz Harb Okulu (1) 

Kocaeli 

Dil ve Tarih · Coğrafya Fakültesi (3) 

Çankırı 

~in oh 
ı Osman Turaıı 

Dişçi Okulu (2) 

Çorum f Hasan Oral 

Eczacı Okulu (9) 

Ağrı 

Ankara 
Eskişehir 

İzmir 
Kırşehir 

İhsan Şerif Özgen 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet Öztürk 
Necmi Arınan 

Edebiyat Fakültesi (7) 

Ağrı 

Balıkesir 

Balıkesir 

Edirne 

Refet Aksoy 
Aziz Özbay 
Haşim Tatlıoğlu 

Gazi Terbiye Enstitüsü (8) 

Burdur 
Çanakkale 
Diyarbakır 

Gümüşane 

Ziya Termen 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Ahmet Morgil 
Frthi Ülkü 

Trabzon 

Urfa 

Kütahya 
Manisa 
Mardin 
'l'eldrdağ 

Ordu 
Urfa 
Yozgad 

Kastamonu 
Kayseri 
Rize 
1'nn<>eli 



Muzaffer Ergüder 
~eyfi Kurtbek 
Yünınü Üresin 
Fahri Beleıı 
~ureddin Fuad Alpkartal 
Kemal Yaşmlnlı~ 
Hüsnü Göktuğ 
( Y<' Hukuk S. : 4) 

.Mulılis Brdeneı-

Mehmet Şevki Yazman 
(ve Y . .Mühendis) 
Doğan Köymen 
'l'ahsin Yazıcı 
~fitı k Po:vı·nıoğhı 

Rıza Çerçel 
Arif Demirrr 
(ve İktisat) 
Nıtl\1 Koraltan 
Kemal Özçohan 
Osman Talu 
Celal Yardımcı 
lsmct Olgaç 
Mustafa Zeı·en 
Atıf Bendedioğlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
lıamiz Eren 
-"fümtaz Faik Fenik 
(ve İktisat) 
Zafer Gökçer 
Şeref Kamil :Mengi.i. 
... Vlümtaz Tarhan 
Hazıın Türegün 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Zülıtü Uray 
Cevat Ülkü 
V acid Aseııa 
Esat Budakoğlu 
Müçteba Iştın 
~ııTl YıreııJı 
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Harb Akademisi (15) 

Ankara 
Ankara 
Bilecik 
Bolu 
Çanakkale 
Edirne 
Fjlazığ 

.Mustafa Rahmi Sanalan 
İshak A vni Akdağ 
Ali Fuad Cebesoy 
Nuri Yamut 
İsmail Berkok 
tsmet İnönii 
1<!. Nurettin Turgay 
~aim Önhoıı 

Ha.rb Okulu (10) 

Bursa Zihni Üııeı-
El azı~ Kemal Balta 

::linan Tekelioğlu 
Uiresuıı (ve Hukuk) 
tstanbul ~ami Orbcrk 
Mnğlıı Arslan Rol'a 

Hukuk (169) 

Afyon K. Sıtkı Yıecalı 

Afyon K. Necati Aras 
Reşat Akşemsettinoğlu 

Afyon K. İhsan Gülez 
Afyon K. Fethi Çelikbaş 
Afyon K. (ve İktisat) 
Ağrı Behçet Kayaalp 
.Amasya Sabahattin Çıracıoğlu 

·\ınasya Selim Ragıp Emeç 
Ankara 1\füfit Erkuyumen 
Ankara Agah Erozan 
Ankara Hulusi Köymen 
Ankara Kenan Yılmaz 

Safaeddin Karanakçı 
Ankara Servet Sezgin 
Ankara Fatin Rüştü Zorlu 
Ankara (ve Paris Siyasi İlimler) 
.Ankara. Celal Boynuk 
Aydın Yaşar Gi.i.mi.i.şel 

Aydın Muzaffer Önal 
Aydın :Mustafa Kemal Biberoğlu 
Aydın Hüseyin Ortakcıoğlu 
Balıkesi ı' Ali Çobanoğlu 
Balıkesir İsmail Hadımlıoğlu 

Balıkesir A. Hamdi Sancar 
Balıkesir Refı:>t Tavaslıoğlu 

Erzincan 
Erzurum 
İstanbul 
İstanbul 
Kayseri 
Malatya 
Sivas 
tT ı·fa. 

Niğde 

Rize 
Seyhan 

Trabzon 
Tunceli 

Balıkesir 

Bingöl 
Bolu 
Bolu 
Burdur 

Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 

Çankırı 

Çornh 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 



:Ylehmed Hüsı·ev Ünal 
~Ichnıet Enginüıı 

Ömer Faruk f3ana<: 
~eHihattin 'l'okcı· 

Sadık Perinçek 
'revfik Şenocak 
Zeki Çavuşoğlu 
Babadır Diilgeı· 

Ab(lülkadir Eryuı-t 
Hftınid Şevket İnee 
Hicri Sezen 
gkrem Cenani 

vt· tktisat) 
Abdullah 1zmeıı 
Mazhar Şener 
Halis Tokdemiı· 
Halit Zarbun 
Üb<'ydn Ilah Seveıı 
A. Feyzi Atahan 
Sekip İnal 
Rii.-tü Çetin 
Yakup Çulmı·ova ( Çukuroğlu) 
IIüileyiıı Fırat 

Refik Koı·altan 
~::ıicl Bilgiç 
Zühtii Hilmi Velibe~r 
f'n:ıd Köprülü 
.\flnan .\leııdeı·efi 

( 'rlal 'l'ürkgeldi 

. 'chil Nadi Altnğ 
Prı·tc' Arat 
('ihad B:ıhaıı 
Al'if Güngören 
Osnıaıı Kapani 
Rauf Onnrsal 
Haluk ()kerrn 

.\fPhnıe1 Ali Srbül< 
tlhan Sipahioğln 
Sını Atalay 
K <>nuı 1 C+iivf'tı 
~re hııı et H az H 

tı)J'ahim Us 
.\li YC'ninı·aı; 

Hilmi Durıı 

.:Vfuzaffer Kuşak~ıoğln 
)1nzaffer Ali Mühto 
Ali "\lnzaffel' Tanöveı
F'ikri Apaydın 
Oımıan Nnıi Deniz 
Kiinıil (+ii.nrlı>" 

Diyarbakır 

EdirnC' 
Elazığ 

r~ıa7.ığ 

Erzincan 
!•~rzincan 

Erzurum 
8rzurunı 

Erzurum 
Eı·znrnııı 

Eskişehiı· 

ı}(ıziantelı 

Giresun 
Giresun 
Gümüşane 

GümüşanC' 

Hakkari 
Hatay 
Ilatay 
İr, el 
t~el 
İçel 
İ<:el 
tsparta 
tsparta 
Istanbul 
İstanbul 
İstanbul 

fzıniı· 

İzmir 
tzmir 
tzmiı· 
tzmiı· 

!zmir 
tzmiı· 

lzıniı· 
fzmiı· 
Kaı·ı; 

Kaı·ı.. 

Kars 
Kars 
Karı-: 

Kastamonu 
Kastanıonu 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseli 
Kayseri 
Ka:ınıı>ri 
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Hakkı Kurmel 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 
N üzhet Akın 
Seluıui Dinçer 
1'nran Gi.lnel? 
Abdül'l'ahm'aıı Fahl'i Ağaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Pikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muamıner Obuz 
Halil Özyörük 
Rabahattiıı Rönmez 
Rüleyman Sürur:i N asuhoğlu 
M ehmet. Kartal 
~uri Ocakcıoğlu 

:\tfehıuet Zeki •rulunay 
Nüvit Yetkin 
Sarnet Ağaoğlu 

Yunus Muammeı· Alakant 
Şeıni Ergin 

Muzaffer Kurbanoğltı 
Muhlis Tümay 
Abdullah .AytC'tni7. 
Mazhar Özsoy 
Abdürrahman Baya ı· 
Yavuz Başeı· 
~uri Özsan 
Radettin E:rtur 
Uliseyin A vni Göktürk 
Hasan H ayati Ülkiin 
.\iehmet Cemi! Rengii 
F'azlı Brtekin 
:\IC'miş Yazırı 

İzzet Ak~al 
Osman Kavr:ı koğln 

Ekrem Anıt 

Rami Ozan Giimüşoğlu 
Abdullah Keleşoğhı 
~,eri d 'I' üze I 

Enver Batumlu 
( vr fktisat) 

Sunt Bcdük 
:\f ehmet Daiııı ~ii alp 
Rervcr Romuncno~hı 
Hii~e.,hı QitH 

Kaysed 
Kırşehh 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konyıı 

Konya 
Kütahyn 
~lalaty'ı 

Malatya 
.Ylalatycı 

Malatyn 
1fanisa 
~'lanisa 

Manisa 
Manisı:ı 

Manisa 
Maraş 

~[araş 

Mardin 
Mnğla 

Muğla 

~iğdl) 

~İğ;dP 

~iğdf' 

Orchı 

O ro u 
Oı·dn 

Rizr 
Ri zP 

Sam sn n 
Samsnıı 

'-'arnsuıı 

~amsun 

:-;aımmrı 

~iiı·d 

Siird 
Si no b 



E.rcüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
T<'erid Alpiskendt>ı· 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selahattin Gii.lüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 

Murad Ali Ülgeıı 
Selahattin İnan 
Hüsnü Çanakçı 
('emil ÖndPr 

İhsan Dai 

1-ffı.mit l\ o !'tl,\' 

:\İuhlis gıe 
Abdullah Gedikoğlu 
Kenan Aluuanlar 
Tahsin İnan<: 
N azim Bezmen 
Aleksaudı·os Hacopulos 
Xizaınettin Ali Sav 
(Berlin ve Haydelberg) 

Vahrettin Ulaş 
Abdullah Akcı· 
Basri Aktaş 

Ahmet Gürkan 
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:::li vas Eınrullah Nu tk n 
Sivas Pertev Sana<.: 
Sivas CeHil Öncel 
Hiv as 1 Kemal Yörii.koğlu 
Tekirdail: İhsan Ak tü ı·e l 
Tok ad Talat Alpay 
Tokad Mahmut Ataman 
Tokad Scbati Ataman 
To ka d ~usret Kirişcioğlu 

Tokad ı•:dibe Sayar 
'rrabzon Avni Yurdabayrak 
Trabzon 

Hususi (7) 

Afyon K. 
Bitlis 
!~rzincan 

Erzurum 

~emsettin ~fursaloğlu 

Celal Bayaı· 
Gıyasettin FJınrl:' 

İktisat Fa.kiiltesi (2) 

l+azianteb ihrahim Kirazoğlu 

İktisat ve Ticaret Okulu (Yüksek) (20) 

Anıasyıı .\f. Ali <'eylaıı 

A.nkarcı Hameli Başak 
Ankara Hamza Osman E. rkan 
Antalyıı (Paris'te ) 
Giresun İsmail Ha ldn V e ral 
İstanbul (ve Bankacılık) 

istanbul Ömer Güriş 
tstanbul }{ehmet Unaldı 

Ömer Sunar 
İstanbul Hakkı Gedik 

tzınir \'nınan Kurhan 

Kastanıonu 

İl8.hiyat Fakültesi (1) 

·ro k ad 

'l'rabzu.ı 

Trabzon 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Yoz~ad 

Yozgad 
Zonguldak 
Zonguklak 
Zonguldak 
Zon~ulı'lak 

Hatay 
İstanbvl 
~If ll~ 

Kayseı·i 

Kırklaıı:>li 

Kocaeli 
Koeaeli 

Kütahyn 

:::ı amsun 
~eyhan 

Tokad 
Uşak 

Yozga<i 



Halis Öztürk 
~ait Göker 
Mithat Dayıoğlu 
Hüseyin Çimen 
Abdullah Cilli 
Ahmet Topçu 
Fevzi Aktaş 

Hüseyin Tiryakioğlu 
Faruk Çöl 
Dağıstan Binerbay 
Ahmet Tekelioğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Şevki Hasırcı 

Ekrem Yıldız 
(Veteriner Fa. ~ - : 2) 
Nusrettin Barut 
Baha Cemal Zağra 
İhsan Karesioğlu 
Hilmi Çeltikı;ıioğlu 
Zihni Ural 
Yakup Gürsel 
Baha Koldaş 
Kemal Terzioğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 

Eyüp Şahin 
Hasan Maksudoğlu 
Muhtar Başkurt 
Ali o'cak 
Ekrem Ocaklı 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Kemal Demiralay 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Ziya Köktürk 
Hanri Soriano 
(ve Medrese) 
Hamdullah Suphi Tanrıöveı · 

Füruzan Tekil 

Baki Erdeıı 
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<nk> (13> 

Ağrı 

Bingöl 
Bolu 
Burdul' 
Hatay • 
İstanbul 
Kars 

Lise 

Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 

Bilecik 
Bingöl 

Bitlis 
Bursa 
Çanak ka lt· 
Çorulı 

Çoruh 
Çorum • 
Çorum 
Çorum 
Diyarb.<tlm 
Diyarba kı ı· 
Edirne 
Eskişehir 

Gazian te b 
GümiişanP 

Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
1staııbt. l 

Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Bozdağ 
Abdullah Eker 
Harndi Tekay 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

(58) 

I azh 1'labar 
(Amerikan Kız Koleji ve Al-
ınanya'da Felsefe) 
Muzaffer Balabnn 
Behza t Bilgin 
Bınin Develioğlu 

Fikret Filiz 
Ahmet Fırat 
Hilmi Özbay • 
Ahmet Kadoğlu 
Rernzi Öksüz 
Bteın Aybar 

Reşit Kemal 'I'imuı·oğlu 
Şemsi Ağaoğlu 

Ali Ulvi Arıkan 

.\iehmet Fahri Mete 
Muhittin ÖzkefeH 

Zahil Akdağ 
Lfıtfi Sezgin 
İsınet Uslu 

f;'ethi Mahraınlı 
Samim Yücederr 

Selahattin Karayavuz 
(Ed. Fak. Son sımf) 
Bahri 'l'urgut Okaygün 
( nukuk s. : 2) 

ı\lehnıet Hatiboğlu 

Jfuzaffer Timut' 
Hilmi Durmaz 

Kimyag·er (Yüksek) (1) 

~iird 

Konya 
Maraş 

Samsun 
ı::lamsun 

'fo ka d 
Tokad 

İstanbul 

İzmil' 
İzmir 
Kayseri 
Kırldareli 

.Malatya 

.\Ialatyfl 

.\la ra~ 
:\laraş 

~J ardiıı 

Mardin 
~fuş 

Niğde 

Rize 
Samsuıı 

Neyhan 
~eyhan 

Seyhan 

Tekirdağ· 

Tekirdağ 

'rı·a bznn 

'l'nncf'li 

Crfa 
lJrfa 
Vaıı 

'\ 

1 



Selahattin Baysal 
Şev ki Gürses 

Ömer Bilen 

Süleyman Kuranel 
Necmi Ateş 

N e emi İnanç 
Fuad Zincirkıran 
Attila Konuk 
Ahmet Tokuş 
Bedi Enüstün 
Osman Ongan 
Şevki Erker 
Esat Ttmeel 
Kemal Zeytinoğlu 
Cevdet San 
Harndi Bozbağ 
:Muammer Çavuşoğln 

1 

·İsmail Selçuk Çakıroğlu 
(ve Hukuk) 
İbrahim Gürgcıı 

Seyfi Gögen 
Nazım Batur 

( '0mal Tüzüu 

-781-
Maliye Meslek Okulu (3) 

Bolu 
Çorum 

ı Nuri Demirağ 

Medrese (2) 

Ankara Rıza Topcuoğlu 

Mimar (Yüksek) (3) 

Gazian te b 
İstanbul 

Mühendis 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Çanakkalr 
Denizli 
Erzurum 
Erzurum 

ı Emin Onat 

(Yüksek) (22) 

Remzi Birand 
Himmet Ölçmen 
}f. Rüştü Özal 

Melik Koçer 
'l'evfik İleri 

Eteın Erdinç 

Ahmed Özel 

• 

Eskişehir ~fuzaffer Harunoğlu 

Gaziant0h (Amerika'da) 

Giresuıı ~abih Duralı 

tznıir Cemal Kıpçak 

Orman (Yüksek) (8) 

Bilecik Şefik Çağlayan 

Bekir Baykal 
lçel Hüseyin Agun 
İstanbul Ali · Ünlüsoy 
Kastamonu 

Orman Okulu (1) 

Kocaeli 

Si yas 

Erzurum 

İsianbnl 

Konya 
Konya 
Konya 

Manisa 
Samsun 

Sivas 

Sivas 

Trabzon 

Zongulrlak 

Zonguldak 

Muş 

Ordu 
Rize 
Yozgad 



<lazi Yiğitbaşı 
Harndi Bulgurlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
f'evat Köstck<:i 
.Vf ustafa Rkinci 
( V<' H nsnsi) 
V <·.vscl VaroJ 
Abidin Potnoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 
~evkct Narıcalı 

.\T e h nırt Aldemi ı · 

,\bidin 'reköıı 

Hıza Yal•:ııı 

. 'üleyman Çağlar 
Sali ın ~.;sen 

\labmut Eı·bil 

Sri'er <+öksel 
( V<' Lise 10) 
:-;;ı ı lettin Y alım 
.-\ h(li ('ilingiı · 

Aliye Coşkun (Temnçin ) 
nnhattiıı Örnrkol 

.\li !<'erruh YücPI 
suphi Ergene 
"<alıı·i Erdnman 
HC'ınzi <.'akıı · 

Osman Bölükbaf,ıı 
Hfi di lfzpı· 

Alııııet Hatı 

.Taei Kurt 
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Orta (38) 

Afyon K 
Ankara 
Balıkesir· 

('orum 
Diyarbakır 

Eı·zineaıı 

Eskişl'hir 

Giresun 
Hatay 
tzmiı· 
tzmir 
Kar~ 

Kastamonu 
Kastam om ı 
Kırklareli 

Kocaeli 

Kocaeli 
Kon~'fl 

Ali Galip Bubik 
Alunet Kavuncu 
Esat Doğan 
Abdullah Köroğlu 

' \lclınıet P'ahd Oral 
' Hayri Büke 

,\Iahmut Karaküçük 
Bahattin Erdem 

' Abdülkadir Kalav 
F'eyzi Boztepe 
Şükrü Uluçay 
:\1. V f'hhi Dayıhaş 
Haşiın Taı·ı 

Ab(lünaiırnaıı Doğruyol 

.\1 emel u h Tur ha n 
Hüseyin Y liksel 

· l Y nsuf Aysal 

}luhlis Görenta~ 
tifurıit Karta] 
Hak kı Hilfilcı 

Öğretmen Okulu (Yüksek) (4) 

.\nkaı·a 

Sivns 
:\J usta fa Reşit Tarakçıoğlu 
Orhnn DPngiz 

öğretmen Okulu (8) 

Bursa 
Elazığ 

l~rZUl'Ulll 

Kaı·s 

Halim Şatana 
Halit Ağanoğlu 
Danyal Akbel 
Nnat Başol 

Riyaziye (Yüksek) (3) 

1\tl'!oiCJıi : 

~anısıu: 

~erai'ettin Ayhan 

Sanat Okulu (3) 

l~olu 

lstnııh ı: 

. recati Dikeıı 

Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 

Mardiı! 

Mardin 
Ordu 
Samsun 
Rinob 
Ri no b 
::;i vas 

Sivas 
Sivas 
Uşak 

Van 
Van 
Zonıntldak 

Trabzoı · 

Uşak 

Mardiı. 

Trabzo•ı 

YozgaJ 
ZonguV:ıl{ 

Sin o b 

Zongnl · l:ılt 



Kemal Eren 
Enver Güreli 
Halil İmre 
(ve Iktisat) 

:M:. Halftk Timurtat 
Raif Aybar 
(ve Hukuk) 
Haluk Şaman 
Emin Kalafat 
TahirAkman 
Asım Emrem 
(ve Hukuk) 
thsan Hamid Tiğrel 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Rıfkı Salim Burçak 
Salih Ji'uad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Hayrettİn Erkmen 
İsmail Hakkı Baykal 

Sabahattin Parsoy 

Saip Özer 
Muhlis Bayramoğlu 
Talat Vasfi Öz 
Fatin Dalaman 
EilVer Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Necati Çelim 
Naınık Gedik 
A. Bak( Ökdem 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tun~ay 
'l'alat Oran 
l.jfıtfi Oğultürk 

İbrahim Öktem 
Kenan Çığman 
Mecit Bumin 
Sedat Baran 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
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Siyasal Bilgiler (Mülkiye) (31) 

Anıasya Hadi Biisman 
Balıkesir Turgut Göle 
Balıkesir (ve Hukuk) 

Hi.isnii Yaman 
BalıkeRir Ekrem Alican 
Bursa Mustafa Bağrıaçık 

~ihat Haluk Pepeyi 
Bursa Nedim Ökmeıı 
Çanakkale Zeyyat Mandalinci 
Çankırı (Paris'te) 
Çankırı Ahmet Nuri Kadıoğlu 

Sabri lşbakan 
Diyarbakır Ahmet Kımk 
Edirne Ahmet 'l'opaloğln 
Erzuruııı KazımOskay 

Eskişehir Feridun Ergin 
Eskişehir (ve Hukuk, İktisat Fakültesi) 
Giresun Ömer T.jfıtfi Erzurumltıoğlu 

Oüınüşaıw (ve Hukuk) 

Ticaret Lisesi (2) 

Edirne Hüseyin Balık 

Tıp (80) 

Afyon K. Ali Rızu . .Karaca 
Ankara Fikri Arığ 
Ankara Yusuf Azizoğlu 
Antalya Hasan Nurnanoğlu 
Antalya Abdülkadir Atik 
Antalya Saınih İnal 
Antalya AH Naci Duyduk 
Aydın Zeki Başağa 
Aydın A. Mithat Knseyrioğln 
Aydın Celiil Ramazanoğlu 
Balıkesir Aziz Köksal 
Balıkesil• Mehmet l\futlugil (Ünal) 
Bilecik 1rfan Aksu 
Bolu 1'ahsin Tola-
Bursa Kemal Atay 
Çankırı Lfıtfi Kırdar 

Çoıııh }lükerrcıu Sarol 
Çorum 1 Zakar Tarver 
Denizli ' Beh<:et Uz 
Denizli Ekrem Hayri Üstündağ 

!stanbul 
Kars 

Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
l\Iaraş 

Muğla 

~iğde 

Ord n 
~eyhan 

Seyhan 
:-;i vas 
Urfa 

Yozgad 

Zonguldak 

Denizli 
Diyarb.ıkır 

Diyarbdkır 

Erzurum 
'Gazianteb 
Gazian te b 
Giresun 
Güm\i.şaıw 

Hatay 
Hatay 
İçel 
Lçel 
İsparta 
İsparta 
İstanbnl 
İstanbul 
1stanbı·1 
İstanbnl 
İzmir 
İzmir 
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Hasan Erdoğan Kaı·rs Cavit ·1\.avurmacıoğlu Niğde 
Nazifi Şerif Nabel Kastanıonu Hüseyin Ülldi Niğde 
Ziya Atığ Kocaeli Fazıl Erim O ı· du 
Sıtkı Salim Burçak Konya Salahattİn Orhon Ordu 
Ahmet Koyuncu Konya ~edat Barı Seyhan 
Ahmet İhsan Gi.iı·soy Ki1tahyıı ~alim ~el'(;f' Seyhan 
Osman Özbileıı K: ütahya Veysi Oran ·-~ ~ • ·siird 
Kamil Kırıkoğlu lVIalaty,ı Muhit Tümerkan Sin o b 
Tevfik Ünsalan Malatya Zeki Erataman Tekirdağ 

:\f afiz Körf'Z Manisa Feridun Ayalp Urfa 

Universite (7) 

Mehmet Karasan Denizli Harndi Ragıp Atademil' Konya 
(Fransa'da, Felsefe ve Hosyoloji) (Fransa'da, Felsefe ve Mantik) 
Nadir Nadi İstanbnl Hikmet Bayuı· Manisa 
(Lozan'da Sosyal Bilim) 
~uriye Pınar 

(Fransa'da, 'rabii İliınler) 
Ömer 1\iart 
( Amel'ika'dıı . Psikoloji ) 

'11ahsin Uygur 
Zeki R1za Sporel 

~ihat İyriboz 
Nabri Çonkar 
Hidayet Sinanoğlu 
Sadık Giz 
Şefik Bakay 
Fevzi Lütfi Karaosmanuğh:ı 
Turhan Akarca 
Akif ~arıoğlu 

Badettin Kaı·acabey 
~üzhet Umlt 

İzmiı· 
( Horbone) 

Adnan Karaosmanoğlu Manisa 
Kayseri (Lozan'da, Siyasi İlimler) 

Veteriner Fakültesi (3) 

Çankm 
İstanbul 

1 '· 

lsmail Hakkı Akyüz 

Yüksek Ziraat (14) 

Ay dm ~alim Vonoğlu 

Bolu Cavid Oral 
!çel (ve Siyasal Bilgiler) 
!zınil' Nurullah ' İhsan Tolon 
Kırklareli Süleyman ifehmi Kalaycıoğlu 
~1anisa İsmail Şener 
Muğla (ve lktisa t) 
:\Tuğla Hacim Yılmaz 

Ziraat Okulu (Ort&) (3) 

Buı:sa 

Kocaeli 
ı Mustafa AkÇalı 

Tekirdağ 

Bamsun 
Seyhan 

Seyhan 
'l'rabzon 
Trabzon 

· Uşak 

Seyhan 



• 

.) 

7. Sayın ·Mebusların Bildikleri yabancı dillerE' göre tasnifleri 

Arif Demirel' 
Saip Özer 
Muhlis Bayramoğlu 
){uzaffer Ergücteı· 

MU:hlis Etı• 
Zafer Gökçeı· (Az) 
~ecmi İnanı,: 
Seyfi Kurtbeil' 
Talat Vazfi Öz 
T!,nad Seyhun 
'B'uad Zincirkıran 
Attila Konu!k 
Necati Çeliın 
Nihat İyri'boz 
Ahmet Karagiir 
Yümni.i thesin 
Lhsan Gi.i.lez 
Ahmet Hatı 
Lutfi Oğultüı'k 
Mehmet Özbey 
Muhlis Eı,denH 
Kenan Yılmaz 

) 

ı rureddiıı ı~'uad Alpkarta 1 

Nuri 'l'ogay 
rl'ahsin l.Tygul' 
.Mehmet Karasan 
Cemal Köprülü 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şl?vki Y azmaıı 
İshak Avni A'kdağ (Az) 

Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 
Ekrem Cenani 
Halis Tolkdeımir 
İbrahim Gürgen 
.Refik Koraltan (.Az) 
Hidayet Sinanoğlu (Az) 

.Kemal Atay 
Ali Fuad Gebesoy 
Lutfi Kırdar 

adir Nadi 
Emin Onat. 
:VIülterı't'm Sarol 

1 

Almanca ( 85) 

Afyon K. 
Afyon K 
Ankara 
.\nkar:ı 

Ankaı-a 

Ankarcı 

Ankara 
Ankara 
Aııkara 

Anluıra 

Aııkara 

Antaly:ı 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 
Bo hı 
llohı 

Bolu 

Burdur 

Bursa 
Bursa 
\'~anakkale 

Çanakkalr 
Çankırı 

DcııizJj 

L<.:clime 
I!Jlazığ 

Elazığ 

Erzurnııı 

Es1dşehir 

l<Jskişehil' 

Gaziant.eh 
Gümüşaıw 

İçel 
lçel 
Lçel 

lıstan'lml 

bt.aıılbul 
tstan'bul 
lstan'bnl 
lst~ınbnl 
ls1nn'lm1 

~izamettiıı Ali ::\av 
N azlı Tla:bar 
Abdullah Aker 
Cihad Baban 
Muzaffer Bııla'baıı 

~fnamnıer Ça.vuşoğlu 

Osman Kapani 
.hlkreın B ayri Üstündağ 
!ıbrahim e s (Az) 
Uasri Aktaş 
Salim Esen (Az) 
Ali 11nzaffl?r Tanöv<>ı· 

~efi'k Balw.r 
Kazım .Meriı: 

Cemal '!'üzün (Az) 

Hanıdi Ragıı.ı Atademil' 
Ziyad Ebüzziya 
Hiınmet Ölçmen (Az) 
M. Riiştü Özal (Az) 

İsınail Hakkı Veral 
İsmet İnönü 
:M:elih Koçeı· 

Hih;eyiu Avni Göktürk 
:Jlehmet l't>mil Beng·ii. 

Salim ()onoğlu 
Bnver Batumin 
CaYid Oral 
Nurullah lhsaıı 'l'olon 
~\Ielınıct Üıınlrlı 
Balki Erden 

:\Turi ~eı'toğlu 
Hüseyin Çitil 
Bahattin Örne'lwl (Az) 
:'If. Nurc1tin 'rurg·a~· 

1 r eemi Aı•ııımı 

ı\1 uzafft•ı· Harunoğlu 

Süleyınuıı l?elımi Kala.yeıoğ·h ı 

8mrullah Nut'ku 
Feridun Ayalp 

{ Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 

1 ~ııhilı f>nr::ılı 

lstarrbul 
İstan1)lÜ 
İzmir 
İzmir 
lzmiı· 
tzmiı· 

İzmir 
1zmir 
Kars 

Ka 'taınuııu 
Ka tanıonu 
Kastamonu 

Kırklareli 

Kocaeli 
Kocaeli 

.Konya 
Konya 
Konya 
Konya. 

Kütahyfl 
.\Ialatyıı 

.\lanisa 

\'iğde 

Ordu 

:-jamsun 
:-\t>yhan 
~t>yhan 

~eyhan 

St>ylıaıı 

~iird 

~in oh 
~i vas 
~iv as 
~iv as 
'l'ekirdıı §; 

· Tı·a 1bzuıı 

Trabzoıı 

'L'ı-abzoıı 

Urfa 
Zunglllda k 
Zonguldak 
Zonııulrla k 



Kasım Küfrevi • 
Ömer Bilen 
Eyüp Şahin 
Albdülkadir Atrı, 
Übcydullah Seven 
Alhdullah Cilli 
Şevket Sarıcah (Az ) 
Fuad Köprülü 
Ahmet Bilgin 
tsmail Bedwk 
Sefer Gölksel 
A. Fahri Ağaoğlu (Az ) 

Ali Perruh Yücel (Az) 

Kasım Kiifrevi 
Ömer Bilen 
Übeydullah Seven 
İsmail Bcrl,ok 
Hi~{met Bayıu· ( Azı 

Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan (Az) 
Saip Özer 
Osman Talu (Az) 
~iınet Sümer 
Celftl Yardımcı 
:B'aruk Çöl 
Kemal Eren 
Harnit Koray 
J.fustafa Zei'en 
.\Iu!hlis Bayramoğlu 
}fuzaffer Ergüder 
J.Inlhlis Ete 
:\iiimtaz Fai!k Fenik 
Abdullah Gedi1lmğlu 

~e emi İnanç 
SE>yfi Kurtbe'k 
ı)('ref Kamil ~iengii 
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Arapça (24) 

• 

Ağ n Abdullalh Aytemiz 
Anikara Abdürrahınan Baya1· 
Diyaı•balkır Abdiilkadir Kalav 
Gaziantelb Natık Poyrazoğlu 

Hakkari ' Gıyıasettin Eml'e 
Hatay Salim Serçe 
Hatay Suad Bedülk 
İstanbul Ahmet Gürkaıı 
Kırşeıhiı· Peıtev Sana<; 
Kayseri Osman Turan 
Kocaeli Bahri Turgut Okayg-üıı 
Konya -:\fehmrt Hatipoğlu 

Bulgarca (1) 

Bursa 
1 

Farsça (9) 

Ailı'ı l•'uad Köprülü 
Anikara Gıya ettin Emre 
Hak'kari 1 Osman Turan 
Kayseri Bahri Turgut Okaygiiıı 
Manisıı 

~·ransızca (273) , 

Afyon K 1 li'Uiad Seyhun 
Afyon K. Mümtaz Tarhan 
Afyon K. Hazım Türegün 
Afyon K. Fuad Zinciı1nran 
Ağrı Kenan Akınanlar 
Ağrı Fatin Dalaman 
Amasya Enver Karan 
Amasya Asım Oku r 
Amasya Ahı11;~ Tokuş 

Amasyıı Necati Çelim 
Ankara :\!aımk Ged~k 

Ankara .\. Baki Ökdeıu 
Ankarıı ı Zi1htü. Uray 
Ankara ' 1 V acid A-sena 
Ankara 1 Meilcki Said Eı:ıon 
Ankara Enver Güreli 
Ankara Halil 1mre 
Ankara Ahmet Karagür 

}I ar aş 
} fardin 
Mardin 
~'luğlıı 

.\In ş 
Rethan 
~ii]'(l 

Tok ad 
•rrabzon 
Trabzon 
Tunceli 
l Trfa 

ts tanbul 
Muş 

'I' rabzon 
'Punecli 

Ankara 
Ankara 
~\nkara 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aııtalyıı 

Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

Aydııı 

Aydın 

Balıkesiı· 
Babkcsiı· 

Balıkesir 

Balıkesjr 

Ballkesi ı-



Yahya Pelvan 
:\L Hal{llc Tinnn'iaş 
rvfuharrenı 'l'UnGay 
:'\ırrı Yırcalı 

Sıtkı Yırcalı 

İsmail Selçı.tk Ça~kıroğlu 

Şevllü Hasıı·cı 

Talat Oran 
Yümnü Üresin 
Reşat Akşeınsettinoğlu 

F'alhri Bdf'ıı 
Ahmet Hatı 
Lfttfi Oğultürk. 
F'ethi Çf't:i~baş 

Hchçet Kayaalp (Az) 
j,fehmet Özbey (A?.) 
Raif Aybar (Az) 
~elim Ragıp Emer;n 
Muhlis Fln1rneı· 
~ \.ga1ı Ero?.an 
flnlftsi Kövnırıı 
tılmıhinı Öktem 
Haluk Şamau 
Kenan Yılmaz 

Nureddin Fuad Alp1kartal 
Becli Enlistün 
Emin Kalafat 
8afm>ddin Karana:k~ı 
t h san Karasioğ'hı 
~pı·vet. 8ezgiıı 

Xnri 'l'og-ay 
f.'atin Ri.i.şt ii Zor hı 

t·hnı 1hiıııı Aydm 
Kenan Çığınan 
.\.sım Binı•em 
1'ahsin UygUl' 
~I ecit Bumin 
Yaşar Oiiıni.işeJ (Ar. l 
Kenıfil 'l'eı·zioğhı 

H~lıa Akşit 
Ali ('oh:ınoğhı 

\JPlınwt Karsan 
Het1et 'T'avııslıoğ'ln (Azı 

l<':i:kri Aı·ığ 
Y tumf A?.ir.oğlu 
l{ııgıp Ka~·ııosmmıoğhı 
Lhsan Hamid 'l'iğrel 
~\fehmPd Hi.isrPv Ünal 

Cemal Köprüiii 
li'iikııı:>rldin '~~ııhinfl'ı 

, 

Balıkesir 

13alıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Bol n 
Bolu 

Buı·dnı· 

Bnrdur 
Burduı· 

Bursa 
lhn:-ıa 

Bnrs:ı 

Bursa 
Bursa 
BurRıı 

BursA 
Bursa 

Çanakkale 
ÇanaQd{;ıle 

Çanalk1mle 
<;an alkkale 
1 ::ınalk'kalP 

('an:-ık1mle 

( 'ıı na'kkalP 
ÇıınalldmlP 

('an1orı 

<".'ankıı·ı 

<.'an~{ıı·ı 

('ıııı •kın 
l.'oı·n'h 

<:oru h 
(_'onıııı 

Den i ıli 
ı >enizli 
D<'nizli 
Denizli 

r )iyaı1ba kır 

lliyaı'bakll' 

Diyaı·ba kır 

l>iyar!ıakıı· 

Diyarbakır 

F.cUrııe 

r-~.:ı·rıı• 
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Hüsnü. Göktuğ 
-:\Ielhmet Şevtki Y a~ınan 

' Sadrk Perinçflk 
Mustafa Rahmi Sanalan (Orta) 
Vcysel Varol (Az) 
İsUıak Avni Alkdağ (Az) 
Rıflk.ı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erouman 
Şevki Erker 
Hasan Nuınanoğlu 
Muhtar Daşkurt 
Salih Fuad Ke~eci 
Ha::.an Polat'kan 
Kemal Zeytinoğlu 

A'bdüllkadir Ati'k (Az) 
8krem Cenani 
~aınih İnal 
.Ali Ocaik 
Cevdet San 
Hamdi Bozbai!: 
Ha. rettin Erkmaıı 
Tahsin İnan(; 
}far. h n r Şen e ı· 
Adnan Tüfe1cçioğln 

ZeQd Ba!)ağa 
İsnmil Ilaldu Bay.kal ( Oı1.a \ 
Üheydullah Seven (Az) 
A. Fcyzi Atnıhaıı 
Ali }fuhsin Hereıket.oğlıı 
A. ;\Iithat Kuseytiop:hı 
S)enısettiıı ;\f n l'saloğln 
Şev·k~t Nın·ı<'alı (Az ) 

Rüştü Çetiıı 

Yakup (_'nkııroYn ı <.'nknroii:lıı ı 

(Az) 
Refik Koı·altan 

.Aziz Ki'ksal 
, jpl}lllıet Mutlup;il (Ünal 1 

hfan Ahu 
Zühtii Hilmi 'TeHbeşe 

Kemal Atay 
'\l"remi Atetı 

Gı>lal Bayıaı· 

~ azim Re~meıı 
Ali rımın (lellwı;;n,v 
Paru'lc Nafiz Çanılı-bel 
.<\leksanitros Haeopnlns 
Ha<'li Rüı;ımarı 

·' 

Elazığ 

Elazığ 

Erzincau 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzunun 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişelhi ı· 

Eskişehiı· 

Esl~i~~hir 
EsldŞ'elhi 1' 

Gazian te b 
Gazianteb 
Gaziantch 
flar.iııntch 

Gazinntelı 

Giresun 
Gir€'sun 
Giresun 
Giresun 
Gire'll.lll 

Giiınü~mH• 

Gümüşane 

fl:ılkld\ri 

Hata.' 
Hata,\ 
Hatay 
Tlıı1 ay 
H:ıta: 

lı:rl 

i ı· el 

t~el 
t~el 
İ~el 
lsparta 
İsparta 

İstanibul 
Istanbul 
İstanbul 
tstaıılml 
İstanbul 

' İstanıbul 

İstııııhnl 
lc;;t:nılm1 

f..:t:ınlııı1 

.. 

• 



F'uad Köprü.Ji" 
~adir Nadi 
MUlrerrem Sarol 
. 'izaınettin Ali ~aY 
Hanri ~ol'iauo 
Hamdullah :-.\nphi 'l'aıll'löver 

Za'kar Tavct· 
l<'üruzan Tekil 
X azlı Tlalba r 
( 'elal Türkgeldi 
f•'ahrettin lJ la~ 
.'\uri Yamu1 (Az) 
Tahsin \yazıcı (Orta ) 

.\Ie!hmet Aldemir 

.'\e bil Sadi Altuğ 
l'ihad Ba:baıt 
Behzat Bilgiıı 
..\Iuamnıeı· Çavuşoğlu 

Nadık Giz 

.\l'i.f Güngören (Az ı 

O~ınaıı Kapani 
• uriye Pıııaı· 
:\[ehmet Ali ~cbi.ilk 

Heh~et Cz 
8krcnı Hayri l.Jstündağ' 

Hasan 8rdoğaıı 
.\.li Yeııiaraz (Az) 

Baısri Alria~ 

.\lnzaffer Kuşakçıoğlu 
• ·azifi ŞPl'if . ' abc! 

!smail Bcrkııl\ 
tbrahiın Kira:r.oğlu 
Ha1ll!kı Kuı·nıel (Az) 

Şefik Ba~kay 

..\!. Ali Ceylan 

Ahmrt Bilgin 
Osman Böl ikl>aşı 

~üzhet Akm 
Ziya Atığ 
Nelami Dinçer (Az) 
Hamza Osman 8rkan 
Sefer Göksel (Az) 
Tnran Güneş 
:Nüzhet Unat (Az) 

.Aibdürrahmaıı F. Ağaoğlu (Az) 

U:amdi Ragıp Atademil' 
.Yfustafa Bağrıaçık (Az) 
Sıtlkı Salim Burçak 
Ziyacl 'Ebii.zziya 

• 

iı>taı~bul 
1stanbul 
istanbul 
i~tanbnl 
istanbul 
tstanbul 
istanbul 

istanbul 
lstaıı bul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
!ıstanbul 

İzmir 
İz ın i ı· 
İzmir 
İzıniı· 

lzınit· 
İznıi ı· 

İzıııiı· 
tzmir 
İzıniı· 
İzmir 
lzmir 
tznıir 

Kar>; 
Karı, 

Kastanıonu 

Vastamonu 
Kast'l.nıonn 

Kayscı·i 

Kay'ieı·i 

Ka, S1•ı· i 

Ku-k laı·!'l i 
Kırklareli 

Kıl'şehir 

Kırşehir 

1\or·aeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Konya 
Konylı 

Konyrı 
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:J.fe1kki Keskin , 
Ahmet Koyuııeu 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmeıı 
..\1. Rüştü Özal 
F\aJbalıattin ~önmez (Az) 
.Aıh ıng(, İhsan Gürsoy 
~üleyman Nfırul'İ Nasuhoğln 

Osman Özhileıı 
1hsan :)el'if Özgen 
~ Tihat Halulk Pepeyi 
İsmail Hakkı V e ral 
lsmet İnönü 
Tevfik l.Jnsalaıı 

Saınet Ağaoğlu 

Yunus Muaııımeı· .!).la!kan1 
Hilkınet Bayu ı· 
Allnan Ka ı·aosırıaııoğlu 
.l''evzi Llıtfi r<rn·aosınanoğ·lu 

}felih Koı;eı· 
_ •afiz Körez 

.Yfnzaffer Kurhanoğlu 

.J<ft~hlis •rüııı ıı .v 

::-{ edim Öknıeıt 

Cevdet Öztiiı'J, 

Zeyyat 1\1.andaliııci 
Sittık Poyrazoğlu (Az) 

~efik ('ağlayan (Az) 

:::la u etti u l:~rtnl' (Az) 
Hüseyin A vni Göktüı•k 
Ahmet .Nul"i Kadıoğlu 
Cavit Kavmmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üneı· 

He'kir Bayka ı 
.Mehmet Ceınil Bengii 
E'azlı Eıtckin (Az) 
:::)abri İşhakan (Az) 
Selahattin Orhon 

Ekrenı Anıt 1 

Rami Ozan Gümüşoğlu 
Sedalt Barı 
Ahmet Kımk (Az) 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan T~elioğlu 
Nul'Ullah !hsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
~tıııfl Redlik 

• 

Konya 
Konya 
Konya 
Konyn 
Konya 
Konya 

Kütahya 
Kütahya. 
Kütahya 
Kütahya 
Küt ı.ya 

Kütahya 
..\Ialatya 
..\Ialatya 

}fanisa 
_'vfanisa 
Manisa 
~'vi an isa 
.Manisa 
..\fanisıı 

.Yianiscı 

:.VIanisa 
..\Ian isa 

'Maraş 

Mardin 

Jiuğln 

M: uğla. 

.\lu~ 

~iğde 

~iğdp 

Niğclt• 

Niğdl' 

NiğdL' 

~iğdc· 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ord n 
Ordu 

~amsun 

:-:lamsun 
~eyhan 

~eyhan 

Seyhan 
::)eyhan 
8eyiJ.ıan 

Seyhan 
Seyhan 
Sii:rd 



Baki Erdeıı 
V eysi Oran 
Şcrafettin Ayhaıı 

Server Soınuncuoğlu 
:Mtııhit Tümerkan 
~uri Demirağ (Az) 
Eterm Eııdinç 
Bahattin Örnekol 
Ahmet Özel 
M. Nurettin 'l'urgay 

İsınail Hall~kı A'kyüz 
Zeld Eratamaıı 

İhsan Baı; 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunıar (Az) 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fclhıni Kalaycıoğlu 
SeHihattin Karayavuz 
Sami Oı•bcrk 
Mustafa Reşit. 'l'arakçıoğlu 

Rıza Çerçel 
Kasını Küfrevi 
İsmet Olgaç 
Atıf Benderlioğlu (Az ) 
Muhlis Ete (Az) 
Necıni İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Zincirkıran 
Kenan Akmanlar (Az) 

Attila Konuk (Az) 
Ahmet Tdkuş 
Zühtü Uray 

1\ti. Haluk Timurta.ş 
Talat Oran 
Yümnü Üresin 
Mnhlis· Erdener 
İbrahim Ö'ktem (Az) 
Haluk Şwman (Az) 
.ı: ureddin Fuad Alpkartal 

Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

Sedat Baran 
Ali Çoıbanoğlu 
Yfehmet Karasan 

Siircl 
~iiı~d 

:::lin o b 
~inob 

~indh 

Sivaı:; 

Sivas 
:::li vas 
:-li va~ 
Niva · 

TekiıXI.ağ· 

Tekirdağ 

Tokacl 
Tdkacl 
't'oıkacl 

'l'ralbzoıı 

'rra'bzoıı 

Tra.bzoıı 

't'rabzon 
'l'rahznıı 

• 

Osman Turan 
Arslan Bora (Az) 
Bahıi TurgutOkaygüıı 

Fethi ÜNcü 
.F'eridtm Ergin 
Hasan Oral 
Aziz ÖıJbay 
Orhan Dengiz ( Oı·ta ) 

Hakkı Gedi'k 
Türnal Yörü·koğln (Az) 

'l'alftt Alpay 
:IIahınut Atantaıı 

Ömeı· 'Lıltfi Erzurumluoğlu 

~umaıı Kuı•ban 

:iebati Ataman 
~uat Başol (Az ı 

Cemal Kıpçak 
.'IJusret Kirişçioğlu 
Edi'be Sayar 
Avni Yuı·clabayraik rAz ) 

İngilizce (104) ,. 

Afyon K. 
Ağrı 

Amasya 
Ankara 
Aıııkaı·a 

Anikara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
.A.ntalya 
Aydın 

Balıkesiı· 

Bilecik 
Bilecik 
Bursa 
Bursa 
13ur ·a 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkalf' 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Denizli 

A. Haıudi t-ıancar (Az ) 
Halil Turgut 
Cemal Köprülü (Az) 
Hüsnü Gö'ktuğ (Az ) 
SalaJıattin Toker (Az) 
Rıfkı Salim Bnr<:ak (Az ) 
Ekrem Cenani 
1Ui Ocalk 
Cevdet San 
Hameli Bozlhağ 
Hayreıttiıı Erkmen 
'l'ailısin 1naııc: (Az) 

Ali Mu'hsin Bereketoğlu 
Zühtü Hilmi Velihe.şe 
N azim Bezmen 
Adnan Menderes 
~izamettin Ali Sav 
Za ka ı· Tarver 
Filruzan 'l'ekil (Az) 
_ r azlı Tlabat· 
Fathrettin Ula~ (Az) 
~e'bil Sadi Altuğ 
Behzat Bilgin 
:.\fuammer Çavuşoğlu 
1 T ecd et İncekara 
Osman Kapani (Az) 

'l'ra!bzon 
'l'unceli 
Tunceli 
'runcell 
LTrfa 
Oda 
Ur l a 
L'şak 

Gşal< 

Yıın 

Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Denizli 
Diyarha'kıl' 

Edirne 
8lazığ 

8lazığ 

8rzurunı 

Gazian te b 
(iazianteb 
Gazian te h 
Giresun 
Giresun 
G-iresuıı 

Hatay 
İsparta 
İstanbul 
1stan'bul 
İstanbul 
!stanbul 
İstan'bul 
İstanbul 
İstanbul 
hımir 
İzmir 
h m ir 
İzmir 
İzmir 



Nuriye Pınar 
Behçet Uz (Az) 
Sırrı Atalay (Az) 
Turgut Göle 
Muzaffe-r Ali Mühto 
N a•zifi Şerif N ab el 
Ziya Termen 
Osman N u ri Deniz (Azı 
Ömer Mart 
E1kreııı Aliean 
Selamİ Dinçer 
Sefer Göksel 
Kazı ıu l\feriç 

Hrumdi Ragıp Atademiı· 

Reınzi Dirand 
Ziyad Ebii.zziye 
Tarrk Ko:ıfuek 
• ihat Haluk Pcpryi (Az ) 

İsınet İnönü 
lGimil Kırıkoğlu 
Ynııns ~fuaınıner Alak ant 
Hikmet Bay'lıı· (Az). 
Adnan Kaı-aosınanoğln 

Ol 

.\I eli h KrH:r·ı · (Az ı 
RMıı;r.i Öksüz 
'T'n ı•h :ıı ı A lm ı·<· ıı . 

azim Bezmen 

Zühtü Uray 
Sadettin Kaı•aca:bey (Az) 
'l'alhsin İnanç (Az) 

f;afaeddin Karanakçı 

• _.,._ 
İ :om ir Zeyyat Mandalinci 
İzmir Hüseyin Avni Gö'ktürk 
Kars Cavit Kavurnıacıoğlu 
Kars Hasan Hayati Ül'kün 
Kastamonu Fazıl Eriıın 

Kastamonu Sabri İşbalkan (Az) 
Kastamonu Osman Kavrakoğlu 
Kayseri Salim Serçe 
Kayseri İsınet Uslu (Az) 
Kocaeli Server Soınuncuoğlu 
Kocaeli Mu1hit Tümeillmn 
Kocaeli Balıa1ttin Örne'kol (Az) 
1\iocaıeli Ahmed Özel 

KQnya Ferid Alpi::lkender 

Konya Fethi Mallıra:ınlı 

Konya Muzaffer Harunoğlu 

Konya 1 S. Fc~ıni Kalayeroğlu (Az) 

Konya ' F)ınrullah Nut'kn 

:\Ialatya Jsmail Şenct' 

Malatya Osman Turan 

l\fanisa Arslan Bora (A•z) 

:\lanisa Bahri Turgut Okaygün 

Manisa Perlelun Ergin 
Manisa Aziz Ötbay (Az) 
Maı·a~ Hftciın Yılmaz 

Muğla Sabih Duralı 

Ispanyolca. (2) 

lstanbuJ 

Ay <lı n 
Bursa 
Giresun 

Ha nri Soriano 

İtalyanca (6) 

Turan Gi.ine§ (Az) 
M.ielih Ko<;er (Az) 
Mı.~lıit Tüınıeı"kan (Az) 

Romence (1) 

Çanak'kalr> 

1 

(Az) 

Muğla 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Ordu 
Rize 
Seyhan 
Seyhan 
Sin oh 
Sin o b 
Sivas 
Sivırıs 

Tekirdağ 

Te.kit·dağ 

Tralbzon 
'rt·aıbzon 

1'rabzon 
Trabzon 
Tra1bzon 
Tunceli 
'runceli 

Urfa 
Urfa 
Uşak 
Zonguldak 

İstanibul 

Kocaeli. 
Manisa 
gino.b 

' 
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Rumca (10) 

Arif Kalıpsızoğlu Balıkesir Mehmet Aldemir İzmir 
Muharrem Tunçay ıBal1kesiı: 1ı-Iuzaffer Balalhan İzmir 
Aleksandros Hacopulos İstanbul Behzat Bilgin İzmir 
Ziya Köktürk (Az) İstanbul A'bidin Tekön !~mir 
Nazh Tl:.tbar İstanbul Ekrem Hayri Üstündağ İzmir 

Rusça (3) 

.Aihmet Hatı Bolu !smail Berkok (Az) Kayseri 
Cemi! Önder (Az) Erzurum 

.. -



8. Saym Mebuaların lhtıaaalanna gore tasnifleri 

Adliye ve Hukuk (148) 

Arif Demirel' Afyon K . :\luzaffer Ona! Çoruh 
(ve İktisıi.t ) Musta.ra Kemal Biberoğlu Çorum 
Sıtkı Koraltan .Afyon K. Hüseyin Ortakcıoğlu Çorum 
Kow.al Ozçoba~ Afyon K. !smail Hadımlıoğlu Denizli 
Osman Tafu Afyon K. (ve !dare) 
Celal Yardımcı Ağrı A. Hamdi Sancar Denizli 
tsrnet Olgaç Amasya Mehmet Hü.srev Ünal Diyarbakır 

1Iustafa Zeren Aınasyu Mehmet Enginün Edirne 
Atıf Bendedioğlu Anka rı\ Ömer Faruk Sanaç: Elazığ 

(ve Belediye) SelAhattin Toker 8lazığ 

Osın.nıı Şevki Çiçekdağ Arıkar·ıı (ve Maarif) 

lla.miz Eren Ankar::ı Sadık Perinçek ~rzincan 

Zafer Gökçer- Ankara Tevfik Şenocak ~rzincan 

Şeref Kamil Mcngi.i Ankıırıı Zeki Çavuşoğlu Erzurunı 
(ve Bankacı ) Abdülkadir Eryurt (i}rzurunı 
lfümtaz Tahı·aıı .\ııkaı·a Haınid Şevket tnct• Erzurum 
(ve ~faliye) Hicri Sezen [~skişehit 
.Ha~ıın Türegi.iıı Aııkunı (ve Belediye) 
(ve İdare ) 

.Ekrem Ccnani Gazian te b 
Nail Gevcci Aydın 

Abdullah İzmen Giresun 
Etem McndcreH Aydın 

Ccvat Ülkü Aydın 
Halis Tokdemir Gümü§ane 

(ve Beledi)rc ) Halit Zarbun Gümü~ane 

Vacid Aııeno Balıkesir 
Übeydullah Seven Hukka.ri 

Esat Budakoğlu Balıkesi ı· A. Feyzi Atahaıı Hatay 

Mücteba Iştın Balıkcsh Şekip İnal Hatay 

Sıtkı Yırcalı HoJıkesiı · Rüştü Çetin İçel 
(ve Maliye) Yakup Çukuı·o,· a İçel 

İsmail Selçuk Çakıroğlu Bilecik Hüseyin Fırat İçel 

{ve Y. Orman) Refik Koraltan tçcl 

Necati Aras Bingöl (ve İdare) 

İhsan Gülez Bolu Said Bilgiç İsparta 

Behçet Kayaalp Burdut Zühtü Hilriıi V elibeşe tsparta 

Raif Aybar Bursa Adnan Menderes İstanbul 
~abahattin Çıracıoğlu Bursa Cclıll Türkgeldi İstanbul 

Müfit Erkuyumcu Bu ı'!> n. Nebil Sadi Altuğ İzmir 

Huhisi Köymen Bursa Pertev Arat İzmir 

Rervet Sezgin Çanakkale Cihad Baban fzmit· 

CeUl Boynuk Ça.nkıı, (ve .M:atbuat) 

Asım Emrenı ('ı:ınkırı Arif Güngören İzmir 

(ve İdare) Osman Kapani lzmir 

Y ~ar Gümüşel ('orıth Rauf Onursal t:wıiı· 

(ve l dare) (ve n elediye ) 



HaltH{ Ökere.ıı 
Mehmet Ali Sebtik 
Tihau Sipahioğln 
Sırr:ı Ata lay 
Turgut Gök 
ı vry İdare ) 
Kemal Gü·'lien 
tbrahim 1Js 
Ali Y C'niaraı:. 
Hilmi Dura 
.\{uzaffer .Ali Mülıto 
Ali Muzaffer Tauön•r 
li'ikri A paydm 
Osman Nuri Dt>n.iz 
Kamil Günde~ 
I:Iakk1 Kunnel 
Osman Alişiroğhı 
Mehmet Mahmudoğlu 
'l'nlıir Taşer 

Selami Dinçer 
Turan Güneş 
Abdürrahıuan Fahri Ağaoğlı.; 
I:Iidayet Aydıner 
Tevfik Fikret Baraıı 
Reyhan Gökmenoğlu 
Tım}t Kozbek 
\Iuammer Obuz 
Halil Özyörük 
8üleyman Siiruri Nn~;uhui'(lu 
}fehmet Karta] 
Nuri Ocakcıoğlu 
ai:ehmet Zeki Tuııtmu~ · 

Nüvit Yetkin 
Sarnet Ağaoğlu 
Şemi Ergin 
Muzaffer Kurba.noğhı 
Muhlis Tümay 
Abdullah Aytern.lı 
:i\fazhar Öl%oy 
.Abdürrahmaıı Bı;ya.r 
R~H Ke.mnl 'T'imm-oğ·!u 

.\fuzaffer Ergiider 
Seyfi Kurtbek 
Yümnü Oresiıı 
f,ahri Belen 
'fuhlis Erdencr 

lımir 
tzmir 
tzmiı· 
Ka~ 

Kars 

Kat-ı:.: 

"Ka.rr> 
Kart. 
Kastı:ıuıon~ 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kays{' ı--i 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kıl'§ehiı · 

Kırşehiı · 

Kırşehiı · 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konyıı 

Konya 
Konya 
IConya 
Konya 
Kütahya 
.\falat.vıı 
Halatya 
~fala.tya 

I\Ialatyıı 

)Ia.nisa 
Maniso 
)l:anisa 
Jfanisn 
M:araş 

Maraş 

M:ardin 
)fardin 

m--
Yavuz Başer 
Nuri Özsan 
Hüseyin A vni Göktürk 
Hasan Hayati Ülküıı 
l\fehınct. Cemi! Bengit 
Fazlı Ertekin 
Memiş Yazır:ı 

1'zzet Akça.l 
Osman Kavrakoğlu 
Uehmet Fahri ~iett' 

Rami Ozan Gümüşoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Fel"id Tüzel 

~uat Bedük 
1lehmet Daim Süalp 
&t"Veı-· Somun('uoğltı 

llfu.eyin Çitil 
.~::ı-cüment Danıa!lı 

Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Ft•dd Alpiskendeı-

Hulusi Bo2Jbey,oğlu 

Sola hattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
(ve İla'lıiyat) 
O..man Hacıbaloğhı 
Hasan Kanga 1 

Babı-i Dilek 
:\iahıuut Goloğhı 

Eınrulla.h Nutku 
Pertev Sana<: 
CelaJ Öncel 
Kemal Yörükoğlu 

tbsan Aktüre1 
Talô.t Alpay 
i.\Iahmut Ataman 

Nusret Kirişçioğlu 
8dibo Sayar 
A vni Ymdaba:yı.·a k 

Askerlik (27) 

.Ankara. 
Ankara 
Bilecik 
Bolu 
Rm"'A 

~ureddin Fuad .Alpkartal 
Kemal Y a§ınkılıç: 
Hüsnü Göktuğ 
}fehmet Şevki Yaımıı.n 
(ve Y. Mühendis) 

}[ugle 
){uğla 

Niğde 

Nitde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rlı:e 

Rize 
Rizt> 

Bu.msun 
Samsun 
8amsun 

::;iird 
Siird 
~in o b 

8iva~ 

Si va~ 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 

Tokad 
Tokad 
Tok ad 

Tokad 
To ka d 

Trabzon 
Trabzon 
Trabzoı1 

'rrabzoıı 

Urfa 
V au 

Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 

Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Çanakkale 
Edirne 
Elazığ· 

Elôzığ' 
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Mustafa Rahmi Sanalan Bı·zincan Şemsi Ağao~lu .\{u, 

İshak A vni Akdağ Erzurum Zihııi Üner ~iğdh 
Doğan Köymen Giresun (Y. Mühendis ve Münakalat) 
Ali Fuad Ccbesoy İstanbul Kemal Balta Rizf' 
Nuri Yaınut İstanbul Sinan Tekelioğlu Seyhan 
Tahsin Yazıcı !stanbul 
İsınail Berkok Kayseri 

(İdare ve Hukuk) 

Kazım Meriç Kocaeli M. Nurettip Turgay ı:;ivas 

(Deniz) Sami Orberk Trabzon 

İsmet lnönii Malatya Arslan Bora Tunceli 

ri\tık Poyrazoğlu }[ıığlll Saim Önhon Urfa 

Bankacılık (ll) 

Haluk Şaınan .Bursa .B..,ahrcttin Ulaş !stanbul 
Yakup Gürsel Çorum Basri Aktaş Kastamonu 
(ve Maliye) Nüzhet Akın Kocaeli 
İhsan Hamid Tiğrel Diyarbalnr (ve Hukuk) 

' Hasan Polatkan Eskişehir Hamza Osman Erkan Kocaeli 
.(ve Maliye) Sabri işbakan Ordu 
CelaiJ. Bayar lstanbut KazımOskay Sivas 

Belediye (8) 

Sadettin Yalım Ko<"aeli Zahil Akdağ ~eyhan 

(ve Ticaret) (ve 'ricaret) 
Ahmet Bozbağ .Maraş 

Abdürrahman Doğruyol Sivas 
Etem Aybar Mardin (ve Ticaret) 
Muhittin Özkefeli Samsun 
(ve Ticaret) ~{ehmet Şahin Tokad 
.Mustafa Akçalı Seyhaıı (ve Ticaret) 
(ve Çiftçi) 

Çiftçilik - (Ziraat) (62) 

Halis Öztürk Ağrı İhsan Karesioğlu Çanakkale 
Faruk Çöl Amasya (ve 'ficarct) 
Dağistan Binerbay Ankara Refet Tavaslıoğlu Denizli 
Ahmet Tekelioğlu Antalya Mustafa Ekinci Diyarbakıı· 

Nihat İyriboz Aydın (ve Ticaret) 
(ve Y. Ziraat) Eyüp Şahin Diyarbakıı· 

Arif Kalıpsızoğlu Balıkesir (ve Ticaret) 

Ahmet Kocabıyıkoğlu Balıkesir Hasan Maksudoğlu Edirne 
Selahattin İnan Bitlis (ve Ticaret) 
Mithat Dayıoğlu Bolu Suphi Ergene Blazığ 

(ve Ticaret) Hüsnü Çanak(}ı Er~nciın 

Sadettin Karacabey Bursa (ve Ticaret) 



( ~eınil Önder 
(ve Ticaret) 
Abidin Potuoğlu 
(ve Belediye) 
~alahattin Ünlü 
~Jkrem Ocaklı 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Cilli 
Şevket Sarıcalı 
Hidayet Sinanoğlu 
(ve Y. Ziraat) 1 

Mehmet Aldemir 
Muzaffer Ba1aban 
~adık Giz 
Salim Esen 
Emin Develioğlu 
Şefik Bakay 
(ve Y. Ziraat 
l.<'ikret Filiz 
Mahmut Erbil 

.Nü.zhet Unat 
Esat Doğan 
Abdullah Köroğlu 
Hilmi Özbay 
Hayri Büke 
(ve Belediye) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu 
(ve Matbuat) 
Ahmet Kadoğlu 

f<'at.in Rüştü Zorlu 
( İktisadi vt:> Maqi İşler) 

Ali Rıza KılıÇkıdP 

Nimet Büıneı· 

Fund Seyhun 
İsmail Sayın 
Necdt>-t 1ncekara 
Ahm<>t Bilgİlı 

'195-
Erzunmı 1[abınut Karaküçük 

Babaettin Erdem 
Eskişehir Turhan Akarca 

(ve Y. Ziraat Mü. ve Belediye) 
Gazian te b Akif Sarıoğlu 
Gümüşaıw (ve Y. 1\fülıendis ) 

Hatay Gıyasettin Emre 
Hatay Abdullah Eker 
Hatay Harndi Tekay 
İçel (ve Belediye) 

Lutfi Sezgin 
lzmh Nurullah İhsan Tolon 
İzmir (ve Y. Ziraat) 
İzmir İsmet Uslu 
hastamonu Fethi :Mahramh 
Kayseri Yusuf Ulusoy 
Kırklareli Süleyman Fehmi Kalaycı.oğlu 

!smail Şener 
Kırklareli (ve Y. Ziraat) 
Kıridare li Mehmet Hatiboğlu 
Kocaeli (ve Ticaret) 
~Ialatya Muzaffer Timur 
Malatya Hacim Yılmaz 
Malatyıı Hilmi Durmaz 
Manisa (ve Y. Ticaret ) 

Muhlis Görent~ 
Manisa (ve Belediye) 
Manisa Marnit Kartal 

,tve 'ricaret) 
Mara Haşim Tadıoğlu 

Diplomasi (3) 

ÇanakkalP 

Qorunı 

Hamdullah Suph'i Tanrıöver 
Hikmet Bayıır 

Dişçi (2) 

Hasan OraJ. 

Ecıacıhk (9) 

Ağrı 

Ankara 
Eskişehir 

İzmir 
Kır ehir· 

İhsan Şeı1.f Özgen 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevıdet Öztürk 
Necmi Arman 

.\{ar a.ş 
Mardin 
Muğla 

Muğla 

i\-1~ 
Samsun 
Samsun 

Seyhan 
Seyhan 

Seyhan 
Tekirdağ 

'ro ka d 
Trabzon 
Trabzon 

Urfa 

Urfa 
Uşak 

Van 

\ 7an 

Van 

Yozgnd 

Istanbul 
Manisa 

Urfa 

Kütahya. 
Manisa 
:Mardin 
Tekirdağ 
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:Edebiyat ve Ma.tbua.t (19) 

/ 

~iiimta.z Faik .F1cnik An.lronı Z iyad Ebüzziya Kon.nı 
Mekki Said Esen Balıkesir Sabahattin Sönmer. Kon yu 
Selim Ragıib Eme<2 Bursa Ahmet Fırat :\Ialnty::ı 
Hilmi Çcltikçioğlu Çoruh (ve Çiftçi) 
~gıp Karaosmanoğlu Oiyarbakı ı· 

H<-fet AksOy Ul'du (ve Helediye ve Zirn~t ) ... 
Balladır Diliger Brzu.n1m Enver Batumlu ~eyhım 

Faruk Nafiz Çamhbel t<rtanbul (İktisat ve Hukuk ) 
Fund Köprülü İ<ıtanbn l Cavid Oral ~yhan 
t ve Tarih), ( Vf? Çiftçi) 
~adir Nadi t.stanbul 

Aziz Ozsoy L'ı1t1 N azlı Tla.bar İstanbu l 
Beh.zat Bilgin Lım i ı · Bahri Turgut Oka.ygüxı 1'ımcdi 

(ve İktisat ) ( ~ft<:i YO Ti.lC(."Ill') 

Havaoılık (1) 

H.ı.uı t,'er~el 
1 ~h·\1 Y(' Hıı kıtkl 

Jlekinı (60) 

$sip Oıw Af:von h: . ı Lutfi Oğultüı•k Bolu 
(Ü]'>. ve Kadın Ho.st{l.}ıkln 11 ) (Dahili Hastalıklaı·) 
Muhliti Bayramoğhl Arık~ NI Jıbrahiın Ökd("!TT IJ l1J'SI.I 

(Çocuk Hastalıkln.rı ) (Operatöl') 

Taiat Vasfi Öz Ankaı~cı Kennn Çığma11 <:· ı\ku·ı 
(tn taniye ve Ba.kteriyoloji ) <Dahili Hastalıldaı ·) 

f'ntin Dalaman .\ntııJ~r ;ı Mecid Bumin ( ',.H·nh 

( Dahili Hastalıklı.u· ı (Röntgcn ) ' 

Enver Karan .\ntııl.vıı 
Scdat Baran Çorum 

( Akli ve Ruhi Unı.tahklııı · ı (Op. Doğum ,·.- 1\ıı ~hıı llııstulıklan) 

A.&ıun Okuı· Antal.\"<1 
Baha Akşi1 Denizli 
Mn~afa Gülcügil Ocnıi.zli Burhanettin Oua t .\nt'ııl~· a Ali R.ızıı Kar•ar:ı 0f'nizli (Üperatör) 
(Üperatör ) 

Necati. Çeldm . \..vdın J<'ikri Arığ· Hiyo.rbak:ı t· 
1 Kadın Hastalıkları ) Yusuf Azizoğlu Diyarbak:ıl· 
~.a.mık Gedik .\;vdııı H asan N nmanoğ! 11 grzı1rmn 
( J>ahili Hıı.stalıklnr ) ( l.>ahili Hastalık la ı ·) 
~\. Baki Ökdero .\,vdm AhOiUkadir Aıtik Gaziant ch 
.\:hmet Karagür Bah'kr9ir Ramih İnal Gn.ziantr-lh 
(Akciğer Verem Ccrra hü;i ) (Kadın Hastalıkları ) 

Muharrem Tun(}a;v Balıkeıri ı· Ali Nacl Duyouk Giresun 
T alô.t .:>ran .Bileeil' Zeki Başata Gü:m ÜŞttD<' 
Dı:ıhili Hmıtahkl:ı t· vr V ere m) rpahili Hnstalıklın·) ,.., 
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A . .. \itithat Kuscyrioğlu iia.ta.r Sııtkı Salim Burçak Konyıı 

Celiü Ramazanoğlu Hatay Ahhı.et Koyuncu Konya 
(Dahili Hastalıklar ) Ahmet İhsan Gürsoy Kütaiıyn 

Aziz KOKsal l<:I'J Osman Özbilen Kütahya 
(Dahili Hastalıklar) (Dahili Hastalıklar ) 
Mehmet Mutlugil (Ünal ) İçel Kamil Kın'koğhı .\fnlaty:ı 
trfan ~lam İf:lparta (Operatör) 
Tahsin 'rola tsparta Tevfik Ünsalan \ialatya 
Kemal Atay tı>tanbul Naliz Körez Manisa 
l~utfi Kırdar tırtanbul (Dahili HMtalıİı' lar) 
(Göz Hastalıkları ve İdaı·e ) Cavid KaV'ınnaeıoğlu ~iğde 
.Mttkerrem Sarol 1ırt anbul (Dahili :r.:..~t." lıklar) 
(Kadın Hastal1kları ) 

H üseyi.n 1~· .m ~iğde 
Zakar Tarver· lstanbuJ 

(Opera.~ 
(Röntgen) 

Fazıl E.i, Ordu Behçet Uz İımrir 
(Röntgen ) (Çocuk Hastalıldarı ve Şehircilik ) 

JDkrem Hayri Üstündağ tmnir Selahattin Orhon Ordu 
(Dahili Hastalıklar ) Scdnt Bı:in Seyhan .. 
Hasan Erdoğan K:ıı"X Salim Ser(:~· Seybruı 

. (Operatör) Veysi Oran S ii ı-d 
~ nzifi Şerif N a:bel Kastumonu l\iuhit Tümorka..n Sinoh 
(Asabi Hastalıklııı·) (Dahili Hastıı.lıklı:ır ) 

Ziya Atığ Koeo<'li Zeki Era.ta:ı:ı:ı.an Tokirdu{i' 
(Dahili Hastalıklar ) F~ridun Aynlp tTrfa 

İda.r& (26) 
. , 

M urad .Ai i Ülgen Afyon K. Si.üeym.an Çağlar Kastamonu 
(ve Maliye) M uzaffer Kuşa:k:çıoR-1 n Kastamonu 
Kemal Eren Amasya (ve Hukuk) 
f'Jkrem Yıldız Bingöl Mustafa Bağrıa.çık Konya 
(vo Maliye) 

Mekki K~kin !tonya Nusr~tin Barut Bitlis 
Reşat Akşernsettinoğlu Rol u 

( v~ Belediye) 

(ve Ticaret) Nihat Haluk Pep<>yi Kütahya 
Agah Erozan Bursa (ve Edebiyat ) 
~afaeddin Karan.akc.ı Çanakkale Sadettin Ertur ~İğdP 
(ve Hukuk) (ve Hukuk) 

· Tahir Akman Çankırı F'e;y-zi BoztepP Ord n 
Şevki Gürs('f; Çorum Ekrem Amt ~amsun 
(ve Maliye ) 

1 Hadi Uzı: r Samsun 
Haha Kold~ Çorum 

· ı Ahmet Kımk ~eyhan Rükneddin Nahusioğlu Edirne 
tsrnail Hakkı Baykal Gümüşane 

1 

Ahmet Topaloğhı ~eyhan 

:\!ehmet Hazer Kars Ömer Lutfı r::ı·zuı"tlmluoğlü Yozgad 
(ve Hukuk) 1 

Sebnt i Atarnan Zonguldak ı 
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İktisat (18) 

Muhlis Ete Ankara İ'hsan Dai Gazian te b 

(ve İşletme) (ve Fabrikatör) 

A!bdu11ah Gedikoğl\l Ankara Tahsin İnanç Giresun 

(ve Ticaret) Nizarnettin Ali Sav İstanbul 

Kenan A!lananlar Antalya. Afbdullah Aker İzmir, 

Zühtü Uray Aydın 
lbrahhn Kirazoğlu Kayseri 

(Hukuk ve Bankacılık) 
lsmai~ Haklkı V eral Kütahya 

Enver Güreli Balıkesir 
(ve Bankacılık) 
Yunus Muammer Alakant Manisa 

Halil !mre Balıkesir (ve Hukuk) 
(ve Maliye) Mehmet Unaldı Seyhan 
M. Haluk Timurtaş Balıkesir Ömer Sunar To ka d 

Fethi Çelikbaş Burdur Nurnan Kuıfuan Yozgad 

(Maliye ve Siyasi İlimler ) (ve Ticaret) 

X.çi (4) 

Naci Kurt İstanbul ı A!bidin Tekön İzmir 

Ahmet Topçu !stanbul Necati Diken Zonguldak 

Kimyager (1) 

Baki Brden Slird 

Maarif (35) 

Kasım Küfrevi Ağrı Ziya Termen Kasta.monn 

(ve Şark Bilgileri) (ve Turil\ID) 

Aliye CoŞkun (Temuçin) Ankara Servet Hacıpaşaoğlu Kayseri 
Yahya Pel van Balıkesir Ömer Mart Kayseri 
Mehmet Özbey Burdur Hüsnü Yam8n Kırklareli 
Nuri Togay Çanakkal(> (ve İdare) 
.İibrahim Aydın Çankırı Osman Bölülk:başı Kırşehir 
Zihni Ural Çoruh Harndi Ragıp Atademir Konya 
Mehmet K~arasan Denizli Halim Şatana Mardin 
Halil Turgut Diyarbakır (ve Maliye) 
Cemal Köprülü .Edirne Ahmet Morgil Rize 
V eysel Varol Erzincan 
Rıfkı Salim Burçalk Erzurum Şerafettİn Ayhan Sin o b 

Hayreıttin Erkmen Giresun 
Nuri Sertoğlu Sin o b 

Sabri Özcan San Gümüşnne . 
Bahattin Örnekol Sivas 

Aleksandros Hacopulos !stanbul Halit Ağanoğlu Trabzon 

Nuriye Pınar İzmir Selahattin Karayavuz Trabzon 

Remzi Ça'lor Kars (ve İdare) 

(ve Belediyt') Mustafa Reşi~ Taraıkçıoğlu Trn.bzoıı 



Osman Turan 
Fethi Ülkü 

Hamit Koray 
(ve İktisat) 
Selahattin Baysal 
(Ziraat ve Belediye} 
Kenan Yılmaz 
(ve Hukuk) 
Emin Kalafat 
(ve İktisat) 
Mazhar Şenel' 

Süleyman Koranel 
Necmi Ateş 

Necmi İnan<; 
(Makine ve İnşaat) 
Puad Zincirkıran 
(İnşaat) 
Attila Konnlk 
( İnşaat) 
.Ahmet To~ 
(Su) 
Bedıi Enıüstün 

Osman Ongan 
(Y dl ve Köprü) 
Şevki Etkı>r ' 

(Su) 
Esat Tuncck 
(İnşaat) 

~ 

Kemal Zeytinoğlu 
(Yol V<' Köprü) 
Cevdet f{au 
(İnşaat) 
Harndi Bozbağ 
(Maden) 
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Trabzon 
Tunceli 

Amasya 

Bolu 

Bursa 

Maliye 

Çanakkale 

Giresun 

Mimar 

Gazian te b 
İstanbul 

Mühendis 

Ankara 

An kar M 

Antalya 

Antalya 

Çanakkale 
Denizli 

l~rzurum 

Brzurum 

Eskişehir 

Hazian te b 

<Hresun 
1 

Orhan Dengiz 
Danyal A'kbel 

(11) 

Hadi Hüsman 
Ekrem Alican 
Nedim Ökmen 
Ahn'ıet Nuri Kadıoğlu 
(ve Beleuiye) 
1!hsan Baç 
fve Hukuk) 
Feridun Ergin 
( vt~ İktisat) 

(S) 

Bmin Onat 

(22) 

Muammer Çavuşoğ'lu 
Remzi Birand 
(Su) 
Himınet Ölçmen 
( İnşaat ) 
M. Rii$ü Özal 
(Su) 
Melih Koçer 
(Elektro M~kanik ) 

Tevfik İleri 
(Yol vı:, Köprü ) 
Etem Erdin~ 
( !nşaat) 

Ahmed Özel 
(Elektrik) 
Muzaffel' Harunoğhı 
(Elelktrik) 

Sa!bih Duralı 
( r~leıktrik ı 
Cemal KıpGark 
(Maden) 

Uşak 

Yozgad 

İstanbul 
Kocaeli 
J\faraş 

Niğde 

'rokad 

llrfa , 

istanbu.l 

• 

İzmir 
Konya 

Konya 

Konyıı 

Manisa 

~n m sun 

~i vas 

Sivas 

1'rabzon 

Zongı.ıldak 

Zonguldak 



lprahim Gürgen 
(Belediye ve Ticaret ı 
~yf,i Gögen 
(ve Ziraat) 
){azım Batuı · 

(ve Ticaret) 
t"lemal Tüzün 
1 Belediye ve Ticaret ) 

Ha n ri SoriaMı 

H üscyin Tiryıı kioğltı 

( ve Belediye) 
11azi Yiğitbaşı 
ffa,mdi Bulgu rJ u 
:-;ırn Yırcalı 

( İ:Wtisat ve Ht~knk l 

~evki Hasm·ı 

Sait Göker 
ive Çiftçi) 
~abıi Çonka r 
f ve Ziraat) 

.\.hmet Hatı 
r İnşant ve Mekin<> :.\lüt.aalıhi<ii 1 

Hüseyin Çimen 
( Vl'ı Çiftçi) 

Ali Ferruh Y Ücf'l 
(ve Belediye) 

Saha Cemal Zağı·ı~ 

<"levat Köstekc:i 
( ,.<' Belediye) 

Kemal Terzioğlıı 
Ali Çobanoğlu 
f4ııbahattin Parno.~ 

(ve Belediyf. ) 

!-4abıi Erdumını 

(ve Maaıif) 

Rıza Topcuoğltı 

\fuhtar Başkurt 
Salih Fuad Kcçeci 
r w• E<iki E<Jffi'l.er) 

hi'lıi\ ___ , ... l'lV\J 

Orınancılık (8) 

lç:rl 

istanbul 

Kastamonu 

Kocaeli 

~efik Çağlayan 

(ve Belediye) 

Bekir Baykal 

(ve Ticaret ) 

Hüseyin Agmı 

A~i Ünlüsoy 

Sigortaoı ( 1) 

Ticaret ( 54) 

,\fyon K ~\li Ocak 
( ve Çiftçi ) 

. \..l'yoıı 1\ . \d nan Tü t'ekçioğlıı 
.\.nkarıı (w Gazeteci) 
1\:ıhkesir Şemsettin Mm-saloğhı 

(ve Ziraat) 

Hilecik K e ma~ Demiı·nla.' · 

Ringöl ~nzim Bezmen 
Ziya Köktürk 

notu Füruzan Teki 1 

F'evzi Aktaş 

\{oh ı .Rıza Yalçın 

(Zit·ruı.t ve Belediyr ı 

Ktırduı · 
M. Ali Ceyla.ıı 
(ve İktisat ) 

• fhıı·ı:m 
Harndi Başak 
~efer Göksel 

Bursı:ı 
Abdi Çilingi" 

Çorum 
Muhittin Güzelkı1ın< : 
AH ~lib Bubik 
Ahmet Kavuncu 

Çorum Mehmet Fa h ri Oı·n ı 
Denizli Remzi Öksüz 
Jı:rlirnr Abdülkadir Kalav 

Zeyyat Mandalin('; 
.EI':wru.ıı Ali Ulvi Arıkan 

Salim Çonoğhı 

.i<}rzunıuı Ömer Güriı;ı 
Eskişehir· Şükrü Uluçay 
Eskişehil' M. Vehbi Dayıhaıı 

( vt> Zil'RAt ) 

Ordu 

Rizi:' 

Yozgad 

Onziant('h 

(lir·esun 

ll ata.'· 

ispaı-tH 
İstanbul 
tstanbul 
tstanbnl 
Kars 
Kaı·s 

Kırklareli 

Kocaeli 
Kocaeli. 
Konyo 
Konyıı 

KütahyA 
Kütahyıı 

J'[alatyıı 

.\far aş 
M:ardin 
Muğla 

Niğde 

~amsun 

Samsun 
Samsun 
Sin oh 

-~··-
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Uaşim 'İ.1 a.ı1 ~in o b Yusuf .Aysal tT~ak 
Nuri Dcmh•ağ Sivas Hakkı Gedik Uşak 
(ve Fabrikatör) 

Hüseyin Balık Zonguldak 
)femduh Turhan 8ivns 
(ve Ziraat) Suat Bnşol Zonguldak 

Hüseyin Yüksel Sivas Hakkı Bilalcı Zonguldak 

Bıunim Yücedf."re ·rekirdnğ (vr Belediye l 

.Vai.s (1) 

Ümot· Bilert Ank:u<ı 

• 

Vet«iner (S) 

'l'a.hsin Uygur Çankın İsnıail Hakkı .Akyfu Tekirdar· 
Zeki Rıza Sporel İstanbu l 

r ~"' Tic..:ıret ı 

lfl ~ L.\::...\ 

.\("\{'r[ . \d('(t 

14~ ~ldliy<'. ,.(, Hukul' 1 Kimyager 
'27 Asker H k :35 Manrif 
11 Bankat'ı ?,{aliye 

J 
ll 

BelediyP : ı ~'Hma1· 
ö2 Çiftçi 22 Mühendi~ 

·~ Dip~ oma si R Orman cı .. 
2 Di§~.i Sigortacı 
9 Eczacı :-)4 TicaN't 

19 Edebiyat Yf' .\-Ini - ı Vaiı 

!mat ... V fltı,rine\' · ) (1 

ı f:InvaC'ı 
' 60 Hekim .):-17 Yektin 
26 1darf' .J- A~ık 
lR 1ktiS3[ ,, 

t~~i 341 li muıni ycküıı. 
--

..,.._;.-·••>e-<• ..... --



9. Sayın . Mebuaların Kıdemlerine göre tasnifleri 

Celal Bayar 

İsmet İnönü 

Adnan l){endereA 

Fuad Köprlil.ü 

Sinan TtYkeliotln 

I nci Devreden beri mebua olanlar (2) 
1 

Istanbul 

Ylalatya 

(Us. M. M. 4 SarU'han, I Sa.ruhan, ll • VII İzmir, 
VIII. X İstanbul) 
(I Edirne, II • V Malatya, VI . VIU An'kara, 
1 X - X Malatya) 

n nci Devreden beri mebus olanlar (-) 

m ncü Devreden beri mebua olanlar (-) 

IV neü Devreden beri mebus ola.ıılar (1) 

htan'bul ( IV - VII Aydm, VIII Kütahya, IX - .X İstan~ 
bu1 ) 

V nci Devreden beri mebus olanlar (1) 

lstan'bni ( V - VIT Kars, VIIJ . X 'İstanbu.l ı 

VI ncı Devreden beri mebus olanlar (1) 

~t-yhan r V1 X Seyhan ı 

VU ıı.ci Devreden beri mebus ola.nla.r (-) 
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VUI nci Devreden beri mebus ola.nl.a.r (23) 

Kemal Öz~oban 
İhsan Karasioğlu 

Hasan Polatkan 
Albidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinıoğlu 
A:bdulla;h Cilli 
Celiil R~mazanoğlu 
Aziz Köksal 
.F'aruk N afiz Çamlı:bel 
Zeki Rıza Sporel 
Cihad Baban 
Fevzi Akta§ 
Fikri Apaydm 
Kamil Gündeş 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İhsan Şerif Öz~en 
Esat Doğaıı 
Yunus •Muaromer Ala'kant 
Abdülkadir Kala'· 
Nuri Özsan 
'Mustafa Reşit Tara'kı:ıoğlu 
Hasan Oral 
Ha,kkı Gedik 

Afyon K. 
Çanakkale 
Es<kişehir 

l<Jslkişehir 

Es'kişehir 

Hatay 
Hat.ay 
tçel 
İstanbul 
İstanıbul 
tzrniı · 
Kars 
Kayseri 
Kayseri 
Kiita.hya 
Kütıı,hya 

:Ylnlatya 
Manisa 
~1 aı·din 

Muğla 

Trabzon 
Urfa 
Uşa1< 

( VIll - X Afyon Karamsa-r) 
(VIII- X Çanakka!le) 
(VIII - X Eskişehir) 

(VIII. X Eskişehir) 

(VIII - X EskişEfuir) 

(Vlli- X Hatay) 
(VIII İsparta, IX İçel, X Hatay) 
(VIII - X !çel)· 
(VIII - X İstanbul) 
(Vlli İstanlbul, IX Rioo, X İstanbul ) 
(VIII !stanbul, IX- X !zmir) 

1 

(VIII- X Kars) 
(VIII - X Kayseri) 
ı VIII - X Kayseri) 
ı VIII - X Küta!hya) 
(VIII - X Kütaıhya) 

ı VIII- X 1:\falatya) 
(VIII Manisa, IX Zonguldak. X Manisa.) 
(VIII- X 'M:ardin) 
(VIII • X Muğla); 
(VIII- X Trab;ı;on ) 

rvru -X Urfa) 
r VIII - IX Kütalhya, X Uşak) 

IX ncu Devre~en beri mebus olanlar (219) 

1Iurad Ali Ülgen 
Gazi Yiği~baJjı 
K ası m ıKüfr.evi 
Halis Öztürk 
Celal Yardımcı 
Kemal Eren 
Haınid Koray 
İsmet Olgaç 
Mustaıfa Zeren 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağistan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
RamizEren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
.Aibdullruh Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
'T'alat. Vasfi 07. 

Afyon K . 
Afyon K. 
Ağn 

. \.ğrı 

Ağrı 

Amasya 

<\m asya 
Amnsya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ank::mı. 

Ankara 
Ankara 
Ankııı·a 

Ankaı•n 

Ankarn 

(IX KonJ a, X Afyon Karahisar) 
(IX- X Afyon Kara:hisar} 
(IX- X Ağrı) 
(IX - X Ağrı ' 

, IX - X Ağrı ) 

r IX - X Amagya, 
(IX - X Amasyıa ) 

(IX- X Amasya) 
(IX Erzuruım, X Amasya) 
(IX - X Ankara) 
(IX - X Ankara) 
(IX - X Ankara) 
(IX - X Ankara) 
( IX - X Ankara) 
(IX - X Ankara) 
(IX - X Ankara) 
(IX - X Ankara) 
(IX - X Ankara) 
(IX - X Ankara.) 
TX - X Anka-ra) 
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F uad i;eyhun ... ~.nkara {IX - X Ankara) 
Kenan Akmanlar Antalya (IX Çanakkale, X Antalya) 
Patin Dalaman Antalya (IX - X Antalya) 
Burha.h~ttin Ouat Antalya. (IX - X Antalya) 
Ahmet Tekelioğlu -\ntalyn (IX • X Antalya ) 
\.•h:mct Toku.'j .\.ntalyo {IX • X Antalya'ı 

)1 auıık (}('cH' k Ay dm (IX - X Aydın) 
• t.'t 

. . ' 
.~ ail Geveci Aydıı ı (IX - X Aydın ) 

~rhat İyriboz Aydııı (IX Çanakkale, X Ayduı ı 
!;tem. MendP rtıs A;vd ııı (!X - X Aydın) 

A. Baki Ökdem .Aydın (IX - x · Aydın) 

Cevat Ülkü Aydın nx - x Aydın ı 
Vacid Asena Balıkesir ( IX - X B ah k esi ı· J 
J<;sat Budağoğlu Balıkesi r· ( IX - X Balıkesir ) 

Bnver Güreli Balıke<;;iı · ı IX - X Balı1tesiı· ) 

1iüçtcba Iştın Balıkesi ı · 1 IX - X Balıkesir ; 

fialil lmre Bahkcsh (IX Sivas, X Bnlı'kesir) 

Arif Kalıpsızoğlu Balıkesi r l IX - X Balıkesir) 

Ahmet !KocabıyıkQğlu B,ıJıkcsir ( LX - X Balıkesir 1 
fa!hya Pelvan Halıkesil' ( fX - X Balı'kesir ) 

}fu'harrem Tun,}ay Bahkot~ir \ ı.x - X Balıkesit ) 

Sı~ı Yırcalı U al ıl< e:-ı i ı · (IX - X Balıkesir ) 

Şevki Hasırcı 1\ileci 1< 1 ıx Aydııı, X :BHec~lı: ) 
·ralat Oran Bilecik ( IX - X Bilecik) 
Yümnü tiresirı Bilecik (IX • X Bilecik ! 

~usrettjn Barut Bitlis (IX - X Bitlis ) 
~lahattin İnan Bitlis (IX - X Bitlis ı 

Fa'hri. Belen Bolu (IX. X Bolu) 
.\I ithat DayHJğ l ıı Bolu 1 IX - X Bolu ~ 

İhsan Gül!.' ;;: H olu (IX - X Bolu ) 

Fethi Çelikba-5 Burdu r (IX- X Burdur i 
Mehmet Özl)e~- Buı·du ı · (IX - X Burdm) 
llaif Aylbaı · Bu nı (IX - X Bur-sa) 
:-jelim Ragıp l%ıe~.; Bursıı r IX - X Bursa) 
\fiifit Erkuyurucu Bursa t.IX BaJıkesir, X Bmı<ı:ı ) 

Agah Erozan H tu~ H 1 IX - X Bursa) 
. 'ad ettin Kara ca be~: Buı~ ı:ı 1 IX - X Bursa) 
Hnlusi Köymen Bu :-sıı 1IX - X Bursa ı 
Hahi'k Şamtın Bursıı \IX - X Bursa ı 

Kenan Yılmaz Bu ı-sıı .IX - X Bursa; 

Bedi Enüstün c;'an?kkal+· 1IX - X Çanakkale) 
~min Kalafat Ganalika l ı>· \IX - X Çanwkkale) 

Cel~l Boyımk (;aı1'kın (IX - X Çankırı ) 

Kenan Çığman Çan~ırı (!X - X Çankırı) 

){ecit Bumin Çoruh tiX • X Çoruh) 
Muzaffer Önal Çoruh (IX Tokad, X Çoruh) 
Sedat Baran (~oru nı ' IX . X Çorum ı 
~ev ki Gürses ('orua' ·rx -X Çorum) 
\li Rıza Kıhc;ka.l ı> nı ·uın ' TX Kays-eri , X Çorı:tnı ) 

• 



Ba:ha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Baha Akşit. 
Ali Çobanoğlu 
.\fustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğltt 
Yusuf Azizoğlu 
lfustafa Ekinci 
Mehtnet Enginürı 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasu'hioğln 

Huphi Ergene 
Ömer Faruk Sanat; 
MelJınıet Şevki Yazman 
Rıfkı Salim Bul'(!ak 
Baıhacln· Dii1g€r 
Sabri Erduman 
Haınlcl Şevket hırr 
Rıza Topçuoğlu 

Muihtar Başkurt 

Ekrem Cenaı1i 
Sami'lı !nal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
:-)alahattin Üıılii 

Haımdi Bo11bağ 

.\Ii Naci Duyduk 
Hayrettin Erknwn 
1'1lihshı. !nanç 
Doğa~1 Köymcıı 

Mazhar Şener 
.\dnan Tüfekı.:ioğlıı 
Halis 'ro kclemi" 
Halit Zarbun 
Hüseyin 'F'ıraf 

trfan Aksu 
Said Bilg-h: 
Kemal Demiralay 
1'a'hsin Tola 
ı ü1ı tü Hilmi V el iıhr..')ı> 

Ham Hüsmaıı 
:\"adir Na.di 
M:ükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
~azlı Tl111bar 
A'hmct ':Dopeu 
Celal ·TürkgelcH 
Pertev Arat 
Rehzttt Bilgin 

~~oru nı 

Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbııkır 

Diyat•bakı ı· 

!<jdirnr 
~jdirıh' 

8dinw 
fil~zığ 

F)la zı~· 

l ~}!iı zı1-

f<~nuruıı ı 

Et'znnıııı 

f~I'I.U!'llill 

~:ı·zunıııı 

l~n:unuıı 

r~s kişehjı· 

Chıziaııt.eı ı 

Oaziaııtclı 

nazbntciı 

G<ıziaıı tc b 
O nziaııtelı 
( bzi au t ('lı 

Uil'esun 
<+iı·esuıı 

Uin~snıı 

Oiresun 
Oi t C'illl l 

< liı·esun. 

U i res un 

U li m ii~ <\ll!' 

Gü m iişa ıw 
l(:el 

lsp :n·t;ı 
ls-partıı 
1spaı·tıı 
ls pal'ta 
[ı:;partıı 
tstıınbul 
tstmıbu l 
i seanbu l 
Tst:ınbul 
t~ f. anbul 
istanbul 
İsL:ınbu 1 
tzmh· 
hnıiı· 
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(!X - X Çonııu ) 

(IX- X Çorum ) 
(IX - X Denizli ) 
\ IX - X Denizli) 
(IX - X Denizli ) 
(IX -X Denizli ) 
(IX- X Diyarbakır) 
(lX- X Diya.~bakır ı 
(IX- X Edirne) 
(IX - X Edirne) 
(IX- X Edirne l 
(IX. X Elazığ) 

(IX- X Elazığ ) 

(IX -X Elazığ ) 

(IX - X Eı·zunını 
(IX- X Erzumm ı 
(IX- X Erzurum ) 
(IX Ankara, X Eı·zurunı ı 

(IX - X Erzuıınn ) 

( IX - X Eskişchiı·) 

(IX - X Gariaııteb J 

(IX - X Gaziantelı l 
(IX . X Gaziantt~b ) 

(IX · X Gazianteb ) 
(IX - X Gazianteb ) 
(IX - X Gazianteb ) 

(IX - X Giresun ) 
(LX - X Giresun) 
(IX - X Gi!'cısun ) 

(IX - X Gil'CSU11 ) 
(IX - X Giresun ) 
(IX - X Giresun ) 
(IX - X Gir~sun ı 

(IX - X Gümüşane ) 

(IX- X Olimüşaıw ı 

{IX- X tı:el) 

(IX- X 1spaı1a ) 
(LX- X İsparta ) 
(IX -X İsparta ı 
(IX- X İsparta ı 
( TX İzmir, X İsparta ı 
·(Ix - X lstanlbul) 
(IX Muğla, X İstanbul) 
(IX - X İstanbu~ ) 
(TX - X İstanbul ) 
(IX - X İstanbul) 
(IX - X İstanbul ) 
(IX - X !stanbul 1 

(IX - X lzmir ı 
(IX - X lznıiı·) . 

,. ' 
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SadıkGiz fzmir ( !X - X lzmir) 

Necdet İncekara İzmir (IX - X İzmir) 

Osman Kapani İz mil' (!]( 4 X lzmir) 

Haluk Ökeren 1zmil' (IX Tokad, X İzmir) 

Abidin Tekön İzmir (IX - X !zmir) 

Ekrem Hayri Ü sıtündağ tzmiı· (cr - X İzmir) 

Sın-ı Atalay Kars (IX- X Kars) 

Muzaffer Ali Mü:hto Kastanıonu (IX 4 X Kastamonu) 

Ziya Termen Kaslamonu (cr· X Kastamonu) 

Emin Devıelioğlu Kayseri (IX 4 X Kayseri)· 

tbrahim Kirazoğlu lüt.yseı·i (cr - X Kayseri) 

Ömer Mart Kayseri (IX Çana'ktkale, X Kayseri ) 

İsmail Beı,ko'k Kayseri (IX -X Kayseri) 

Şefik Bakay Kırklaı·eli (IX - X Kırklareli) 

~fahnıut Etbil Kırklareli (IX- X Kırklareli) 

Fikret Filiz Kırklat'(•li (IX 4 X Kırklareli) 

Osman Bölü'k!başı Kırşehiı- (IX· X Kır§ehir) · 

Ekrem AliNm Koraeli (IX • X Kocaeli) 

Ziya Atığ Kocıı~li ( LX · X Kocaeli) 

Haıındi Ba§ak Kocaeli ı IX · X Kocaeli J 

Abdürrahman Fahri Ağa.oğlu Konya ı IX • X Konya) 

Hidayıet Aydıner Konya (IX · X Konya) 

Remzi Birand Konya ( fX - X Eonya) 

8ıtln Salim Burçak Konya 1 TX 4 X Konya) 

A'bdi Çilingir Konya ( fX - X Kionya) 

Ziyad Ebüzziyn [{onyn 1 L"C - X 1\!oııya.) 

Tarık Kozbek . Kony;ı tlX - X Kı01ıya) 

Muammer Obuz Koııya 1 IX - X I\ionya ) 

Himmet Ölçmen Konya ı IX- X Konya) 

Halil Özyörü'k K01ıya 1 rx İzmir, X Kony&) 

Ahmet Kavuncu Kütııhya 1 IX - X Kütahya) 

Süleyman Süruri N asuhoğlu Kütahyn r IX · X Kütahya.) 

Mehmet Kartal :\lalatya r IX ·X Malatya) 

- uri Oca:kcıoğlu ~lalatya (IX - X Malatya) 

:::lamet Ağao~lu ~iaıüıw ı IX - X Manisa) 
/ 

Şemi Ergin Manisa ( rx . . ,.. i\bnisa) 

Adnan Karaosmanoğlu :\laııisıı t lX - X Manisa) 
' Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu :\1 anhm 1 fX - X Mmü~11 ) 

~afiz Körez Hani•w ( lX - X Manisa) 

~!uzaffer Kurbanoğlu .\I aııis ·ı ı LX - X l\Ianisa) 

Sudi Mıhçıoğlu .\l[<ı:ıisa 1 rx - X )fanisa) 

. Muhlis Tümay .\lııni<ıH ([X - X Manisa) 

Abdullah Aytemiz l-lar·a~ 1 fX - X Maraş) 
Ahmet Bozdağ ~far~ 1 CX - X Maraş) 
Ahmet Kadoğlu YfaraJi ( IX - X )faraş) 

.Jedinı Ökmen .\IIaraş 1 lJ< - X Maraş) 
Remzi Öksüz ~1araf.i ı fX - X Maraş) 
Mazhar Özsoy .\[araş (!X X .Maraş) 

AbdürTa:hman Bayaı· )of ard i ı ı 1 LX - X Mardin) 
f'~d(>t Özt.ii.rk Hnı·din nx X :Mı:ırdin) 



Re§it. Kemal Timuroğlu 
Zeyyat Mandalinci 
\~a vu z Paşamahmutoğlu 

:\fıtlk Poyl'azoğ·lu 

~\kif Sarıoğlu 

Ref.et A'ksoy 
l''eyzi Boztepe 
:\lcmiş Yazı<'ı 

lzzet. Akçal 
Kemal Balta 
Osmaıı r(avı·akoğlu 
H(•hnı et F'ahı·i :.\f('1<' 
Ahmet Morgil 
'l't•Y fiik İleı'i 
~JuiJıittin Özkdeli 
f<'r ı ·i(l 'riizel 
:::ıülu ii. FhH: ıı~' 
Jia<li Uzeı· 
~edat Ban 
Salim Seı• ·e 
Baki Erdenı 
:\[ehınet Daim Siialp 
Ntll'i 8el'toğln 
S<:>rn• ı· ;:o;oınuncuoğln 

)luhit '1\i.ınerkan 
Erciiment Danıalı 
Şev1d Ecevit ' 
Xurettin Eıili ı·k 
Ri:fat. Öçten 
Hüseyin Yül<scl 
lsnıail Ha~{kl ~.\k~rii. z 
Fı: l'icl A lpis'k('ıHlrı· 
?:eki l~ı ·a ·taman 

.\hnH•t Wirkan 

:\1ahnıut Goloğlu 
• 1 ii.leyıuan l~'e'lınıi Kıılay cıoğln 

guHullah Nutku 

Pe l'iduıı Ayalp 
T<'e!'idnn Bı:gin 
Celal öi1c~• l 
s; ai ııı Öııoh(m 
Yusuf Ays;ıl · 
Kemal Yöl'iikoğln 
If aşinı ' l'atlıoğln 

Sebati Atam<m 

Hüseyin .Salı k 
Sllat Başol 
Cemal Kıpçak 
• usret Kirişcioğlu 
Avni Ylll'ddbnyrak 

·~tarclin 
.\[uğlıı. 

:'lfuğl<ı 

~luğlcı 

}f uğla. 

Ordu 
Ordu 
Oı·du 

Riz n 

Ri :tr 

Riz ı' 
Rizı• 

Rize 
~amsun 

8amosuıı 
~amsun 

:4uınsun 

:-4aınsun 

:-4eyhan 
~eyhuıt 

!-liit•d 
Siiı ·d 

Si no h 
Sin oh 
• inO'b 
Sivas 
:-;i \' ltı ' 

~iva"t> 

Siva~ 

~i vas 
'J'ekirdağ 

Te l<irdağ· 

Tekirdağ 

'!'o karl 

Tı·ubzotı 

'f'enhzoıı 

Tı·abzcııı 

l ~ l'l'n 
rr ı·l'a 

1 1'd'ıl 

Pı·fa 

C~ ak .. 
\~an 

Yozgad 

Z o ıı g'lıl J a:k. 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
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(IX U da, X Mardin) 
(IX - X l\Iuğla ) 

(IX - X Muğla) 

(lX - X Muğla ) 

( L""\: Antalya, X }f uğla ) 

(IX - X Ordu) 
(IX -X Ordu) 
( IX Erzurum, X Ordu) 
(IX - X Rize ) 

(IX - X Rize ) 
(IX - X Rize ) 
(IX - X Rize ) 
(IX - X Rize) 
(TX - X Samsun ) 
(IX - X Samsun) 
( IX - X Samsun ) 
(JX - X Samsun) 
( LX - X Saınsm1 ) 
( [X - X Seyhan ) 
(lX - X Seyhan ) 
(TX - X 8iird ) 
(IX - X Siird ) 
(IX - X Sinob ) 
( [X- X Sinob ) 

(IX - X Sino'b ) 
( L"{ - X Sivas ) 
(rx - X Sivas) 
(L"'I{ - X Sivas) 
(IX - X Sivas) 
(IX - X Sivas ) 
(TX - X 'feldı·dağ·) 

( IX Di~' aı•hakır. X Tekiı-dajt ) 

(L'{ - X 'Tekirdağ ) 

(TX - X Tokad ) 

( LX - X Tl'abzon ) 
( IX - X 'l'rı:ıbzoıı ) 

( IX Eı·zurnın. X 'L'rıııJnon) 

(IX - X Urfa l 
(IX - X Urfa ) 
( [X - X lTl'fıı. ) 

(JX Kocaeli, X l "rfa ) 
(IX Kütahya, ... ~Uşak) 

( fX (iü.müşaııe , X Van ) 
(IX - X Yo:t.gad ) 

( L.'\. - X Zonguldak ) 
(T.X- X Zonguldak) 

( LX- X Zuııguldu'k ) 

(lX- X Zonguldak) 
(IX Çanakkale, X Zonguldak) 
(IX - X Zongulda'k ) 



Rıza ('erç:rl 
. \ ri.f Dcnıi re r 
:-:.ıtkı .Koı·altan 

Osman Taln 
Hü~eyiıı Tiı·yakioğlu 

~aip Özer 

.\'im et Sünı e ı· 
r'aruk (jöl 
.Atıf Bendct'lioğlu 
.\fuzaffer Ergiide ı-
Zafer Gök<:E>r 
.\fe-emi lnaıı(: 
'lünıtaz Taı·lıaıı 

:ı.Hyo .Coşkun (Tcnnıı;in ) 
Hazıın Ti~regüu 
Fuad Ziııciı·1<ıraıı 

!)eı·ef Kil:m i 1 ~f engli 
.\ttila Konuk 
.\.sım Okur 

Enver Ka ı·an 
Xeeati Çeliın 
Zuhtü (Jray 
:\f.ekki Said Esen 
Ahmet Kara.gür 
:\f. Haluk Timur-taş 
Sırrı Yırcah 

İsınail Selc:uk ('akıro((lu 
:\ cca.ti Aras 
Sait Goker 
Bkrem Yıldıı: 

ReiŞat .Ak~cmı:ıcttinoğJıı 

SelaJıattin Baysal 
Sabri Çon~{ar 
Ahmet Hat.ı 

Lfı.tfi Oğultürk 

Hüseyin Çiıneıı 
Deh<~et Kayaalp 

Sabahattin Çıı·acıoğ·lu 
:\[uhlis Erdenrr 
tbı·ahim Öktenı 
Ali f'enuh Yücel 

Hahı:ı. Cemal Zağl'a 

:\uredclin Fuad Alpkartal 
~aıfaeddiıı Kara mı kı;ı 
~enret Sezgin 

:\ud Toga,y 
Patin Hüştü Zurln 
Taılıi ı· ,.\le nı ını 
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X ncu Devrede seçilenler (276) 

Afyon 1\. 
Afyon K. 
A(yon 1.-,, . 
.\f,voıı K. 

.\fyon K. 
Afyon 1\. 
.\ğl'ı 

• \ lllU!;.)'<l 

Anka. ı·a 

Ankaı·a 

Anı, am 
,\ ııl<al'a 

AııkanL 

Anka nı 

Anl\aı·a 

Ankaı·a 

,\ııkara 

• \nt a lyıı 
Antalya 
,\.ntalyıı 

• \ ,vd m 

A,plııı 

Balıkesir 

Balıkesir 

Dalıkesi ı· 

nalıkes.i r· 

HilPC'ik 
Bingöl 
Bingöl 
Ilingöl 

Bolu 

Bolu 

Bol n 
Bol n 
Bol n 
Buı·duı· 

Ruı,dur 

Uuı·sa 

Bı.ıı·!;n 

lhı ı·xu 

Bıır·sıı 

Btır'i.a 

('anakka.Jf' 

(.'ııııakk:ılc 

(,'anakkalf' 

('anakkale 

c:anakk;ılr 

(>ıı\w·ı 

Jhrahiın .Aydın 
. \.s mı Bıutem 
'f'ah&-iu Uygm 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Y aşa ı· Giimüşel 
Zihni Ural 
J.fustafa Kenı.al Bibeı·oğln 
Y aıktııp G ii rsel 
Cevat. Köstekç.i 
Kemal Ter~ioğlu 
!smail Hadnuhoğlu 
Ali Rıza Kara-ca 
~ielunet Ka e asan 
Osman Ongaıı 
A. Haındi Snncaı· 
Fikri Arığ 
Ra;gıp tKaraosmanoğln 
Halil Tu11gut 
1Iehıııet Hüsı·ev Üııa 1 
Eyüp Şaıhitı 

Hasan Ma;ksudoğln 
~abahattin Parsoy 
Kemal Ya§mkılH: 
Hüsnü Göktuğ 
Selahattin Tolm· 

Hüsnü Çanakçı 
:-;adı k Perinçek 
~lustafa Rahmi Sanalan 
Tedik Şenoca.1{ 
Vcyscl Varol 
İsluık Avııi Akdağ 
Zeki Çnvuşoğlu 
Şevki Et'keı· 
Ahdülkacliı· Eı·yUI'1 
Hasan Ntnııanoğlu 
Cenıil Öncleı · 
F<;sa:t: Tnnc·"l 

!sınai! Sayın 
Hict'i Sezen 
Ra.lih .1<-,uad Ke('C('i 

# " 

Ahdülkacbı· Atik 
İhsan Dai 
A'bduHa'h hnıcıı 

Zeki Başağa 
l'snıail Hakkı Baykal 
E 1< ı·c.ın O ca k lı 
~abri Özeını San 

Üht-~•d u 11 ah ~e ve n 

1 

('au kı 1'1 

Çankırı 

raı~kırı 

Çorı.ı1ı 

(\mı h 
Çorulı 

t~onıın 

Coruıu - , 
()orum 

Çorum 
Denizli 

Denildi 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
l>iyal'ba kı 1' 

Dlya ı·balnr 

1 >iyaı•l.ıa k ı ı· 
Diyaı•lıa kı ı· 

f>iya. ı·bakıı' 

}:diı·ııe 

Beli mr 
J<;dlı·ıw 

fi]lftzığ 

-J:<~lhzığ . 

·Erzincan 
Erzinc·aıı 

Eı·zincaıı 

f.<Jı·ziııcan 

J~ rr.i n(· ıı ıı 
f<;T' .7,Ul'Ulll 

J~ r-zıı rıı ııı 

}} i'ZU1'U nı 

Eı·zul'U ııı 

~~ 1 'i:lll'll nı 

f<:rzunını. 

· Bı·~:uı·um 

ı--;s kiı:;f' lı i ı· 
E~kl~('hil' 

Eski~rhi ı· 

Ga1.iaııtelı 

nadanteh 
Uiı·c.c;un 

(1 ü müı:aııe 
Ulimüşaıw 

Gi.iıni.i~UIH' 
Uüıııüşmı(' 

Hnkldti 



A. :F'eyzi Atahan 
Ali :Uuıhsin lk3reketoğln 

Şekip İnal 
A. )fithat Kw;eyrloğh.ı 
Şenısettiu Muı-s.al9ğhı 

i)evket Sa r1.~aJı 
·n~-tü ·Çetin 
Yakup Çukurova. (Çukuroğlu) 
lbrallıim Gürgen 
):fehmet l!utlugil {Ünal) 
Hida.yet Siııanoğln 

:Kemal Atııy 
Neemi Ateş 
~aziıu Bezmen 
:-)eyfi Gögmı 
Aleksandt•o-q Hacopulos 
Ziytı. KöMürk 
:\aci Kurt 
~~min Ouat 
~iza.uıettin Ali Sav 
Hanri Soı-iano 
7.a~<ıw 'l'a 1'\·er 
J<'n:lH'ettiıı Ulaş 

~nı·i Yaınut 

'Pah::;iıı Yazıcı 

Abdullah Aker 
X('.bil Sa.di Altnğ 
)fuzaffeı· Halahan 
:\[uaınıııer Çavtışoğ·lu 

, \rif Güngören 
Rmlf Onursal 
Kur-iye Pınar· 

1tehmet Ali Sc·lıük 
1Ih:ııı Sipahioğln 

Hemzi Çal<,ır 

Has:m l<~ı·doğ·aıı 

'l'urgut Gölr 
Kemal Güven 
.\[e!ııııct Hıu:('ı' 

iiJrahim UH 
Rıza Yal~m 
Ali Yeniaras 
l \ası·i Aktaş 
Xı'tzıın Batur 
~üleyman Çağlat' 

lfilmi Dura 
Salim !Esen 
:\fuza.ffcr Kuşakçıoğlıı 
Ali ~!uzaffer TanöYı'l' 
( ı~mnıı. Nu d Denli: 
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Hatay 
Hatay 
Hata;-· 
~l1.tı.ıy 

Hntııy 

Hatay 
İ<;el 
lı;t' ı 
t~eı 
l(: <c l 
l(;el 

İstalıbul 
İstanbul 
İ8-tanbul 
İstalıbul 
İ~>tanbul 
!stanbul 
fst.aııbul 
tstn.ııbul 
tstanhnl ' 

. t~tanlnıl 
htnııbul 
htaıılıul 
tstnııbul 
İstaııbnl 

lım h 
fzıui ı · 
İzmir 
h:ıniı· 
İzmir 
h nı ir 
tzınh 
tzıııiı · 
h m ir 

Kar·:-: 
Kar·~ 

Ka rs 
K .ı ı·,.; 
Kaı·s 

Ka ı-s 
Kars 
Kars 
Kas1 am onu 
Kastanımın 

Kast.a.monu 
Ka<;t.a.monıı 

Kastanı mm 
K :ısta munıı 

K.1stıı mu ını 
l\rı~ ·sr ri 

- ı 

Si)rvet Haeıpaşs.o~lu 
Hallt•kı Kuruıel 

M. Ali Ceylan 

Osman Ali§iı'Oğlu 
Ahmet Bilgiu 
:'ıf.ehmet Mahmudoğlu 

Tg;hir T~er 

~iizhet. Aknı 

BeH\nı.i Dinçı'r 
Sefer Göksel 
Turan Gi.ine.ş 
Ka zmı :\I eri 0 

Cemal Tüzüıı 
~üzhet Unat 
Sadettin Y a:lıın • 
Uanıdi Ragıp Ataclerrıiı· 

:.\{ustafa Bağı-ıa.çık 
Tevfik Fikre't Baran 
Rcyihan Gökmenoğlu 
:.\1uıhittin Güzel'kılııı~ 

1ff'kki Keskin 
Ahm~t il{Qyuncu 
)f. Rüştü Özal 
8a.ba•hat.t.in Sönmez 

~\li Ga-lip Bubik 
Osman Öibilen 
~ihat Halttk Pepcyi 

Ahmet Fırat 
Knmil Kmlwğlu 
Abdullah Köroğlu 
:\lehmet Faıhri Or·al 
Hilmi Özbay 
~ft'hmet Zdki Tuluııııy 
'l'eYfik Ünsalan 
~iivit Yetkin 

H ay ı-i B ü kı> 
1felih Ko~er 

:\fahmınt. Karaküçük 

(<jteın Aybal' 
Ha:hnettin f;I'Cleın 

Halim Şatana 
Tul'ha.n ı\okarca 

t\r'ıııs i ~\ğaoğln 

:)efi.k Çağlayan 
Gıya.srttin Buırr ,. 
Ali. Ulvi Arikan 
f4a(kttin ~jıiu ı· 

Hiiseyhı Avııi Göktürk 
.\hın"i Xnı·i Kachoğh1 

Kayseri 
Kayseri 
Kırklarelı 

Kırşehir 

Kı~-ehlı· 

Kırşe11ir 

Kırşehiı· 

Kooaeli 
Kocaeli 
Kocat.>li 
Kocaeli 
K()CMli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Kon~· a 

Konya 
Konya. 
Konya 
Konya 
Konya. 
Konpı. 

Kon~' n 
Kun;nı 

Kütahya 
Kiita:hya 
Küt.a1ıya 

}[alnt.va 
:\Ielaty.n 
1Ia1aty:ı 

:\Ltlatya 
::nıdatya. 

::Ual<itya 
}falatya 
}{ıı.laty:ı 

}f :uıisn. 
~Iımisa 

1{araş 

:\I ard in. 
:\faı·ditı 

1I:m1i1ı 

}fuğla 

1fnş 

1Iu~ 

:.\[uş 

\"iğd~' 

Xiğde 

~iğd(• 

~iğ'ı.k 



!'aYİt Kanırn1acıoğlu 
H asan Hayat!· Ülki.in 
Zihni Üner · 
Bekir Baykal 
){ehmet ·CemH Beng-ü 
Fazıl Erim 
Fa zlı E rtl• kiıı 
;;;;abı·i J!'}brtk;ııı 

~elahattin Oı·lıon 

Hüseyin ....\gun 
E'krem Aıııt 
~alim ('oııoğln 

_\bdullah BJ,el' 
Raıni Ozıııı Uümüşoğln 

Öuıel' Oüı·i15 
Abdullah Krlt.·.ıjoğ l ıı 

Ha ııı d i 'l'eJ<a:r 
}'fusiafa .\kc:cıh 
Zahi1 .\kclnğ 

Bm·er Batumlu 
Ahıııet Kınık 

T.1't tfi Sezgin 
Xunıllah 1lısaıı Tıılnıı 
.Ahmet. 1'opaloğln 
tsnıet Fsl.u 
:\f0hın e t Ünahlı 

Suacl .Betlük 
Yeysi Oı·aıı 

f)el'afettin .Ayhan 
:\I. Vehbi Dayıha~ 
Tf aşi ın 'l'an 

Hüseyin ('iti l 
Xuri Demiı·ağ 
A'bclül'rahınan 1 >oğnıyol 
f;teın grclinı: 

Kilzını Oskay 
Bahattin Örnf:' kol 
Ahnwt. Özel 
:\f. ı Ul'ett.in 'L'uq~.ı.'' 

)femduh 'l\u·haıı 
>l'ernıi .A ı·nıını 

.. 
' 

• 

. -iğ(l f' 

Xiihle 
Xiğ<l('" 

-Oı•du 

Oı·ıin ·· 
<h·ıln · 

Oı·1ht 

Or<iu 
Oı·du 

Riz o 
Sa ın sun 
~aııı'-iuıı 

~amsun 

SH.I))'illll 

Saıııstuı 

:-;anısnn 

~lll.;'Sllll 

Seyhmı 

~eyhan 

.Seyhan 
Sc;}•han 

~ll.}'hıtıı 
St'y'lıan 

St';vhan 
sryhan 
Seyha.n 

siiı ıa 

Sii11(l 

Sin oh 
Siıwlı 

Sinoh 

~j \ ' HS 

Sivas 
~iv as 
Si'\'iJN 

~i vas 
Sh· ;ıs 
sivas 
~iya-; 

~i \'as 
'L'el{irdıı~; 

.· 

810 : _ _ 

F'tıthi }[ahı·a ınlı 

Smııiın Yiicc\leı·c 

1hsaıı 13a(: 
Hulfısi Boıdwyoğ'ln 

Se Ji\!h n tti n HüJü\ 
(}.ıınaıı Hacıılıa.loğln 

Ha!-iatı Kangal 
Önıcı· :-\una t 
.:\f ehmet. Şa·hin 

Ywmi' 1.:1usoy 
Halit .ı\ ğan·oğln 

~aılH':i 1 >ilc k 
}Jnzaffer Hanmoğln 
~rlahatHn Kal'ayanız 

:-ianıi Ül'btıı•k 

Prı·t.ev ~ıınnr: 

İsııncıll ~ent't' 
Osmnn 'l'ıırmı 

_\ ı·slnn B6ea 
13ahı·i 'rurgut. Okaygüıı 
J.'t'tıhi ÜJıkii 

}Jelınıet Hnlilıoğhı 

Aziz Özhıı.v 
.\luzaffrl' 'T'imuı· 

Oı•han l )engi..z , 
f~fıeiııı Yılnıaz 

Hilıui Jhıı·ıııaz 

}fuhlis Uönmta~ 
Hnınit Ka.l'tal 

1 hmyal Al\:h( '• l 
lhs;m .\ktıiı·E-1 

Talat Alpa~r 

.\fahnıut ,\ tanımı 

Üıııcl' Lfttfi 'fi}l'zunımluoğlu 
Xuıııaıı Kuı·lıa'ıı 

,\ li Ünlüısuy 

Xeewti Dikeıı 

Saıbih nuralı 

Hakkı Hilfil1'İ 

l~fl ·i' IH' Raya ı· 

'l' e ki'ı·dağ 
Tekir·da.ğ 

Toka<l 
1'oka<l 

' ·'• ı'oka~ı 
Tu k ad 
'J'ukad 
Tokiı(l 

Tokall 
· · 'L'o h:ııd 

, '('nt1)ZUJl 

T!'a·bzon 
'l'ı·a'lızon 

Tra'hzon 
Tı •a'hzoıı 

· T l'[tlızoı'ı 

Tnılıv.on 

' l'l'alızoıı 

TıııH·eli 

'L'nnc1'li 
'l'unet'li 

LT l'fa 
l"ı·fa 

L' rfıı 

l rşak 

"C~ak 

Yan 
Yan 
\·mı 

Yuzga(l 
Yozgıı;l 

\" uY.garl 
Yozg-ad 
Yuzgııd 

Yuzgad 
Yozv;ail 

Zuııg-uldak 

Zonguldak 
z·nnguldıı k 
Zoııgtüdıı k 

· .. ·. 
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Muhtelif Devrelerde mebus olanlar (14) 

1 hı;;ın lin ın id Tiğı-el 
Hrfik Koı·aliıııı 
. \li. F'ıwd ( 1f>he~oy 

LiHfi. 1\ıı·daı· 

Hnnırlullııh ~ııphi 'l 'anı·ı(jyer 

.\lt•hnıri Alclt'ıuiı· 

n(>lı(:ct . ri': 
Xal':ifi ~Hif Xulıel 
Hü1-1nii Yaınaıı 

limııza Osman El'lnm 
1sıııııil Hıık'kı Verııl 

llikıııet. HııytH' 

Jliir;c·~·iıi Ülkü 
( 'n.yi(l Ornl · 

' 

ı .~iy.a ı·h-a kı ı· 

lt:~ı[ 

J:-ıtrınhul 

i~hmlınl 
lsuınhul 

tz ruiı· 
.. : hnıiı· 

Kastamonu 
Kıı'klaı ·<'li 

Kn<·ıı<'li 

1\:iitalıyıı 

}f:mL'>ıı 

Xiğcle 

:;:;e~·han 

(. Ll .Bı·gani, VHl Di;nırbnlm, X Diyaı·balm ) 

((:iv Konya, Vl-Xl<:el ) 
( 1 - 1 [ .Ank<ıra , lT - YfU Konya, IX Eskişehir, 

X İshmlınl ) 
; · (-\~ .KiHahya. YlH ~[anisa. X İstanbul ) 

(Os. ::.\f. .\1. ..J. Antalya, 1 ~\.ntalya, U - III 1stan
lıul, YTT 1\:el. VIII !:taııbul. IX ·l\fanisa , X İstan
hnl ) 

( n hwiı·, lX - X İzmir) 
(n - \r'riJ Deııi·zli, X !zniir) 
(TY Antal~·a. IX Antalya , X Kastamonu ) 
(YI ::.\Iani~a. ·ıx lstanbul,, X Kıl'ldareli ) 
(Yf Afyon Karahisaı·, X Kocaeli ) 
(V ~inoh, X Küta1h,rıı 

( [V - y J r :\t'rliüsa' X ::.\:f H n isa ) 
( n Kn·Şehiı-, IX - X ~iğdi> l 

(Y - YJ _ .iğ'dı', YU - \..ıJII '(>~·han. X Seyha·ıı) . 

.. ~ ~ . 

.. ' 
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Kays:er·i 

Zonguldak 

... .. ' , 

Kayseri 
Diyarbakır 

!.- t:.llJ bul 

Eı-· k.i~ehil' 

Kastamonu 
Kırklareli 

10. Açılan Mebusluklat 

İQTIMA : F. 

Onun.cu Devı•e F'evka'iade !çtinıa yıh i<:inde (7) nıobuslnk a~tlmışh ı' 

A) İki aeçim dairesinden birini tercih edenler <-'> 

A'Clnan i\ieuder~ (İstanbul Me
busltlğumı tercih etm~tir) 
Celal Baıya1r ( İstanbul ·Mebushı· 
ğmm :tercih etmiştir) 

ltefilk Km"~altan (İçel Mel'mslu
ğı.mu tercih emn~ir ) 
~\uıd Köpl'i.Hü ( 1-ırtanhul ::.vte-hu~
lnğunu te r c·i·h etmiştir ) 

1 ~mail H akkı nerkoılc 

r::vii.p ş~ bin 

B) Ölenler (2) 

C) İstifa edenler (1) 

Kemal Atay 

'· . 

18 . 5 . 195~ 

18 . 5 . 1954 

J3 . 5 . 1954 

17 . ;:; . 195-1-

10 . 5 . 19.).J. 
4 . 8 . 19-54 

6 . 5 . 19;)4 

.. --. .,..:., "'.t• ~ 

' 

24 . [j . J95.J. 

24 . 5 . 19-54 

N . 5 , 19::r.l: 

28 . 5 . .1934 
12 . J1 . 1 ~54 

30 . 6 . 1954 

1ÇTİMA 1 
" ' . . , ... ..... ;ıf . 1tı /ll'r' :·~ •• • . ~ • J 

' 
Biı-ind l<;tima yılmda (3) ııwbu.alll'k fl .~ı.lm.ıştır. 

Hali h Vua.d Keç€ei 
Muzaffer Ali M·tiJıtQ 
~\IIahrnut Erbil 

A) Ölenler (3) 

- . ' 

J . 7 . J 9J5 
16 . 9 . 1955 
l7 . 4 . 1'955 

1 

18 . J ı . 1953 
18. H. 1955 
i . -5 . 19"55 



... 

f~yıHı K. 
J~uka:n 

A1ı:lçara 

Antalya 
ÇA>rto.b. 
fzn:ıir 

'• ' 

1\'ııyso'i 

7.~ng ı.üda.k 

; 

:tki nci !~tinıa ,rrlmda ( 6) m 00.-aslu-k açıhtı.1Şfttr. 

.A..) ölenler (6) 

Sa.iı) Özer 
Osma.n Şevki Çigekrlağ 
Şeref 1\:amH M-eııgii 
Enver Karıı.n 
Zihni Ural 
E1creın Hnyri Üstiindağ· 

... . r." 

tÇT1MA : 3 

3 . ı . 1956 
21 . 7 . 1956 
19 . 3 . 1956 

2 . 6 . 1956 
26 .ll. 1955 
15 . 6 . 1956 

Üçii.neü İ~t1ma .vılında {2) me-bus'luk a <;ılmıştır . 

A) Öleul~r(1) 

Osmıın Nuri Deniz 14 . 9 . 1956 

B) latifa edenbr (1) 

Sabih Duralı 2..5 . 3 . 1957 
' ·"•·' .. -· ···--·· 1 

Not: B-u D-e;vrede a-ra. se~mi y<ıpılmamı§tı<r. 

2.5 . ı . 1966 
21 . 8 . 1956 
20 . 4 . 1956 
13 . 6 . 1956 
19 .12. 1955 
9 . 7 . 1956 

• 1 ., 

: t 

14. H. 1956 

25 . 3 . 1957 

.j 



11 . lzinl~r 

İQTİMA : F. 

Fevkalade içtima içinde aşağıda adlan yazılı Sayın Mebuslar Umumi Heyet karariyle izin almış

lardır. 

Bolu ~icbuım ~'alıri Belen, bir a,v mazeı·ctine lıinacıı 17. \~. 1954 tcıı·ihiııllrn ltilıaı·<•ıı. 
Bolu Mebusu Sabl'i Çonkar, biı- ay mazeretinr binaen l.J.. Y. Hl54 tal'ihincteıı itilHu·<•ıı . 

1~1 l\Iebusu Aziz Köksal iki ay hasta olduğu ic:in 1± . \ '. 195-4 tarihinden itibaı•t• ıı. 

Kocaeli Mebusu Hamza Osman Brkan iki ay hastn olduğu içi.n 24 . Y . 1954 tarihiıHlell itibnı-eıı. 

tÇTtMA : 1. 

Birinci İçtima içinde a.şağıda adlnrı yazılı Sayın Mebuelar Umumi Heyet karariyle izin almı~ -
lardır. 

Afyon KarahiHaı· :.\i e bu su ~aip Özer, 20 gün ınazerE'tiııe hinaen 1 O . ll . 1955 Laı·ihi.mlen itilıııı·pn 
Afyon Karahisar .Mebusu Saip Özer bir ay hasta okiuğu için 2. Y . 1955 tarihindf'n itihnrt>ıı. 
Ağrı Me bu su Halis Öztütk, bil· ay mazı>retine binaf'n 25 . ın . 1955 ta l'ihinclen itiharf'ıı . 
Amasya l\Iebusu Harnit Koray. 15 gün hasta olduğu i~iıı R. 1 V. Hl55 tarihinden Hi ha ren 
Ankaı·a l\Iebusu Abdullah Gedikoğlu, iki ay ınazeretin<' hinaeıı 10. rı. 195fi taı-ihindcıı it.iiHıı·~n . 

Antalya Mebusu 1:<-,atin Dalaman, iki ay hasta olduğu i<.;iıı 1. X l . 1954 tar1hi.nd<'n itihaeeıı . 
Antalya Mebusu Fatin Dalaman biı · huçnk ny hasta olduğ·u İ\!İn 2fi . ı . l9fi5 tnrihind<'ıı itihııı·<>rı . 
Antalya Mebusn Asım Okuı·, hh· ny nıazı>rı>tine binııeıı J:ı. Xf. J954 tarihinelen itibaı·eıı. 
Aydın Mebusu Rald Öktem bir ay hasta olduğu içıiıı 2 . X IJ. IH54 tal'ihincl<'n itiharrıı. 
Halıkesii' 1.\Iehusu Arif Kalıpsızoğln bir· ay maz<'ı·etin<' binaen 22 . Xl . 1954 taı1hiııdrn itihıHı>ıı. 
Bilecik Mebusu Şevki Hmmcı 20 güıı ıuazere.tin<' hinaı>n 20. "lY . 1955 tarihinden itibııı·c>ıı. 
Bingöl Mebusu Sait Oöker Hd ay mazeretine hina~iı 1 . L\r. 195fi tınihind<'n itibat"rn . 
Bitlis ~febusu Rı>lahattin fuan !15 g·ürı mnzere tin<' lıinaı>n 26 . f\r. 1955 tarihindrn iUhaı·Pıı. 
I<Jrzincan Mebusu Hi.i.sni.i Çauakçı, -t5 gi.Uı mazeı·etiıw hiııaen 27. f \~. L955 tarihinden itibarpiı. 
fiJı·zurum Mebusu tshak Avni Akdağ. biı· ay lıı.ıstıı olduğu için J ı . f\r. 19fi5 tarihinden itibnı·rıı . 
Brzurum :i.Vfehusu Rıza Topcuoğlu, biı· ay hasta olduğu i~iıı 20 . fY . L%5 tarihinden itihat'<'ll . 
Giresun Mebusn Doğan Köymen, iki ay hast:ı olduğu iı:iıı 2. l V . l9fi5 tarihinelen itibaren. 
Gümüşane Mebusu Flkrrm ()<'aklı 45 güıı mar.eı'etine biııac>n L2 . 1\~ . .1955 tal'ihinden itibaı·eıı. 
lçel "Mebusu .Aziz Köksal, iki ~•Y nıazeı·<'tinı' hinaeıı l7 . X II . .19fi4 tarihind<'n itibaı '<' n. 
İstanbul Mehusu Nı>emi Ateş :ı :ı.r hasta olduğu i~iıı : ıo. X U . J9fi4 tarihinden itihm'l' ll. 
!stanbuL Mebmm Nuri Yaınut • ay hasta old.uğn ic;iıı IH. ı . 195;) Uu·ihindPn itibaı·en. 
İstanbul Mebusu Nuıi Yamut iki ay lıaııta olduğu ir,iıı ll . n~. J95:> tal'ihinden itibnı·ı>n . 
İzmir ~Iebusu Ekrem Hayri Üstündağ·, ii<: ay hasta olduğu i<:iıı 1 . X l . 1954- tarihiııdrıı Hihal'eıı. 
İzmit' }1ehusu Ekrrm Hayri Üsti.lndağ, Üf: ay hasta olduğu ic;in 1 . rı . 1955 1ıu·ihiııclE'ıı itiuareıı. 
!zmir· .Mebusu Ekrem Hayri Üstiindnğ, iiı; ay hasta olduğu İ(:in l . lY. J95fi taribindrıı itihal'rıı. 
Kars :J'[ebusu Fevzi Aktaş, 20 gün mazeretine bina en 15 . Xl . J 954 taı·ihindrn Hibaı·(•rı. 

Kaysrri Mehusu Rmin DeYclioğlu, bü· :ıy mazeretinP hiıııwn L . V . 19i55 tal'ihinclen itihııt'l'n. 

Kırklareli Mebusu }[ahmut Erbil, iki f!Y hasta olduğu iı.ıin If\. ll l . 1955 tarihinden itibal'en. 

Kırklareli Mebusu Fikret l<'iliz, iki ay hasta olduğu i<ıin 25 . X l . .1954 tarihinden itibm·pıı. 
Koc·aeli Mehusu Sefer Köksel, iki ay hasta olduğu iGin R . 1 1J . 1955 taıihindı>n itibarrıı. 
Konya ~Iebnsu Hamdi Ragıp Ataclemiı·, bir ay mazeretine hinacn 1 l.Xl. l954 tarihinden !tibaı·en. 
Malatya :.\Iebusu .Ahmet Fırat, 16 g-ün mazeret ine. b~nııen 2 .. . Y . 1955 tarihinden Wbareıı. 
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~ltüatyn }lelnırm lsuwt lııöııi.l, lO g·iiıı hı~tıı o1<lıı.{hı i(:in J3 . J . [9,i3 hıl'ihiııtl<~ıı iiibaı·eıı. 
.:ll al at ya }Jr h n su .-\ h<lnllıı lı Kö ı·oğlu. hi ı· n,\· 1111'"-\llÜ,,·etiıw hiııuPıı ı~ . 1I . Hl5!i tal'ihindt>n it ihan·ıı . 
. \faJatya . .:-1-lelıusıı ~ul'i 0l'ıl]H•ıoğlıı , 10 ı::iııı nıi'l"-<'ı'ctilH' hinıH'n ~H. lll . l9f>3 tııı-ilıinden itihaı·rH . 

. \lal at~·a .\lrhusu .\uı ·i Ot•nkeıoğ·lu ~-i giitl mazl•ı·rtinr lıiwwıı ll. . lY . 195::> tar:ihinden itihnn·ıı. 
~ryhaıı :\lc>husıı ~ııliııı :-\!:'ı·<:\'. iki ay ııı<v:!:' retith' lıi.luıPn ~~ . ll . 1953 üıdhincleıı iHbııren. 
~ivns Jll' btum .\nri l>emin1ğ , iki ıı~· hıı~tn ol<lHiht iı;in 1 . Xl.. IDfiJ 1arihin(h'ıt itil_ıaecıı. 

:-linıs :\>LI'lnısıt .\'uı'i l>Pnıinığ. iki ıı,,· hw;tn olduğu i<;iıı :27 . XII . L95-l tm·ihint.lt>ıı itilıııı·(•ıı. 

~h· as .:\lı•lıusu .\uri l>euıinı ğ, iki ay hıı-,ta oldniht İl;iıı :W . ll ı . H);)?i taı-ihiııdt>ıı itilıan• ıı. 

~iYas }IPhusu Hifnt Ü<;1Pıı, :2;) gliıı hrıstı1 olduğu i<:iıı ~. 1 . 19:)5 1ııı·i lıindeıı itihaı•t•ıı. 
~i.n1s :\Jrhwm ~ul'rttiıı 'l'nı·g·ar. hil' ııy hısta olduj!;uıı<lıı.ıı ı~ . 1 . Hli'ii'i taıihiııd<>ıı itihı.ı.ı·uı. 

Sh'ııs "\l0lnı:-ıu ~J. ~UJ·(·ttin 'l'tıı·g·ay, bi.· ıı~· lıııstıı. o.lduğu İ(;in lG. ll . 1955 tııı'ilıiııden itibaı·en. 
l ' ı·l';ı .\Irlınsll :\lrhnıet Hatipoğlu , lıiı· ıl,\' lıasla olduğ1ı iı:iıı G. XIJ. 1954 tııı-ihiııdrıı itihıı.tt>ll . 

Yozgad :\h>busn Öınrı· lil.tfi Et·zuı·tmıl,wğlu , iki a~ · hasta ohlnğu i~_:iıı l.IJ.l!)5fi tal'ilıindC'ıı itilıatf'Il. 
Yuzgad ı\'[rbnsu Önwı · Lut fi Eı-zı.u·nınlw ğin, iki ay lıııs1 a old n ğu il;in :! .IY. 19:).i tarihinden 1tibareıı 

İÇTİ~A .: 2. 

İkinci içtima içinde aşağ·ıda adları yazılı Sayın Mebuslar Umumi Heyet karariyle izin ahmşlardır 
Af'~·on Knrahisın ,\lebnsu ~aip Özrı·. iki :ır has1n ol<luğn i<;in ~..J.. Xl . l95fl tarihinden itibm~rn. 
Ağn :\lplıusu Kasını 1<\il'ı·r\'i, hiı· ay l•as1:ı olduğu ic:in 21 . \~ . 1956 tal'ihindcn itibaı·e;ı. 
.\rı h; ımı .\1 eb n su .Hiiııı t az l •'ı1i k l·'l•ııik, ii c; ıı,r has1 a olduğu i<;iıı 2:> . Xl . Hl5.) ta ı-i hi nden it i ha ı'<' lı. 

~-\ntal:vn. .\Jehusn .AhıiH'L 'l'okn ş. iki " ·' · ıııav.f'ıl'tiıır lıiııa<>ıı L5 . lY . l95(i taıihiııclen it.ib11reıı 
;\ntalya ~lrlnısu Asıııı Olmı· . 1 ay ıııaz ~ ·etin e himwıı lt'. \· ı . l!l:>G üıı·ihin<teıı itilım•t>ıı. · 
BitliR ~·lehusn ~C'!Uhattiıı Lnıın. bir ny ııulz(• ı ·Pti.m• lıinııeıı J;) . \~ . 1H3fi tmihiııden itihaı·eıı. 
Bitlis ~lt>hnsu ~rlilha1tiıı 1ıı aıı. :W güıı iınsta olduğu i<:iıı 2;). Yt . lH?ifi ta1·ihin<leıı itihaı· ı' n. 
Hohı ,\l rlıusu ~lithnt Da~· ıoğln. hiı· ay lı:ısta olduğ·u i<:iıı 2iJ . Y[ . 1%6 t:ıı-ihindrn itihaı·e ıı. 

!{olu ::\lf'husn LJfıtfi Oğultül'k. 1 ay ııın:r t' l'ı>tiıw hinııen :}O . \ ' l . I!J;)(i tarihimleıı itihal'en. 
Bıusa )felnısn Ali Fernıh Yii<·Pl , 1 a,\' nımwı ·diıw Jıiıııl(• n :w. \' 1 . 19.1() taı·ihindcn itibauıı. 
('anloı•ı :\lrlnı~u 'l'ahiı· .\kııııııı. hiı· ay ıııazeı·rtiıH· biıııwıı 15 . Xll. J9:>5 tı.ıl'ihiıul('ı1 itib.ı ı·e n. 

(,'aııluı·ı :\ll'busu '!'ahil' .ı\kııını1 , hiı.· av ıwızeı·cliıH' biııll<'n H . 1 . JH5(} hıı-ilünden itibaı·en. 
J • 

l~lil zığ· ~l<•husn ~uphi l·~ı ·gpnr. iki ı1.r lın~ta nldnğn i<:in 7 . Xll. Hl:i;) taı1himlen itihıtt,"ı. 
g,.znı·tıııl :\lehusn. İshcık Avııi .Akdağ'. iki a.'·lınsta ol(hığn i~i.n 1:; . Xlf. 1950 tarihinden itibııerıı. 
ı~rzurunı )L<,Jmsn İshak ,\nıi . \kdcı ğ·, ii<: a.Y lıas1ıı oldnğ'ıı i<;in t:l. 1 . ]9;)6 tarihiııclt>n ~t.rbıırPn . 
!iii ıni'ı~?HIJ<' .:ILPbnsn J •jkrf'ın Ckaklı. hi ı· ay auiz\'1'<'1Üıt' hi nar n l . Y . lH56 tm•ihindPn it ihm·eıı. 
l(;PI ::\Lrhıısu .A;~.i;~. IGib;;ııl, lıi ı · a~· m:ızpı·et ine hiııapıı 3 . ı! . Hl56 tarihinden itiılıareH . 

lı:<'l :\[t>lmsu .-\ziz Kölnm•l. ı.ı g·iiıı haı-:tıı olrlnğ\1 i<.: iıı ~K . 1\T. ID.>G taı·ihin('lt•n i1ihaı·cn. 

fstıınhn l .Jlebusn )~azlı 1'labal'. iıki n~· ma7.aret>iıw hiJHH'n l:l . .lY. 19:>6 taı•ilıinclPn itihıueu. 

l"taııhnl M<~bm;u l-'ahı·rt1 . iıı l-la!j. 1 u_,. ııııl7.<'ı'<'1 iıı<' hiıııwn G . \~ ] 1 . 19.)6 tarilıiıulen itibar~'IL 

ı~tanhnl .SıPhnsn Nuri Yamınt·, iir. H.'· mnzrert.iıır bimwn 6 . l . 1 fl?ifi tarihiıW<'Il •itibaren. 
lstanhtıl Mrlmsn Nlll'i Yamnt, ür. a~· lıasta olduğu iı:in 17. lV. J956 tarihind('n itıibar€n. 
İX'nıie }lehwm .\IKlullah A.1kpı·, 1 ar luıst:ı rıldnil:n i<:in .i . YJ 1 . 19.i6 taı-ihiııden itıibareıı . 
İ;mı ir }Il'lıusu Prı1 e\' Arat, hir ay ıııazaretiıır hinarn 1 . Y . 1 !):)6 t.aı·ilıinden itıibar 'n. 
tııııir :\lelnısn .Aı~f Oi.inıı:öı't'ıı, tliı· ıı~· lıasta olcluğn i<;in l::J . YI . 1956 tarihindrn itibart'lı. 
fıınir ,\-{E>htısn Raul' Omn·snl, hil' hn<:nk a_,. haııta. olduğu il;'İn ~:5 . V . 1956 rta.l'ilıind<'n <.itibaren. 
hnıiı· .JTE'hnsn L~ıu(•tn Hayı·i Üı-ıtiinclağ. ii.<: a~· ha~ta olduğu i<;in ıG . lV . Hl56 tanihimlcn 1.tibat·en. 
Kastıııncıın 'M0lmsn Salıian 8~-;pıı, 1 a~· haı>ta olrlnğn i~in :!1 . VI. J956 larihind('ıı itibar\'ll. 
Kastamonn Mehnsn Nı:ıfizi Şerif ~ıılwl, hir hw:nk a~· lıa . ta oldnğ·u ic~iıı ~fl . V . J9.i6 üıı·ihiıır1en 

itihaı·eıı. 
Kıl'şelıiı· :l\lrlı1tsıı Osman Hölüıkbnı-ıı. lıü· a~· lı;ı•;ta ohluğn i<~ in ll . ll . Hl:)6 tarilıin<lrn itihart·n. 
Kon~·a ·)lebn>ıu Halil Öz~·örii.k. iki a~· hasta u~duğ1.1 i<;in :31 . Y . Hl56 tıırihiııJt>ıı itiharen. 



\tıılaty;ı, :\felıu:-;n ~\.hınc! Pıı·a1, lıir a,v ın;ıza:::etint> hiıııı(•n 18. YJ. lfl!)6 tarihin<lüıı Jtilıan'ıl, 
2\Iunisa )Iebnsu }fnzaffer Knrbanoğl n, hi ı· ay maıt'ı·etinc bina en 6 . T J . 1956 tarihinden •it ibtıı'<'tı. 
Manisa Mı:busu l\Iuhlis Tiiınay, 20 giin lın<;ta olduğ·u içi•.ı 26 . Y . 1956 tarihinden itibaren. 
:;c:'·lıan :\f{'btlSU Salim Serı;e, ik::i a)· hast:ı ;ı;dnğu -için 21 . xn . l!Hifi taı·ihinden itihal'Nl. 
~eyhan :\Iehusn Salim Seı·~, bil' a;\· hasta olrlnğn için 3 . V . 1956 taı·i•hinden itil.ıaı'tm. 
Siird :Vfehtunı Baki Bı·drn, 1:) gün maırı·etin-c binaeıı 1 . Vl . 1956 tıwihindeıı itibaı·f"ıı. 
;)inob 1\icbıunı Hıişim Tarı, ı ay wazaı·<'t;iııc binaen 15 . Vl . l!':l56 tal'ilıinden itiharf'n. 
Hinıs Mcbımr :'-Jnri D.-.mirağ, iki :;,v mazaı·ptiııc binaeıı lO. XIl . ı!1!)5 tal'imnd<'n itibıtı'l'n. 
'rramon }fr'hwm Süı('ymaıı T''clımi Kalayrıoğ'ln, :?0 g·iin ııı:ır.aı'etiıır hinarıı l:"i. V. 1!106 taı·ihin•lrn 

itib1U'Cn. 
'!'rabzon :Vfehtısıı ~Hıni Ori"H~ı·k, 1 :ı gliıı ın<ızrcct iıH' lıiıı11rıı 7 . T . ı %6 tal'ilıindrıı iitihar•cıı. 
Yozgad :\lelmsu thsaıı Aılctiiı·cl, 20 g·üıı hast.ı oldnğu ic:in HI . VI . Hl56 taı·ihinden :itilwı·rıı. 
%ongııldak :\febnsu Hakkı HiHilei. ll) giin hasta olduğu iı,:in 27 . 1 . l%6 tarihindrn it.lhaı'<.'n. 
%onı:nılrlak :Jfelnısıı C'rmal Kıpr:ak. 1 n~· hastıı oldıııhı i<;in J!) . VI . Hl!)6 iı.'lı-.ihinclrn 'itihnı·rn. 

İÇTİMA : 3 

Üçüncü içt ima içinde a~ağ·ıda adları yazılı sayın mebuslar, Umumi Heyet karariyle izin almış
lardır . 

• \!'yon Kııı·cı.lıisar 11r!Jusu .\luı·m1 Ali Ülg~'ll, 1 <1,\' ııın;~,<•ı·rtiıw lıiııacıı :! . TV. lflG7 ta!'ihiııdcn if ı 1 ıa-

ı·f'ıı . 
• \.ııkaı·ü :\febu'Stı 1•\ıat ;l,iıı<'iı·kıraıı, ı a~· ınıw•ı·rtirıı• lıiıııt("l :!3 . ır ı . 1957 iaı·ilıiııdt1 Tl ii•ihat'('ll. 
:\ ydın .\Ie>husıı ~ilıat İ~Tihoz, 1 a~· lım;t u olıl.ığn i(:in 12 . 1 . 1 Dfi7 laııihindeıı itıi·harrıı. 

Bil(>{'ik :\lrhusıı Yiinmü Üı·r~iıı, 1 ;.ıy mn:r.eı·r: inr lıiıHH'll fi. V. 1!107 1al'ihiııdrn itihal'en. 
BileC'i'k ~lı,busu Yiiıııııii Üt•psin, Li g-liıı ııuı.~crrtinı' binarıı (1. f. 191)7 taı.,.;,tıindrn ittilnweıı. 
Bursa :\Jelmsn Raif Ayboaı·. 1 ay hasta nlduğu ic:iıı 2() . 1 . 19!)7 tnl"i1hlnden itibaren. 
Elazığ :\fe-l>tmt (}öktuğ, 22 giin hasta nlcluğu iı:in :2. ll. 191)7 tadlıiııden ietiıbaren. 

Bı·ziMan )febusu Tevfik Şenocak, J <W hasta nlclnğu i~in 1-l: . xr . 1956 tarihillden iti'lHıı·cıı. 
l•;ı•zmıım 1fehUSU lfamit Şevket tMe, 8 ay Jıasta olcluğn i<:İJı 1 . Xfr . J 956 taııihinden itiıba.reıı. 
'f~ı·zmuın ~fe-hmm Rı~a Topcuoğlu bil' lmr:uk a,\' hasta olcfuğ·u ic:in Li . XTT 19:'i6 tat'ihinden iti-

baı'('n. 

Hııkk5ı-i 1lebusu tl'beydullah Sen'n, 15 ~[in Jıastn olduğn i(:in 22 . XTT . l95fi taı·ihiııdrıı iü
haren. 

Hatay ){elnısu Şeldp Jnal. .1 ay nıaıeı·rtiııc bina en ı J . I . .J9:J7 iarihl_nden Hibaı·en. 
tstanlml :Mebtuıu Haıııflnllah ~nphi. 'T'ru1ııövel'. ]i) giin hM;1H oldlilğU için 2R . xn . 1.956 tari

hinden itihareıı. 
İstanbul 11f1huı-nı Hamdullah ~uphi 'l'cınrıöver. 13 g-[in hııs1n oldnğu iı;in 4 . Tf . 1957 tııdhin-

den itibaren. 
Istanbul Mebusu Xuri Yaınnt, ::ı ay hasta olduğ·u i~in 8 . XT . 1956 ıa.t"İ.hi.ndcn itihal'eıı. 
i!ftan~ntl :\J ı>hmm Xuri Yamut, :1 ar lınsta ol cl n ~n i<ıiJı ı 2 . ·ıv . ı !l57 tınibinden itibaı·eıı .. 
lzırdr :\{r-hwm Aıif GüngÖI'f'n, 1 a.y ıııclZf'l'(\tİ ıf\ binat>ıı 2-1- . .Xl . 1956 taribjnden itihal'ell. 
Kastilmonu Mehnsu Salim Rsrn 20 gii.ıı ınazrtinc hinaeıı 25 . TIJ . 1 !157 tarihinden itibıu'€rı. 
~fanisa 11chusı.ı .\fuza~Pn Kmhanoğhı, ı bnı:1k ay ~asta olduğu i<:iı1 ı . IV. Hl;)7 tarihinden • 

.itibaı·oıı. 

:\fuğla :\[ehwm 'l'Ul'haıı Aka ı·<"·a, 2 ı M li ıı h af! ta olduğu ic:iıı 7 . rı . 1 !157 taıihirı.de:ıı itiıhaı'("Jl. 
SiYaı. ·:\febusu Nuri Denıiı·ağ, 2 ay hasta oldt11tt iı:in 18 . T . 19fi7 tariıhinden iHbaren. 
'!'rabzon Mebusu Pe-rtf'v Sana<; 2 ay haHtıı olıluğu i<":ilı 22 . X . 1956 tarihinden itibaı·en. 
Znııgutdak :.\I"E'Imsu Sab:i'h Duı·alı. ı a.v has1 a olduğ·u ir:in 27 . X . 1956 tarihinden iübaren. 



12. T e§nl M Cl8Uniyetler 

Sayın mebusla.nn intihap da.iresi ve soya.dları).la g'Öre yıılnız 
esas numa.raları yazılmak suretiyle ha.l:ırlanınıştır. 

(lçtiın.a. senelerine ve suçlann nevilerine gqre ola.n kwuı bu lis
tenin nibayetindedir.) 

.\n kanı 
Ankaı·a 

Au kar n 
Aalıkesh· 

Ailecik 
Bingöl 
Ho ltı 

ll u ı·tl u ı · 

l3tıl'(luı· 

Htll'Siı 

Jhıı ·sıı. 

nuı·sa 

('aıulkkalr 

fliytırhalm· 

· ı Hyarha kır 
l•:dirıır 

1-Jlıh:ı~: 

Eı·znnım 

Esl<işehit· 

Oaziantrh 
G iimilşanr. 
H ::ı tay 
lfatay 
l. ııpaı1n 

hpaı::tn 
tstonbul 
ı·stanlnıl 

1 zmir 
l zuıiı· 
tı:ıııiı · 

Kaıos 

K ı·s 

Kaı·s 

Kastamonu 
Kastanıonu 

Kayseri 
Kayseri 

Dağistan Binerbay 
:\fümtaz Faik Ftmik 
~eyfi Kurtbek 
Enver Gürrli 
Şevld Hasu·eı 

Sait Gökrr 
H.e§at Akşrmsetlin

oğlu 

Fethi Çdikbıış 
Hiisr~riıı ('iııırıı 

Raif Ayhaı · 

1Jmıhim Öktrnı 

:1; 200 
;.ı;2 

3; ;1 
:1/437 

:1/4 
:j 1 ;)] 

::;..ıR,-!9,30 . . ,., ' ,_. 

:lj438.4fJ9,343 \. 
:1 ;-ı. J-1, 

:1/.!-8 ı ,.t82 
;1/i>2, 73,464,~·65,481.48~ . 

- :ıoı ,.:>..ı:ı 

,\Ji Fet·nıh Yüeel :1/2 1:3 
8afae<ldin Kaı·anakı:ı :ı/5~,479 . .:>30 
Jfnstafa Eki.nri :l/-!27 
)f ehmetl Hüsrrv Una 1 ;1/ 08.494 
~aba.hattiıı l'arsoy 
N<>lahattin Toker 
ksat 'l'uıırel 
Hicı'i 8czeıı 
~alahattin Ünlii 
lsmait Hakkı Raykal 

Ş<>kip İnal .. 
Şemsettiıı ·~{uı·sıtlrJğlu 

Naid Bilgi \: 
'l'a h.sin To la 
Ney11. Gög<'ıı 

l':iya Köktürk 
Xf'hil .8adi .\ltnğ' 

C;ilıad Babaıı 

Hrınf Omıı·ı;al 

:3}54-
:l/55,37!) 
:1; 249,41:> 
:ı; JH7,295,296.+04 
:1j !346 
:ı / 13 ı 

3t 310 
:ı / 36.:!J-; 
:}/6 
::;6 
:1/·W5A07.384-
0/ 300.403 
:1 1()0 

:jj7 
;1/ '210 

J 

. ·~lt 
'f.J ·;.-

NııTı Atalay 
'l'uegut Göle 

:J 1~,61 ,:127 ,32t-ı.a70,:1R0.416 
:) / 417,472 

İbrahim Us 
Xazifi Şerif Na bel 

Ziya Termen 
()şma.ıı Nuri Deniz 
Hakkı Kurmel 

:1j:126 
3/ 26 
:)/:34 7.:171.426 
:)/63 
3/27 62 



Kıl'ldareli 

Kıı·klHeli 

J\: n·~ehit· 

Kır~ehir 

1\ıı·~rhiı· 

K.ocae.li 
Kocnrli 
l\o1~aeli 

KocM'li 
1\.on.va 
Konya 
Koııyu 

· .\faiat;nı 
:ıhılatya 

)falatya 
.\falatya 
)falat,va 
~[alatyn 

.\f an isa 

.\1 ıll'fllj 

.\fa ra:-ı 

.\fıırrlin 

.H n !'i 
"Ji~ı le 
( lı·du 

Sr5·hnn 
Seyhmı 

Siiı·d 

~iiı·<l 

Sinob 
Siııub 

'l'<>ldrdağ· 

'Po ka cl 
'L'okad 
rı·fn 

Zonıınldftk 

Zonı;rnlrlu~ 

Pikn•t l'1Jiz 
.Hnhınut Bı·bil 

Osınım Alişiroğlu 

· r\ hı net. Bilgin 
< h;ınaıı Bölük h aşı 

J~kı·c•ııı ~\lü·an 

~efrı· Uöl\sc•l 
' l'uı·an ( HiııefJ 
Sadettin Yalmı 
.\lnstafa Bağna<:ık 
,\lı•kki Krf..kiıı 

.\L Hilştii (hııl 

.\hnırt l•'ıral 

.\f <>h mc t KA ı·t H 1 
l~i\nıil Kınkoğlu 

.\lt> h ııwt Fahri Oral 

.\lC'lmırl Zt'ld Tuluııııy 

TPYt'ik Dmıalan 
Yuııus .\lu::ıınmcr Ala
kani 
ı\hın rt Bo7.11nğ 

.\li m et Kadoğlu 
Halim ~at~ıuı 
{iıywıt>ttin Bnı re 
J fasmı H:ıyati Ülkütı 
Feyzi Boztepe 

~iıHm 'J'rl<dioğlu 

lsnıet Uı;lu 

~uat Bedilk 
Y eysi O ı·aıı 
Sul'i ~(IJ·tojrlu 
Haşim 'l'arı 

l·'ethi .\lalırıın.ılı 

Hasım Kangal 
.\ r <>hınrt Şahin 
~\zir. Ür.bn~· 
HliHı>yin Bul ı k 
Hakkı HilaiC'ı 

3/9 
0/ 10,11 
3f:35,:·no,..ı:ı8 

: :~/1!37, 14-t220,4~h 
:ı 1 1 ~,~H.29 ,!JR,:)29,:{.HI,:Wl. 
:),)0,528 

:jj4.RlA~2 

:.ı/3fi ] . 
:J / 4!1H,i79 
:ı ; i59, 1:12,297 
:ı; ı ::n,298 
:; 1 ()<t,-l07 .f>:1-t 
:l/221 
!1;1 77.1R7 
!J/:):t) 

, :l/~22,:3G2,3G8 ,!38 1. 

3/GG 
;V67Afi0 
8/6() 

:ı;.ı~o 

::ı;ı:ı,H 

:;; J+ 

:.ı/fiH 

!l/ 4lfJ 
''/('1) •) ), 

3/ 70 
!3/ J (j 
:{/71 
:i/300.!311 ,:)87,407 ,1134 
:3/ 226 
;Jj.)4-0 
:{;72 

!1./2~7 

!l 1 4:3R,54-1 ,i542.fl47 
!3173,!3R2 
!3[325)17~.!3~) 1.420 
:ı;ıs 

:3 12:H,28fı,408 
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İÇTİMA : F . 

Fevkala.de içtima senesi içinde teşrii masuniyetlerinin kaldınlması bahis mevzuu olan zatlar 
hakkında tatbik olunan muameleler aşağıda g·österilmi§tir : 

8; ~ Ankara 

3/3 Anka ta 

Bilecik 

:Jj 6 lııpal'ta 

;J/ () tspaı-ta 

J/ 7 J:anir 

:ij8 Kaı•s 

J/ 9 Kırklareli 

3/ lO Kırklareli 

(E8ius de:fltel'indelki ka.y1t sıra~nna g·().re lıazıdanınıştır.) 

Miimt az Faik Fenik Basuı yoliyle tahkir Takilıa t i c nısınııı Dene sun n na 

tieyfi Kurtbek 

:)evki llaımcı 

, '<lid Bilgiç: 

'rıı h sin 1'ola 

Cihad Baban 

:Sını Atıtlay 

Pilm•t Filiz 

}fııbnmt Erbil 

1'ilhkir 

5860 Hayıh Basın 

1\iı ı ıu n una ııı nhalif 
lıııl'eket etnıek 

t 'e ıııi~·etlel' Kanunu
na nın hali i' ha rcket-

1en 

Cenıiyctle1· Km~nnu

nn ıun hali [ ha 1·e ket 
tt• n 

.Had cl<' tıiyiııi sn 1'<'

ti~ · Jl' tahkir dnıt'k 
, 

.Jl arlde tariııi ii U n'
ti:dc tahkiı· ehıH'k 

:.'1 1 H tl <lt• t iı~'İ ıı İ ii U n~

ti~ ·]e tahkir Ptınek 

4 77:!. ı-ıayılı Kaıınıın 

ıutıluılif haı·eket et
lnt'k 

hırakılmaswa :!tl . J , 1955 tari
lıinde karı:ır vcrilmi~tir. 

tK : ı '8 ı ( IX ncu Dent><len 
kalını~tır.) 

Tal·ibat icraı:ıının Dt'\TC suınuııı 

lnl'akılınasına 2b . l . 1H33 tari-
hiııLte loıı·ar nrilıniştir. 

( K. : 1881 ) 

1'akihııt iHa'lıııııı De\ore ııoııuna. 

lıımkılma:mııı ~tl . ı . 193;) tu ı-i
hi ııtlr kıı i' H 1' wı-:iııuiştir. 

( K. : H.;8~ ) ( L~ ntu Dt,HC-

tll'ıı ka i ııi ı~tH' ) 

Talühat ieı·aı:ınıııı Den·e suınınn 
bınıkılıııaiolııHI 28 . J . 19;):) tari -

. Jündc kat·aı· veı·ilıni~tir. 

(K. : 1 • t-:ı ) Ll X n en J>enr-
t1en h:ıılm ı.· (lı ·) 

Ta.ki bat i(' l 'aı-;ımn Dene suıımıa 

IHralnlma~ma 2 . II . 193,') tari
himle karar nrilınişti r. 
(K. : 1900) ( L~ mı:ı Den<•llrıı 
!\almıştır.) 

Takibat ienıt\ınııı DeYn' ~oııuua 
Jr rak ıl ınıısı nıı :J! . L . ı (););; ta· 

rilıindt• kıı nn· YNil mişti ı·. 
( 1\ . : 11'\H..J. ) (l.X ll(·U l>t•vrecll:'tı 

kalnu~t 11·. ) 

1'a.kiba 1 i('l'asınııı Devre sounııa 
lJ ı rakılııwsıııa :ıı . L . 1953 1a

ı·ihindl' l<nnll' Hı·iltııi~tit. 
(1\. ; l1'8i'i ). 

' l'akibııt inn sı nın DrYl'l' sor:tııııı 

lıuakılmasıııa :11 . 1 . ]!)3:) tn
ı·ihinde karaı· Yel·ilnıiştiı·. 

( L : 1RbG) (IX nC'u Dent:tlen 
JqılmL~tıı·. ) 



• 

3/ 11 Kırklar-eTi 

:1 ; 12 Kıl"'§ehil' 

:3 / 13 ::\Iaraş 

8/14 :\Iara~ 

::ı; l.J. .\ [ a ı· aş 

:ı; Hl Zoııguldnk 

Kaııtamoııu 

:1, n KaysNi 

:·ı - 18 Kırşehir 

~1/29 Kıl"'§ehir 

:.\fahınut Erbil 

ORman Dölükbaşı. 

Alunet Bozdağ 

Alunet Kadoğln 
Ahmet Bozdağ 

~in;.ı.n Tekelioğlu 

Hüseybı Brılık 

XazHi Şerit r-;abel 

Hakkı Kurınel 

Osnum Bölükha~ı 

Osman Höliikba~ı 

- 810 -
4 772 ve 5417 sayılı Takibat 'i crasının Dev:te sonuna 
kanunlara nıuhaHf bırııkılnıasına 2 . II . 1955 tal'i-
hareket etmek 

Nayın Unmhutreisi
ne gıyabıııda teca
dizatt:t bulunmak 

thtilas yoUyle zinı
ınete p-al'a geı,:ir·mek 

:\fadde tayini sure
tiyle tahkiı· ctıuek 

İ f.tiı·acla bnliuıma k 

Sigorta kanuıılal'l na 
riayetsizlik 

6187 sayıh Kanuna 
muhıılif hal'ckf'tten 

ltecldi hakim tale
bini zaptı'l geçirme
ııwk ve hakar·e1 ct
rnek 
Crmiyetlcr Kanunu
mı '1'. ('. Kmnınunıı 
ınnhıı i j f lHıt'f' k~:t 1'1-

Jt iC'k 

:i545 sayı h }Iili e1 vc

ldlleıi Se~imi Kaını

ntı ilı> T. C Kanunu 
lı ilk ii ın} e l'i ııi ilıl n ı 
f•tmck 

hinde karar verilmiştir. 
(K. : 1901) (IX neu Devt>tıden 

k alınıştır. ) 

Talıibat icrasnıın Devre soımn<l 
lmakılmasına 31 , l . 195:5 taı·i 

lıiııde karar veıilıniştir. 

( K. : 1887) (IX ııNl Devı·eclt>ıı 

kalmıştır. ) 

'I' aldbat ict'asmm Dev re sonuna 
bırakılınasma 28 . IIT . 1955 h1-

r:ihiııde karar vflrilıniştir. ) 

(K. : .1938) ( TX .n<>tı Dcn·cden 
kalmıştır. ) 

Takibat icı~aınnm Devre sonuna 
hmıkıimasına 3 t . I . 195fı t<ı

ı-ihimle km·ar verilıuiştiı·. 

(K. : 1888) ( IX l1<~U Dent'Ül' ll 

kal mıştır. ) 

reakibat icrasuım Dev re ıtonun a 

bı takılmasına :H . 1 . 1955 ta
rihinde kaı·aı: vet'ilnıiştiı·. 

(K. : 1889) 
'J'a.kibat icr&ıHuıı Devre son una 
lmakrlmat>ıncı. 31 . 1 . 1953 t.a.· 
ıihindc kaı·ıu· Ycrilmi§tir. 
( K. : J 890) (IX JH·u V eY ı·ı:d e11 

kalmış tn·.) 
Tıl'kibat icı•asının Devre sor,uııa 

bırakılıııasıııa ::ll . I . 1!)5;) 1a· 
ı-ihinde kaı•.ı ı· yeı·ilmi~i ir. 

(K. : 1891 ) 
'rakihat icı·asının Deyı·e soıııuıa 
hu·akılnıasma. 2 . n . .1955 ta
ıihiucic kal'aı· wıilnıiştir. 
( K.. : .1902) 
'.L'a:kibııt icnı~ının Den·e soı.umı 
bH·akılmaS111il 2 . Tf . 1955 ÜL

t-ibincle kaı·aı· verilmiştir. 

( K. : 1903 ) ( IX rıeu Devl'edc!l 
kalımştıL". ) 

T:ık.ibai icl'a:-ıııun JJen·e sonuıın 
hmıkılmaı:ıın.ıı 11 . J • 195;\ ta
ı·ihinde karar ve ı-i 1 nıiıjtiı·. 
(K. : IR92) 

• 



:~;a:; Kırşehir Osman Alişiroğln 
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Ac:ı k İlan toplantı- Takibat icrasmın Devre sonuna 
sındll s.ar t' ettiği Jmcıkılmasına 2 . II . 1955 ta-
sözle ı ·den 

İQTİMA 1. 

ı-ihinde kaı·ıır Ycıi.lmi~tiı·. 

( K. : Hl04} 

r 

~ 

Birinci İçtiına içinde te-şrii masuniyetlerinin kaldınlması bahis mevıruu olan zatlar hakkında 
tatbik olunan muameleler ~ğıda gösterilmiştir. 

ll olu 

:~j;)O Bolu 

;:ıjfil Bingöl 

:ij52 nnrsa 

a; s:J ('<ıııııldw.le 

;:; 54 l~ılinıe 

:·ı ;.).J JW1zığ· 

H\:'~at Ak~emsettinoğlu Hakimin nkanmı 

teeavü:ı: ve lınk ın·et 

etmek 

Ta,lci.bat icrasının Deyı·e soıüu1a 

bıretkılmasına 2 . ·n . 1953 ta 
rihinde ka ı·a ı ' Ycl'ilmiştiı-. 

( K. : 1906) 

Rt·~at Akşeınsettinoğln l.t'tiı·ıı e!ııırk 'rakilıat icrasıııııı l>eYı·e sonuna 
hıl'akılınasmn :.! • 1 l . 1953 tı:ı -

ı·ihiude kaı·nı· Yel'ilmiştiı·. 

(K. : 1907) 
Re~-at Akşemsettinoğln 1'ahkir etmek Takibat icrasuuıı Devı·e sonuna 

hırn.kılmasına 2 . H . 1951) 1a-

thralıiın ÖktPnı 

ıilıinde karal' YHilnıiştit. 

( K. : 1908) 
Hanuan makinası Tilikibat icr·asmın Devı·e sorı uıw 

c;almak hıralolnıasına :? . n . 1955 hı 

ı-ihinde kanıı· w ı il ınişti r. 
( K. : 1909 ) 

Görevini >. lliistiınal Ta.kibat icı-asıııın DeHe sonuııa 
rtın<.>k lnmkıllllasma ~ . ll . 19[)f'i i a

ıihinde karar Yeı-ilmiştiı·. 

(K : 1910) 
~afarddin Kınanakçı UöreYiııi kötüye kul - TaJdbat icı·asımıı Den-c soııuıı<ı 

Srlfıha1tin ' l' okt>r 

Jaıınııık lnl'akıl.ınasına 4 . IT . J95:·) tıı -

Sig·orta. kannnlnnııa 
nıuhalif lıat'eket rt-
ın ek 

ıihindr kaı·at Ye ıilnıişth· . 

(K.:l911 ) 

'l'akibat icrasmın Dene soııumı 
lm·a.kılmasma 4 . II . 19:)5 tcı 

ı•ihiııde kanw \'erilmiştir. 

tK. : 1912) 
Meıııuriyet nızifesi- 'l'a.kibat icl'asıııın De~r ı·r sonuı_ı;-ı 

ııi ı-ıuiistiıııı.l etmek hıra.lulınasımı ..J. • n . 195;) ia-
ıi.hinde kaı ·ar veı-ilıniştir. 

( K. : 1913) 
Şemst'i t i n .\Lı ı ı·sa loğ ln .\{eınnı·iyet v azifcsi - T~tki bat icrnsuun Dcn·e soıuıııa 

ni ihmal ve suiisti- bıı·akılıııasına .ı . H . 195:-; ta-
mal etınek rihinde luıı·aı · wı-iluıi~tir. 

( K. : l914) 



3/ 57 Diyarbakır 

3/5 Kırşehir 

3/59 Kocaeli 

:3/ 60 Jznıir 

3/6 L Kars 

:3/ 62 Kayseri 

3/63 Kaysrri 

3/ 64 Konya 

3/ 65 :\Ialatya 

8/66 :.\falatya 

:ıjfıB ".\lar(li n 

- Stt -
:\ft>hmet Hüsre-r tnal ~igoı:ta kanuıılarınn Takibat ienısının Dene sonuna 

Osman Bölüklıa ·t 

Sadettin Y uJun 

Xehil . 'ani ~ltn ğ 

!-\ını At al::ı:v 

Hakkı Kmmel 

Osman Xuri DeHiz 

}[ekld Keskin 

".'lft>hııırt Falu·i Ornl 

Tedik Gıuwlan 

ffillhalif hm·rket et- lıu·akılmasma -1: • n . 1955 tn-
nı ek 

Se<:iııt K&mınmuı 

ııınlıaliC haı·Pk<>t <'1-

:\Iew nriyet nızi.fPsi

ni suiistimal rt nı ek 

l'ihinde ka ı·a r , .·r ı 'İl miş til'. 
( K. : -19.15 ) 
'rakibat i<·J·a ... onın J )evı•c somına 
lmakılmasnıa :11 . T . 195G ta -
l'ihiı• <l<> kaı·ıı ı · v<'ıilıni.ştü. 

( K.:: 1893 ) 

'l'akiba.t icnısııılll Devre sonuna 
lmakılmasına 31 . I . 1955 tıı 

rihindf' karar verilnıiştie. 
( K. : J894) 

'l'i1rk l'nı·ası Kıyınl'- rraldbat icl'aNının Devre sonuna 
tini Konıma Kann- lmaloluuısma ;H . I . '1955 ta -
m ma muhalif lı a ı·r
kı·f etmek 

Ba§vekile g-ıyaumda 
hakat'ct.tc bnluınnak 

.:\Iemuriyet vazifesi
ni suiistimal etmek 

Tahkir etıııck 

\ "a zi.l:esini ;ıniistim;ıl 
('(m el-

Cileta Madıl<'l<'ri :Ki
?.aınnaoıesillc muha 
lif Juıı·rkrt <'tmek 

1 rilli nwn fa <ı11e n· z:ı
nu· veı:e<·ek taı·z(1a 

l'aali_\'ctt<' hn hııuııak 

rihinde ka nı ı· Yrı·il miştir. 

( 1\. : 1895) 
'raıkihat icı·asımn J)eyı·c sonuna 
hu·akıl nıaısııuı ..J. • Tl . 1955 üı-

ıihind(' ka r·a ı· vrı·il ınişti e. 
( 1\. : 19Jö) 
'l'akibat ienumıııı Devı·e sonuna 
lıwakılnıasııuı ..J- . IT . 195:> i:ı -

ı·ihin<lP kaı·a r Yeı·ilmiştiı·. 

( l . : 1917) 
·ra.ldbat icı·asıııın Devı·e sonuna 
lnvııkılınasına 2 . (T . 19flG ta
ı·ihinde kal'al' vcl'ilmiştir. 

( K. : 1 f\96 ) 
'l'akibat icr·a,sının Devı·e som~ın 
hıntkılnıasmı-ı 2 . n . 1.95[) la-
rihin<lc kaı ·a ı· vrdl miştit·. 

( 1\. : 1897) 
Takibat icmsıııuı Devı·e sonuna 
lııı·akılnınsınıı :2 • fi . 1 %!) tn 
l'ihin<lr kaı·a ı· vrı·ilnıiştir··. 

( K. : 1898) 
' l'akihat inasının Drvı·e sonnııa 
lıınılnlınasııı<ı 2 . ır . 195!1 ta
l'ihiıH1<' kanı r vrrilnıi~tiı-. 
( 1\. : 1899 ) 

.\[ plıırırt Zrlü rJ'nluııa:v Huhs;ıtsı;r. ~i.lnlı ta- ' l'akilıat iC'nı.sıııııı Den<' sorıuııa 

ll n li nı Ş ni an :ı 

~111Hlk Jııı•akı!mıt:sJJHI ..J. . ff . 195!5 ta -

\';:ızifesini ihınal et

mek 

ı i hi ıuk kaı·a ı · veı·il nıiijti ı·. 

(K . : 101R) 
'J'akilnü ieı·asınm Devı·e sonı.uıa 

lnrakılnuısına 4 . n . 195!) 'ta
ı·ilıinrlc kaı·aı· veril miştir. 

(K. : 1919) 



3/6!) Niğdf' Hasan Hayati Ülkün 

3/70 Ordu r'~<'yzi BoztepP 

3/71 Seyhan İsmet Uslu 

3/72 Sinob Haşim Tarı 

:~j73 Tokad .Vh•hmct Şahiıı 

:3 / 180 BursA lbı·ahim Öktem 

3/131 Gümüşaıw tsınail Hakkı Raykal 

3/132 Kocaeli Sadettin Yaltın 

3/133 Konya ~Iustafa Bağı·ıaGık 

3/137 Kırşehir Ahmet Bilgin 

:3/144 Kırşehir .\lınıct Bilgin 

3/167 Eskişehir Hicri Sezen 

823 
Jlemuriyet vazifesi
ni ihmal etmek 

Takibat icrasınm Devre sonuna 
bırakılınasına 7 . U . 1955 ta
rihinde karar verilmiştir. 
(K. : 1923) 

'I'ahkiı· ve dövınek Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 7 . II . 1955 ta-

Tahkir etmek 

Hazineye iadesi la
zımgelen para ve 
emvalden Lir kısmı
nı gizlemelt ve ka
~ırmak 
Vazifesini ihmal et
mek 

V azifesini suiistimal 
etmek 

V azifesini ~uiis6 ınal 
et. m ek 

Vazife • < mıasında 

tahkir etmek 

rihinde karar verilıniştiı· 
(K. : 1924) 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bır~kılmasına 7 . n . 1955 ta
rihinde karar verilmiştir. 
(K. : 1925) 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılmıasına 7 . II . 195::; ta
rihinde karar verilmiştir. 

(K. : 1926) 

Trukibat icrasınııı Devre sonuna 
bırakılmasına 7 . II . 1955 ta
ı-ihinde karar verilmiştir. 

(K. : 1927) 
Takibat icrasınm Devre soııuıuı 
bırakılmasına 9 . n . 1955 ta-
ı'İhinde lmı·ar \·erilmiştir. 

(K. : 1928) 
Takibat İcrasının Devre somuıa 
bırakılınasına 9 . II . 1955 ta-
ı'i.hindc karar verilmiştir. 

(K. : 1929) 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılnıasıııa 9 . II . 1955 ta-
ı-ihinde kaı'ar verilmiştir. 

(K. : 1930) 
Vazifesini ihmal et- 'l'wkiba.t icrasmm Devre sonuna 
ınek bırakılınasına 9 . II . 1955 ta-

ı'İhinde karar verilmiştir. 

(K. : 1931) 
Birbirlerini tahkir Takibat İcrasının Devre sonuna 
etmek ve kalemle bırakılınasına 2 . II . 195fi ta-
yaralamal{ 

Vazifeyi ihn al et
mek 

ıihinde karar verilmiştir. 

(K. : 1905) 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 9 . II . 195~ ta-
rihiııde karar verilmiştir. 

(K. : 1922) 
Vazifesini suiistimal Takibat icrasınııı Devre sonuna 
ve belediyeyi izrar bırakılınasına 2 . VII . 195ö ta-
etmek dhinde · karar veı'İ~miştir. 

(K. : 1991) 



3/ 1 7i :Jfu1at~'ü Alııııı>t Fırat 

V1R7 :\Jal:.ıt .' ;ı 

3j :WO AnkAYa J)ağıstan Binrrhay 
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.)417 ve 5564 sayılı 

Kanuıı hü küınleriıı e 
aykıı·ı hareket et
mek 
5432 ve 5~13 :sayılı 

Kanun hükümlerine 
muhalif harekı'-t rt 
ınek 

'ra h kir etınek 

İQTİMA: 2 

Takibat icrasuıın Devre soııuna 
bıralulmasına 2 . VII . 195ı i ta 
ı·ihinde kara. ı· \ ' f'd1lmiştiı·. 

( K. : 1974 ) 
Takibat icı·a:sıııııı Oevı·e SOJlUlll\ 

bırakılnı asına ::! . vn . 195ı, tu

ı·ihinde kaı·aı· n•dlnıiştir . 

(K. : 1997) 
Taldbat icrasınııı Dene soHuwı. 
bırakılınasına 2 . VII . 1956 ta
dhinde kaı·aı· veı-ilmiştir . 

( K. : 1996) 

İkinci İçtima içinde teşrii masumyetinin kaldınlması bahis mevzuuolan zatlar hakkında tatbik 
olunan muameleler aşağıda gösteril~tir : 

V213 Bur~a 

3/ 217 Hata:v 

3/ :?19 İzmir 

3/ :!20 Kır11rhir 

~u saatlerinin mu
hayaası işinde yol
>~nzlukta bulunmak 

'.l'akib<tt i<:nısınııı Dcvt"e :svnuıuı 

bırakılınasına 2 . Vll . l95G tn 

ı·ihincle karaı' veııilnıiştiı·. 

(K. : 1987 ) 
Şcnısettin 11ursaloglu Vazifesini ımiistiınal 'l'akibat İcrasının Devre ı;onunn 

Rauf Onursal 

.Alıme1 Bilh>iıt 

.\1. Riiştii (hal 

Kamil Kuıkoğlu 

ve ihmal etmek bırakılınasına 2 . VII . 195fi tn -
rihinde karar veı~lmiştir . 

(K. : 1988) 
Jfenıuriyet vazifesi- Takibat icrasınw Devı·e ısoı.uıw 

ni suiistimal w ilı - bırakılınasına 2 . VU . 195() ta -
11ıal etmek ıihiııd e luu•ar \' <·ı·ilıni~t.ir. 

( I<. : 1976 ) 
Siliilı <:ekmek \ ' C 'Pakibat icra.sınııı l>eYrc soıınııa 

ı·uhsatsız ah·~li sililh bımkılıuasma 2 . vn . 1951; tn -
taşımak 

.\I eıııuriyct vazifesi 
ni ~niistiınal Ptınek 

Talıkiı· r tnwk 

Relediyc Yazifcle
l'inde suiiHtinuılde 

h u lı111 DHI ]\ 

rihinde karaı· nt"ilmiş1iı· . 

( K. : l9H0 ) 
'l'akibat icı·asıınıı Uevı·e svııu ıw 

bınıkılmasına 2 . VII . H);J (ı ta 

ı-:ihind e karar \'r ı ·iİmi ştir . 
(K. : 1989 ) 
'fakibat icraswııı J)eyı·e soııuııa 

hıı·akılnıasma 2 . VIJ . l95li 1 u
ı-:ihindc karar wrilmişth·. 

(K. : 1982) 

'ra ki bat icrasııuıı Dev re f:loııuıı<ı 

hıı·akılınasıııa 2 . VfJ . 1956 üı 

ı·ilıindc kantr vp ı ·i lıııiştiı· . 

(K . : J99f:i ) 



3/ 227 Tekirdağ 

aj231 Zonguldak 

a / 2H5 Zong·n ki ıı k 

:{/29R Kon:v·a 

:l/300 lııtanlınl 
V300 Si i ı·cl 

3/ 311 Siirc1 

J / 821) ı·ı·fa 

Fethi :Yiahraııılı 

Hakkı Hilalı·ı 

Eı-mt 'l'uneel 

Hakkı Hilal<·ı 

H İ<'ri S<'zeıı 

Ifi<'l'İ ~('ZP!l 

~ııdettiıı Yalıııı 

.\fustafn Haihıaı:ı k 

Ziya Köktüı·l< 
~uat Redük 

Şt'kip tıınl 

~mıt Be<lük 

,:-\ziz Özlın,v 

-825 
2-:1:90 sayılı Kanuna 
aykırı hareket et-

lllf'k 

Belediye Rcisliği va
zifelerinde suiisti
ınalele bulun ına k 

Takilıat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 2 . VII . 19;)6 ta
ı".ihinde karaı· vel'ilıniştir. 

(K. : l975) 
'rakibat İcrasının Devre souuııa 
bırakılınasına 2 . VII . 1931) ta
rihinde karar ypı·ilıniştiı·. 

(K. : 1994) 
H:azineyi ız'b\r Pt- Ta ki bat icı·asınm De·vre sonuna 
lllf'k bırakılınasına 2 . VII . 195•i üı-

ı'ihinde ka ı•n ı· YeriJıniştiı· . 

(K. : 1978) 
\~azifesini suiistimal Taldbat icı·asmuı J)ene soı ıuııa 

d ın ek lnrakılınasııuı ~ . , . n . 1951) üı -

\' azifesini suiüıtiına 1 

1'1 nı ek 

\' ıızifesiııi suiistiııuıl 

\'tın('k 

ı'ihinde ka ı·aı· Yfı·ilıniştir. 

(1\. : 198:l ) 
'l'akibat icı·ası ııın Dev re ııonnııa. 

lııealnlınasına :z . vn . 195fi ta

rihiıH1e kaı·a ı· wrilmiştir. 

( K. : l 98-!) 
'l'akibat İcrasının Devı·c sonuna 
bırakılınasına 2 . VII . 195() ta
ı-ihitH1e karaı· Yerilmiştiı·. 

( K. : 198]) 

Yazifesiııi suiistimal 'l'akibat icrasıııııı Devı·e :mııuıııı 

dınPk bırakılınasına 2 . VIJ . 19~>6 ttı 

I'İhinde karar nl'ilıniştir. 
(K. : 1977) 

.\l<'ınuriyf't nızifesi- 'I'akibat İcrasının Deu·e sonuna 
ııi ilımal \' iııwk bıralulmasına 2 . VII . 195() tıı 

ıihiııdc 1H1rar verilmiştir. 
( K. : 1993 ) 

'L'akihat i<:ı·asıııııı Dl' \'J'P soııuıı;ı 

\- azifeleı·iııi suiifıti- bmıkılnıasına 2 . Yil . 19.)() ta -

ınal \'tınPk rihind<' karar wrilıniştir. 
( K. : 1979) 

Yııziresiııi ı-;uiistiııınl 

etıııek 

'Pakibat icrasuıın Den·e soııuJLn 

lıırakılınasına ~ . VJT . !956 ta
rihinde karar vHilnıiştir. 
( K. : 1986) 

llili'il'ı lınkikat zıı- 'l'akibat icrasınıu Devre soıınııa 

lııt tanziııı rtnıek lııl'akılnıasına 2 . VIT . 19G(i ta -
ı·ihiııcle karar verilmiştir. 
( K. : 1992) 

:'\(·~ı·eıı lıakan·t d- 'rakibat icrasıuın 1 >evre sonun;ı 

ıııPk hımkılınasına 2 . VJT . 1%6 tn 

rihindc karaı· l'l:rilıııiştiı·. 

( )(. : ı 980) 



3/326 Kars İbrahim Us 

3/327 Kars Sırrı Atalay 

Sırrı Atalay 

3/329 Kırşehir 0sınan Alişiroğlu 

3/346 Gazianteh Sabahattin Ünlü 

3/347 Kastamonu Ziya Termen 

3/348 Kırşehir Osman Bölükbaşı 

3/3-1-9 Kırşehir Osman Bölükbaşı 

3/350 Kırşehir Osman Bölükbaşı 
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Tahkir etmek 

Tahkir etmek 

Hükümetin manevi 
şahsiyetini tahkir 
etmek 
Hakaret etmek 

Hükümetin 
şahsiyetini 

etmek 
Hükümetin 

manevi 
tahkir 

manevi 
şahsiyetini tahkir 
etmek 
Halkı heyeeana sevk 
eden haberler yay
mak ve propaganda 
yapmak 
Hükümetin manevi 
şahsiyeHııi tahkh· 

'l'akibat icrasımn Devre sonuna 
bırakılınasına 2 . VII . 1956 ta
rihinde karar verilmiştir. 
(K. : 1985) 
'reşrii masuniyetiııin kaldınl

masına 2 . VII . 1956 tarihli 
toplantıda karar verilmiştir. 
(K. : 1998) 
Teşrii masuniyetiniıı kaldırıl 

masına 2 . VII . 1956 taeihindt' 
karar verilmiştiı·. (K. : 2001) 
Takibat İcrasının Devre sonunu 
hırakılmasına 2 . VII . 1956 ta
rihinde karar verilmiştir . .. 
(K. : 2002) 

Teşri} masuniyetinin kDldırıl

ınasına 2 . VII . 1:9!16 tarihindt' 
karar verilmiştir. (K. : 2003 ) 
Teşrii ma. uniyetinin kaldml
masına 2 . VII . 1'9!>6 t<LI·ihintll> 
karar verilmiştir. (K. : 2004) 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 2 . VIT . 1956 ta 
ı-ihincle karar veeilmiştir. 
( K. : 2005 ) 
'reşrii ınasuniyetinin kaldırıl 

masına 2 . VII . Hl56 t,trihind \\ 
etmek lmı·ar verilmiştiı-. 

Tahkir ve müessir Takibat İcrasının Devre sonuıuı 
flil ilca edenlerin ha- bırakılınasına 2 . VIJ . 19fi6 ta -
elisesi nde şe ri k sıfa

tİyle alakab bulun
nıalt 

Tahkir etmek 

rihinde karar veı·ilmiştir. 
(K. : 2009) 

Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakllmasına 2 . vn . 1956 tıı 

dhinde karar verilmiştir. 

(K. : 2010 ) 

:Meclisin manevi şah- Takibat icrasının Devre sonuna 
siyetini tahkir et- bırakılınasına 2 . VII . 1956 ta -
mek rihincle karar verilmiştir. 

(K. : 2011) 
Tahkir etmek 

Hakaret e tm e)< 

'I'akibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 2 . VII . 1956 ta 
rihinde karar verilmiştir. 

(K. : 2000) 
Takibat İcrasının Devre soı;una 
bırakılınasına 2 . VII . 1956 ta . 
rihinde karaı· verilmiştir. 

(K. : 2012) 



; 

3/351 Kocaeli 

3/352 Malatya 

3/353 Malatya 

3/370 Kars 
3/370 Kırşehir 

3/ 371 Kastamonu 

:-3/372 Urfa 

3/379 Elazığ 

3/380 Kars 

3/381 Malatya 

3/382 Tokad 

3/387 Siird 

3/391 Urfa 

~rfer Göksri 

Kamil Km koj]:lu 

Kamil Kmkoğlu 

Sırrı Atalay 
Osman Alişiroğlu 

Ziya Temwıı 

Aziz Özbay 

SelıUıattin Toker 

Sını Atalay 

Kamil Kırıkoğlu 

Mehmet ~)ahin 

Suat Bedük 

Aziz Özbay 
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~ eşir yoliyle haka- T·akibat i crasının Devre sonuna 
ret ve Basın Kanu- bırakılınasına 2 . VII . 195fi ta-
nuna muhalif haı·c

ket etmek 
rihinde karar vel'ilıniştir. 

(K. : 2013 ) 
Hükümetin manevi Teşrii masuniyetinin kaldırılma
şahsiyetini ve Baş- sına 2 . VII . 1956 tarihinde 
vekili tahkir etmek karar verildi. 
Tahkir etmek Takibat İcrasının Devre sonuna 

bırakılınasına 2 . VII . 19511 ta
dhinde karar ver:ilmiştiı·. 

(K. : 2007) 
BaşvekilP 

etmek 
hakaret Takibat İcrasının Devre sonuna 

bırakılınasına 2 . VII . 1956 ta-
Reisicumhura haka
ı·et etmek 
Tahkir etmek 

rihinde karar verilmiştir. 

(K. : 2008) 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 2 . VII . 1956 ta
rihinde karar vrrilıniştir. 

(K. : 2014) 
Belediye vazifelerin- Takibat İcrasının Devre sonuna 
de suiistimalde bu· bırakılınasına 2 . VII . 1951) ta-
lunmak 

Tahkir etmek 

Tahkir etmek 

Hakaret e tm ek 

l'ihinde karar verilmiştir. 

(K. : 2015) 
'l'1akibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 17 . IV . 1957 ta
rihinde karar verilmiştir. 

(K. : 2069) 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 8 . II . 1957 ta
rihinde karar verilmiştir. 

(K. : 2052 ) 
Takibat İcrasının Devre sohuna 
bırakılınasına 8 . II . 1957 ta
rihinde karar vrıilmiştir. 

(IC. : 2053) 
Malzeme ve tesel- Takibat icrasınm Devre sonuna 
li.imünde ve sair iş- bırakılınasına 8 . II . 1957 ta
lerde usulsüz harP- rihinde karar verilmiştir. 
ket etmek (K. : 2054) 
Vazifeyi ihmal ve 'rakibat İcrasının Devre sonuna 
suiistimalele hulmı- bırakılınasına 4 . II . 1957 ta-
mak 

Vazifeyi suiistimal 
ve ihmalele bulun
mak 

rihinde karar verilmiştir. 

(K. : 2041) 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasına 8 . II . 1 !157 ta
rihinde karar verilmiştir. 
(K. : 2055) 



:~ ;'-1:05 İstanbııl 
:U.J.Of5 !stanhnl 

:3 j-to6 Konya 

8/ -!-07 Konya 
:{/ 407 Si iri! 
8j..J.07 tstanhul 

8j ..J.08 Zonf!'nldak 

ı (i(']'i ~('ll<' ıl 

Ziya 1\iiktül'k 
SPy Ei Oöp:rıı 

.Ahnırt Knyuııc·n 

.\lekki Keskin 
~uat Bedlik 
~ryfi (l Ög<>ıı 

ff;:ıkkı mı nh· ı 
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helediyeyi ızr;:ıı' rt- bırakılmasına 8 . Jl . 19:17 1ıı -

ııırlüf'n rihinde karar vrı·ilmiştiı·. 
( K. : 2056) 

Belecliyt> Yapı w '.Pakibat İcrasının l>rvı·e sonuıııt 

Yollar Kamunma YC hu·akılmasına fl . ll . 1 Wi7 tn 
i mar plan ma aykn·L 
hılJ'('ket etmek 

dhinde karaı· verilmiştiı· 
(K. ; 2057) 

V azifesini i h m ;:ı 1 rt- 'rakibat iernsmııı !)('\'ı·<> sonun n 
ınrk hıeakılınasma 4 . fT . IH57 tn 

rihinde kaı·nı· Yrı·ilmiştir. 
(K. : 2042) 

Kaııumnı7. ve usul- 'rakibat i<>ı·nsınııı l>Hı·(' sonuna 
si'ıt~ s:ıı·fiyat y:ıpıııak hıı·alnlmasına 4 . U . 1957 t:ı -

ı\femuriyet vnzifesi 
ııi ihmal ve suiisti
ımtl elmrk 

İÇTİMA 3 

l'ihindc ka ı·a r Yerilmiııtir . 

(K. : 2043) 

•ra ki bat i c nı sının Den·e soınuw 
hn·akılınasııuı 8 . ll . l9fi7 t:ı. 

r·ihin<le kaı·nı· vrl'ilıııiş1ir·. 

( J\. : 20..J.4 ) 

Üçüncü İçtima içinde teşrii masuniyetlerinin kaldırılması bahis mevzuu olan zatlar haklanda 
tatbik olunan muameleler aşağıda gösterilmiş';ir. 

:1 / 41 ..J. Burdm 1 1 ÜsPyi ıı ('iım•ıı 

:vı ı f1 E ı·z mn m gsa1 Tımeel 

~/..J-1 fı Knrs 8m·ı Atalny 

3/ -1:17 Kaes 'l'nrgui Oiile 

Caod('(lr eşhas vf' 'Pakibat icl'asının Devre sonuıııı 
e~ynııııı rmniyetiıır bırakılınasına 8 . ll . 19!>7 1n-

1 Ph li kr vereeek taı·z- dhinde karaı· vrl'ilnıişt i ı· . 

ıla otomobil ioare (K. : 204fi) 
Pt nwk 
Yaz i fe PSnıısında nı e- 'rakibat İcrasının Dt'Vl'f' soııuııa 

ııını·n fuıkıırrt rt- bıralulmasına 6 . Il . 1957 1u -
Illi' k 

Haluırr1 rtmrk 

Biiyiik 1\Jillf't Mceli

siniıı, Hükümetin w 
.Acll iyenin milneYi 
şahsiyet ini t~hkir 

ctmrk 

ı·ihincle ka ı· ar verilmişti ı. 

(K. ; 2046) 

'rakibat icı·asının Devı·e somuuı 
lnı·akıl masına. 6 . n . 19fi7 tn
l'ihincle karar veı·ilıııiştir . 

(K. ; 2047) 
'l'akilıat icrHSllllll DrVJ'(' SOllllllH 

bırakılınasına 17 . rv . 1957 ta

r-ihinde karar wrilmiştir . 
(K. ; 2068) 



:1 j J2(i Kast mııomı 

!l/ H7 Ui.vııı·h;ıkıı· 

:ı ;..ı:17 Balıkesiı· 

V-4-8~ Burrlnr 
;jjJ38 Kocaeli 

:~j-t::JR 'I'okad 

:3/-lfifl Bne<lur 

!1/460 ::'lialat~·ıı 

::ıj464 Bursa 

3/'*65 Buı-ı;a 

!l/ 46!5 'I'okarl 

3/472 Kars 
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üsııuın A lüıi ı·oğln 

Clıyıısettin l<~nıt·e 

Ziyıı 'l'eı·ınrıı 

~J usta f<ı l~kin<·i 

r'et hi Ç)clikbıış 

Turan Giineş 
Ilasan Kangoal 

l"rthi Çrlikhıır;ı 

:\fpJmıC't 7.Pid 'J'uhınn.'· 

llmıhinı Öktem 

İbrahim Öktrııı 
Hnsan Kmıgnl 

'J'urgıı1 Cliilc 

Tn h kir !'tmek 

Öli.iıııe sehehiy<.'t ver-

me k 

Xeşı'f't 1ıııkııı•pt et
nı<>k 

Ffnkııı·d ı>tınek 

'1\ılöbat iel'a;;ıııın Dı•vı·r soııumı 

lm·akılınasına 6 . II . 19!)7 ta
rihinde kara ı· YHil ıniştiı' . 

(K. : 2048) 
'J'a.kibat icrasının J)eyı·e soıınnn 

bırakılmasınr~ 6 . II . 19fl7 ta· 
ıihinde karar verilmiştir. 
(K. : 2049 ) 
'I'akibat İcrasının Devı·e sonuııı.ı 

lmakı-lmasına 6 . li . 19!'57 ta -
ı·ihinde kara ı· Y(lı•ilınişth. 

(K. : 2050) 
'I'akibat icraamııı Drvı·(l soınııaı 

bıralulmasına 6 . II . 19!57 ta
ı·ihind(l karar ''rrilmişt.ir. 

(K. : 2051) 
Ruhı:ıatsıı 

1ıışınıflk 

tnlııııH·a Takibat icrasının ne,·ı·e soııuııa 

hıı·a kılınasma 1 ı . II . 1 9!'57 ta-

6761 sayı lı Kaııuıı 

hükümlerine muha
lif hnrt~k(>1 rtnı<.'k 

676 ı sayılı Kaıınıı 

hii.küınlt~riııe ınuha

IH hııı•(>k<'ttf' hıılun-

mak 
fi761 sayılı Kaının 

hi.i.küınleriıH' muha
lif harek<>t etnı<>k 

Kavleıı Vf' tiil(>ıı ta
aı·ruz ve hcılmrctte 

lmhmıMık 

6761 sayılı Kanuıı 

hüküınlerin<' mu ha
lif har(>kE't rtnwk 

l'ihinclt~ karar Yerilıniştiı . 

(K. : 2058 ) 

·rakihat i<.'rasmııı Dene soıınruı 
hıı·akılınasın:ı ı ı . n . ı 937 t:ı 

rihindc kal' Hı' vrıil nıiştiı'. 

(K . : 2059 ) 
'fnkibat icnısınııı Devı·(' soııuıı~ı 

hıl':ıkılnıasına 1:3 . ll . 195"( ta 
l'i.hindc luırar vt'rilnıi15tiı:. 

(K. : 2060) 

'T'aldbat İ<.'ı·asıınıı Devı·{' soı.tma 

lmakılınasına ı;:ı . Tl . 19!)7 tıı

l'ihindt~ kaı·a r vedlıniştiı-. 

(K. : 2061) 

Takibat icrasınııı Devı-e sonuna 
bırakılınasma ı 3 . II . 1957 tn
tihinde kııı·ıı r nrilmiştir. 

(K. : 2062) 
Takibat icrasımn Devre soıınua 
bırakılınasına 13 . II . 1957 tn
rihindC' karaı· vt>rilmiştir. 

(K. : 2063) 
6761 sayılı Kanuna Takibat icrasının Devre sonuna 
muhalif har<.'kette bırakılınasına 13 . II . 1957 tıı-

bulunmak 

Hükümetin ınanevi 

şahsiyetini tahkir 

etmek 

l'ihiı1de karar· verilmiştir. 

(K. : 2064) 
T.akibai icrasımn Devı·e soı.1.ma 
bırakılnıasına 12 . VI . 1957 ta-
rihinde karar Yerilnıiştir. 

(K. : 2081) 



3/479 Burdur 
3/479 Kocaeli 
3/479 Çanakkale 

3/480 Burdur 
3/480 Manisa 

3/ 481 Bursa 
3/481 Bursa 
3/481 Kocaeli 

3/482 Kocaeli 
3/482 Bursa 
3/482 Bursa 

3/488 Kırşehir 

3/494 Diyarbakır 

3/501 Buı-sa 

3/528 Kırşehir 

3/530 Çanakkale 

3/534 Konya 
3/534 Siird 
3 534 İstanbul 

3/535 Malatya 

3/540 Sinob 

Fethi Çelikbaş 
Turan Güneş 
Safaeddin Karanakçı 

• 
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6761 sayılı Kanuna 
aykırı harekette bu
lunmak 

Takibat icraş;ımn Devre sonuna 
bırakılınasına 12 . VI . J9fi7 ta
r·ihinde karar verilmiştir. 

(K. : 2079) 
Fethi Çelikbaş 6761 sayılı Kanuna Takibat İcrasının Devre sonuna 
Yunus Muammer Ala- muhalif harekette bırakılınasına 12 . VI. 1957 ta-
kant bulunmak l'ihinde karar· verilmiştiı·. 

(K. : 2078) 
lbrahim Öktem 
Raif Aybar 
Ekrem Alican 

Ekrem Alican 
Raif Aybar 
İbrahim Ökteın 

Ahmet Bilgin 

6761 sayılı Kanuna Takibat İcrasının Devı·e sor.una 
muhalif harekette bırakılınasına 12 . VI . 1957 ta-
bulunmak ı'ihincle karar verilmiştir . 

(K. : 2077) 
6761 sayılı Kanuna Takibat İcrasının Devre :sonuna 
muhalif hdrekette bırakılınasına 12 . vı . j 957 ta-
bulunmak rihincle karar verilmiştir . 

(K. : 2074) 
Vazifesini ihmal ct- Taldbat İcrasının Devre sonuna 
ınek bırakılınasına 12 . VI . 1957 ta -

rihinde karar ver-ilmiştk 
(K. : 2080) 

Mchımecl Hüsrev Ünal Kanuna aykırı ha 
ı·ekette bulunmak 

'l'akibat İcrasının Devre ::ıonumı 

bırakılınasma 12 . VI 1957 ta -

tbrahim Öktem 

Osman Bölükbaşı 

:;:;afaeddin Karanak<ıı 

ı\Iekki Kesldn 
Suat Eeclük 
Seyfi Gögen 

Mehmet Kartal 

Nuri Sertoğlu 

6761 sayılı Kanuna 
muhalif fiil ve ha
rekette bulunmak 

rihinde lmı·ar verilmiştir . 

(K. : 2076) 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bnakılmasına 12 . VI . 1957 ta 
rihinde karar verilmişti i •. 

(K : 2075) 
Türkiye Büyük Mil- Teşrii masuniyetinin kaldırıl

Jet Meclisine alenen masına 24 . VI . 1957 tarihinrle 
tahkir ve tezyif et- karaı· Y<>rilmiştiı·. 

me k 
Suçlular hakkındaki 
kararı hıfzettil·m e k 

Muhtacolmıyan şa-

hıslara sosyal yar
dım tertibinden pa -
ı·a veı·mek 

XI nci Devrede mebns sec:ilme
diğinclen Hükümete iacll" edil 
miştiı·. 

Xl nd Devrede mcbus sec:ilml'
diğinden Hükümete ian(' edil
miştir. 

XI nci Devrede 3/ 84 ntunara ih' 
encümenc verilmiştir. 

XI nci Devrede mebus scc:ilnw
cliğinclen HükümC'tC' iaclr Pdil
miştiı· . 

6732 sayılı Kanuna XT nci Devrede '3/7 numara il<' 
muhalif hareket et- enri.imene verilmiştir. 
me k 
Lisanen tecavüzele X ı nci Devrede mc b us seçilme
bulunr:nak ve haka- diğindcn HükümetC' iade edil-
ret etmek miştir. 



3/ 541 Tokad Hasan Kangal 

3/ 542 Tokad Hasan Kangal 

3/ 543 Burdur Fethi Çelikbaş 

3/ 544 Bursa İbrahim Öktem 

3/ 547 Tokad Hasan Kangal 

• 
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6761 sayılı Kanuna 
muhalif hareket et
mek 
6761 sayılı Kanuna 
muhalif hareket et
mek 
6761 sayılı Kanuna 
muhalif hareket et-
ın ek 

XI nci Devreele mebus seçilme
cliğinden Hükümete iade edi'}. 
miştir. 

XI nci Devrede mebus seçilme
diğinden Hükümete iade edil
miştir. 

XI nci Devrede 3/ 3 numara ile 
encümene verilmiştiı · . 

6761 sayılı Kanuna Xl nci Devrede mebus seçilme
muhalif hareket et- diğinden Hükümete iade edil-
mek miştir. 

6732 sayılı Kanuna XI nci Devrede mebus seçilme
muhalif hareket et- diğinden Hükümete iade edil -
mek miştir . 

' 



13. Mebuslar tarafından Meclis dışında ila olunan vazifeler 

(Bu bölümün fihristi) 

• 
T. B. M. M. Dış münasebetleri 

Ahdi münasebetler 

· 1 - :'\. \ '1'0 ııu' ıniPkı•tiPı·i Padaıııcııtolııı · Bidiği Türk Grupu · 
Beynelmilel teşekküllerle il.gili gruplar 

l l - Pal'lfrmentolarııı·ası Htirıiği Tii.ı·k Clı·upu 

ı rı - AVt'Uj)H P:ırlaınr.ntoıaı· Birliği Türk n nıpu 
lY - Parlanwntolaı·arıu.;ı 'l'uı·iımı Birliği '1'\iı·k (lnıpn 

Dostluk Grupları 

~ 

\ ' - ' ı 'iil'k- l ııgiliz Pııl'laıııento l>ostluk fll'nııu 
\'1 - ' l ' i.iı·k - Anwı'ikıın Parlaııwııto Dostluk (hupu 

Yil - 'l'üı•k - f·'nınsıır. Padanwııto l>mıtluk Oruptı 

\ " l l l - ' l 'iiı·k - Oı·tıı - Doğu Parlaınrntoları J)oshık (lnıpu 

IX - 'l'üı·k - !talyan Pal'l5Jm<'nto Dosth.ıh flı ·uııu 
X - 'l'üı·k - Altıımı Parlamf'ntolaı·arası Dostink (lnıpn 

X ı - D ıli ııwml<:'kf'tlcı·r gidrn hryctı<'ı· 
A ) ..-\ , · ı·up:ı Komıryi !stişııı·i Asa ın hl r sinr ,~tinı k rdı'cek lıryc t 

( .. 
İÇTİMA F 

İÇTİMA 1 ·~ f...,. 

İÇTİMA 2 ~ >;; 
,. ~.., 

• 

...... 
.... 
~ 

•. . ' 
İQTİMA 3 

.. 1 . .,. !;._~~'.' 
\ 1 >· . , .. j.,.. . 

B) Irak ·a girlen heyet '~ 
. ,. ... ,;. 

(' ) İtalya'yı ziyarete gidecek hr,rt't -·· /i 

D) lran'a giden heyet .... .. ( ~ ·~· 

H) X\ TO ~'Iemleketlcı·i Paı·JAınrntolar Biı· 1 iP· i ~· • or 
";., 
.!''tı.. .. ::- ... ·" ': 

• # ' 

İÇTİMA 1 . ' . J ~ • 
1ÇT1MA 2 ~ 

~ 

!ÇTİMA -: 3 ~ ~ "\ 

F ) Parlfımento]ararası Birliği Türk Orupu .... , ... 1 , 
, .• i~ 
ı. 

Saytı 

8B4 

838 
849 
851 

857 
857 
857 
859 
H6:1 
865 
868 
868 

868 

868 

868 

869 

Hlifl 
R69 

.. 870 
H70 

870 

870 

870 

87] 
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!ÇTİMA F 

İÇTİMA 1 

iÇTİMA : 2 

iÇTtMA : 3 

0) Avrnpa Paı·lfimcntolar Biı,liği Tiirk <lrnpıı 
ü) ParH\.mentolarnrusı 'l'mizın Birliği 'I'iirk Unıpn 

İÇTİMA 2 

İÇTİMA 3 

XII _ ~\nupa Konseyi ;4üıti1sii il<' Br,, · ıırlıııiırl '1\·~rlkküllrr w J>o~tııık gmplarıııa nit 

~ıı.yfn. 

871 

871 

871 

871 

871 
871 

871 

872 

:ıizaınııaıneleı- 87~ 
, \ ) Anupa Koıuı<:'yi stn1üsü ( 1\aııuıı So : ."ı-1-flG) 87~ 
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n ) \'ınunıi Heyet nü:aınnamrRi 88b 
h ) J(onsey Da hill :'1/izanınaıneRi S90 
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Ah di Münasebetler: 

NATO Memleketleri Parlamentolar Birliği Türk Grupu 

lÇTtMA : F VE 1 

lDARE HEYETl 

Faıhri Reis Refiık iKora.ltan İçe~ 

Reis 'l'·evfiik İleri 'Saım sun 
UmU!illi K:ttip Öme•r M·n.rt 1.K:ay·sed 
A~a S~dat IBa ran Ço.rum 

» Ali Çobanoğlu Den'i:zli 
» ·MeiJıırnet Aldemir İzmi r 

N o 11 H azir·anı 1954 tarihinde teşekkül eden ilk NATO Grupu. 

tÇTlMA : 2 

• 
NATO Memleketleri Parlamentolar Birliği Türk Grupu (*) 

İDARE HEYETl 

Fıa:hri Rem ıRefiJk Kiorali:la·n •İçe~ 
Re is Tevfik lıleri ı Samsun 
Umumi iKatip Öm·er Mart Kays·e'I'i 
Aza 

» 
» 

Rıza Çerçel 
Seyfi Kurtbek 
Esıat Budakoğ.lu 

Aıhm~ IK'ocabıyıkoğlu 

Sedaıt B:n'lan Çornm 
ALi Çoba noğ•lu 'Denizli 
Mehımet Aldemir İ•zmir 

MJ::on iK. 
An!lml"aı 

•Balıkesir 

'Ba1ı:kesir 

AZALAR 

Hıaım<11 Boıdbağ 

Füruz•an 'I\ekH 
N azlı Tlrubar 
Fiıkri Apayıdm 

Gıir~sun 

İst an! bul 
!İst anıbul 
Kiay·seri 

(*) !{anada NATO Parlamentolararası Grupu Reisinin 11 II aziram 1954 tarihU yazısı üzerine te
şekkii.l etmiştir. 
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Haluk Timuııta§ Ba!hıkesir th·san Şerif Özıgen Kut'ahya 
İihsan Gül~z Bolu Osman Kavra,Jmğlu Rize 
MıeiJımelt Özlbey rBurdur İsmıat Uslu Seyhan 
Nureddin Fua;d Alpik::ıı'ltarl Çanakkrulıe Muzaffer Harunıoğlıu T·rrebzon 
t:hswn ıK:ar.asiıoğlu Çanakkale 1smaİ'l Şener Traıbwn 

Cem.'a'l Köprülü Edirne Feridun Ergin Uı':lla 

Rıfkı Salilm Bur(}aık Erzurum Saiım Önhon Urfa 
Eıkrem Cena;ni Gazi~nteıb Hlfucim Yılmaz Uşak 

Ali Ocak Gaziant·eb Salb:iıh Durah ,. Zonguldaık 

Cevdet San Gaziantelb 

NATO Memleketleri Parlame ntolar Birliği Türk Grupu (*) 

(*) Kanada NATO Parlamentdlaı·araS?. Grııpıı Reisinin 11 Hazimn 1954 tarihli yazısı üzerine te
şekkül etmiştir. 

İDARE HEYETİ (*) 
..~. -"·~ 

L~; 

Faihri Rieis Refi!k I{;oraltan l~e·t 
Re is ıSey:fi ıKuetbek Anlkara. 
Umumi Katip Füruzrun Tıekil İstanbul 
·Muhasip Harndi Bozbağ ıGiresun 

Veznedaı· Ahım et K oc,a:bıyıı'k:oğlu Balıkesir 

A'za İhsan Güleız Bolu 
» Seclıa't Ba l'lan Çorum 
» Ali Çolbanoglu D enizli 
» Ali Ocalk ıGa:ıiıantıe<b 

» Piaim Önhon Urfa 

AZALAR \ 
Rıza Çerç·el Afyon K Fikri Apayıdın :roayseri 
Esrut Budalcoğhı fBahkesir Ömer ~M·a~t Kayseri 

Haluk Ti!muı"ta.ş Balıkesir İhsan Şerif ÖZgen Kütahya 

Mehmet ÖıJbey 
~;-_-

1Burdur Osman Kavralwğlu Rize 

:tılısan il\;a·ras'ioğlu Çanal~kal(' T·ev:fiık İleri Samsun 

OemıaJl ıKöprülü Eıdirne İısm•eıt Uslu Seyhan 

Rıfkı Salıim Burçak Erzurum ·Muzaf±ier Hraı'tmoğlu Trabzon 

E:krem Genani Ga·zianrt-eib !smail ŞeneT Trabzon 

Cevdet San 
.... 

Gazi.anteıb Feridun E rgin Urfa 

N azlı Tlrubaır İstanbul Hacim Yı1ınaz UşaJk 

Mehmet Aldemir İzıni~ ~a bih Dura.lı 
1 

Zonıgu1dalk 

(':' ) 16 . V . 1956 ta.ı·ihlıi Uın1ııni H eye-t toplaı hsıncla seçilmiştir. 
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NATO Memleketleri Parlamentolar Birliği Türk Grupu ( '"' ) 

(fl) l{anadcı NATO Parl6mıentolrırrmısı Urupıı Re-isinitı 11 Ha.ziran 1.954 tarihli yazısı iiZPI'i1iH 

trışekkiil P.tmi§fir . 

- J IICi içfi11W SMifSi SOI!IIIIrfctki durum 

, .; _ • 'N .t f " •• - f 

İDARE HEYET! (*) 

Faln·i Rf' is : H.di'k Koraltan l«ei 
R~is : Seyfi KuıibC'k .\.ıtkanı 

ı·ınuıni l{~,tip : l''Üruzan 'l'ekil Istanbul 
.Y[uhasip 

Rıza (,'erı;el 

Zühtü Uray 
l~sat Budakoğlu 

Haluk Tinıurtaı:ı 

~'Lehnıet Özbey 
lhsan Kat'asioğln 
1\ Pınal 'I' e ı·zioğlu 
Ali Çobanoğlu 
( ' ~>ıJıal Köprüiii 
Rıfkı Salim Bm(:ak 
Balıadıı· Dülger 
Ekrcnı C'enani 
f'evdet ,'aıı 

Veznf'fla ı· 
Aza 

» 

» 

» 

» 

Zühtü Hilmi YPiilw~e 
\azlı Tlabaı· 

'.'\izanıettin Ali sa,· 
)f ehmet Aldemi ı· 
Fikl'i A pıı,v(1ııı 

: H aındi Bozbağ niresuu 
: .\lııneL Kocabıyıko:}:lıı Balıkesir 

: İhsaı1 Güıh'Z Bolu 
: Sedaıt Baran ('oı'Uın 

:Ali Çobanoğlu DC>nizli 
:Ali Ocak Uazia ntf'b 
: SRim Önhoıı lY i' lO. 

Afy"ua K. 
Aydııı 

Halıkeısiı· 

Balıkesiı

Bu]'(1uı· 

<,:aııakkal<• 

{)orum 
Denizli 
ı•;dit'll(' 

Erzunıııı 

~;ezuruuı 

Hazian te lı 
Oaziantı>lı 

fspaı·tıı 
j:;tanbul 

İs ta ıı In ıl 
1 zıni ı· 
lü1.1'S<'ı-i 

AZALAR 

Önıt>t' .\lat'L 

İhsan Şerif Özgf'n 
;'~;"iivit Yetkin 
.Yfulılis 'l'üınay 

Osman Kavrakoğlu 
'I' evfik tl eri 
tsıııet Ushı 
~uri Sertoğlu 

.H uza ffcl' TT a ı·ıuıoğ·ln 
isınail Şew.> ı· 

l•'!'t hi Ülkü 
f<'Hidun Etgi ı ı 
~ainı Öııhoıı 
1 [ilciııı Yılmaz 

Üıııcr ri6tCi Eı·zuı·uıııhwi:Un 
~abi lı Dtualı 

!•;dibe Sayar 
\'usı·(•t Kiı·iş<·ioğln 

(*") Ui. r. I.Q.')(ı tarihli Cmıoni Hr!JI.{ fopfruıtwllrfll Sl' ('ilnıi.~tir. 

. .. ...... 

Kayseı·i 

Kütahya 
..\Ialaty·ı 

~[anisa 

H-ize 
:-laınsuıı 

Seyhan 
~in oh 
'rrabzoıı 

rr ı·a bzoıı 
'T'uıır·eli 

l ~I' i' H 

Lf ı·fıı 

U~ak 
Yozgad 
;l;onguldak 
Zonguldak 
;l;ong·ulchık 

• 
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İÇTİMA : 3 

• 

NATO Memleketleri Parlamentolar Birliği Türk Grupu 

İDARE HEYET! 

Fa lı ri' RP is .Refik Koraltan i<: el 
Re is 8l',Vfi .Kuıi:hek .Ankanı 

l'mumi Kfıtip Fi.iru;~,an 'l'ekil Istanbul 

Rıza Çerçel 
lsnıet Olguç 
\'e emi !na n<} 
Kenan Akmanlar 
:-.Jail Geveci 
Ziihtü Uray 
!!;sat Budakoğlu 
M. Haluk Timurta~ 
Hüseyin Çibıen 
Uehınet Özbey 
l luıan Karasioğlu 
KcıııiU Terzioğlu 
,\ li Çobanoğlu 

( 'eıııal Köpri.i.li.i. 
Rı fkı 8alim Bur<:ak 
Hahadır Dülger 
Hııa 'l'opcuoğlu 

!~!nem Cenan1 
< 'cvdet San 
~ali'ihattin Ünlii 

Hü~ti.i Çetin 

:\Iuhasip 
\rcznedaı· 

Aza 
» 
» 
» 
» 

Yalmp Çukurova 
Zülıti.i Hilmi Velibeşr 
.\'i zamettin Ali ~av 
X azlı 'I'labıı ı· 

:i\.f t>hmf>t .A ldrnıil' 

S edat Baran <.'onını 
: .\hmet Koea bı~-ı kviH 11 Balıkesi ı· 

.\.hmet Tokuı; .\ntalya 
ltısan Uülez H olu 

-Ali Ocak U aziatı hı b 
I Iaındi Bozbağ OireMnı 

!~dibe 8aral' Zoııgultlak 

AZALAR 

.Afyoıı K. 
Aınasy· 

Ankaı·a 

Antalya 
.Aydııı 

.Ay dm 
f3a1ıkesiı· 

Balıkesi ı· 

Burchıı· 

Rm·Lluı· 

('anak kal<' 
('nı·uııı 

1 >enizli 
Edirıı(' 

l·:ı·zunını 

r•;rzuruııı 

ı~ l' ı Lll'lilll 

(laziaııtclı 

flııziantelı 

C:aziant<•lı 

ı \:t' ı 
1 (:t' ı 
İsparta 

t-ıtanbul 
tsüııılıul 

t z ıııi.ı· 

Fikri .Apay<.lm 

Öme ı· ~fa 1'1 
.Ali Galib Buhik 
Hüleyman Sürm·i Xasnlıvğlu 
lhsan Şerif ÖzgPn 
~üvit Yetkin 

.\fuhlis 'l'üına~· 

Ahmet Kadoğlu 
:\Iahnıut Karaküçük 
Osman Kavı·aknğln 
'l'e~fik İlcı·i 
Hfı eli 1; zt> ı· 
1 sm et U.' lU 
.~nri ~ertoğlu 

)!uzaffer Han.uıoğhı 

tsmail Şener 
l•'ethi Ülkii 

l•'eridun Eı·ı.ı;iıı 

~aim Öııhon 
Yusuf .Aysal 

O dı mı Den g-iz 
Hiieinı Yılmaz 

.\lahımıt Ataınan 

Ümeı· Li\.tfi Erzunıınhıoğlıı 

Xusrd Kil'i~eioğln 

Kaysel'i 
Kayseı·i 

Kütahya 
Kütahya 
Kütahy<ı 

:\lıılatya 

:\[anisa 
:\La ra ş 
:\far aş 

Rize 
~aıusnn 

~amsun 

~~·yhan 

Siııoh 

'Prabzon 
'l'rahzoıı 

'l'unceli 
l rrfa 

Prfa 
U~ak 
rfjak 
r~ak 
YıJZgad 

Yozgad 

7-ongulaıık 



• 

Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltaıı 

Kemal Özçoban 
Saip Özer 
Halis ÖztüTk 

1 

~inıet Sümer 
Harnit Koray 
Muhlis Ete 

• 
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BJıjYNELMİLEL TEŞEKKÜJJ LERLl<:; İLGİLİ GRUPLAR 

II 

Parlamentolararası Birliği Türk Gnıpu 

Re is 
Reisv~ili 

Umumi Katip 
M uhaselheci 
Aza 
» 

» 

» 
» 
Murakıp 

» 

, 

tÇTİMA : F . 

: Ciıhad Baban 
: I-Ia~fık Şaman 
: N ur.iye Pınar 
: Ahmet Tdkuş 
: Kasım Küfrevi 
: M. Şevki Yazınan 

: Cevdet San 
: Tahsin İnanç 
: Muhit Tümerkan 
: Murad Ali Ülgeıı 

Ha1{1kı Gı·dik 

AZALAR 

İzmir 
Bursa 
İzmir 
Antalya 
Ağrı 

Elazığ 

Gazian tP h 
Giresun 
Sin o b 
Afyon K. 
Uşak 

Afyon K. Nihat lyriboz 
Afyon K. Zühtü Uray 
Afyon K. Cevat Ülkü 
Afyon K. Esat Budakoğlu 
Ağrı Halil İmre 
Ağrı )L Haluk Timurtaş 
Amasya Sırrı Yırcalı 

Ankara Sıtkı Yırcalı 

Mümtaz Faik Fenik Ankara Talat Oran 
Zafer Gökçer Ankaı·a Reşat Akşemsettin oğlu 

Seyfi Kurtlıek Ankara Fethi Çelikbaş 
Şeref Kamil M engü Ankara ·Mehmet Özbey 
Talat Vasfi Öz Ankara Raif Aybar 
Kenan Akınanlar Antalya Selim Ragıp Emel} 
Attila Konuk Antalya Muhlis Erdener 
Burhanettin Onat Antalya Agah Erozan 
Ahmet Tekelioğlu Antalya Hulfısi Köymen 

(*) Grup Umumi Heyetin 28 . V . 1954 trtrilıli top7antısında, seçilmiştir. 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesiı· 

Balıkesir 

Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Burdnı· 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 



İbrahim Öktem 
N. Fuad Alpkartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanak<:ı 
thsaıı Karasioğlu 

Tahir Akınaıı 
~1ecit Buınin 

Nedat Baran 
Yakup Gürsel 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsınail Hadımlıoğlu 

Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hameli Sancar 
Yusuf Azizoğlu 
Cemal Köprüiii 
Selahattin Toker 
Rıfkı Salim Burçak 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Dai 
Sanıih !nal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Hameli Bozbağ 
Ali N aci Duyduk 
Hayrettİn Erkmen 
Abdullah !zıneıı 
Doğan Köymen 
Mazhı:ır Şener· 

Adnan 'l'iifekdoğlu 
Zeki Başağa 
!snıail Hakln ·Baykal 
Rabri Özcan Rmı 
flı:ılit Zarbun 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

Şeldp lnal 
ı . l\fithat Kuseyrioğlu 
Şevket Rarıcalı 

Ilüseyin Fırat 
11n·ahiın Gürgen 
Jiiclayet Sinanoğlu 
Mehmet Ünal 
!ı·fan Akım 

Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankıı·ı 

Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 

Edirne 
E]lazığ 

Brzurum 
Eskişehir 

E]skişehir 

Gazian te b 
Gazian te b 
Gazian tc b 
Gazian te b 
Gazian te b 
Gazian te h 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresuıı 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 

Oüıniiş~.ne 

Gi.inıüşal'ıe 

Gümüşane 

Hatay 
Hatay 
HM.ay 
Hata~· 

Hatay 
!çel 
İçel 
İçel 
İçel 
İspaı·ta 
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Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögeıı 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Ali Sav 
F'üruzaıı Tekil 
Xazlı Tlabar 
(. 'cl:il Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Abdullah Aker 
Osman Kapani 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 

Ekrem Hayri Üstündağ 
Basri" Aktaş 
Nazıın Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
1-fuzaffer Ali Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Fikri Apaydın 
Ömer Mart 
Şefik Bakay 
Ekrem Alican 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kazım Meriç 
Hameli Ragıp Atademir 
Rcınzi Birand 
Ziyad Ebüzziya. 
Muhittin Güzelkılm(! 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
1hsmı Şerif Özgen 

' İsmail Hakkı Veral ( 

Yunus 1\fuanııner Alakaııt 
Adnan Karaosmanoğlu 
.:'\afi.z Körez 
Sudi ::\Iıhçioğln 
Ahmet Kadoğh.t 

İsparta 
İsparta 
İatanbul 
!stanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmiı· 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kastanıoıın 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kı:ıyseri 

Kayseri 
KırklaN.'li 

Kocaçli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya. 
Konya. 
Konya 
Konya 
Konya 
Küt.ahyıı 

Kütnhyn 
.\f anisı:ı 
Manisa 
) lanisa 
Manisa 
~{al'afi 



Alıdülkadır l a.lav 
Zeyyat :\laııdaliıwi 

"\"tıri Öz~a.n 
Ak if :-;a l'loğlu 
~\li L1d .ı.\nk;ııı 

H asa H Hayati Ülkiiıı 
:\lelıınct Crmil B <> ngii 
Hüııeyi n ~\gnıı 

Osman Kavı'ltkoğlu 
J.Iehnıet Falu-i }f(' ft' 
Feı ·id 'riizel 
Ha ki grdeıı 

Fcrid ..:\lpiskendf'l' 
İhıımı .Ha<; 
Üıncı · Hııııa r 

~\I ard h, 
:\[uğhı 

.\J nğlıı 

.\fuğla 

.\'iğck 

Siğde 

Ord n 
Rize 
Rize 
H ize 
Samsun 
:-lih·d 
'rekirdağ 

'rokacl 
Tok ad 

1 

840 -
:JJuzaJ'fı · ı· Harunoğlu 

S ciahat tiıı Kaı·ayanız 
gnnulhıh Nutkn 
hmıail ~l'ner 
Yiwıtat'a Heşit ' l' ınakı;ıoğlu 

F'f'thi Ülkii. 
l•'el'idun ..:\ yalp 
}'eridnn l~rgin 

Afphnıet Hatihoğlu 

f' cHll ÖııccJ 
Sainı Önhou 
Aziz Özhay 
Jf uuıffcr 'l'innn 
Dan;ral J.\ kbel 

tÇTİMA : 1. 

Parlamentolararası Birliği Türk Grupu 

Rıza (jel'çel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal Özı;:olıan 
Saip Özer 
Halis Öztürk 
~iınet Sürocr 
Hnmit Kol'ay 

Re is 
Reisvekili 
l'munı.i Kntip 
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Trabzon 
'rrabzon 
Tı ·abwn 

Tı·ahzon 

'r ı·abzoıı 

'l'nıw e I i 
lTl'fı-ı 

l.'l'fa 
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Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelinğin 
Sihat 1yrilınz 

Ziiht ii. Unı;v 

< \•nı t Ülkii 
-ı~sat Huüa lwii;l n 

ll<ıl il J ın ı·r 
_,r. llalfl];: 'J'iıın:~rtıı~ 

Sıl'l'ı YH<·ıı lı 

~ıtkı Yı!'(·alı 

'L'alfıt Onm 
Be!;ini .\kş(•msettiııoğ'lu 

F'ei lıi ('eliklııııs 

~ l t'lıınd Özhr~' 
nail' Aybal' 
~Pliııı TUıgıp 1~111('(~ 

.\ galı 8ı·ouııı 

Hnllısi Köyın€'n 

lbnıhiuı Ökte>nı 
1 T T<'uııd Alpkaıtal 

lkdi Bnüstli.n 
f4afaedclin Karıınakc:ı 
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Tah i 1' Akıııaıı 

)feeit Bumin 
Yaşal' Gümüşel 

Hilın i ('eltil~<:io!rl n 

:4Nla t Ba l'aıı 
, . aknp Gül'sel 
rüıııfı_J ']'('I'Zioğlıı 

naha Akşii 
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~re h ıııE't 1\"a ra sn n 
Osnıan Ongaıı 

.. \. !Taın<li 8a!H'<'t' 
Yusuf Aziıoğhı 
1 hsn ıı Tlfuııit 'l'iğ r·r 1 
( 1 ('nırıl Köpri.ilii 

Rf'ltıbai.tin Tokrı· 

RPYlÜ Yaznıaıı 
l~ıfkı Raliııı Hnı·çıık 
.. -\lıidin Potuoğln 
Kruıftl ' l 'rı·zioğlıı 
Ahc1ii lh ~Hlit• .. \Jik 
Ekı·rııı rrıı:ıııi 
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Rıı mi lı !na 1 
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Antalyıı 

Aydın 

~\ydm 

.\~ra ııı 

Balıkesiı 

Hnlıkesiı· 

lhılıkcsiı· 

nalıkesi.ı· 

Halı l<esi ı· 
Bile<'ik 
Bolu 
Bu rtl nı· 
11uı·dnı· 

Bursa 
Bu ·sa 
n ursa 
11uı·sa 

Bursa 
('·ıııakknlr 

('anakkale 
C'ıınakkale 

('aııakknlc 

(\m kı rı 
Qo ruh 
('. ıl'Ulı 

Qol'llh 
('orum 
Ç\)ı·tını. 

Çorum 
l)pnizli 

[),'niz li 

Denizli 

nenizli 
Dmı iz li 
llenizli 

Diyal'hakır 

Diyaı·ha k n· 
Bdiruc 
Elazığ 

Elazığ 

l'] rzm·nnı 

l~skişchiT 

E~kişehir 

n :ı zicııı t p]ı 
ChıziantPlı 

r.ıızimıtPlı 

Ocızimıtf'h 

Clıızi:ıntrh 
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.Ali Ocak 
CeYdet ~aıı 

Raındi Bozbağ 

.. \li Xaci Duyduk 
Hay ı·cttin Bı-kın en 
Abdullah İzıneıı 
Duğaıı Köymen 
:'llazhaı· Şcncı· 

Adnan 'l'iifrkc-ioğ-lu 

Zeki l~aşağa 

tsıuail Hakkı Baykcıl 
Sa bı·i Öıean An n 

Jlalit Zaı·buıı 
A.. Feyzi Atahan 
"\ li ?lluhsin Brı·E>ketoğlıı 
Şekip İnal 
. \. )litlıat Km;ı~yı·ioğ·ln 

Şt'Vk<>t Sarı('alı 

Hüseyhı Fıı:at 

1bnıhiın Gürgen 
Hhlayet ~inımoğln 
:'lfehıııet Ünal 
İı-fan Al{SU 

Kemal Demiralay 
'1' ah sin To la 
Xecnıi Ateş 

Ali Fuad Cehesoy 
Hadi Hüsmaıı 
~eyfi Gög-eıı 

~\dıımı Mendcl'<'S 
Xa<liı· ~ndi 

1TükeıT<'nı 8aı·ul 

Xiza md ti.n Ali Rav 
F'iiruzaıı Tekil 
Xazlı Tlabar 
C't>lal 'l'i.il'kgelıli 

Fnlıı·ettiıı Plaş 

. \ lJ<hıllah Aker 
Osman Kapani 
~uJ'İ~re Pınar 

1frlınıet Ali Relıük 
1lh mı f4ipahioğln 

l~kreııı HaFi Üstüııclağ 
Basri Aktaş 
Xfızmı Ratnr 

~iileyıııan Çağhır 

Hilmi nnra 

~n li ın l~s<'n 

1fnz:ı f'l't'r' Kıı~ak<':10ğ'ln 

Gazian te b 
Gaziaııteh 

fiiresuu 
Giresuıı 

Giresun 
Giresuıı 

Giresun 
Giresun 
Giresun 
Günıüşall<' 

Güınüşant' 

Giinıiiş~ıı <" 

Giimüşaıw 

Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Ha.tay 
İı;<'l 
İ<':el 
İç<>l 
İçel 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
tstaııbul 
İstanbul 
İstanhul 
İzmir 
İzmir 

İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
K~' st anıonu 
Kastamonu 
K:ıstammm 

Kastamonu 
Kaı;ıtamonn 

Kastanıonu 
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;'[ azifi Şerif Nabel Kastanıonu 1 

Hüseyin Avni Gökti..lrk ~iğdE' 

Ali Mt1zaffer TanÖvE'r Kastamonu Hasan Hayati Ülkün ~iğde 

Fikri Apaydııı Kayseri Mehmet Cemil Bengü Ordu 
Şefik Bakay Kırklareli Hüseyin Agun RizE' 
Ekrem Alican Kocaeli Osman Kavrakoğlu Rize 
~efer Göksel Kocaeli Mehmet Fahri Mete Rize 
Turan Güneş Kocaeli Ferid Tüzel Samsun 
Kazım Meri~ Kocaeli Baki Erden Siird 
Hamdi Ragıp Atademiı· Konya Muhit Tümerkan tlinoh 
Reınzi Birand Konya Pericl Alpiskende" 'I'ekirdağ' 

Ziyad Ebiizziya Konya İhsan Baç 'I'okad 

Muhittin Güzelkıhnc: Konya Ömeı· Sunaı· 'ro ka d 

1-Iekki Keskin Konya Muzaffer Haı1.moğlu 'rrabzon 
~Iuammer Obnz Konya Sami Orberk 'rrabzoıı 

Himmet Ölçmen Konya Selahattin Karayavu11 Trabzoıı 

İhsan ~erif Özgeıı Kiitahya 8mrıı11ah ~utlnı 1'rabzoıı 

tsrnail Hakkı V cı· al Kütahvu t :·mııı i l !)en(' l' Trabzon 
~üvit Yetkin Malatya .\lustafa Reşit •ra l'ak<;ıoğln T~·abzoıı 

Yunus Muammee Alakunt Manisa Fethi Ülkü 1\ mceli 
.\Iuhlis Tümay Manisa ~-,eridun Ayalp Urfa 
Adnan Karaosmanoğlu }fanisa Feridun Ergin Urfa 
)fuzaffer Kurbanvğlu ~fanisa Mehmet Hatiboğln Urfa 
Nafiz Körez Manisa Celal Öncel Urfa 
Sudi Mrhçıoğlu Manisa Saim Önhoıı Urfa 
Ahmet Kadoğlu Maraş Aziz ıÖzbay Urfa 
Abdiilkadir Kalav 11ardin Muzaffer Tiınuı · Urfa 
Zeyyat Mandalinci Muğla Hakkı Gedik U~ak 

~uri Özsan Muğla Danyal Akbel Yozgad 
Aldf Sarıoğlu Muğla Eelibe Sayaı· Zonguldak 
Ali Ulvi Arıkan ~iğd(' 



Hıza ~·cr<;el 

~ıtlo Koraltaıı 

Kemal Özçobaıı 
Kasım Küfrevi 

fla li s Öztürk 
;\T i nı C't 8iiıner 

H~mit Koray 
.\[ulılis Ete 
~1 i.iıntaz Faih ~"'eni k 

Za fC' ı' fiök~C'ı· 

:-4<'V fi Kmthek 
Ta.lfı1 Vıısfi Öı 
AJiyp 'l'C'nıU~İll 
Kenan Akınanla ı · 

Attilfı Konuk 
ı~nt'handtin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
:\ ail Gcvcci 
. ihat Jy!'ibo:ı: 

Zühtö Uı·ny 

( 'evat Ülkü 
l<jsat Budakoğlu 
ı~nver Güı·eli 
Llalil tın r<> 
:-4ını Yı re alı 
:-4ıtkı Yırcalı 

Tıı Int Oran 
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RC'is 
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H. O. ~rlum 
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Sad dt tin E rtur 
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: ~[uzaffer Kuı'bauuğhı 
:\Tuı·ad Ali ÜlgC'n 
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Afyon I< . 
Afyon K . 
Agrı 

Ağ n 
Ağı· ı 

Amasya 

Anka nı 

Ankarıı 

.\nkaı·ıı 

Ankar:ı 

ı\nkar:ı 

Ankara 
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.\.ntalya 
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.\yclııı 
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Bu lıkesir 
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HaJıkt'sir 
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AZALAR 

~usrettiıı Barut 
Reşat Akşeınsettinoğln 

' lhsan Gi.ile:r. . 

Ahmet Hatı 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimeıı 

:\iehnıet Özbey 

Raif Aybar 
~elim Ragıp Bıneı: 

:\Iuhlis Eı·dener 
Agah Erozan 
Hulfısi Köymeıı 

lln·ahim Ökteııı 
Beni Enlistün 

Safaeddin Karanak~ı 
İhsan Karasioğlu 
'l'ahir Akmnn 

Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikı,:ioğln 

· Yaşar Giimüşel 

Sedat Baran 
Mustafa Kemal Riberoğl u 
Yakup Gürsel 

Cevat Köstekçi 
Kemal Terzioğlu 

Baha Akşit 
!smail Hadımhoğln 

("') '!:J Jlay 1s 1.956 tarihli f'ıııımıi lJPytf tnplmıtıs·mcla seçilmiştir. 

Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 

B11rdur 
Burdur 
Burdttl' 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Rnrsa 
Btırsn 

Bursa 
Çımakkal(• 

Çanakkale 
Çanak kal(' 
Çankıı·ı 

Çoruh 
Çoruh 
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Çorum 
Çorum 
Çorum .. 
Çvruııı 

Çorum 
Denizli 
r>eniıli 



Ali Rıza Kal'aca 
_\fehmet. Ka.rasan 

Osman Ongan 
A. Ham di Sancar 
Yusuf Azizoğlu 
lhsan lffimid 'riğı·pl 

flalil 'l'urgut 
Ucnıal Köprillii 
Ümer F'arnk 8ann <; 

Helahattin Toker 
.:\Iehınet Şevki Yazınarı 

Rıfln ~alim Rur<:ak 
::\Iuhtar Başkurt 
Ahidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
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Kemal Zeytinoğlu 
Abdülkadir Atik 
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Hiil<'yman Kurand 
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"\ hdullah İzmcn 
J )oğaıı Köymf'ıı 

.'vfazhae Şenre 
Admın Tüfekrioğlu 

ıcki Başağa 

Jsnıail Hakln Baybıl 
~ahi'İ Özraıı R:ın 

Halit Zaı·hmı 

Übcydullah R<''' cn 
"F'<'vzi Atahıcın 
Ali l\luhsin Hrrrkrtoğhı 
Şrkip İnal 
A. )fithat Kus<'yt'ioğ'ln 
Şevket Rarıcah 

Rüştii ('ctiıı 

Hüseyin Fmıt 
İbr·ahinı Güı'gen 

Mehmet 1\Jutlugil 
Hidayet Sinanoğlu 
tı·fan Aksu 
Kemal Demiralay 
'l'ahsiıı Tola 
Necmi Ateş 

Dı·nizli 

DPnizJ-i 
Dt•nizli 
1 )t'J1izli 
Diyal'ba kır 
Diyarbakıı· 

Di ya dJakıı· 
l~diı·np 

(<}]ft?.lğ' 

I•:J5zığ 

l~lftzığ 

l~:·zunuıı 

1-'Jsldşrhir 

!~ski şehir 

l!:ikişr hi 1' 

f~cıkişehi ı· 

f.<.:skişrhiı· 

( ·hıziantrlı 

( hziantPlı 
Ciazianteh 
Gazian tP lı 
Gazinn te lı 
GwliantPh 
(+aziantrh 
UiT'f'SUII 

Girrsun 
Oiı·csun 

CHı·rsuıı 

(i i re su n. 

ni ı·rsuıı 
GiPesuıı 

(h1mi:işaıır 

(1 ü ın üşwı r 
C:i.lmiişane 

fHinıüşanr 

Hakld\ri 
Hatay 
1Ta1a.v 
JT 1tay 
T-I:ı1ay 

Hatay 

!ı: el 
tı_:el 

1ı;e1 
fr,el 
İçel • 
1sııaı'üt 
bııarta 
!sparta 
!stanbul 
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~\li Fuad Cebrsoy 
Neyfi Gögen 
llıidi Hüsman 
Adnan .\Ienderes 
.\'adir ~adi 
}1 il keneııı Saı·ol 

XizanıE>i.tin Ali. Nıı,· 

F'ü.rnzan 'l'E>kil 
~azlı 'l'laba ı· 
rrıaı 'l'Üı'kgelcli 

ı~' ah ı'e1 tiJı l ı J a~ 

A hdnllah Akeı· 
('ilıad Hrıbaıı 

~\[ uzaffel' Bala h:ııı 
Oı;maıı Kapani 
Nnıiyr Pmıll' 

~[ehııwt Ali Hehük 
tlhaıı ~ipahioğln 

AbifHn 'l'ekön 
FJkı·eın Hayı'i Üstlindağ 
Basri Aktaş 
~1\.zun Batuı· 

Süleyman ('ağlar 

Hilmi Dura 
Halim Fısrn 
)fnzıı ffer Knşıık<:ıoğlıı 

.Vazifi ŞPrif Xahrl 
Ali. 1\fu:~.afl'eı· 'l'"ııöveı· 

F'ikri .A.paydııı 

Öıııeı· :.vfart 
~efik Raka:v 
\"i'ızhet A km 
l~luenı A licmı 
Hrlfinıi Dinı:rr 

Hr fm' Göksrl 
'L'ur:ııı Gi.incş 

Kfizım Meriı: 

Ahflil)'ı·alıınan J<':ıhı1 Ağaoğlu 

.vr usta Fa Ra ğeuH:ı k 
RPnni Birand 

Rıtkı Ralim Burı:.ık 

Ziyacl Ebi:iz?.iya 
Reyhan Gökmenoğ·ln 
:Muhittin Güzelkılm~ 
}fekki Keskin 

MuammH Ohuz 
Himmet Ölçmen 
1hsan Şerif Özgen 
lsmail Hakkı Vel'al. 

Nüvit Yetkin 

İstanbul 
İstanbul 
lstanhul 
i-ıtanlml 
tstaııhııl 
j -;tan bul 
1stanhnl 
1!-.tanlnıl 

istanlnıl 
isıanhı , l 

1 st aıılm ı 
i ..:ın i ı· 
lzıııiı· 

Lmıiı· 

izmiı-
1 :~ ll ı i ı. 
tzıniı · 
Lmıil' 
lzıııi ı· 
hıniı· 

Kı> s hı moını 
KAstaınonn 

Kııstnıııonu 

K:ıst:ımonn 

Kastamonu 
Kastlımonu 

J a:rtanıonn 
Kastamon n 
Kııysni 

Kayseri 
Kıı·klH ı'rli 

Koeı:ıel .ı 

Koraeli 
Koca<' li 
Ko<·aeli 
Kor.arli 
Kocaeli 

Konyn 
r oııya 
Koııya 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütnhya 
Kütahya 
Malatya 



Ynı ı m; )iluııın ınce AlakaP t 
A<lııan Kanıosııııınoğ'lu 

Xal'ir. KÖI'I'Z 

~ndi jJıhçıoğ· ln 

~\luhli:-ı 'l'iinıay 

.. \bııırt Kadoğlu 
~\. lıdiilk:ıdir J(ala\· 

7ıi',D' at ~\Laıulıı li.ııei 

.\"uı·i Üz:,;an . 

Aldi' ~aı·ıoğlu 
Ali FJ,·i Ankıın 
Hiiseyin Avııi Oökhil'k 
_.\hmrt \'tni Kactıoğ:ln 
('ayit Kın·nı·nıcH·ıoğln 

H<H;nn Ha~· ııti Ülkii.n 
:Jfrhıııd ('<'nı il RPngü 
F'azlı l~rteki.ıı 

J[f'nıi!'l Yazwı 

Tlüse:dıı .Aguıı 

Osmaıı Ka nakoğhı 
.\ll'hıııet l·'ahı·i Jlriı' 

Ahıııet }fol'gil 

Ekrrııı Amt 
Alıdnllalı 1~krr 

Prl'id 'l'üzrl 

:\lnstal'a "\k<: alı 

:--ır<lcıt Barı 

Lfttfi Ne1.p;in 
Ahmet 'l'opaloğhl 

tsm\'t 1' slu 

Bald Bl'(lrn 
~('J'YC'I ' ~Oilllllll'1l0ğlu 

}l tm isa 
.\1 aııi~;n 
.'d aııisn 
,\1 an isa 
.\J 11 n ha 

.\lıl1 ' 11fl 

.\[aı·d in 
.\fuğln 

• \f uğ· J n 
}fuğhı 

"\iğfl(' 

~iğcle 

.\"iğd (' 

.\" iğ'dl' 

\'iğdl' 

< ıı·•ln 

Oı ·clu 

Oı·du 

H ize 
H ize 
Hi zP 
Hır.c 

~nın sun 

Naımnın 

~ıınısmı 

~·-·yhaı, 

~ryhan 

~r~-han 

~r~r]wıı 

~eylııııı 

~ii)'(1 

~i no lı 
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1 }l_nhit 'l'i.i me l'ka ıı ~inob 

:)ev ki l~eevit Sivas 
Pel'i.t A lpi~ken<lt•ı· Tekirdağ 

thsını H<ı<: 'l'okad 
"\hnwt Chiı·kaıı 'l'okııd 

Önırr ~uııaı· Tolnıd 

}fuza l'fH H n nınoğlu Tı·a lJ?:on 

~elfıluıttiıı Kaı·a.v:wuz Tı·abzon 

.Eınl'nllıı h .\"utlnı 'l'ı·abzoı · . 
:-;;ı mi Oı·hel'l\: 'L'ı·a bzon 
isınail Şı?JH'l' 'l'rabzoıı 

)Jm;taJ\ı Rı?15i.t. 'L'ııı·a kı;ıoğlu 'l',·abzon 
Bahl'i 'l'urgut .Okay~Eiln '!'unceli 
'f,' pthi Ülkü '!'unceli 
PE>ıidnn .Ayalp Urfıı 

Pı?ritlnn Brgio C'rfa 
J[f'hını?t Hatihnğln U rf o 
f 'elal Öncel Urfa 
~ai nı Önhoıı l"rfa 
Aziz Öz bay rrfa 
Hnr.affer 'L'imur lTı·fcı 

Oı·haıı Dengiz Uşak 

Ha ldu Gec1ik tT ş ak 
Kom:ıl Yöf'ükoğ·lu V mı 
Daııy:ıl .Akhd Yozg:Hl 
TalıH .ı\lpıı~r Yozg·ad 
:\lahıımt Ataman Yozgad 
Xuınıın Km·hmı Yozgad . 
TTüsf',Vİn Balık Zonguldak 
Crnıal Kıpç:ak Zonguldak 
Xusı·et Kirişc·ioğln Zonguldak 
t..:di.IH· 8ayıı1' Zmıg-ulclıık 
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Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal Özçoban 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Haınit Koray 
Muhlis Ete 

Re is 
Reisvekili 
Umumi Kutip 
Muhasip Üye 
Aza 
» 
» 

» ,. 
Mura:kıp 

» 

Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talat Vasfi Öz 
Aliye Coşkun 
Fuad Zincirkıran 
Kenan Akmanlar 
Attila Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

Necati Çelim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat İyriboz 
A. Baki Ökdem 
Ztihtii Uray 
Cevat Ülkü 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 

İDARE HEYETt (•) 

: Hamza Osman Erkan Kocaeli 
: Prof. H. R. Atademir Konya 
: Haluk Timurtaş Br.lıkesir 
: Mazlhar Şener Giresun 
: A!hmet Tokuş Antalya 
: Halil lmre Balıkesie 
: Nazlı Tiabar İstanbul 
: Mıwaffer Kurbanoğlu 
:Ahmed Özel 

Manisıı 

Sivas 
Afyon K. 
Giresun 

: Murad Ali Ülgen 
: Harndi Bozbağ 

AZALAR 

Afyon K. Enver Güreli 
Afyon K. Mücteba Iştın 
Afyon K. Ahmet KaragÜr 
Ağrı Yahya Pelvan 
Ağrı Sırrı Yırcalı 

Ağrı Sıtkı Yırcalı 

Amasya Talat Oran 
Ankara Sait Göker 
Ankara Ekrem Yıldız 
Ankara Nusrettin Barut 
Ankara Reşat Akşemsettinoğlu 

Ankara İhsan Gülez 
Ankara Ahmet Hatı 
Ankara Fethi Çelikbaş 
Antalya Hüseyin Çimen 
Antalya Mehmet Özbey 
Antalya Raif Aybar 
Antalya Selim Ragıp Emec; 

Aydın Muhlis Erdener 

Aydın Müfit Erkuyumen 

Aydın .\gfıh El'ozan 

Ay dm Jlul flsi Köymcıı 

Aydın tbı·ahim Öktem 

Aydın llal fık ~aman 

Aydın l(enaıı Yı lmaz 

Balıkesir ' B aha C'<'ınnl Zağrıı 

Balıkesir Br~di P.niisfiln 

( If>) Tl m um i H eyetin 6 Vi . 1957 tçırihli toplmıttsında .seçilmiştir. 

Balıkesir 

Balıkesir 

Btılıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdm 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bnı·sn 

Bı.ırsa 

Ru rsa 
Bııt'SH 

Buı·sa 

~·ıınakkal<' 



~ıı ı:aeddill J\aranakGL 
lhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 
'!'ahir Akma n 
.\tcri1 Bnmin 
ll i lnıi <;cltikçioğhı 

Y :ışa ı· Clümüşel 
~r<lat Baı·mı 

~tnstafa Krnıal nilwroğohı 

)'akup Gürsel 
( \·Y<It Köl'ıl<'k<:i 

ı· emftl 'I'rrzioğlu 

11aha Akşit 
:\li ('o hanoğlu 
!smail Hadınılıoğhı 
Alı Rıza Kamcıı 

~rdını~'t Km·ası:ııı 

Osman Ongan 
A. Hamdi Sancaı
Yusuf Azizoğlu 
thsan Hamid Tiğrcl 
Halil Turgut 
Cemal Köprüli:i 
Ömer Faruk Sanaı_: 
Selahattin Toker 
11ehmet Şevki Yazman 

Sadık Perinçek 
V eyscl V arol 
Rıfkı Salim Bu eçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
:\-Iuhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
tsrnail Sayın 
Hicri Seezn 
Kemal Zeytinoğlu 
Abdülkadir Atik 
Bkrem Cenani 
İhsan Dal 
Samilı İnal 
Si.i.leyman Kmanel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
,Ali N aci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
'l'ahsin İnan<: 
Abdullah İzmeıı 
Doğan Köymen 
Adnaıı Ti:ifekcioğlu 

Zeki Başağa 

(,'alıakl:aiP 

<.'anakkalı· 

('anak kal<· 
Çanlm·ı 

Çcwuh 
(,'orulı 

('oru h 

(~Ol'U111 

(.'oruııı 

Çonuıı 

Çoruııı 

(.'uru nı 
Denizli 
Deniz! i 
Ornizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbflkı ı· 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Edirne 
Elazığ 

Elazığ 

Elazığ 

Erzincan 
Et'zincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişchiı· 

Eskişel-dr 

Eskişehir 

Gazianteb 
Gazian te b 
Gazian te b 
Geızianteb 

Gazian te b 
Gaziant eb 
Gazian tc h 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresuı, 

Giresun 
Glresmı 

GümüşMw 
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tsrnail Hakkı .Baykal 
Sabri Özcan Sım 
Halit Zarbmı 
Übeydullah Seven 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Şekip İnal 
A. Mithat Kuseyl'ioğlu 
Şevket Sarıcalı 

Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Mehmet Mııtlugil 
Hidayet Sinanoğlu 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
~cemi Ateş 

Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi liüsman 
~aci Kurt 
Adnan Uendeı·es 
Nadir Nadi 
.Mi.i.keneıu Sarol 
Niznınettin Ali SaY 
Hami Soriano 
Zakaı· Tarver 
F'iiruzan Telcil 
Celal 1'ürkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

Abdullah Aker 
N' e bil S adi Altuğ 
Cihad Baban 
~{uzaffer Balabaıı 

ı Tccdet İncekara 
Osman Kapani 
"'Juriye Pınar 
Mehmet Ali Sebül{ 
İlhan Sipahioğhı 

Abidin Tekön 
Behc:et Uz 
nııı:wi Aktaş 

~azım Batur 
Rüleyınan Çağlar 

Hilmi Dma 
Salim :Esen 
Muzaffer Kuşaltc~ıoğlu 

<..fümüşaıw 

Gümüşane 

Gümüşane 

Hakkari 
~atay 
Hatay 

• Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
lçel 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İstanbul 
İstımbul 
tstanbul 
!stanbul 
!stanbul 
tstanbul 
İstanbul 
fstanbul 
İstanbul 
lstıınbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbu1 

İstanbul 
İstanbul 

İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
tzmir 
İzmir 
İz m h 
!zıniı· 

tzmil' 
İzmir 

İzmir 
Kastamonu 
Kastarııonu 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kastanıonu 

Kastamonu 



X ıı zi Ei Şe ı·iJ' X ~ı w 1 
Ali ~\Luza['f('l' 'J'mıiin•r 

Filui Apay<lın 
gınin Dcvt'Hoğlu 

lbrahiıu Kieazoğhı 
Hakkı Kul'nıel 

Ümc r .Jlart • 
~t'fik Rnkny 
:Jl. Ali Ct'ylfııı 

I 1 i'ısnii Y mnaıı 
Xiizht't ~\loıı 

Ekı·ı' ın Alic;:ın 

:-iC'li\.nıi OiıH:er 

Srfrl' Ctökfwl 
1\ll'im Oüııe~ 
Kilzıın }[<'rif: 

< 'rınnl Tüzitn 
\iizlwt rııııt 

8ı1<lrltin Yahnı 

~\ lıclüıTahıııan Fahı ·i Ağ'ar>ğ'ln 

.\[mıtafa Bağrıa<;ı k 
Hrınzi Biı ·ancl 

:-4ıtkı Nalinı Bnn:ıık 

~\beli ('ilingiı· 

Zi:nHl Ehüzziya 
Tiryhaıı C+öknıeııoğln 

:\Iuhit tin (iüzcllol mf: 

Mekki Krskin 
}[uaııınıer Olıuz 

Hinırnct Ölc:ııH'H 
:Jf. Ihiştii. Üzal 
:-4abahattiıı :-4iiıınırz 

,\ ll <:alih Buhik 
. \hııırt İhsaıı Chi.nıoy 
Nülryıııan Sünni. Xasuhoğ'ln 
İlısan Şerit Özgen 
1sımıil Hakkı Yrral 
N"üYit Yetkin 
Ymıns :Jiuaııııner Alakani 
Adnan Karaosmanoğlu 
Xafiz Körcz 
Sudi 11Iıh(:wğlu 
:J{n h !is 'J'iimay 
Ahırıet Ka<loğiu 

Baharitin Enlem 
Ahclülkarlir Kalav 
Reşit K e ınal Timuroğlu 
Zeyyat :Jfanllalinc·i 
• Tul'i Özsaıı 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

1\ n st a ı H on n 
Kas1aıı!Oll.ll 

Kays<' ı i 
Kayseı·i 

J\ Cl)' Sl'l'i 

J\rıys<'t·i 

Kays<'l'i 
Kıı·klıP·eli 

K r l'kl<ıırli 

1\ ıı·lç la n· 1 i 
)\(1('1ll'li 

1\0('(\('li 

Koı·;ırli 

Kııl:!H'li 

Kcı<:a(•li 

h"oeneli. 
Kı)('aPli 

Koı·ııPli 

Kot:ıl\'li 

Koııya 

Koıı)'fl 

Koıı .nı 

f(rırı~' :t 

Koııyıı 

Koııyn 

Koıı~'lt 

f\oıı~r ıı 

Konya 

Konya 
Konya 
Konya 
K,myn 

Kütahya 
Kütahya 
Kütııhya 

·Kütahya 

Kütahya 
Malatya 
:J.fanisa 
Manisa 
-;\f anish 
..\fanisa 
:J[aııifm 

J\Iaraş 

Mardin 
~I arelin 
~fardin 

Muğla 

l\Iuğla 

Muğla 
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))"atık Po~'razoğlu 

Aki f ~anoğlu 
Şrmsi ~\ ğaoğlu 

~dik ('ağlayan 

n ıyosrttiıı J~ıııt·e 

.Ali rJYi Ankaıı 
:-4adc·ttiıı l<;ı·tnı· 

Jliise~·iıı Anıi Uöl\! ii.ı·k 
Ahııı<'l Xnı·i KadTOğlu 

( 'avi1 J\cıvuı·ıııııcıoğlu 

Uasaıı IT:ı.vııti. Ülkiiıı 
Zilmi Üııt't ' 
Bekil' lla.) kal 
.\[elıınrt Crınil Brııgi'ı 

l•'0yzi 1 ıozt rıw 
F'azlı l~ı·tl'kiıı 

:-4ohri tı:ılıakım 
:\lf•nıiş y f\7,1('! 

THiseyin Ag·nıı 

Osnıaıı KaYrakoğlu 

)fchinrl 1<\ıhl'i -:\lt>1P 
Ahııırt .Yforgi.l 
~.:krrnı Aıııt 

~alim ('onoğ· l u 
.Abdullah l ~kl't' 

:J fuhittiıı Özhfrli 
Pericl 'l'i.izrl 
.\fnstafa Ak<:nlı 

Znhit Akdağ 
~rclat Barı 

IJfıtfi ;:;C'zp;iıı 

Ah ııı Pl 'l'opa l oğ·lu 
l snıl't l ' sln 

Nuat Brdük 
Baki Eı·dcn 

Nervrr Nomuneuoğlu 
?lfuhit 'rüııırrkan 
Jl.üıwyin (_)itil 
8rcüııırnt Damalı 

Şevki Ecevit 
Etrııı Erclin~ 

~'l"urcttin Ertüd{ 
KazmL Oskay 
l{ifat öc:ten 
Bahattin Örnckol 
:JL Xnrettin 'rurgay 

)feınfluh Turhan 
llüsryin Yüksel 
Ferid Alpiskencler 
Necmi Arınan 

~[uğla 

.\ l uğ'l:ı 

.\ ht:j 
~\[nı;ı 

.\ [nı-ı 

~iğdr 

:\'iğll<· 

XiğtlP 

Siğdı· 

ı\iğde 

:\iğcl(• 

Si~:dr 

Ord n 
Oı·dn 

Ordu 
O. ·clu 
Oı·tlu 

O:Jıı 

RiZ<' 
[tiz<> 

Wz<' 
l{iz<' 
S .ı ııısıııı 
Na ımnın 
~anı sun 
:-4aıımuıı 

. .;;anı su t1 

Seyhıııı 

Seyhan 
St'~'han 

~<'yhllll 

Seyhan 
;:;r.vlı ıııı 

~iinl 

Niiı'cl 

Sin o lı 
8jnob 
Sivas 
Sivas 
Sh·as 
Sivas 
Sivas 
Sin1s 
Si Yas 
sıvas 

Sivas 
Sivas 
i vas 

'rekirdvğ 

'l'ekirdağ 



Jbı-wıı Ha<: 
~\ hnı<'t Uüı·lum 

()meı· Sumıı· 

8alıı'i Dil<'k 
::Vfu7.a l'fer I Januıoğlu 

;-\ı>liılıattiıı 1\aı·a~'ın· nz 

l·~ııınıllah Xnikn 
Sami Orhcı·k 

Peı·te\' ;-\annr: 

1snıail ~mn· 
:\Justafıı Reşit 'L'aı·nl,<:ıo~ln 

Osııııııı 'l'nı·aıı 

Halıı·i ' l'nrgut. Ok<ıyg· iin 

1•\>ihi Ülkü 
l •'el'iclmı 1\ yalp 
Peı·idnıı l ~ı·giıı 

.\frhııı<'t Hatihoğhı 

l J asan Or·rı 1 

C'rlal Önc·rl 
~aiııı Önhon 

' l'okııd 

' l'okad 

' l 'C'kı-ı<l 

'J'rn hznıı 

'l 'ı·nhzuıı 

' l 'ı·:ıhzıı · ı 

'J'nıhzoıı 

'l'nı.bzoıı 

' l'rnh:wn 

' l'ı·n b ımı 

'1' ı·ıı hzoıı 

'l 'ı·n hzLnı 

' l'nn<·Pii 
' l'llll(•('l' 
l . ı·fa 

Fr·fcı 

t•l'l·n 
( ·d'fı 

LT ı fa 
Fda 
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III 

Aziz Özhay 
.\1 \IZI\ l't'l'l' Ti lll lll ' 

Y u<ıııf . \ ysal 
Orhnıı Oeng-iz 

Hakln U<•<lik 
l i<ıl'iııı Yılmaz 

ITilıııi Durmaz 
:\fııslilı Göı·rııtıı~ 

1 lnıııit Kmül 
1\Pııwl Yiiriikoğln 

Dı-ın.Ynl Akhrl 

Talat Alprı~' 

.\fn lınnıt. A tn mA H 

'\n nı mı .Km· h n ıı 
;-\dwti .Atnmnn 
HiiRr;viıı Hnlık 

1 \•ıııııl Kıp<:ak 

Xusı·t't Kiı·işrioı):lu 

EdihL• ~ıı.nıı · 

Avrupa Parlamentolar Birliğ·i Türk Grupu 

İÇTİMA : F. 

nn i<:t.inıa. ,\' ılı ' iı:i.ı Hlc Unıp. Fııınıni lley!'ti i<:1irıı;ı .' ' flj).lllilllll tır. 

Ue(:eıı Dr\Te i.tlaı·e lıe;n'ii nızifesinc llcvanı ctıni.ştiı· . 

İÇTİMA : 1 

Bn ü:tiııuı ~·ılı j(~inÜP de Unnııııi. Hc~·et toplunınaıınşitl'. 

Ue<:cıı IJ eyı·c sr<:ilcn i.Llarr hryet.i. ynzifrsiıw rlc,·aııı L'inıiı;ıiiı·. 

.. 

f 

Uı·fa 

l·ı ·fa 

l· 'in k 
l·ıwk 

C~ak 

C~ak 
, . H ll ,.il ll 
Yan 
Yan 
Yozg-nd 
Yozırnd 

r ozgıHl 
Yuzg-ıHl 

Zlm~nldıık 

Zmı~uldak 

Zonguld n k 
Z;ıuguldak 

Ztıng:nldrı k 
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tÇTİMA : 2 

Avrupa. Parlamenolar Birliği Türk Grupu 

·. 

Murad Ali Ülgen 
Kasım Küfrevi 
İsınet Olgaç 

Re is 
Reisvekili 
Umumi Katip 
Aza 

» 

» 
» 

Mümtaz Faik Fenik 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

Namık Gedik 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Özbey 
Agah Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Haluk Şamarı 

Bedi Enüsti.in 
Mecit Bumin 
Kemal Terzioğlu 

Ali Çobanoğlu 
Cemal Köprülü 
Rıfkı Salim BurQak 
Sabri Erduman 
Hfuuid Şevket İıH· P 
Rıza Topçuoğlu 

Abielin Potuoğlu 
( 'cvdet San 
Hanıdi Bozbağ 

Haytettin Erkııırıı 
~ [azhaı· i)enrı· 

İDARE HEYETt 

: Bahadır Dülgeı· Erzurum 
: M. Ş. Yazman Elazığ 

: Z. Mandalinci Muğla 

: Feridun Ergin Urfa 
: Tahsin İnanç Giresuı. 
: Adnan Karaosmanoğlu :Manisu 
: Sadık Giz İzmir 

AZALAR 

Afyon K. Adnan TüfekGioğlu 
Ağ n Refik Koraltan 
Amasya Nadir Nadi 
Ankarıı Mükerrem Sarol 
Antalya N azlı Tlabar 
Antalya Cihad Baban 
Antalya Osman Kapani 
Antalya İbl'ahim Kirazoğlu 
Aydın Ömer Mart 
Burdur Remzi Birand 
Burdm Ziyacl Ebüzziya 
Bursa Muamnıer Atakant 
Bursa Muzaffer Kurbanoğlu 
Bursa Muhlis 'l'ümay 
Bursa Abdürrahman Bayar 
('anakkak Cevdet Öztürk 
Çoruh Reşit Kemal Timuroğlu 
Çorımı Nuri Özsan 
Denizli Akif Sarıoğlu 
Edirne Sadettin Ertm 
Er:mruırı Ahmet Kadıoğlu 
l~rzunmı Hüseyin Ülkü 
E"ı'7.U l'L1lll Sedat Ban 
l~rzuı·wıı Salim Ser~e 
PJ~ldşclıi ı· Sinan Trkelioğlu 
Gaziantrh Baki Erden 
Giresu·. Muhit Tümerkaıı 
Giresuıı Hakkı Gcdi 
fliı·rsuı Cemal Kıp~ak 

Giresu . 
tQel 
tstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İ.tmir 
hıniı· 

Kayseri 
Kayseri 
Konya 
Konya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
:\lardiıı 

Mardin 
Ma ı·dirı 

:\<I uğla 
Muğla 

~iNe 
Niğde 

~iğde 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
. 'iircl 
Sin o b 
Uşak 

Zonguldak 

.. 
' ' 



-
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İÇTİMA: 3 

Bu içtiuıa yılında da Grup Uuıumi Heyeti toplan ınamıştır. 

lkin ci içti ma yılında seçilen idare heyeti vazifesine devanı rt ınişti ı. 

IV 

ParH\.mentolararası Turizm Birliği Türk Grupu 

tQTİMA : F. 

Parlamentolararası Turizm Birliği Türk Grupu İdare Heyeti (*) 

Reis Sedaıt !Bar ı Saylhan 
Ekinci Rleis Rıza Çeı·çel .ctlyon K. 
Genel Sekre't\lr İ:sma'İl Şeneı· Trabzon 
'Muha.siıp İ'hsan Gülez Bolu 
Üye Muıhlis Ete Ankara 

» "Enver K·aran Antalya 
,. Sedat Baran Çorum 
» Harndi Bozbağ Giresun 
» lıutfi Kıı·dar lstanbu•l 

Parlamentolararası Turizm Birliği Türk Grupuna dahil mebusla.r 

Saiıp Özer Afyon K. HalUık Şaınan 

Gıazi Yiğitbaşı Afyon K. Bedi Enüstün 
~smet Ol'gaç Amasya 1ihsaıı Karasioğlu 
Mustafa Zeren Amasya Muzaffer Önaıl -
Mulhlis iBayramoğlu Ankara Zihni U ı•aJl 
11alat V•asfi Öz Anıkara Şevki Gürses 
1\'hlmıet T-okuş Antalya Baha Koldıaş ·.~..::: ..... 

A. Baki Ölrdıem Ay<lın THiseyin Ortakcwğlu 
(\'v·aot ÜlıJru Aydın Ali Çdbarroğlu 
Vari<1 Asena !Balıkesir Eyüp Şahin 

.... ~ ... 
~ 

Esat Buclahllğlu IBalJikesir Cemal Köprülıü -- .. ~ .. , 
8nYeı· Güreıli Bahıkesir Mehmet Şeviki Ya:ı:ınaıı 
. \. ı·if Kalıpsız.oğh1 ~ ' 'Balıkesir Saıbri Erduma'n. ·-· ,., 

8ıtkı Yırca:b Balıikesir Hıza Topcuoğlu 

Yümnü Üresin Bilecik Süli0yman Kuranıel 
d' it ha~ Daıyıoğlu Bolu Hayı•et1tin Erkmen -~ 

F'ethi Çel:iıkbaş Buı•dur Adnan Tü.fe·keioğllu 

Mehmelt Öıdbey Burdur Halis 'I'oikilemir :ı -ı:-

(*) TTmwmi Heyetin 18. VI. 1954 tarihli toplmıt1sı1ıda seçiımiştit·. 

Bursa 
()analr!kal-e 
Çanakkale 
Çoruh 
Çoruılı 

Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Diyaribaikır 

Edirne 
Elazığ 

Erzurum 
Erzurum 
Gazianıteıb 

Giresun 
Giresun 
Gümüşane 



Said Bilgiç 
Ziihtü Hilmi V elibeşB 

Ze~d Rıza Soprel 
J1'Lhuzan Tekil 

1\J e•hınet Aldemir 
Pertev Acı.~wt 
C'ihacl Habaıı 

Xerdet 1ncekal'a 
Osıwnı Kapani 
lfnlfık Ökeı1en 

Kamil CHindcş 
llınııhiııı Kirazoğlu 

Şe l'~k :B<tlmy 
Ziyad EhLizziya 

Muaruıuer Oıbu7. 

Halil Özyöriik 
R. Rünıı·i N a '~,u hoğ·Jn 

!sparta 
lı:ıpart·a 

ls tanbul 
İstanbul 

lzınir 
!zmir 
!zmir 

' !zmir 
!zmir 
!zmir 

KwyHeri 
Ka.yseı-i 

Kn~ldareli 

Konya 

Konya 
Konya 
Kürtahya 

8&2 -
:;\Cillli Er.gin 
X a.fiz Köı·ez 
Muxaffer Kurhanoğlu 
M-1ıhlis 'rümay 
Ahmet H(JZdağ 
Zey_vat Maııclcıliııei 

;, ki f ~a !'ı oğlu 
Hilıli l Tzrı· 

Siııaıı ' l 't>kelioğllu 

naıki Eı·clen 

Xuı·i Reı-toğln 

Srn'('l' R-nmuıwuoğln 

Jiulıi! 'l'i.iıneı·kaıı 

VPri(1 .\lpiskrıH1rr 

;\fa h ııınt (1 ol oğ·hı 
Enınıll:-ı '1ı Xutilnı 

l·'cı:iduıı l•:rı.ı:i n 
ITakkı \l(•ılik 

İÇT1MA : 1 

Parlamentolararası Turizm Birliği Türk Grupu 

0Hzj Yiğ·itha~ı 

L<;ıne-t Olg·ac: 
~1 nstafa Zereıı 
~J nhl is Baynımoğlu 
'l'alnt Yn~fi Öz 

İDARE HEYET! (':' ) 

Re is 
1 kinı•i Rei'' 
l - ıııunıi flr krder 
:\lu hasip 

S(•(lat B-an 
Hı;r,u ('el'(:el 
İ sıııail Şener 

1 hsaıı Q ö.lez 
Jl uhlis l~·tr 

EnveJ' Karan 
A. Kalıpsız(•ğhı 

U anı (1i Bozınağ' 

Jf. Tünıel'lGın 
~e(l'a( Banı.n 

l•'erid un Erg'İn 

Seylhan 
~\.fyon K. 

/ Tnı.ıl'ızon 

Bolu 
AııJ{!ara. 

Antalya 
B u lı 1< esiı· 
Giresun 
Sinob 
Çoı•um 

Urfn 

.\za 
» 
» 
» 

» 
,\ l uı-akıplı<ır 

» 

,\ fyon K. 
Am as :va 
Amasya 
.Alıll{'Ul'U 

Ankara 

AZALAR 

_.\h nı et 'ro·kn · 
.\ . Baıki Okc1(·ııı 
('t>vat i.'ll(ü 

\ ' <H·id AHeııa 
l·~sııt l3udıı koğln 

e:') Utnwni II eyetin 16 . V. 1955 tarihU topkıntısuıcla seçilnıi§tir. 

Manisa 
~Ianisa 

Manisa 
Manisa 
Mıaı·~ 

~1uğln 

Muğla 

Samsun 
Seyhan 
Sürd 
Rinob 
Flinoh 
Siııob 

' r ekird'ağ 

'rraıbzon 

Tnvhzon 
Ft'fa 
Uşak 

Antalya 
Aydın 

Ay dm 
Ballıkesi r· 
nalıtkeıür 
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r;;meı· Güreli Balıkesir ı Osman K::ıpani İz mu· 
_ \ ı1 r Kal ıpıuztığ ln Balıkesir Il alfık Ökereıı lzıniı 
~ttk ı Yınalı l kılı•kesie Ki\ mil C: ii n ele·~ Kayseri 
, . ii.ııı n ii. t' re,;iıı Ril•eeik ı i b nı h im Kinıwğln Kayseri 
.\! it h;ıt 1> ayııığlıı Holn Şefi k Tınkay Kı ı·lda t'eli 
Fet hi ~'elikhnş Bnrclnr H . Osıııaıı I'Jrk:m Ko<:ııeli 
:JJ <'lııııet Öz•bey ' nurduı· ı '1 • 1\ i'ızıııı .:\I n· i(: Kor n eli 
ll nlftk ~n ınan nur sa ı Ziya ıl Ehüz7.i~·a Konya 
l1ı • di ı•;ııüstü ıı ('ana f(ıkııle i 

:Jl ıınnınırı · Olmz Koııyıı 
l hsıııı 1\ a nısioğ-ln ('ana kkıılr lfalll Ö7.yöı·ii k 1\ mıra 
~\l uzaJ'I'eı· t~ııa l ('ol'Uh 

~ . Rünni Xıısnlınğ-lıı Küiahyıı 
7.;ihııi L- nıl Çot'Hh 
~('\''ki fl Ü l'St'S ('onun 

~rm i f~ı·g:in ::\Janisn 
);;ıfiz 1\ Ö l'l'Z .:\1 ııııisa 

Hnlıa I\ olda~ Çorum 
:\ l ıı :uıl'l't• ı· T\uı·h;ı ıııığln ::\Iaııisa. 

rı i'ı s<' yi n O 1't ak<' ı oğ·l n Çormn 
}fı ı lı li,; 'l ' üııı;ı~ · .\1 aııisıı 

• \ li ('ulıauoğln Deıı i r.li 

(\• ı ıınl Köpriilü Btlinıe .\ lııııd 11ozt1ağ }farn~ 

1\ r t' h ııw·t Şt>v~d Yazııınn Eli\zığ t't· y~· ııt }J :ı ııtlıı lin ei ~J nğ·la 

~;thl'i Enlnııınn Bı·znı·nm 
• .\.Id f ~ıu· ı o~Hu } fuğ·la 

Hı zıı Topı·uoğ·lu 1~ I' Zlll'll 111 
rr. ~\\·ni Göktiirk Xiğtlc 

~Ü]!' ,\ "IlHlll Knnıııel Gaziante-11 If il di Fr.n !=iamsun 

1 L ı ı·~Tei t i ıı l~ı·kınrn C:iresun }[n~üı fa .. \kı:alı Re:vhaıı 

.\ ıl na 11 Tii fı>l{{•io/:!:1 ıı <i i ı·esnn ~inan 1'el,r1ioğ'hı Rf' .dıan 

ll ali 'i Tıılu1t•nıiı · <liiıııüşaıır .H(' lı m <' t Ünalılı Seıyh::ın 

~ai d nil g-ir: t ~]Hil'Ül r.ıı ki l~nlrıı ~iirıl 

7.;ülıti i ll ilmi YPlihrşr l sparta Xııı·i Rrd oğ-Jn ~iı10'h 

?;old Hı za ~])01'!.'1 l süı.nhul ~<'1'\'(' J' ~omuııeuoğl n ~inolı 

l·'ii J'l l t.ıııı Tekil t si arı lnı ı :\lu hi t Tiiınıcı•lmn ~in oh 

F':ı.l ı 1·ett i n rııı~ tstaıı hnl Fe!'itl .\ lpiskt•ııı1rr Tf'kİ I 't.lağ 

;\ l clı ılH't .. \ ltlı•nıi ı · lzınil' .Jfa h ıııııt C::o l nğln 1'ı·n'hzon 

Pı• ı·t<',. ~\ rnt tznıi r ·Eııı nı ll nh T utlm Tı·alızoıı . 
C'ih;ı(l n n lı;ı ll 1 zmir 1·\· l'itlıın El'g· iıı rrfa 
'\pı·<lC'! l ııt· t'knnı i ;.mıiı· ll akl\ı r: t•ıli k Uşak 

• 



Rıza Çerçel 
Gazi Yiğitbaşı 
Nimet Sümer 
!ısmet mgaç 
Mustafa Zeren 
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lQT!MA : 2 

Parıa.mentola.rarası Turizm Birliği Türk Grupu 

İDARE HEYET! (*) 

• 
Rei~ ~edıaıt iBaın Sey'ham 
İ·kinci Reis B. Turgut Oıkayıgüıı Tunceli 
Umumi: Sekreter İ•sm'aiıl Şenel' Trabzon 
Mu1hasip İlısan Gülıez Bolu 
Aza 'Enver rKaraıı Antalya 

» 'İ-Iialis Tıorkdemiı · Gümüş•a·nc 

» Muıstafa Ak<ıalı Seyhaııı 

» ivruhi't Tümer.kau Sinoıb 

» 'ö. L. E1·zmumhıoğlu Yoz.gad 
Muraik:ıpl~r Mehmet Ü naldl Seyhan 

» F1erid .Alpiıslkender Teıkil'dağ 

AZALAR 

Afyton K. ıBatha Kıoııdaş 

Afyon K. Hüseyin Or.talk!cıoğlu 

Ağrı Ali Çoıbanoğlru 
~· Amasya Cemarı Köp1•ü1ü 
1' .. 
"" Ama& ya Mehmet Şevıki Ya~ınan 

Muhlis Ba;yraımoğlu 
;1 J-

Anka11a SaJbri Erduman 
Muhlis-Ete Cf_J 

,. Anıkara Rıza Topcuoğlu 

'Dalat Viasfiı Öz 
. 

Ankar.a ıSü~eyıman Kıma'lltel 

Bul'ha.nettin Onalt. 
t .. •. .. 

Antalya Hameli Bozbağ 
A'hmffi; '1\olkuş 

.. ~' Antalya Hayret'tin E~en 
A. Ba!ki Ökdem 

1 ~ 

Aydın .Adnan Tüfekcioğlu 
Oevıat Ü~kü ~~ ....... Aydın Ta:hsiıı İııanı:: 
Viac.id Asena 

or 
Bahkesiır Said ıBiılg.iç 

Esa't Budakoğlu Hahkes~r Zü'htü Hıilımi V·eli:heşe 

Enver Güreli Bahkesi1· Zekiı Rıza Sporel 
Arif ıKıahpsıızoğ•hı 'Ba;lııkesiır Fü ruza n 'I' elri J 

Sıbkı Yırcaılı Ba:lıkıesiır F ·a:hre'ttin Ulaş 
Yümnü Üı-e·siıı BHrecik Mehmet A·ldemiı · 

Miıthat Dayıoğlu Bolu Pertev Ar:at 
Fetıhi Çelilkıbaş 'Burdm· Cihad iBaban 
Mehmet Öwey Bul'dur N ecd ei İnce/kanı 
Haluk Şamaıı Bursa Osm an ıKapani 

Bedi Enüstün Çrunakfkıale Haluk Ö'kereıı 
Vhsan Kar'asioğhı ÇanaJkkal•e Kiaınil Güındıcş 

Muzaffer Ünal 1Çoru1b fıbralhim fGı'azıoğlu 

S'eclwt Raı-a n Çorum Ş·efiık BaJJray 
Şeviki Gii.rses ()o'l'llm Hamza o~man Erkan 

(*) 18 . V . 1956 ta1·ihU Unıumi H w et topl<ınh.Mnda seçilmiştir. 

Çorum 
Çorum 
Denizli 
Edirne 
Elazığ 

Erzurum 
· Erzuruıın 

Gaziantelb 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
!sparta 

· 1spartıa 

!stanbU'l 
J.ısıtanıbu~ 
tstanıbul 

ıl~mir 

İ mn ir 
İ'zmi~ 
İzmir 

· İzmiır 
İzmiır 
Kays~ ri 
Kayseri 
Kırklareli 

KoeaE:Ji 
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Kazım. M·eriç KJocaeli Altif Sarıoğlu 
Saıdettin Y alım Kocaeli Hüseyin A vni Gaktürk 
Z1yad Ebüzziya Konya Ekı•em Anıt 

Muammer Obuız Konya IU.di Uzer 
Halıil Özyöriilk: Konyıa Sinan 'l'ekeıl'ioğlu 
Smeyman Süı'll.ri Naısu:hoğlu Küıtahya 'Baıki: Eroen 
Şemi Ergin ıMianiS81 N ru·i Sertoğlu 
Nafiz Körez Mırunisa :Servıer Soımu:ncuıoğılu 

Muzaffer Kurbanoğlu Mıanisa Malııınut Gıolloğlu 

M uh1is 'fü!may 
A'hımet ıBozda.ğ 

Zeyyat Mandalinci 

Rıza ·Qerçel 
Gaızil Yıiğitbaşı 

Ni•met Sümer 
lsme't Ül'gaç 
Mustafa Zeren 

·M'tl!hl~s Bayrrum~ğlu 

Mulhlis Ete 
'l'alaıt Vıa:sfi Öz 
Buı,hane1Jtiın Onat 
Aıhmeıt ~olkuş 

A. Bakiı Ökdem 

Mıaınisa Emrulialb. Nutiku 
Mara~ F eridun Ergin 
Muğia Hıı k kı f+P<li ık 

tÇT!MA : s 

Par18.mentolararası Turum Birliği Türk Gıııpu 

mARE HEYETI (*) 

Re is Sed:at Barı 
İ•kinci Reis 
Umumi Sekreter 
M:u!hasip 

B. Tu11gut Okıayıgün 
hmaıiil Şener 
İhsaın Gülez 

Sıeyhaın 

Tunceli 
TrabZ'OOl 
.Bolu 
Balıkesir 

Gümüşane 

'Seyhan 
Sinoıb 

Yozgad 
Sey'han 
'I'ekirıdağ 

Aza 
» 

» 
» 
» 

Mu}.'laJkıpler 

:.· 

~,·ı · . 

M. Haluk Tiıınurta 
Halis To'kdoemir 
M:uıstafa Aıkç•aılı 
Muhit 'l'ümerlmn 
Ö. L. Erzuruımluıoğlu 

· .Mie'hme't Ünal'dı 
F'erid AıJpiskende<r 

Afyon K. Oevıa!t thlkü 
Afyon K. Vaıeid Asena 
.AğrJ lEsait iBudıılkoğlu 

· Aınıa:sya E•nver Gü re li 
.Ama.sy:a Ari'f iKalıp'Sll!Oğlu 

' Ankara Mıuharreın Tun~a:v 

Anıkara S ı tlkJ Y n·ea:h 
An:kara Yüınııü Ül'esin 
Anta;lyıa •Mi•tha1 Dayı:oğlu 

Antalya li"'elilıi (leiiıkba 

Aydın Moeıhmet Öz!bey 

(*) 1/J . V . 1957 tarihU TTm:umi H eyet topw:n.tııwn.da .~eçilnı~tir 

. 
' 

.... . ~• --;-"1'7'· 

Muğla 

Nıiğde 

Samsun 
Samsuın 

Seyhan 
Siir'd 

' Sİnlob 

Sinob 
T.raboon 
'J.'rıab oon 
Urfa 
U~Ja;k 

Aydını 

Baltıkesir 

Balıkesir 

Ba;l11kesir 
Balııkesir 

Babke~ir 

Balı.Jresit 

B illecik 
·Bolu 
Burdur 
Burdur 



soo -
.Atgaılı Eı'IOzan BU'l'sa Şefiık Balkay 

. 
Kırıklaıreli 

HalU!k Şaman Bursa Hıamza Osman Erikan Kocaeli 
!Beıdi Enü<stün Qam:a.kka;lıe Kazım M·eri~;< KO'caeıl~ 

İ.hsarn Karasi>Oğlu Çanakıkıale Sadıet1tin Yalıın !Kıocael'i 

Muza:ffier Önal Çoruh Ziyıad Ebüzziya ·.Konya 
Sedıat Baran Çorunı ·Muamm~w Olbuz K!onyaı 
Şevıki Gürses Çorum Haııil Öııyörilik ·Kionya 
BaJha Koldaış Çorum 

Suleyımıa:n •Sül'lll'i Nasu•hoğl.u ,•Kütahya 
Hüseyin Or.takcı•oğlu Çorum 

Ş emi Ergin . Manisa 
Keımral Terzioğlu Çorum Nafiz Körez ·Manisa 
Alıi Çobam:ı'ğlu Denizli 

.Mıu:z•aff•er Kmıbanoğlu Maniısa 
C:emal Köpr'Ülü ' •Edirne Mulh'lis 'l'ümay Ma:nıisa. 
Me'hlnıet Şevlki: Yazman ·E•lazığ 

,A.hlmet Bozdağ · M.ia:raş 
Sabı"i Erduman Erzurum 

Rıza 'I1ül)cuoğlu E·rzurum 
Zeyyat Mandalinci ·Muğla 

Süleyman Kuı-anel G :a.ziıanteib 
Akif Sarl'Oğlu Muğla, 

Uaıındi Bozbağ Gİl'eSU'n! 
· :T lü&oıeyi<ıı .Aıvnj f1ö•ktüı~k Ni~de 

Hayrettİn Erkmen Gil'eşun Elkı~em .Aıı 11t Samsun 

T·aJhsin !nanc: Giresun Hadi Uzer Samsuıı 

Adnan Tü:Ueıkcioğlu Giresun AlblduiJ±ah Eker· Samsun 

Said iJ3i1gic: Lı;parta R. O. GümüŞoğlu Samsun 

Züh'tü Hilmi Velibeşe İsparta Ahmet 'Kını :k "Seyhan 

.Ze•ki Rıza ISpoTel tstanlmJ Cavit Oral Se yı 'han 

F1üruzan Tekil fstıanbu• l. Sinıan 'l'('lkeHoğlu Seyıhaın 

F1a.hrettin Ulaış lst:anbu:J A'hm'et 'l'ıopatoğlu SeY'h~ım 

Mehmelt A:I{lıe m i ı· fzmi•r Bıvl{Ji 'Erde-n Siird 

PeT'tev Ara1t • İzmh: Nur·1 Sedoğlu Si•nob 

Cih'ad. 1Ba!ban - İzmirr Serv·er Somuncuoğlu Sin<tb 

Necdet İncekara 1lzmirr M. N. Tıu;gay 'Si!vas 

Osman Kapani t:~mi·r Ma:hımut Go.l~ğlu Tralbzon 
Halu/k Ökeren ·hmh· Emru'Jil.alh Nut1m 'l'rıalbzon 

Kamil Günd~ Kayseri Fleridım 'E}ııgin ' Urfa 
İhra.Mrrı ifGrazloğlu Tüı .yseri HaJkln Ged~k Uşa:k 

1 
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Dostluk Grupları 

V 

'" ~ .. : ~·'t 1 

Türk - İngiliz Parlamento Dostluk Grupu 

(Heçen Devı·('de teşekkül eden (~ı·up bu Dı:w ı ·edc <le nızifesiııc d<•,·anı et.miştiı·. ) 

VI 

Türk - Amerikan Parlamento Dostluk Grupu 

(Ge<;en Dcvı·Pde teşekkiil eden Oı-up bu Devı·e<le de vazifesine devam etmiştir. ) 

VII 

Türk - Fransız Dostluk Gnıpu 

(Tü•t·k - Fra:nsız D~stl'uık Gı·upu 9 ncu Devrenin 2 nci tç.tiffi'a yılında (19'. VI. 1952 tarihinde) 
teşekkül e.tıniş'ti!r. ) 

!DARE HEYET! (*) 

.FıaJhri Rleis HulU.Si Köyınen Bursa 
Re i~ N. Ali Sav İstanbul 
Umumi ıK~tip Basri Aklt·a~ Kıaıstaımonu 

Aza Mwhlis Erdener ·Bursa 
» tbrıa'him Öktem ıBuırsa 

» Asgfuh Er.ozan 'BU·r'Sa 
» • R. Saaıim Bur(}aı'k Erzurum 
» Taıhain İna:rıt: Giresun 
» ·M: . .A!li Seıbük İzmir 
» Hiıkmet !Bayur Maııisa 

:ll Zeıyyaıt /Mıanda'lıinci ;Muğla 

» ··server S.omuncuoğlu Siınolb 

» Sami! Orbıerk T.ı~aJbzon 

(*) Umumi Heyetin 16. VI. 1954 tarihli topUı·ııtıs-ıncUı s~nıiftir. 

Not: Gmı> Idare "eyeti De·ure sonHna kadcır vazifesine devam etmi§tir. 



~asım lfüfııev:i 

GelaJ. Yiardıınıc1 
H!amid Koray 
Miitml1ıaz Failk :Fıenik 
Aıbdul.I·ah Gedik10ğlu 

Seyfi Kur'tJbeık 
Fa:tin Dalaman 
Enver Karan 
Aıhmeıt 'fukuş 

E t·enı .Menderes 
I<Jsat Hudalkoğlu 
~~nveı· Giil"eli 
Hali·l İnll't-' 
~1tJkı Yrreaılı 

'l'alftt Oı·a~ı 
l,'a•hri IBeten 
tJı .. ;aıı C+üı]le6 

J.'ethi Qeffi:kbaş 

~elim Rrug~p Emıe<: 

r r aluk Şaımaıı 
11edi :F)nüstün 
Eomiıı Ka1afat 
:-.Juri 'rogay 
Muza l'feı· Önal 
:'le<l at Baran 
.\li ()obanoğl'u 
Ret'et 'T'avashoğlu 

·v~· .. 

Ywmf Azi,zo~ltı 

l'enıal Köprülü 
Rüıkneddin Na·suhiıoğlu 

;\>[ehmet Ş·ev,ki Yiazmıııı 

Rıflkı 8alim Rur~aik 

\ !"" 

.. -

Bahadıı· Dülıger 

ffasan Polıa,tkan 

Ab idi n Pıotuloğlu 

'. ,t . ... 1 

r<J• In•enı Cenani 
ı~evılet Saıı 

fT am eli Hm?bağ 
1 fayı•ettin Erıkmıen 
M azhaı· Şen e ı· 
('.(.'}ftl Raıınaızanoğlu 
Re fiık K·o ı-aııtan 
'T'ruhsiıı 'l'ohl 
Züht;ii Hilımi Ve1'Jbeşl:' 

N'N•mi A·teş 

Hfi.<li Hüsman 
Puad Köpı'iHü· 

.\dmın Menı'leres 

ii"" • .. 
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AZALAB 

Ağrı ~eki Rıza Sporel istanbul 
Ağ n Nazlı Tlaibaı· İısta:nbul 
Amıu.yıa .Füruz~n T·ekil ..tst·anblrl 
A<nkara Mehmet Alıdeımrr İzmirr 

Anllmra Oi:had Baiban İzmir 

A·nkara, Behzalt BiLgin İzmir 
Aniıaily~. ~adıık Giz İzmh· 

Anıtaıiya Osman Kapa11ıi lzmiı· 

Antalya Sını Atalay ı:KJa.rs 

Aıyıdın LI•asaıı Erdoğaıı Kars 
Balikesi r· ı\11('1hmıet Hazer Kars 
Ha:lıkesiı- tıbraıhiın l fı4 !Kars 

Bablk€sh· Fikl'i Apıııydın ıKiayseri 

'Bıalılk·e~iı · tıb ı·n~ı i nı K'iı · n '?:ıığ-hı !Kayser.i· 
Bihwik (i.nH· ı· M :ıı · t Kiayseri 
Boılu :-)<• fi k ı l hı ka,,· Kır«dareıli 

Bolu T<:ıhcııı Aıliıcaııı Kocıael~ 

Burdur TT. ORman ·Brkaıı Kocaeli 
Hurs>ı Ziya d Flhii6ziya ·K!on:ra 
Hurt-ıa M11amıııee Olmz 'Konya 

Çanalki.k·wle Halil Ö71yÖrü•k 'Konya 

Qana·ktkaJ~ 8abahaıtti•n Sönmez Eo n ya 

Çanak;kııılr .Mehnıt't KıaTtal Mıa:la"ıJyıa 

Qo ruh Kaıni.l Türıı1\!oğhı IM~lat:r·a 

<)orum 'T'evf,jık Ü nsa•lmı ıMıa:latya 

Denıizli Nü'vit YPtkiıı ·Mroatyıa 
,, 

Denizli ~ll•lllt' Ağaoğhı iMıan:isa 

Diyıaı1Jaıkıı· Yu1nus l\L Alıııkıml !Mıaniısa 

EdiTne f:lr·ııı i 1~ ı·gj ıı Mamısıı 

lMirne Aıdnaıı Ka nı ıır.yııı aııoğ i ıı Mıanisa 

Blazığ· F'. L. K H ı·aosm•an'o!'rhı IMam sa. 

Erzurum M'lızaff~· ı· KrnHh:ınıoğh. !Miani~a. 

Erzurum Nafi:r. Kör.cz U1aniısa. 

Eski~-eMr ~ıwH Mı<hı:ıoğlu Mianisa. 

Eskişehir· Mıı'hli~ 'l'ünııı~ · !Manisa. 
nazia'llte.h ı rechııı öl<men fMial'!aş 

Nlll'i ('ız<;aıı 
... . ...... , ... . 110-

/Muğla Gaziıı;nt(>h 
j. l •• 

Giresun Il . . \ vııi <toktüı·k Niğd~ 

Giresuıı TJüsıf'.Yİil ÜJIJ<ii Nitde 
Gicı-.esu rı RC'fı•t .\ksoy OT du 

H•a:t<a~ 0Rmnıı Ka vı·ıııkoğlıı Rhre 

t~·e:l tsrnail Jşııı Samsun 
rs.par Ltı 'I'ev fi ık ıtJ.cı·i Samsun 
i.s.p.art11 f:leda1 naı·ı Seyhan 
!sta'lıbuJ Ba·ki Et·deıı 

, ~ .. .. .. ~. Siiırd 

tm'8.'11bu:l Mıllh'it 'I'ihııeı;kan 
T • • Sin<db ' 

İ'Stan'bu l !smail Hıııkkı Ak.viiz Telkirdağ 

t <rt'ofl nh n J f•lt ' ı·i ri ,\ lpis.k!'rırlrı· 'T"~kirrhı il 



Zeki Eı•atamıı:ı;n 

M1allıınu1i Goloğlu 

8. Fehmi Kalaycıoğlu 
?e'l'idun Ergin 

Telkirdağ 

Tr alb
1
zon 

'l'rwbzon 
TTrfa 
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s aıi:m ö trlı oı:n 
Hakkı Gedik 

Cemal Kıpçalk 
A vni Yurda1bayrark 

VIII 

Türk - Orta - Doğu Parlarneld;olara.rası Dostluk Grupu 

U da 
U ş aik 
Zonguldak 
Zonglık:blJk 

24 . Xl! . 1954 :tarihinde ı kurucu azırların !hlık Umumi Heyet topla-ntısı ile teşek~ül etmiştir. 

A.hme·t 'l'ıoıkuli 

Baıhaıdır Dülgıe1· 

Buı,hane.ttiın Onai 
Oellal 'l'ü·~kg·eıldi 

( 'emaıl KöprüJii 
<'i-h ıad ınaıbam 

Enver Km·aıı 
ll allı k Öl{\ereıı 

&ei :s 
Ka tip 
Muihasip 

ll . ~uphi 'l'nnrıÖWJ' 

f\. Küfrl'Vi 
NI.nzaffe r· 1\ urlıa·nıoğ hı 

Mü·mıt ın-: 'flacrhım 

İDARE HEYETİ 

Rükneddm Na.suhioğlu ıEdirne · 

Ha faeddin Karanı.ıkGı Çanrukkal'f' 
Enver· Kat'tı.n Anlta.iya 

KURUCU HEYET 

Anta:.tya ı N . b'. Alplkartal 
ffil'znrum Nlllriye Pınar 
Ant·aılya ı&efik KrOl'altt&rı 

l<Starulbu 1 P<ertev Araıt 
Edi me 1 H. Nıasuhioğlu 
l,illmk ~ai'P Özel' 
A1n1..a 'yıa ~ . liiıad K'e-G'eei 
tzmir ı:-1 . K aı•ana'kç1 
tstıanıhul ~. R. 'IDrn e<: 
Ağrı Tavfjlk lleri 
Mianis~ı Z . Eb'i:i•zzi•yııı 

Anık:al'la Z1h ni Ü nıer 

vanrukılmle 

lzmiır 
tıçıel 
İ7ım.il' 
Edirne 
Afyon K. 
Eskişehir 

Çaınakkale 

Bursb 
Sa.m~mıı 

Konyıı 

Ni.ğıdıe 



Kasım Küfrevi 
Miümıtaz T.arlıan 

Enver \Karan 
Ahmet Tokru§ 
Hurıh'anettin Onat 
Haıli.l İmı·e 
Hah1ık Tiımurıtaş 

~elim R·aıgıp Erne~ 

Hulusi rK!öymen 
ı br:a'hiım Ökteını 

.,...._ 860 -

İÇTİMA : 2 

lDARE HEYETt (*) 

Reifs 
Reisvaldıli 

Umumi K.itip 
Muıhaısip 

V•ezneder 

Ali Ço.banoğlu 
ZüMü V~~beşe 

• Zi!hni Üner 
Sedat ~BaTI 

Saiım Öılh:on 

Ağ.rı 

Anlkı.wa 

Rilimeddin Naısuhioğlu Eıdirn~ 
Nuriy•e Pınar •bmit 
Hamza Osmaın .Erkan Kocaıf'li 

Pıertev SaJnaç 
X A'lp~ar'tal ( t>* ~ 

'Traıbzorı 

Çanak!kale 

YEDEK AZA 

AZ·ALAR 

Denidi 
1spal1ıa 
Nıiğde 

Seyhıın 

Urfia 

lVl·eıh m et K•aitiaJSaın 

Alıi Rıza K•araca 
Antalya Cemal !f((ipriilü 
Amltıaiya Keımal· Yaşm'kılıç 
Antaltyıa Hüsnü Göktuğ 
ıBatııkesıi.t· Rahımıi ıSanalan 
BaiJtl<'esıi·r Ra,hachı· DÜ'ligıH 
Buı~a 

Süı.cymaın Kuranel 
Burrı> •1 

Doğam Köyimeıı 
Rurs::ı 

Safaeddin K•aranaıl«;ı Qaınaı'kık·a:le 
.Ali Na c~ üuryfluk 

Zeki 'Başıağ·a KelllJ8;1 TrerzioğJu yorum 
A. Haımdi Sancar Deniı.1i Ülb-eydul 1 aıh Reve n 

Re fet 'l'a:vas1ıoğl u Den.iıdi l{.efiık Korattan 

Osman Ongaıı Deni21li ı ~fırtfi Kırdaı· 

BaJha Alkşi1. Deni~H Oelat 'I'üı·Jl~geldi 

Mustafa Giilcügil D eni? li H. Srupıhi Tannöver 
İsmail Haıdımlıoğlu Demrli Cih'acl 1Balmn 

(':c; Umumi Heyetin 10. TV .1956 tarihli topltıJııtısı.nda seçilmi§iir. 

Deni~.ü 

DeriüJi 

Edirı·e 

Eilir.ı;.e 

EHt'Zlğ 

Eı•ziıncan 

Evzt:·!'um 

Gazkı.ııt-eb 

Girre~un 

Giresun 

Gümüşane 

Haik!k~1'İ 
!~.~1 

f·stanbul 
1stanbu.l 

1star..hu1 
}zmir 

(**) Çanakkale Mebusu Nured<lin. Alpkartal'ın 21 . V. 1956 tarihinde Gruptan istifası ii~erine 
Veznedarlığa yedek azadan Satim Onhorn getirilmiştir·. 

1 
'1 
~ 

'" 
"" 1 

., 
' 



1-blu:k Öll{;ereıı 
Pertev Arat 
Selami Dinçer 
Nüzhet Alkın 
Ziyad Ebü~ziya 
lhsa:n Şerif Özgen 
.Muzaffier I.Kurbanoğhı 
Yunus Muaımmıer Ala:kant 

Re is 
Re~sv.ekiıli 

Umumi iKatiıp 
VeZ'l'l'edar 
Mu•hasip 
Mura:lnp 
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hmi~ ~Mehmet Cemil Bengü 
İzmir J;lazlı Erteıkiın 

ıKiocaeli Srubri İıŞ'balkaın 
Kocaeli 'l'evfik İl'eri 
Kıony•a Sel"vter Soonuncuoğlu 
Kütahya İhsan Haç 
Mıaın>2sa Ömer Lutf~ Erzurum!uoğlu 
M>an:ı.<~a Talat" Alpay 

İÇTlMA : 3 

İDARE HEYET1 (*) 

. 

Rü!Jmeddin Naı.suhioğlu ·Edirne 
Hu:I.üsi Köymen Bursa 
'Ifamzıa Osma~n Eı'kan 

Seda't Barı 
Pıertev Saınaç: 

Übeydu:llalh Seve:ı 
~Kiemal 'I\erzioğlu 

Sa:iını ÖnihQ>n 

K!oc:.ı.clıi 

ıS eyhan 
Trall::ıt()n 

Hakkari 
Çorum 
U rf&. 

(*) Umumi Heyetin 4. IV .1957 tarihli Umumi Heyet toplatntısımla segilnıi§tiı·. 

Ordu 
Ordu 

:ordu 

Samsun 
Sino~ıı 

' T.oksd 
Yoz~a'd 

. Yozıgu.d 

-



Ka19ım Küfl'leiVdı 

Mümtaz Tarlhan 
A:hmet Tokuş 
Burhanettin Onat 
Dr. Ballci Öktem 
Raıl:ii İID.Te 
lbı:luık Timu-rta§ 
Yümnü Üresin 
·M-e!hımıeıt Özbey 
Selim Ragıp Em~ 
ıf:ıbra;him Ök!tem 
Savaedilin Kaıranıakçı 

,Aili Qoıbanoğlu 
A. Ham'di SaJncar 
Refct Tavıaslıoğllu 
Osman Ongaın 
Baıha .Aıkşi:t 

Mustafu Giilcüıgil 
İsmail Hadımılıoğlu 
Me'hlffilet Kıar;asan 

AH Rıza ~aTaoo 
Cemal Köprülii 
Kemal Yaşınıkılıç 
flüsn!Ü Gölrlıuğ 

Rahmi Sanaılan 
Ruhadır Dülger 
Rüt] IE>ıyman Kura·nel 
Uam(li ıDozbağ 

Al i Nıruci· Duyduk 
Doğ:ın Köymen 

1"' 

' ) ; .. 

Ağrı 

Anlk'aiJ•a ' 
Anta~ya 

:Antalya 
Aydın 

!Balıkesir 

Ba.hkesiır 

'Bilecik 
IBuro.nr 
/Bu rsa 
Bursı:. 

ıÇanak:kaJle 

Denir U 
Demı..li 

Derndi 
De!niı.li 

Deımzli 

Demıli 

'De'ni:rli 
'Deıni:t li 

De'nizli 
·Eıdir:ı.•ıe 

Edi mı.> 
Elazığ 

Erziıtıean 

Erzuı·um 

Gruzi 'lnteıb 
Gi~un 

Giıre ·:un 
fHNYSan 
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IZ ALAR 

Z~ki !Başağa 

Ref~k .J{jo~altan 

Zü1hıtü V elıiheşe 
Lfııtfi Kırdar 

Oe1a1 Türkgıeldi 
H. Suphi Tanrıöve•r 

Cfuad BaJban 
Ha:luk Ö~eren 
Per'tev Arat 
Nuriye Pınar 
Selamiı Dinç•er 
Nüzhet Aikın 
Cema] Tüzün 
Şefiık Baikay 
Ziyad E!büzziyı.ı 

İih·san Şerif Özgıen 
Muzaffer Kuılbanoğlu 
Yunus Muıaımmer A<llakaınt 
Zi·hni Üner 
M<ı>hmet Ct' mil Bengii 
Pazlı BrtJetkin 
Ralhri 'İşlballmn 
'T' crvfiık 11 eri 
Me'hmc't Ünalrlı 
!smet Uslu 
Rerve ı' R<Ymt~ncuo~lu 
th~aııı iBa<: 
Ömer fiutfi Brımrumluoğhı 
'T'a lat _\lpay 
H asan Ora·l 

Gümü§ane 
İçel! 
!İsparta 
ıİsta'Tlbulı 
1stanim1 
'İstıar.bul 
İzmir 
İzım:~ r· 
•İzmi t: 
İzmi ,· 
Koearli 
Kocaeli 
KocaP-li 
Kır'kl areli 
l{jon~·· a 

Küt:ı~ya 

:M am~~ 
Mani~a 

Niğ.-l e 

Or'dıı 

Ord n 
Ordu 
Saım.<>un 

Seyh2n 
Seyhı~n 

Sinıo ~ 

'Vokı:ıı . 

Yo~rı· · d 

Yozı; • d 
U rf·; 
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IX 

Türk - İtalyan Parlamento Dostluk Grupu 

İÇTİMA : 1 

KURUCU HEYET { ~' ) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aşağıda if.ümlcı-i ııı evrut aımyı ki1•;ını 'l'iirl< - İtalyan Parlamento Dostluk Gı·upunun kurnevları 
l-lryrtini tr13kil rtmi~ bulnnmaktadıl'lm·. 

F.nı~ali Yrı;:hilr. ınnanırlf' ifasım ı·i<•cı E'(lrı·h·ı · 

;t,iiJıtii lhH~

Kasım Küfrevi 
Cevat Ülkü 
Necati Çelim 
Halil İmre 
Haluk Timurtaş 
Hadi Hüsman 

• 

. \.ydın 
Ağrı 

Aydın 

Ay dm 
Balıkesir 

Balıkesir 

1<>tanbnl 

~efik Baka.,
Te-v-f~k lleri 
Server Somuncuoğlu 
tzzet Akçal 
Oanya1 A'ld>el 
Peridun Ergin 
Selbati Ataman 

(x) Grup, J{ıtnıctı Heyetin 10 . V . 1955 tarihli toplantısında teşekkiil etmiştir. 

lteis 
Reisv~kili 

Umumi Katip 
Veznedar 
Muhasip 
Aza 
» 

İQTİMA : 1 

İDARE HEYETt (*) 

~ühtü lhay 
Ka ·un Küfrevi 
İsmail Şeııel 
Baki Eı•dem 
flalUk Timuı1;·af? 
Tevfik İleı\i 

H. Avni Göktilı<k 

.Aydııı 

Ağrı 

Traıbzoıı 

Siird 
Balıkesir 

Namsun 
2'Iiğd0 

(") Unıumi H eyetin 15 . r . 1.955 tMilıli tuplmıhsıııda seçilm·iştir . 

Bi1-inci l çtimadaJr,i Idare H eyeti 2 nci l çtimada ·va.zifesine devam etmi~ti1·. 

Kır~klareh 

Sanısun 

Sin oh 
Rize 
Yozgad 
lTıfa 

Zonguldak 



Arif Demirer 
Kenan ~kmaınlaı · 

Balü Öktem 
Cevat Ülkü 
Necati Çelim 
Halil !mre 
Sırrı Yırcalı 

Yümnü Üresin 
Mehmet Karasan 
Ragıp Karao.stmanoğlu 

Harndi Bozbağ 
Basri Aktaş 
Muzaffer A. TanöYer 
İ'brahim Kirazoğ·lu 

1. A df Demi re ı.· 
:2 . Kasım Küfrevi 

He is 
Reisvek:ili 
Ummn'i Katip 
Veznedar 
:Mnr'alkıp 

Aza 
» 

Afyon 
Au'talya 
Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesi ı· 

Balıkesir 

Bilecik 
Denizh 
Diyarbakır 

Giresun 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
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AZALAR 

Kamil Uündel) 
Şcfik Balka~· 

Hadi Hüsmaıı 
Behzait Bi~ıgiH 
Seda1 Barı 

Muhit Tıümerkan 
Nuri Sert'oğlu 
Seı·ver SomuncuoğJ u 
fi.,11iif Sarıoğlu 
Feridun Ergin 
Cemil Bengii. 
!zzet AkGal 1 
Danyaıl Aıkıbel 

Selbati Atamar. 

!ÇTİMıA : 3 

İDARE HEYET! ( *) 

Af~·oıı 

Ağ n 

1 

Zühtü l rı·a.'· 

Kasım KüfrC'vi 
t smaiıl ŞcnC'ı· 

Balki ·Erden 
Haluk Tinuırtaı-ı 
Hadi Hüsmaıı 
Harndi R. Atademir 

J..J-. ll am di 

Aydın 

Ağrı 

Tralbzon 
Siird 
Balılkesir 

!stanbul 
Konya 

Boz b ap; 
J :1. Basri Aktaş 

• 

• 

:3. Kenan Akmanlaı· A!ıtaJ~ra 16. Muzaffer A. 'L'anrıövcl' 
..J-. Baki Öktem Aydın 17 . 'İbrahim Kirazoğlu 
5. Cevat Ülkü Aydın 18. Kamil Gün d eş 
6. Necati Çelinı Aydın 19. Şefik Baka) 
7. Zühtü Uray Aydın 20. Hadi Hüsmaıı 
tl. Ham İmn' Balıkesir ~ı. Behzat Bilgin 
9. Haluk Tim u ı-taş Balılkesir ~~. 'l'e~ fik İleri 

lO. Sırrı Yırcalı Bal~kesir :23. Sedat Barı 
ll. .Yümnü Üresin Bilecik U . Baki Erden 
12. Mehmet Karasarı Denizli ::!5. Muhit Tümerkan 
1') 

•J. Rag·ıp Karaosmanoğlu DiyariJ:ıa:kıı· 26. ~u ri Sertoğlu 

(x) Umumi H eyetin 18 . l V . 1957 taı·ilıli top/antmndcı seçilmiştir. 

» 
K ırküı ı ·eJ i 
İst an bul 
tzmiı· 
Seyhan 
Sinob 

» 
» 

Muğla 

Urfa 
Ord n 
Ri zP 

Yoıgad 

Zonguldak 

Giresun 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
KırJdareli 

tSJtanbul 
lzmir 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sin db 
Sindb 

.. 
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27. Bervel' Soımıncuoğln ~inoh 32. !smail ~enel 

28. Akif Sarıoğlu )1uğ1a 33. tzzet A'kçal 

29. Hüseyin Avni Göktürk ~iğde 3-1:. Danyal Alk'bel 

30. Feridun Evgin Urfa 35. Se'bati Ataman 

31. M. Cemil Bengi.i Ordu 

Mnh1L<ı Ete 
ŞeVki Yaznıoıt 

X AlJ Sav 
H. Avni Goktürk 
Sabih Dura:lı 
Arif Demireı· 
~'uad ZinciiikıraJı 

8e.vfi Knct!bek 

X 

Türk . Alman Parlamentolararası Dostluk Grnpu 

tÇTlMA : 2 

Ankara Şefik Ra'kay 

~lazığ 3iuhlis Tiima.r 
İstan:bul Abdullah Aytemiz 
:"Jiğde X 1hsan Tolon 
Zonguldak 
. \.fyon K . J~mrullah Nutku 

Ankara 8 . l i'ehmi Kalayrıoğlu 

.-\.nkara Hüs!'yin Balık 

( '-') Kunıc·u H eyetin 12 . XI . 1955 tm-ihli toplant·ıs-ırıda, Ontp t eşekkii.l etrni.şti r. 

iÇTİMA : 2 

İDARE HEYET! ( ~' .. ' ) 

He iş 

Reisvekili 
Genel SekretPI· 
Muhas.ip iiy<' 
Aza 

:\luhlis l~t<' 

~- Al! ~av 
M. Ş. Yazman 
Bal'ki Erden 
H . A. G<Yktürk 

Ankara 
İstanibul 
li)Jazığ 

Siird 
Niğde 

MURAKABE HEYET! 

S~l{tmi f)inc.:<>ı · 

Sedaıt Baı·ı 

Yaşar Gümüı:;e1 

• 

Kocaeli 
Seylhan 
('oru h 

("-'*) Unwmi H eyetin 14 . X ll . 1955 tarihli toplantıS'ında seçilnıiştiı · . 

Trabzon 

Riz<' 
Yozgad 
Zonguldak 

Kırklareli 

.Manisa 

:.\[araş 

Seyhan 

Tra'bzoıı 

'rrabzon 

Zonguldak 



Arii Deım.İl'er 
Osman Talu 
Nimet Süm.er 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Zincirinran 
Nail Geveci 
Zi:ihti:i Uray 
Cevat Ülkü 
Yfunnü Üresin 
:thsan Gülez 
Mehmet Öibey 
Ceım.al Köprülü 
Hüsnü Gök:tuğ 
Veysel Varoi 
Mehmet Karasan 

Halil Turgut 
Kenan Çığman 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Kemal Terzioğlu 
lDkrem Cenani 
Sabri Özcan San 
Übeydullah Seven 
ilirahim Gürgen 
Aziz Köksal 
Ali Fuad Cebesoy 

- · 86G 
AZALAR 

Afyon K. Lutfi Kıı·daı· 

Afyon K. Basri Allrta i') 
Ağ n Şe ri k Ba!kay 
Ankara Cemal Tszi:in 
Ankara Sadeıt'tin Yalmı 

Aydın Harndi Ragıp Ata:deınir 

··~ i. U. 
Aydın i hsaıı Şerif Özgen 
Aydın Mnhlis Tümay 
Bilecik A'bdulla:h Ayteıniz 
Bolu ~efi:k Çağlayan 
Burdur . navit Kavuıımacıoğlu 
Edirne Ahmet Nuri Kadıoğlu 
EHJ.zığ Beıldr Bay'kal 
Erzincan Ahmet Moı'gil 
Denizli N. 1hsan To~on 

Diyarbakır Serveı- Somuncuoğ'lu 

Çankın !V[uhit. Tümerkan 

Qo ruh S . Fehmi K alaycıoğlu 
Çorum I<Jmrulla h N ntkn 
(}azianteb Hasan Üı'al 

Gümüşane Ömer Luıtfi Erznrumluoğlu 

Ha~ari Ali Ünlü oy 

İçel :::lebati Atamaıı 

İçel Hüseyin Balık 

Istanbul Sabih Dura:lı 

tQTtMA : 3 

İDARE HEYETİ (*) 

H.eiı-ı Niğd(• 

Rcisvdkili 
!+enel. Se'kretrt· 
Muhasip 

1 J. A vni (i i}ktürk 

Ba:ki Erden 
1 

Sabih Dura:h 
~e v'ki Y amnan 

~iiı•rl 

ZonguidaJk ( L) 

l~lazığ ( ı ~ 

J<on~' CJ AzH fl . ııagırı A1 ademi ı · 

Kt>nıal 'l'ı>rzioğlu 

Ali Ü nJ üsoy 
l•'naıd Zincü•kıran 

lVIURAKIP 

!.'orıuıı 

Yozgad 
Anikara 

( ı ) 

Lı lanbul 
Kastamonu 
Kı\'klart>li 

Kor ar li 
Korari i 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Maraş 

Muş 

Niğde 

Niğdr 

Ordu 
Rizr. 
~eyhan 

Sindb 
Sin db 
'l'raıbzoıı 

Trallnoıı 

U rf n 
Yozgaci 
Yozg·aJ 
Zonguldaik 
Zongdld·ak 
Zonguldlak 

e·') Umumi Heyetin 6 . ll . L9.57 tMihli toplantıımıda seçilmişti·r. 
(1} Sabih Dut·alı (Zonguldak) m .5 . TV . 1.9.57 tm·iainde m.eb-ıısuuktan istifa.sı ü.zeı·ine Genel 8elr

reterliijP Ş e·vki Yrızman ( Elfızığ), M uhasipliğf f( emal Terzinğl11 ( Çnr·1ım) seçilmi.~lerdir. 



M. Bte 
A.. Demiı·er 

O. Tahl 
N. Sümer 
S. Kmllfbelr 
F' . Ziııcirlnran 
N. Geveci 
Z. Uray 
C. ÜUüi 
Y. Üresin 
f. Gülez 
M. Özlbey 
1<' . Çelikibaş 
1. Öktem 
Y. Giimüşel 

N . tyriboz 
(' . Köpri:ili.i. 

H . Göktuğ 
V. Varul 
M. Kara an 

H. Turgut 
K. Çığman 
H. Çeltikçioğlu 

E. Cenarp_ 
S. Ö. San 
ü. Seven 
!. C:ürgcn 
A. Köksal 
A. [<'. Cebe::ıoy 

N. A. Sav 
L. Kırdar 
N. Bezmen 
B. Aktar-ı 

H. Dunı 
M. Kuşrurc:.:ıoğl u 
~. Battur 

' . 

'. 

, 

r\ııkal'a 

Afyon K. 
» » 

Ağrı 

Ankara 
» 

Aydın 

» 

» • 
Bilecik 
Bolu 
Buı·dnı· 

» 
Bnr ·a 
Çoru•lı 

Aydın 

f<}diruP 
~Jlazığ 

(<} rzincaıı 

Denizli 

Diyaı~baıkıı· 

Çarılkırı 

Çoru1b 
Gaziant cb 
Güınüşanl' 

Ha'ldd'tri 
t<:l'l 

» 

» 
» 
)) 

KMtamoını 

» 
» 
» 

1. Kirazoğlu 

~ · Ba'kay 
(' . Tüzün 
s. Ywlım 
T. < li.ineıj 

Z. ~]büzziya 

1. ~ - Öz~\1H 
;\1. Tümay 
~\ . A,vtNııiz 

:::ı. <)ağlayaıı 

( '. Kanu·nıacıoğlu 

A. ~. Karlıoğlu 

B. Ba~ ·kal 

A. Morgil 

İ. .-\ k~al 

:\ . i . 1'olon 
N. 8oınuncuoğ·lu 

:u, 1'ümerkmı 
:.\-1. 1>. 8üalp 
~. l~ceYi1 

S. F. Kalaycıoğlu 
E. Nutku 
H. Ora3 

Ö. L. f!Jrzurnmluoğılu 
A. Ünlüsoy 

s. Ataman 
s. Baı'l 

s. Dinçer 
s. Goker 
H . Tokdemir 
V. Oran 
S. Be'dük 
M. Gülcügil 

\ 

Ka.vsl'ri 
Kır'kla.reh 

Kocal' li 
» 
)) 

Konya 
Kütah.n_ı 

;\lanisa 
,\olarai:i 
:\lu!) 

.:\iğd(' 

» 

< )ı·du 

H iz(• 

» 

~e.vlıaıı 

:-:>i no h 
» 

8iird 
~i va:< 

Trabzon 
» 

Uı·fa 

Yozgad 
)) 

Zonguldak 
Seyhan 
Kocaeli 
Bingöl 
(i-ümtişanr 

Siird 
Siird 
Denizli 
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XI. 

Dış memleketlere giden Büyük Millet Meclisi azasından müteşekkil heyetler 

A ) Anupıı Komwyi İsti§aı·i "\saıııhlesin e iştira.k edeı·ck B('yt·t 

tÇTlMA: F. 

' 
Bu Heyet f ev1kwlade toplantmın 2 . Yfi . 1954 taı·ihli JG ncı tnikadında sec;ıilnıiştir . 
"\v ı·npıı K•Jnsryi lstişari .Asıııııhlesiıır i~ti:·ak Pdrc('k H eyH 

Mulılis Et(' 

:\Iohmet Karasaıı 
~adir Nadi 
f<'iiruzan 'I' eki ı 
~ a;r.lı Tl alba ı· 

Ankal'a 
Denizli 
!stanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Sadık Oiz 
Turan Güneş 
Adnaıı Karaosmanoğlu 

Zeyyat MandaHn<•i 
BA:ki ~~ı·den 

tÇTlMA : 1 

• lzıruir 
Kocaeli 
Manisa 
Muğla 

Siiı'd 

Avnıpa Konseyi lstişari Asaınblesiıw katılmak üzeı·e Starasburg'a gidecek Heyet için 2l.V.J955 
tarihli 78 nci 1nikatta yapılan seçimlerele ııısap temin. edileıınenıiş ve 21 . V . 1955 tarihıli 79 ncu 
lııikadında da B. i\1 . Meclisi tatile girmilj olduğundan bu Heyet hakkıııdal<i seı;inı yapılama.ı:mştıT' . 

lÇTİMA : 2 

Avrupa Konseyi tstişari Asamblesinin 8 nci toplantısına iştirak edecek Heyet 

Ru Heyet 2 nci İ<:tiımı yılının 4 . Tr 19fi6 taı' ilıli 5:3 neü İnilkadında se<:ihni~tir. 

~ehmet •lCarasan Oenizli Zoyyat Manda:linci Muğla, (<') 
Hayrettin Erkmen Giresun Baki Erden Siird 
Basri .A!kltaş Kastamonu ~{uzaffer Harunoğlu Trabzon 
Harndi Ragıp Atademiı· Konya 1smai1 Şener 'rrabzon 
Kamil Kırıkoğlu ).{alatya Feı'idu~ı Ergiıı U ı-fa 

(") Muğla Mebusu Zeyyat 1l! atıdaıinci lkt1.sat ve Tica.ret Ve killiğine tayini dolayısiyle isti/(t et
nıiş ve yerin" 29 . VT . 1956 fetri/ı ve 83 1ıcü lnikatd.a Giresu1t Meb·usu Hamdi Bozbağ seçilmiştir. 

, 
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lÇTlMA : 3. 

Avrupa Konseyi .lstişari Meclisine iştirak edecek Heyet 

(3 ncü lGtima yılmın Hl . T\" . Hl57 tarihli 61 n<.'i 1nikadmda ı-:eçilmiştir. ) 

N[ehmeıt Karasan 1 )enizli 'l'tu·an U'iine~ 

Hamdi Bozbağ Chres111n Harndi Ragıp Atad!-'ıııir 

Hayrettİn Erknwıı Oit·esun Baki Brdeıı 
Tut'guıt Göle Kars :\<I uzaffer Haruııoğl u 

Rası·i Akta~ Kastanıonu 1 
Isınail Ş<>nrı· 

B) Vakı davet üzerine Irak ' ı ziyaret edecek olan Heyet : 

Kocaeli 
Konya 
Siird 

Trabzon 
Trahzon 

l3u Hryet 2 ıw i 1 <:tinıa yılıııııı 10 . l l . 1%6 tarihli :}!) ıwi lııikatlında sec:;ilmiştir. 

Irak 'a giden Heyet 

Gazi Yiğitbaşı O fyon K. Lütfi Kırdar İstanbul 
İsmet Olga~ Amasya Emin Onat İstanbul 

Dağistan Bineı~ba~· Ankara ~Vi .J<Inzaffer Tanöwr Kastanıonu 

Osman ŞC'vki Çiçekrlağ Aı:ı'kara Rcyhan Gökmenoğlu Konya 
Zühtü Uray ..ı.\ydm Ali Galib Bubik Kütahya 
Selahatitin İnan Biltlis Ahmet Kavnneu Kütahya 

İhsan Karasioğ· l u C,'anaidcal<> T!'vm, Ünsalaıı Malatya 
Mecit Bumin Çoruh Liüdi U zer Samstuı 

Yusuf Azizoğlu Diyarbakır Lutfi Sezgin Seyhan 
Zeki Çavuşoğlu ~rzm·uın tsmail Şener 'rrabzon 
Hasan Nuınanoğlu l•:rzurum Feı·idnıı A~raJp rı·fa 

C) İtalya'yı ziyarete gidecek Heyet : 

Bu Heyet :{ ncü l(:tiına ~r ı lıııııı ..J • lY . 10;')6 tadhli ;)3 ıwü İnİkadında sec:ilrniştir. 

:Mustafa Gülcügil 
İ1hsan Hamid T~ğrel 
Cela1 Ramazanoğlu 
Zühtü Hilmi Veli'be~e 
Nebi1 Sadi Altuğ 

İtalya'yı ziyarete gidecek Heyet 

Denizli 
Diyarbakır 

Haıtay 

İsparta 
t;r,ınit· 

Sırrı Atala~· 

M. Rüştü Özal 
Hüseyin Ülkü 
Mahmnt Goloğlu 

Kars 
Konya 
~iğde 

Trabzon 
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D) Vakı davet üzerine İran'ı ziyaret edecek Heyet : 

Bu Heyet 8 ncü lçtimıı ,vılının l!i . IV . l9!57 tarihli 59 JH'1ı hıikadında seqilmiştir. 

Aliye ÇoŞkun 
Attila Koouk 
Ekren~ Yıldız 

Solim Ragıp Emeç 
Bcdi Enüstün 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sana<; 
Ra hri Özcan an 

İran'a gidecek Heyet 

Ankal'a 
Antalya 
Bingöl 
Bursa 

()ana!kkalP 
Elazığ 

ımazığ 

nümihıan(' 

.Aloksandı·o<; [Jacopulos 
Mehmd i\ arta!l 
.Nbdürı·ahmarı Bayar 
Re~it Ke ınal 'l'iıııuroğlu 

Zihni Üner 
Bekir Bay'ka 1 
l~nvcı· Batumin 

E) NATO Memleketleri ParHi.mentolar Birliği Ttirk Grupu : 

Seyfi Kurt!lx;k 
Esat Budakoğlu 
Harndi Ba~bağ 
Haluk Timurtaş 
Sedat Baran 

Seyfi Kurıtıbek 
Füruzan Telkil 

t.ı ," 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sedat Baran 
tıhsan Gülez 

1ÇT1MA : 1 

1955 yılında Paris'e giden NATO Grupu Heyeti 

Ankara 
Balılkesiir 

Giresun 
Balıkesir 

<)oru nı 

' Sabih Duralı 
Rıfkı Salim Burçak 
Füruzan Tekil · 
A:li Oca!k 

tÇTİMA : 2 

1956 yılında Paris'e giden NATO Grupu Heyeti 

Ankara Ali Ocalk 

lstanbui Ali Çobanoğlu 
Bal:tkesıi ı· Saim Önhon 
Çorum Jııfkı Salim Bur~ 
Bolu Edibe Sayar 

tÇTİMA : 3 

lstan:bul 
Malatya 
Mardin 
Mardin 

Niğde 

Ord n 
Se,vhan 

Zonguldak 
Erzurum 
İstall'bul 
Gazianteib 

Gazianteb 
Denizli 
Urfa 
Erzurum 
Zonguldak 

NATO Teşkilatının Şimali Atlantik Kumandaııhğı çalışmalan üzerinde tetkik yapmak için gi. 
den NATO Grupu Heyeti: 

'~ - l9 TJazir·an 19i)7 W ashingtoıı 
20 . ı ı » » New- Yorik 

Seyfi Kurtbek Ankara Tahsin Yazıcı !stanbul 
Rıfkı Sa1im Bnr~alk Brznrnrn N i-i vit Yetkin Malatya 
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F) Parlamentolararası Birliği Türk Grupu : 

lÇTlMA: F. 

27 Ağustos J 954 tarihinde Viyana'da toplanmış olan Parlamentolararası Birliği 43 ncü Konfe
ransa Tür'k Gnıpuııu temsilen dare Heyeti ~'\?,aları ile 

Hulusi Köymen 
Halil İirnrc 

Bursa 
Balıkesir 

Delege olarak iştirak etmıişler•dir. 

Harndi Ragıp Atademir 
Hanıdi Boz-bağ 

tÇTİMA : 1 

Konya 
Giresun 

25 Ağustos 1955 tarihinde Helsinki'de toplana n Parlamentolarara.~ı Birliği 44 ncü Konferımsa. 
İdare Heyetini teşkil eden zevat deleg-e olarak iştirak etmişlerdir. 

tQT!rfiA : 2 

15 Kasını 1955 tarihinde Bangkok'tn tophına.n Pa.rlilıuentolararası Birliği 45 nci Konferansma 
aıjağıda. isimleri yazılı zevat delege alarak iştiı·ak ctınişlenlir : 

N aınık Gedik 
F·atin Rüştü Zorlu 
Muzaffer Kuı./banoğlu 
Sadettin Ertur 
M. Haltık 'I'imurtnş 

Aydın 

Çanak'kale 
Manisa 
Niğde 

Balıkesir 

ı Server Soanuncuoğlu 
H81li'l !mrc 
Kazım :Meriç 
NuSTet Kirişcioğlu 

tQTlMA : 3 

Sinob 
Balıkesir 

Kocaeli 
Zonguldak 

Bu yıl J.Jondra'da toplanmış olan Parlamentolararası Birliği 46 ncı Konferansıııa Büyi.ik 1\fillet 
Meclisi tarafından seçimin yenilenmesine knraı• verilmiş olduğundan iştirak edilmemiştir. 

G) Avrupa. ParJ.amentolar Birliği Türk Grup u : 

.Bu Gruptan Onuncu Devre içinde dış ınemleketlere gönderilmiş heyet olmamıştır. 

G) • Par:tamentola.ra.rası Turizm Birliği Türk Grupunda.n ecnebi memleketlere giden zevatın 
listesi: 

tÇTtMA : 2 

4 Ocak 1955 tarihinde Roma'da toplanan kongreye : 

Scdat Barı 
İsmail Şener 

Seyhan 
Trabzon 

lll. Avni Göktürk 

21 Nisan 1956 tarihinde Lozan'da Konsey toplantısına : 

S dat Barl 8eyharı 
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İÇTlMA : 3 

5 Kannnu~ani. J 957 tadhindc 'enevre'd(· .Konsey toplantısına : 

Sedat Barı 

16 Mart 19:)7 tarihinde Como'da Assamb!P ,Jeneral toplantısına 

Sedat Barı 
Halis Tokdemir 

XII. 

Seyhan 
Gümüşantı 

ı}'· .. 

Avrupa Konseyi Statüsü ile Beynelınilel teşekküUcrle ilgili Gruplaı· ve Dostluk gl'uplarınıt ait 
Nizaınnameler 

A) 5456 sayılı Kanunla onan.mı§ olan 

AVRUPA KONSEYİ STATUStt 

Ka1ıuıı No: .5456 Kabul fatilıi: 12 . XTT . 1.949 

-------
:VIadde 1. - .. ı:\ VI'Upa Konseyinin kurulması 

hakkmda. 5 Mayıs 1949 ta dhindr T_;onul'a 'da 
imzalammş olan Statü ommınıştır. 

.Madde 2. - Bu kanun, Statüye katıldığı
mız 8 Ağustos Hl49 tarillıinden iti'ha.r·rn yih·iir
lüğe giı·cı·. 

11addc ~~ . -- Bıı kaınııın Bııkanlaı· Kıırnlu 

yürütü ı · . 

14- . xu . 1949 

Avrupa Konseyi Statüsü 

Belı:i!ka Kıt'allığı, Danimarka Kll·allığı. 

T•'ransa Cum'hmiyeti, İrlanda Cumhuriyeti, İtal
ya Cumhuriyeti, I.üksemburg Büyüik Dii'kalığı. 

Holanda Kırallığı, Noı·vc<: Kı ı·allığı, İsvcç Kı
eallığı ve 13üyü:k Britaııya ve Şimali - trH\ncla 
Kıı·allığı hiiküınetleri, 

Adalet vt> ınilletleral'ası i~ bi di ği üzel'iıı c 
mücsscs barışın tahkiminin insan topluluğunun 
ve nıedeniyetin 'korunması h.:in ha,yati hir ehenı
miyeti olduğuna inamırak. 

Halklamnıı müşterek malı olan ve hcı · ger
çek deındkl'asinin dayandığı fert hüı·r:iyeti , -ı;i

yasi hiirriyet ve hukukun üstünlüğü. prensipir
rinin ·'kaynağı bulunan Fikri w ahHl.ld lnyımct

lere sarsılmaz suı·ette bağlı olarak, 
Bu i.Uküni:in korunması, tedricen hakin kı-

lınması ,-e içtimai ve iktisadi ilel'l.omcniıı sağ
lanıması iı:iıı aym hisleri hesliyen A\TUpa ~nem 
leketleri arasında daha sıkı 1bir birli1k 'kurııl
ınasıııın zaruı·i olduğıına 'kaaııi ola.atk. 

Hu zanıı·cti hatklaı·ının açık eınellel'ini kar
şıl3inuı:k Li zel'(• Av m pa dcvlctlcl'ini daha sı'k ı 
hiı· topluluk içinde birleştirecek fhir teşkiliitııı 

şiımliden vütuda getirilmesinin rlıenı olduğu 

nu ııazan itibara alaı·ak. hiı· fiiH<i.iıııctler 'l'en-ı 

silci lcı·i Komitesi ve ı bir İstişa ri. Assanı h le '(lcn 
ınüre'k'kep bir Avrupa Konseyi kurmaya 'karar 
vermişleı• vr hn ma1<sat]a işhn ~tııti.iyil k;l'lml 
rtnıişl e]>(1 i ı · . 

Bölüm : I 

• 1 vnıpa Konseyinin rmıarı 

Madde - 1 

a) ~\ nllpa Konseyinin aııuın üyrleri anı

smda, müşterek ınallan olan ii.lkü ve prensip
lcı·i lwı·ıwııı!k ve yaymak ve ı-:.'iyas:i., ildüıadi iler
lerncleı·iııi sağlamak maksaLliyle dıınıa Kıkı hir 
bil'li k m ı• yelana getinncktiı · . 

h) Bu gayeyc Konsex organlaı·ı vıısıtasiy

lc, ırüi.şteı·ek ınenfaatler:i. ilgilendiren meselele
l'in incelenmesi. ;ınlaşınalar a:kdi ve iktisadi, ir:
tiınai, kültürel, ilmi, hııllmki. idal'i sahalarda 
bit· müşter~k hardket hattının kaJbulii ve insan 
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hakları ile ana hürriyetlerinin korunması w ge
l i ştirilmesiyle varılacaktır. 

e) Üyelerin Avrupa Kon.-;eyi çalışmalarına 
katılınaları onların Bil'leşıniş Milletierin ve ta
ı·af 'bulundukları diğer milletlerarası teşekkül 
ve bidilı:Jerin faaliyetini' iştiraJkledni HıHH et
ın e nı eli di ı·. 

d ) Milll samınınayla ilgili meseleler Ax
r·upa Konseyinin yetkileri i<;inp giıııucz. 

Bölüm : II 

Teı·tip ta.rzı 

Madde - 2 
.Avrupa Konseyi üycled işbu ~tatüye t.anıf 

nlanlnrdıı·. 

)[adde - 3 
Avrupa Kons0yinin her üyesi, hukukun üs

tünlüğü preıl'Srbini n hükmii altında bulunan 
hcı· ııahsın insan haklarmdmı ve anahi.irriyet
leı·clen fayda laıınıa pl'ensi'bini lmbul edeı·. Bi
rinci fasılda yazılı gayenin gii'di.Umesine samimi 
1' (' fiill b'ir >~uı·dte iştirak etmeyi ta.alh~li.ideyleı·. 

Madde - 4 
Ür,üncü matlde hükürnlerin0 uymaya t:fuli

y€'tli olrluğuna Ye bu hususa. istekli 'bulunduğu
na kanaat getiı·ilen her Avrupa. Devleti Avnı
"]1a Konseyi üyesi olmaya Ba1kanlar Komitesi 
t;.ırafından dav0t edilebilir. Bu suretle davet 
Pdilen her De~Jet, işbu Statüye katıldığına -daiı· 
hh· belgeyi Umumi KfiHbe tevdi rylemckle tiyc 
sıfatını iktisı-ı hedee. 

::viadde - ;) 
;ı,) H u.susi hallerde, ii~ii.ncü madde hüld.i.ın

lerine uyınaya ehliyetli olduğuna vr bu •hususa. 
jstekli lmlunduğuna kanaat getirilfn hir Av
ıı.ıpa Devleti Avl'Upa Konseyine ortalk ti.yc ol
nıaya Ba1kanlar Konüstesi tarafındmı davet edi
lebiliı·. Bu suı·etle davet edilen iher Devlet, işbu 
~tatüye katılelığına daiı· bir lıelgeyi Umumi 
JGttibe tevcli eylemekle üye sıfatını iktisab
eıler. Ortak ti.yeleı· yalnız İstişa.ri Assaını'b lC' '·rle 
tf'msil edilelbili ı·leı·. 

lı ) İş bu ~tatüde kul1anılaı1 «Üye» tabiri 
il<> Ba:kanlar Komitesinde temsil edilme 'keyfi
~rC'ti. lıaı"İt~. ortalk iiye~er ele 'kasdedilmektedir. 

)lladde - 6 
Yt.likarda!ki 4 re 5 nci maddelerde derpiş 

olunan davet yapılmadan önce Bakanlar Komi
tesi müsta'kbel: üyenin lstişari Assaın:ble'deki 
temsilci adedi ile ödiyeceği aidat nispetini tes-::-.. 
bit. (>(]er. 

Ma<]lde- 7 

A vrnpa Konseyinin 'her üyesi bu baptaki 
kararım Umumi Katibe bildirmek suretiyle 
Konseyden ~ıkabilir. Bu ihibal' içinde bulunan 
mali senenin Hk clo'kuz ayı zarfında. yapılmış 

ise aynı senenin ııi'hayetinde eğer son üç ayı 
zarfmda yapılmış ise takibeden mali senenin 
nihayetinde hiikiim ifade eder. 

:.\faclde - 8 
Avmpa Konseyinin, iiçüncii madde hüküm

lerini ciddi surette ilhlil.l eden, her üyesi temsil 
·hakkında ·biı· müddet i'çiın maihruın edilebilir 
ve Ba!kanla.r Konıistesi tarafından 7 nci mad
dedeki şartlar dahilin(1e Konseyden çekilmeye 
davet edile'biliı·. Bu davet nazarı itibara alın

madığı t3Jkdirde Komite. bizzat Komitenin ta 
yin edeceği tarihten it~bareu bathis mevzuu üye
nin artık Konseye nıensubolmadığına dair ka
ı•ar verebilir. 

Madde-~ 

Şayet üyelerden biri mali veeibelerini i:t'a 
etmez ise Bakanlar Komitesi, ınezkur veci:bele
rini yerine getirmediği müddetçe bu üyeyi Ko
mitede ve İstişari Assaınfble 'deki tmnsil ha k
kından bir müddet ic::in mahrum t>dcbilil'. 

Bölüm : m 
Genel hiikütnlCI' 

Madde - 10 
Avrupa Konseyi organları şunlardır 
1. Bakanlar Komitesi ;. 
~. fstişari Assaınble; 
Bu ilki organa Avrupa Konseyi Sekreterliği 

:vaı·dını edC'ı'. 

Madde- Jl 
A Hupa Konseyinin ıneı•kezi Rtrazbuı•g'da

cl.ıl'. 

Madde- 12 
Avrupa Konseyinin resmi dilleri Fı·ansızca 

ilc tugilizcedir. Bunlardan başka dillerin ııe 
zaman ve ne şartlar dil'lıilinde ıkullanılabile

ceği hususu Bakanlar Komitesi ile !stişaYi 
Assa:roble'nin içtüzü'klerince teSbit olunur. 
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Bölüm :IV 

Bakanlar Komitesi 

Madde- 13 

Anııva !\onseyi na:ınına 15 \ ' C 16 ncı ınad
deleı·f> göre hareket edecek olan :-·et.'kili nrg:ın 

Baokanlal' Kiomitcsidiı·. 

1fadde - 14 

Heı· liyenin Bakanlar· Koınitc·s}ndc hiı· t; \ JII

"ilcisi vardıı· \ ' P her temsilci biı· oy hakkına. 

ıııaliktiı·. Bal<anlae Komitesinde'ki temsilcilcı· 

Dışişlcı·i Hnkanlarıdı e. Şayet lbir Dı şi. leri Da
kanı ispa:tı vücudedeeek 'halde değilse veyahut 
( !iğer vaziyrtl e ı· 'bunu icatbdtir:iyıol"Sa onun yr
l'ine lharelkct edecek ıbiı· yedek teınsild tayiıı 

(•dil<'bilir. nn ,vedc'k tenı.-ıilci ınünı'kün ıucıich<' 

ınensu:bolduğu m em le ketİlı Hükümet iiyelerin
(lı>n biri olacaktır. 

Mad<le - ]5 

a ) Bakaıılaı· Komitesi, lstişa.ti Assaınble '
ııin tavı:;iyesi üzerİne veya 'kendi teşe!Jbüsü ilc, 
sözleşınelerle anlaşmalar aik!di, muayyen mese
leler 'karşısında lhüküımetleı·ce müşterek 1bir si
yaı:;et takibi hususlan da da'hil olma:k üzere Av
nıpa Konseyi gayesinin talhakkıukuna elverişli 

tedbirleri, inceler. Vardığı neticeler Umumi 
Ktttip tarafından ü:yclere tebliğ olumu·. 

b ) Ba1<anlaı· Komitooinin varoığı neticeler·, 
gerekirse hükümetlere tavsiyeler şeklinde veri
lebilir. Komite lbahis k ronusu tavsiyeler husu
sunda ne muamele yapıldığını ])ildiımcyi hü
kümetlerden istiyebilir. 

MaddC' - l ı6 

24, 28. 30, ~2, 33 ve ı!35 nci ma<ldelerle İsti
~al"i Assanılhle'yc verilen yet'kileı· ınalhfuz kal
mak r-ıaıtiylc 'I3a'kanlar Komitesi Avrupa Kon
sı>yinin teşldlatma ve dahili hususatma taaJ
lftk eden her meseleyi, uyulıma rmcebmiyeti ile 
<":Özeı·. Bu ma:kf'ıatla. gert>ken mali. vr idari tii
zii.klel'i tanziım eder. 

Madde- 17 

Ba'kanlar Komitesi, liizunı göı·eceği, istişari 

veya telmik mahiyette komite ve ~omisyonlar 
teşkil edebilir. 

Madde- 18 

Rakanlar Komitesi ezci.iınle 
1. Oy nispeti : 

2. Ba§kanın tayin fSelldini Vt> vazifesini de
v a.ın süresini : 

:ı. fHim:lemin tesbiti ve karaı· ittiılıazı için 
yapılacak teklifierin sumılması hu:msunda tıı -

1cilbedilecek usulü; ve 
4-. Ye<lclt temsilcilerin 14 ncü maddeye gö

ı ·e yı~pıl.ınııı olan intHıaplannm :mı·eti tebliği 

husu:;laı·ını tcs~)it cdrn 'kendi i<;ti.iziiğünü ka
ı·:ı r·l aşt ll'lı·. 

M.addr - 19 

BaloınlıH Komiteı;i İstişal'i ı\ı-ıs (mtb!C' top
landı'kr;a ona faaliyeti haMkında. liir.nanlu vesaiık 

le , ı·aporlar· gönderiı·. 

}[addc - 20 

a ) Komitenin. aşağıdald önomli mcı-ıclcJ.err 

ıııütaallik lmrarlım i.zıhaı· olunan ı ·eyledn itti
fakiyr- V(• Ba~uınlar Karnitesine iştirak hakkıııı 

haiz tenısilciledn Ç~Qğunluğn ile alııur 

1. Madde 15 (b) fıkraı>ı ile ilgili tasviye-
lrr ; 

2. 19 ncu madde ile ilgili meseleler: 
3. Madde 21 (a) (1) ve (b) ile ilgili m<'

scleler; 
4. 38 ncü madde ilc ilgili mcselelcı·; 
5. Madde 1) (d) ile 7 nci, 15 nci, 20 nci ve 

22 nei maddelerin tadili hususunda tavsiyeler: 
ve 

6. Hhcmıniyethıc lbina.en K011ıitenin aşağı

daki (d) paragrafından de rp iş edilen şartlar 
d ahilinde alınacak Ibi,. karaı· la, oy 'birliği kai
desine tfı bi tut u lmasım kararlaştfracağı he ı· 
hangi bir mesele; 

'b) !~tüzük veya mali ve idaıi tüzük ilC' 
ilgili meseleler hakikmda, Koıniteyc iştiraik hak
kını ıtıaiz temsilcilerin adi 00ğnnlıığu ile karaı· 
verili ı·; 

c) 4 ncü ve 5 nci maddeler gereğince ı alı

nan lmı·arlar Komiteye . iştiralk hakkını haiz 
t{'msih•ilerin ü~te iki çoğunluğu ilc verilir; 

d) Komitenin diğer bütün ·kararları oyln
ı·ın ÜG~e i'ki GOğunluğu ve iştirak haklleını haiz 
temsilciletin <:oğunluğu ile verilir. Bunlar ara
sında ezcümle bütçenin Jnı:huliine, içtüziiğe, ma
li ve idaıi tiizülklcre, iŞbu Statiinün yukarıki 
(a) (15) paragrafmda zi'kredilmemiş olan mad
delerinin tadiline mü:taalli!k tavsiyeler ilc, te
ı·eddüt halinde iŞbu maddenin hangi paragra
:fınm nygularumasımn gcrc'ktiğiııin tayini Uın
SllSJaı·ına, . mütaalli'k h u lun an 'k~raı-laı· v;ırdıı·. 
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~iaddf' - ~ı 

:ı 1 Ililafın :ı karar vcrilrınedik~e Bıtkanlar 
K onıitrsi toplantılarını. 

ı. Gizli olarak ve 
2. Konsey merkezinde, 

Yapa.ı· . 

b) Gizli toplantı halinde yapılan taı·tıı:,;ınu
lar ve bunların sonuçları lha:Wkmda ınalümat 
nrşt'('{lilip edilmrnıeye Komitece 'karar veriliı·. 

l' ) Komite tstişm·i Assantble oturumları -
nın açılmasından ovıvel ve IJJu otmumların ·ba,ıı

langıcında ınecb~ri olarak toplanıı·. Bundan 
nıaada Komite faydalı gördüık~e toplamı·. 

Bölüm : V 

tstişari . lssamb/.c 

.\-ladde - 22 
Ist isa ı·i .\ssaın<bk A vı·npa Konseyinin müza

kere edici oı·ganıdıı·. Assamblc'11in iŞbu Statü 
ile tayin edilen saH\'hiyetlerine dalhil ınesrlelcri 
tezckküı· eder ve ald1ğı •kaearlaı'l tavsiyelrı· 
Ş<'klindr 11n'kan1ar Komitrsiıw g·önd<'l'iı· . 

~ladd<' - ~;{ 

n 1 Is t il')a d A.<;saınbl<' ( 1) nıütaltta beyanı 
i~iıı Bakaıılaı· Kornitesi tarafındaıı haYah· <'dil
miş "<'Yil (2) As.c;aımhle 'nin teklifi iizeı-ine 
Assam'ble gündrnlirne alınması Korniteec tasvib
Nlilıniş olnp _\ nupa Konseyinin bölüm r ( ı) 
de tnyiıı rdilrn gnye~inr uygun ol:ııı Yt' yrtkisi 
i~ine S\'İı·en h<'t' meseleyi tez~l~küı· erlrı· ,.p hu 
nnıı lıııkkında tavsiyelerd0 lbnlunabiliı·. 

b ) 1 a l pıı ı·agrafmcla baihis 'konusu t'flile>ıı 
karal'lnı·ı alırk(ln KoınitP Konseyin lıi.itiin iiyr
lel'inin \· e.vıı iı::lel'inden bftzılannııı tnrııf hulun
du1ld:ıı·ı di i!;<' ı· A vnıpa Hükiiınetleı•aı·ası teşek
killlrı·iniıı fııaliyt'tleıini ııazaı·ı itihanı all!'. 

ı· ) Otm·um t',;nasında. oı'tııya. ~doın hiı· m•'
selenin. Asr>aınihle'nin yufk<lrda'ki (a) paı·agra
fında ·hahi~ konusu şartlaı·a göre ta.!>'Vİ>bedil
nıi~ olan g·iiııdrmiıw girip g·irmiyrergı husıı 

sımda lı' rwloi"it ha~nl olduğu tnkdiı·dr >karaı· 
As~:ı ıwhlc' Ra~kan111a n itti ı·. 

Jt ad de ·- 2-1 
fstişari .\ssarnblc 38 nci ınaddeııiıı (d) pa 

r·agı·afı h iiküımlerini göz ön ünde bulundu!'arak 
2:3 ncü ıııaddt.'dr tayin edilen ycfkisiııe mi.itaaJ
Ji,k bii tü n ınesrlf'leı·i tefki·k etmek, rapo da ı
haz ıda ma k. g·iindeıninr dahil işleri incelt.'ınek 
vr usule ait her hangi bir meflelr hakkında 

ıııütalaalaı· lwyan l'lınrkle gÖn'vli koıııitt·h, ı· ,·1·

yn komisyonlar teşkil ede'bilh-. 

)Jadde - 25 
a) fstişal'i. Assamlble. hrr ü.ye1ıin. Hükü

nırtlerre kn'hnJ edilmiş usule uygun olaı·ak tii 
yin rdileıı temsileilerinden mi.i.teşdkkildir. Hr1· 
temsilci trınsil rttiği üyenin tabiiyetiııi haiz 
olaraktır. Aym zaııııan(la Ba'kanlaı· Komitesi 
üyesi olamaz. 

b) Assam!blc 'nin uturumla ı·ınclaıı bi ı-i Poı -

ııasında. Assam !.ıle 'nin mu vafakati olmaksızın. 

hi~bir temsilcinin vazifesinr nithayet \' erilrınez . 

l') Heı· t.emsilciniıı. gaylmbcti esnasında 

kı:>ııcli yeı·iıır toplantllaı·a iştiı·a!k rtnıclk, oıi)z al 
mak H oy kullanmak yetkisini haiz ·biı· vrldli 
olalıili ı·. Y U'kardaki ( a) paragrafı tıil kum lrı · i 

aynı zamanda nkillct'in tftyini hususunda uy
~nlanır·. 

~1add(' ZG 
.\~ağıda isinıleı·i ynzılı Devletleı· iiy•· olnr

laı·ken şu 'kadar · trınsilci g;öndeı•mek 'ha'lrkıııı 

hniz olacaklardır. 
Belı::ik:ı ( (i i 

Danimarkn (..J. ) 

Pransıı ( JR ) 

trHl.nda ('um -

huriyeti ( ..j. ) 

Li.~ksenı bu ı·p; r:3 ) 
H olanda ( () ) 

:-.J"oı·vr(: ( ..J. l 

ı~v rı: ( (i l 

İngilter-P ( 1~ ) 

~ladJt' - 27 
Bakanlar Komitesinin tstişa.ri i\sı-;amblı• nıii 

zakerelel'incle toph1 olarak 'hangi şartlaı· altın 

da temsil edilcccği veya Komitedeki trmsil 
cilerin Assarnble öni.indr şahsi ola.ı·a·l< lh:ıngi 

şartlar altında söz ala'bileceği thmmsla!'l. !çti.i
züğiin .Assrumble ile istişareyi mütaakıp koıni

tecc kararlaştırıla('a:k il~ili hüküımlerine tabi 
olacaktır . 

'Madde - 2tı 

a) İsti§ari AssamMe 'kendi iı,:tüziiğünü 
kendi tesbit ve kalbul edel'. Başkanını üyeleı-i 

arasından seçer. Bu başkan gelecek alelade otu

nıma k.adar vazife görür. 
b) Başkan <:alışmaları idare eder, takat 

ne müzakerelere ne de oya, iştira1k etmez. Baş
kan ser,ileni11 vekili başkan yerine toplantılara 
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katılmak. söz almak n oy vermek halk'kım 

haizdir. 
(') lçtüzüıkle ezcümle şunlaı· tayin olun nı· : 
1. Oy nısabı ; 

2. Başkan ilc diğer :büı~o üyelerinin sr<;iıni 
- usulü ve görevlerinin süresi; 

:3. Gündemin tefl'biti ve temsilcilrr·r tebliğ· 

usulü; 
4. Temsilcilerin VL' bunlal'ııı vekilleıiniıı 

isimleı·ini bil<lirme tarihi ve ş~kli. 

Madde - 29 
:w ucu maddenin hükümleri nıahfuz kalmak 

üzere Assam'ble 'nin bütün \karar·ları mevzuları 
aşağıda gösterilenler de da'hil, oyların üçte iki 
çoğunluğu ile alınır : 

l. Balkanlar Komitesine tavsiyelerde bu 
lunmak ; 

2. As..<ıamble gündemine 'kımmlacak mesele-
leri 1\:!oıniteye teklif etmek; 

3. Komiteler veya komisyonlar kuı~mak ; 

f. Otururnların açılış tarİhini tesbit etmek ; 
ı>. Yıl'karı'ki 1 - 4 ncü fıkralada ilgili ol -

mıyan 'kararlaı· için lüzumlu c.oğunluık nispe
tini tayin veya tereddüt 1halinil.e uygun ~oğun
luk kaidesini teSbit etmek. 

Madde - :-:ıo 

lstişari .Assam'ble'nin kıcndi i~leyiş tarzına, 
ezcümle büro üyelerinin seçilmesine, komite ve 
komisyonlar üyelerinin tfı,yinine YP i<;tüzüğün 

tesbit v·e kabulüne mütaallik kararlar· ınaddc 
29 (5) uyarınca AssamfbJe tarafından teslhit 
edilecek ııoğtmJukla alınıl' . 

Madde - 3J 
Bir nıeselenin lstişari Assa:mlble 'ııin günde

mine alınması iqin 'Bakanlar Eomitesine yapıla 

cak 'tekliflere ait miizakereler, bu meselenin 
konusu tesbit edildiikten sonra, ancak :bu gün 
deme alınmanın lehinde veya aleyhinde derme-
yan erlileecık se'bep1ere inıhisai· roerrktir. . 

Madde - 32 
!stişari Assaın1ble her yıl alelade bir otu rum 

yapar. Bu oturumlann tarihi ve müddeti, pıı ı·
liiınentpların ve> Biı·leşmiş Milletler Genel Ku
rulunun oturumları ile aynı zamana tesadüf et
melerini mümkün mcrtebe önliyecek surette , 
Assam'ble'ce tesbit edilir. Alelade oturumların 
miiddeti, Assam'ble ve Bakanlar :r{:omi'tesi tara
fından miiştereken hilitfı kararlaştmhnaclı~t~a. 

bir ayı tecavüz etımiyecektir. 

Madde - - 33 
t stişari Assamble 'nin alelade otu ruınlat'ı, 

.... \ssaın'ble ve Bakanlar Komitesi tarafından 

mi.i.ştere'ken: alınmış lhila:fma biı· ·karar olmadık

<ıa. konsey merkezinde yapılır. 

Madde - -34 
Hakanlar Komitesi tst~ari Assa:mble'yi , 

Assamlble Baş'kanının muvafa~cati ile Komitec<' 
tesbit edilecek tarih ve yerde olağanüstü bir 
oturnma (:ağıı·albilir. 

Madde - 3!) 

Jstişari Assam'ble'nin müzaker<>lrf'i. Assamb-
1<> tarafınıdan hi]afına ·biı· !karar ahnmadıkc.a. 

<ıleni c<>reyan eder. 

Bölüm : VI 

R ek1·eterya 

.Hadcle - :36 
a) Sekreteı·ya bir Genel Katip, ·bil' Genel 

Katip Yardımmsı ve liizumlu personelden mü 
tcşckkildiı· . 

b) Geııel Kfıiip ilP Uenel Katip Yardım 

cısı, Bakanlar Komitesinin taıvsiyesi üzet'İnr h 
tişari Assaın'ble tarafından tayin edilirler. 

c·) Sekretcryamn - diğ(> ı· üyeleri, idari tü
"'üğt> göre Gen<>l Katip tarafınnan ta.yin olunur. 

d ) Se-kl'eteryanın hi<: bir · üyesi, her ' h angi 
biı· ffi1ki.rmetin i.irretli hiı· memuriyetini dernh 
de eoemez. İstişari Assamble'nin veya bir mil
li meclisin üyesi olamaz veya vazifesiyle telifi 
kabil olmıyan işleı· yapamaz. 

e) Sekreteryı.ı personelinin her üyesi, Av
rupa Konseyine 'bağlılığını ,re meınuriyetiniıı 

kenoisine yü'klediği vazifeleri hiÇbir milli mii
lwhazanııı tesiri a.ltmda ka1madan şuurla ifa 
kararım ve keza hie}bir Hükümetten ve Kon 
f:lCY dışı hi~bir otoritedeıı, va.zileriniıı ifası. ili' 
ilgili hi<:Jbiı· talimat istememek ve ka bul etme
mek ve munıhasıran Konsrye karşı ~orı.ııınlu 'Mil 
letlerarası Memur Statüsü lle tclifi kalbil ol 
mıyaın bilcümle fiillerden içtinaıbetmek azınini 
ıresmi ve alenıi: biır beyanla 'bildirecektir. Geınel 
Katip ve Genel Katip Yardımcısı beyanı .Ko
mite 'huzurunda yapaca'klardır. Diğer seıkret<>r
ya mensupları jse Genel Ka.tip ·huzurunda ya 
pacaklardır. 

f ) Heı· üye, Genel K'atibirı ve sekreterya ' 
personelinin vazifelerinin mın~ha~nran 'Milletle-
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rarası mahiyetine riayet edecek Ye onlara va
zifelel'inin ifa.c:;mdn tesiı·d<' lnrlunma ktaıı i<:ti
na lwyliycct~ktir. 

)fadd<' - 37 
a ) ~ekı·<-1<'rya Konsey merkezinele hulunnr. 

b ) Gen€1 Ka tip Sekııetıeryamn faaliyetle
ı·inden Bakanlar· Komitesine karsı sorıımludnı·. 
~~zeüınlc madde :38 ·(d) lhi.ilkü.ınle;'İ ınahfuz kal
tnıı!k '§ar'tiyle, lstişari Assan1ble 'yc>. ihtiyac-ı 
olnn idal'i ve <1iğer 'hizmetleri temin ed<'r. 

Bölüm : VII 

}''i nansman 

}[adde - 38 
a ) He ı· üye, Bakanlar Komitesi ve .tstişari 

.Assaın'ble 'de'ki temsil masraflannı kendisi de-
• ruhde eder. 

b) SE:~heterya masrafları ile diğer bütün 
müşterek masraflar üyelerden heı· birinin, nü
fusu a.dedine göre Komite tarafından tes'bit 
Niilcn nispctler dahilinde, lbütün üyeleı· aı·asın
da, taksim edilir. Her orta:k üyenin iştira lk his
sC'siııin miktarı KornitceP tesbit eelilk 

e) Konseyİlı ·bütçesi. mali tüzii1c ile testbH 
edilen şartlar dahilinde, he,r yıl Gencl Katip ta
ı·afından Komitenin tasvihine arz edihr. 

d) Genel Katip Assamble'nlıı, Assamble ve 
ı:;al şma.lat·ı İcjiu hütqeye konulmuş ,bulunan öde
n€'k tutarını aşar nıasra:flları muciıbolacak ma
hiyetteki taleplerini Komiteye arz eder. 

}fadde - 39 
n-enel Katip, verecekleri aidıı.l ıai<ktarını 

her yıl üyelerin Hükfrmet.lerine tebliğ eder. 
Aiclatlar bu te'bliğ tari'hinden itiıbaı·en vaei
biittediye acidolunur vP azami altı ay içinde 
Genel KatipliğB tediye edilmiş o1malıdu·lar. 

Bölüm : VIII 

A yrıcal1k ı·e mnafiyetltr 
• 

~VJ.adde - 40 
a) .A nu pa l onseyi, üyelerin temsilcileri 

''e Sekreterya üyeılPriu arazisinde vazifelerinin 
ifası i~in gereldi bulunarı ayncalrk vc> muafi
yetlerden istifade ederler. .Bu muafiyetiere gö
re İstişari Assamblc'deJki tmnsilci ler ezcümlc 
.Assam'ble'nin ve om1n Komite veya Komisyon
larının müzakereleri esnasında 'beyan ettildeı-i 
fikir ve \"erdikl!:'ri oylardan ötürü bütün üye-

Jerin arazilerinde tevkif edilenıiyecekleı'İ. gibi 
haklarında da takibatta bnlunulamıaz. 

'b) Üyeler, yukardaki ( a) paraıgrafı hü
küınlerini gel'eği gibi tatbik ınev'kiine (koymak 
ınaksadiylc> süı·ati mümküue ile !bir anlaşma. 

akdeylemeyi taaiJ:ı.hi.idederler. Bakanlar Komi
tesi bu nıalksat.la iiye Hükümetlere arazileı·i 

üzeı-inde tanmınış ayrıcabk ve muafiyetleri ta
yin eden bir anlıaşma tavsiye edecektir. iBuudaıı 
ıııaada. f•'ransa 0uın1huriyeti Hükümeti ~le, 

Kon eyin merkezinde faydalanacağı ayrıcalık 

ve muafiyeileri tayİlı eden hnsusi bir anlaşma 
akcl.edileeektir. 

Bölüm : IX 

1'adille'l' 

Madrle - -U 
a) işbu Süıtiide tadiHtt icrası için, !Bakan

laı· Komitesine veya 23 ncü ınaıddede derpiş 

rdilen şartlar dallıilinde t,stişari }ıssamıble 've 
tekiifte ibnlunulabilir; · 

h) Komite, Statüele yapılmasını şayaıı,ı te
meııni addettiği tadila'tı tavsiye ve bunları bil· 
protaköle itlhal eder; 

c) Her taıdil protokolü, üyelerin ücte i'kisi 
tarafından imza ve tasdik edildiği za;ıaıı vii-
~~~~~ ; . 

d) İşbu maddenin enreHü paragrafıarı 

hi.'ikiiınleeine rağmen 23 ila %, 38 ve 39 ncu 
ınaddelerdc> ,vapılınmn ~omite ve Assa:mble'ee 
tasvibedilen tadi'lat, Genel Katip tal'afından 

tanzim edilere!k üye Hü'küm:etlere telbliğ olu
nan ve memmr tadilatın tasıvi'bedildiğini gös
teren (Ad hoc) zalbıtn1amenin tarihinde yi.i.rürlü
ğe girer. B n parag·raf hükümleri ancak A.cısamble '
nin ikinci alelade oturumunun nihayetinden 
sonra tatbik edilebilir. 

Bölüm : X 

Nihai hiikiimler 

:Madde~ 42 

a ) İşbn Statü tasdika ınumlacaktıı·. Tas
diknameler IBüyü.k Britanya ve 'Kuzey ~ İrlanda 
Birleşik Kıralhğı Hi:i.qriimethw tevdi edile
cektir; 

h) işbu Statü yedi tasdi•k belgesinin tev . 
diini ınütaalnp yürürlüğe girecektir. . Birleşik 
Kıralltık Hü'ki.imeti, ~tatiin·~n yiiriirli.i~e girdi-
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inızıı. etmişlerdir·. ğini ve 'bu tari'lıteki Avn1pa Konseyi üyeled

nin isimlerini ıbir nota ile ·bütün mümzi Hükü
metlere bildirecektir; 

c) Ondan sonra, iher mümzi, 'kendi tasdik
namesinin tevdi tarihind<' işbu Statüye taraf 
olacaktır. 

Bunu tasdikan geı·cği gibi yetkili kılınnıı§ 

aşağıda imzaları atılı delegeler i~u Statüyü 

Londra'da 5 Mayıs 1949 tarihinde Fransız. 
ca ve İngilizce metinleri aynı derecede ınutc
ber sayılacak 'bir teik nüsha olarak tanzim 1kı

lınan işbu Statü diğer miimzi DeYlctler Hükü
metlerine musaddak suretler verecek olan Bir; 
l<>.şik Kırallık Huküımetinin arşivlerine tevdi 
olunacaktır. 

A vnıpa. Konseyi Statüsünde yapılan ta.dillerin onanmasına dair kanun 

Numara 
6022 

(Resmi Gazete ilı> ilanı · 29 Ocak 1953 - Sayı 8321) 

Kabul tarihi 
21. I. 1953 

MADDE 1. - 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 sayılı Kanunla onanan Avrupa Konseyi Statii
sünün 23, 25, 26, 27, 34 ve 38 nci maddelerinde yapılan tadiller onanm.ıştır. 

MADDE 2. - Bu kanun, Statünün 23, 25, 27, 34 ve 38 nci maddelerinde yapılan tadillcr 
için 22 Mayıs 1951 tarihinden; 26 ncı maddesindl' yapılan tadil için 18 Aralık ' 1951 tarihinden 
itibaren yilrürlüktedir. 

MADDE a. - Bu kanun hükümlerini !cra Vekilleri Heyeti yüı-ütür. 
A-.Tupa Konseyi Statüsünde yapılmış olup Konsey Genel Sekreterliğinin 22 lVIayıs 1H51 taı·ihli 

özel tutanağında yer alan vı> mezkur tarihten itib ı ren yüı·ürlüğe girtın tadiller : 

Maud(; 23. -
a) !stişari Asamble, .Avrupa Konseyinin böliiııı I de tarif edilen gayesine uygun olan ve 

yetkisi iQine giren her meselcyi tezekkür edebilir ve bunun hakkında tavsiyelerde bulunabilir; .ls
tişari Asaınblc, kendisine Bakanlar Komitesi taralından mütalaa beyan etmesi için hava) e edilen 
lıer meselcyi tezekkür eder ve onun hakkında ta.vsiyclcrdc bulunabilir. 

b) Asamh1c, gündemi, yukardaki (a) fıkra..c;ı hükümleri uyarınca konscyin bütün üyelerinin 
veya it,: lerinden baz.ılarımn taraf oldukları diğer \vrupa Hükiimetlerarası teşekküllerinin faaliyet. 
lerini nazı-ırı itibara alarak tesbit edrı. 

c) Otuı-nın esnasında ortaya çıkan bir meseleıı i. ı. Asaınbicnin gündemine gii·ip girmiycceği hn-
ımsıında tereddüt hasıl olduğu takdirde karar Asanıhle Başkanına aittir. 

Madde 25. -

(a) fıkrasımn birin-ci ciiınlesi yerine : 
fstişari Asamble, her üyenin parlamentosu tar·,ıfıııdan inti11ap veya onun tesbit ettiği bir usule 

göre tayin olunmuş tenısilcilerinrlen müteşekkiUir; şu kadar ki, parlamento toplantı halinde değil 
ve bu hal için takibolunacak bir usul vaz'etmem~ ise, her üyenin Hükümeti tamamlayıcı tayinler 
yapabilir. 

.. 
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Madde 27. -
Bakanlar Komitesinin İsti.şari Asamble müzakerelerinde toplu ol.arak hangi şartlar altında tenı

sil edilebileceği veya komitedeki temsilcilerin ve bun]arm yedeklerinin Asamble huzurunda şahsi 
olarak hangi şartlar altında söz alabilecekleri hususları I~tüzüğüıı Asamble ile istiı,.areyi mütaa
lnp korniteec tesbit. olunmuş ilgili hükümlerine tabi olaraktu. 

Madde 34. -
İstişari A~aınble, Bakanlar Komitesinin veya .d.samble B~kaııımn teşebbüsü ile ve bunlar arasın

da toplantı tarih ve mahalline de şamil, mutabakat halinde olağanüstü toplantıya ~ağrılabilir. 

Madde 38. -

Bu maddeye aşağıdaki (e) fıkrasının ilavesi : 
Genel Katip, Bakanlar Komitesine sunulan tavsiyelerden her birinin İcrasının icabettireceği mas

rafların tahmini tutarım da Bakanlar Komitrsinr arz eder. Bakanlar Komitesince alınmış olup icrası 
munzam masrafları icabettiren bir karar, arıcak ona tekabül eden fazla masraf tahminleri Korniteec 

tasvibedilincc, kabul edilmiş sayılır. 

Avrupa Konseyi Statüsünde yapılmış olup Konser Ocnel Sekreterliğinin 18 Aralık 1951 tarihli 
özel tutaııağmda yer alan ve mezkıir tarih trıı itibaı·pn yürürlüğe girmiş olan tadil : 

Madde 26. - Üyeler ru?ağıda göstcril('n miktarda temsilci göndermek hakkını hhizdirler. 

Belçika (7) Yunanistan (7) H olanda (7) Büyük - Britanya. 

Danimarka. (5) İzlanda (3) NoıT ~ (5) ve Şimali İrlanda 

Fransa (18) lNanda (4) Sar (3) Birle~ik - Kıral-

Federal A1nuuıya İtalya (18) lsvc<: (6) lı ğı (18) 
Cu m lınriyeti (18) Lük.'3emburg (3) Türkiyr (lO) 

' 
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B) Parlamentolararası Birliği Türk Gru~u 
· 'l'ÜZÜOÜ . 

.MADD}<~ 1. - .\ülletleraı·ası harıf:i 1·e i~ bit·
Jiğiııi.n dçmokratik ve parlamenter ,vollarla ]ru,·_ 

yetlenmesi ve gelişmesi gayesini güden Parla
mentolararası Birliğinin Türk (Jnıpu Tüt·kiye 
Büyük Jljllet Merlisinde kurnlımı.ştuı· . 

Hrupun gayesi Birliğin kurulmasına cıxH 

olan anlayışın memleket içinde ye ı·Jeşmesini 'e 
kenrli görü.şlerini birUk çalışmalarında ~·a.yılma 

smı sağlamaktır. 

'. 
Ü·ye olma şm·tlw·ı 

.:\IADDE 2. - Birliğin gayesini kabul ettiği· 
ııi Urnp ldare Komitesi Başkarılığuıa ya.:ı ile 
h.ildiren her .Milletvekil~ th·upa üye olur. 

Birlik Konseyinde üyelik eden veya etmiı;; bu-, 
Jnnan veyahut Birliğin gayesine yararlı hizmet 
ler gören eski milletvekilleri (}rupun teki ili i le 
Konsey turafından fahri üye kabul edilirler. 

:.VJAD.DE 3. - Üye airlatı yılda 12 Jirarlır. 

Genel Kund 

J\W)DE cı. . - Grupıuı Ol'g<anları şnnhmhr: 

A ) Genel Kurul; 
B ) idare Komitesi. 

.:YIADDE 5. - Grup her yıl ~\l<.,><·Jis aı:ılışın· 

dan itibaren İdare Komiteı;i Başkanının daveti 
üzerine, iki ay içinde Genel Kurul halinde top
Janu·. 

( kncl Kı.u:nl bu toplantıHında : 
.A) İdare Komitesinin hazırlat'hğı çalışma ve 

hesap raporlarmı; 

B) Geçen yıl ması·at'larıımı tetkikıne dair 
denetçiler tarafındau hazırlanan raporu Ye ih
r-ayı ; 

C) Gelecek yıl bütı,ıesini görüşiil' Ye karara 
bağlar: 

D ) Jdal"(' Komitesi üyeleriyle iki • deııetç:i 

s<>çer. 

1\TADDfı~ t:i. - Ul'llp yukardaki maddede ya
zılı toplantı dışında, İdare Komitesi Ba§kanının 
daveti üzeriM yılda en az bir toplantı dah~t 

yapar. 

1 

Bu toplantıda : 

.. A) Parlamentolararası Birliği konferaıı:s 1' 1.' 

koııseylerille katılan drlege ve koııse.v.vclel· gerekli 
açıklamalarda l:iulunnrlar : 

B ) Parlfunentolararası Birliği kural'laı·iylc 

ilgili konular "'örüşüli.k 

:J-IADDE 7. - Grup, Oeııel Kurul halinde 
ldare Komitesinin wre<'eğ·i karar iizerinc veya 
grup üyeler-inin orı beşinin teklifi ilc olağ·anihıtii 
olarak t.oplanır. 

Toplanışının gündemini 1daı·c Komitesi be
lirtir ve toplantıdan en a§ağı bir hafta önce O rup 
üyelerine )'azıh olarak bildirilir. 

Bu toplantıda gündemde ~razılı kouulaı· dışın

da konu§ma yapılamaz. 
ı 

Grup toplantılan üye sayıımıııı yaı·ıHından bil' 
Jazlası ile olur. İlk toplantıda bu yeterilc liye bu
lunmaz if.le toplantı bir hafta sonraya bıralnlıı·. 

lkinci toplantıda sayıya bakılrnadan çahşıl~t. 

idare Hornitesi 

MADDE 8. - İda.re Komitesi Genel Kurul 
taı·afından se~ilen dokuz üyeden teşekkül eder. 
Komite kendi arasından bir başkan, biı· bal] 
kanvekili, bir Genel Sekreter ve bit' Sayman 
seçer. 

l\WJDE 9. - ldaı·e Komiteı.;inin ödevJer.i 
şunlardır : 

A ) Çalışma program mı hazırlamak ; 

B ) Birlik konferansıarına katılacak dele
geleı·i seçmek (Bu seç:iınde siyasi partilerin tem
sil edilmeleri <YÖz önünde tutulur) . 

C) Konseyyeleri seçmek 

D ) ParlamentoJararaısı Birliği konferans ve 
konsey karar ve dilekierin in yerine getirilme
sine çalışmak ; 

E) Grupıın bil' yıllık faaliyeti lıakkmdaki 

ı·aporu ile üyelerin adlannı gösteren listeyi vak
tinde birlik merkezine göndermek; 

P ) Yıllık icraat raporiyle hesap bilanço 
. sunu hazırlamak; 
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G) Yıllık bütçeyi hazırlamak; 
JJ) Grup geUrlerini tophınıHk n' hiH<;t·~·(• 

göre sarfını yapmak; 

J) Grup işlerini yürütmek ic;iıı gcrt'ldi pCl'
ı.;oneli i~c almak ve işten <;ıkurmak. 

JLADDl•~ 10. - Bıışkı:ının ödederi 

~~ ) ldarc Komiteı=ıi Başkam ~\Icelisiıı 

tmlunduğu zamanlarda en az on beş gi.indr 
defa komite;vi toplantıya <:ağ·n·ır. 

açık 

hil' 

B) Grup adına gerçek re ö1.el kişilt-ı·lc le
mas ve ınuhabere edeı· n' beyanatta bulunur. 
Başkamn tensibi ile bu ödevler Başkamrkil i 
n'~'H C:enel Sekl'cter tarafından .ırapJlabiliı· . 

.ı\'i.ADDE ll. - Genel Sekı·eteı·in ödc,·lN' 
~\. ) Uenel Sekreter .vazı işlerini i dan: eder: 

B ) Konferansa ve Genel Kurula Y<'rilccck 
nı.poru hazırlar. 

.MADDE 12. - !'iaynuinııı öde\"l!.'l·i : 

A) Hayman (irnpun hill'lımını h<'&'lp işleı·i

ne ııezaret eder ; 

B) Grup adına pat·a :sal'fı ldaı·e Koınite.si 
karariyle olm·. Ane.ak zarnri halierde yüz lirn -

ya kadar olan masrafları ~ayman yapabilir Yıl 
.trlnt'(' Komitesini sonradan hnherdı-u· eder. 

l\1 ADD 1-<: ı:~. --.- Genpuıt geliı·i ~u ka;vnaklat
llan sağlanır : 

A) Üye aid&tı; 

B) Büyük )!illet.. Mt>rlisi Bii.t~esiııe konula 

c:ik ödenekleı·. 

' 
Meclisı:1ı yenile.nmr~i h<tlinde se(Üıı 

:JIADDE H. - Büyük Mille1 :.\lcclisi sP\:ı

minin yenilenmesi halinde, ldare Komitesi yeni 
hleel:isin a~ılmasından itibaren iki ay içinde (te
nı.•l Kuru)n toplanhya çağn·n· ,.e :n>ni komite 
seçimine kadaı· ödeYin~ devam edt>r. 

. ·-,i" 

Ti~zükfe dflğişiklik 

)lA DDE 15. - U nıp tüzüğiiue ait Ha§kau
lığa yapılacak yazılı teklifler toplantıdan en aı 

ii<; hafta önce ü~relere bildirilü·. 

C) .Avrupa Parl8.mentolar Birliği Türk Gnıpu 
TÜZÜGÜ 

Gaye 

}IADDB 1. - «Avrupıı Birle:;;ik J)('\'letle
l'İ» gayesini güden Avrupa Parlamentolar Bit·
liğinin Türk Grupu Türkiye Büyük :Millet 1\-let
lisinde kurulmuştur. 

Grupun gayesi .Avrupa Bil'leşik Devleth'ı·i 

Jikrini memleket içinde .va.vmak n~ lın fik
rin gerçekleşmesi yolundu }[eelifı iç:irıde \;alış
maktır. 

Oye olma şart/.an 

MADDE 2. - Grupa üye olma şartları ljUll

lardn· : 

a ) 'rü.rkiye Büyiik Millet .JII eclisüıde 
bulunmak; 

h) ..Avrupa Birleı;>ik Dedetlel'i 
ııim.sediğini li rup \' önetiır1 Komitesi 
ğına yazı ile bildirrnek 

fikrini be
Başkanlt-

MADDE: 3. - Grrtpun or~nları şunl.a.rdır : 

a ) Genel K11rul; 

b) Yönetim Komitesi. 

Genel Kıı1·ul 

MADDE -:1-. - Genel Kurul hee yıl :i\'Iecli

sin açılışından itibaren iki ay içinde Yönetim 
Komitesi Başkanının dlıyetl üzerine toplanır. 
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Genel Kurul toplantısında : 
a) Yönetim Komitesinin hazırladığı çalış

ma raporunu; 

b) Denetçilerin hesap raporunu, görüşür 

ve karara bağlar; 

c) İdare Komitesi üyeleriyle :lki denetçi 
seçer. 

MADDE 5. - Genel Kurul Yönetim Komi
tesinin kararı üzerine veya üyelerden on beşi · 

nin yazılı teklifi ile olağanüstü olarak toplanır. 

Bu toplantılarda gündem dışında konuşulmaz. 

Genel Kurul toplantıları üye sayısının yarı
sından bir fazlasİyle olur. İlk toplantıda bu sa· 
yıda üye bulurunaisa bir hafta sonra yapılan 
toplantıda bu msap aranmaz. Bu iki· toplantı 

arasında üye kaydolunmaz. 

ı Yönetim· Komitesi 

MADDE 6. - Yönetim Komitesi Genel Ku
rul tarafından seçilen dokuz üyeden · teşekkül 
eder. 

Komite kendi arasından bir Başkan, bir 
Bagkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir say
man seçer. 

MADDE 7. - Yönetim Komitesi şu işleri 

görür : 

a) Birlik karar ve dileklerinin gerçekleş

mesine çalışmak ; 

b) Birlik toplantılaruıa katılacak üyel~ri 

se•mek : 

c) B.ir yıl içinde görülen işle rin ı·a poru ill' 
bili.nçoyu hazırlamak 

d) Grup gelirlerini toplamak ve bunları büt
çeye göre harcamak. 

Komite üyeelrinin öde1ı leri 

.i\llillDE 8. - Yönetim komiiesiııiıı Başkanı 

lVIedisin açık bulunduğu zamanlarda on beş gün
ek bir defa komiteyi toplar ; Grup adma tüzel 
ve özel kişileı·lr temas ve mnhabrre rder Ye de
me~ tc bulunur·. 

Genel Sekreter yazı işlerini idal'ı.>. eder. Ge
nel Kurula verilecek raporları hazırlar. 

Sayman, Grupunun hesap i ıjlcrine bakar. Yüz 
liraya kadar. olan masrafları, Yönetim Komite
sine sonradan haber vermek üzere yapar. 

Grurmn geUı·leri 

MADDE 9. -
a ) Yılda 12 lira üye aidatı ; 

b) Büyük Millet .i\1eelisi Bütçesine kona
cak ödenekler ; 

c) Bağışlar. 

'l'üzükte değişiklik 

.MADDE lO. - Tüzüğe ait Yönetim Kul'Uiu 
veya 10 üye tarafından yapılacak yazılı teklif 
ler toplantıdan en az iki hafta önce Üiyelere bil
dirilir. Bu toplantıda mevcıudun en az üçte ikisi 
il(• karar veriliı·. 

D) ParlAmentolararası Turizm Birliği 
Türk Grupu Tüzüğü 

18 V . 194!1 

MADDE 1. - Memleketimizin iktisadi w• 
içtimai kalkınma dfıvasının ana unsurlarınilan 

biri olan Turizm işini layık olduğu chemmiyetl ı> 

ele almak turistik kıymettc olan eserlerimizin 

tanıtılması yolunda ParlAmentolararası Birliği 

min etmek, bu hususta gerekli kararları ittihaz 
ederek bu mevzuun benimsenmeı>ine, geliştiril
mesine ve teşvik edilmesine hizmet ve muhte
lif milletiere mensup topluluklann bu vesile ile 
tanışma ve anla~malarına yardım etmek ama
ciyle Parlamentolararası Turizm Birliği Tüı·k 
Grupu Türkiye Büyük Millet Meclisindı> kurul-

ile mütekabiliyet esasına dayanaıı hi.r anlayı9 mwıtur. 

havaS1 i ı:inde iş birliği yapmak ve temaslar tl:' - Grupun gayesi , Parlamentolararası Turizııı 
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Birliğ·iniıı kurulmasına esas olun anlayı~ın 

memleket içinde yayılmasını ve yerleşmesin i 
sağlamaktır. 

Oye ol'tna §artları 

MADDE 2. - Birliğin gayesini kabul etti· 
ğini Grup !dare Komitesi Başkanlığına yazı iltı 
bildiren her milletvekili Grupa üye olur. 

MADDE 3. - Üye bağışı yılda en az 6 li 
l'adır . 

Genel K urul 

MADDE 4. - Grupun organlan şunlardır : 

A) Genel Kurul; 
B ) İdare Komtesi. 

MADDE 5. - Grup her yıl .Meclis açılışın
dan itibaren, İdare Komites\ Başkanının da
veti üzerine, iki ay içinde Genel Kurul halinde 
toplanır. 

Genel Kurul bu toplantısında : 
A) İdare Komitesinin hazırladığı ~..alışma 

ve hesap raporlarını; -
B) Geçen yıl masraflar mm 

denetçiler tarafından hazırlanan 
ı·ayı; 

tctkikıne daü· 
raporu ve ib-

C) Gelecek yıl bütçesini görüşür H' lmı·ar ı 

bağlar; 

D ) İdaı·c Konıi1 e~ i iiyeleri~· lp iki den el<: i 
NCGCJ '. 

MADDE 6. - Hrup yukardaki maddede 
yazılı toplantı dışında, ldare Komitesi Başka
nının daveti üzerinE' yılda en a7. hir toplantı 

daha yapar. 
Bu toplantıda: 
A) Parlil.mentolararası Turizm .Birliği Kon

ferans ve konseylerine katılan delege ve müşa
virler gerekli açıklamalarda bulunurlar; 

B) Parlamentolararası Turizm Birliği ka
rarlariyle ilgili konular görüşülüı· . 

MADDE 7. - Grup, Genel Kurul halinde 
İdare Komitesinin vereceği karar üzerine veya 
Grup üyelerinin on beşinin gerekGeli teklifi ile 
olağanüstü olarak toplamr. 

Toplanışının gündemini İdare Komitesi be
lirtir ve toplantıdan en aşağı bir hafta önce 
Grup üyelerine yazılı olarak bildirir. 

Bu toplantıda gündemde yazılı konular dışın
dn komışnııı yapılamaz . 

tl-rup toplantıları üye sa~·ısııun .'·arısıııdaıı 

bir faziasiyle olur. İlk toplantıda bu .ve1erde 
üye buluııınuz isr toplantı bir hafta sonraya bı 

rakılır. İkinci toplantıda sayıya hakılınadan 

~ah-ııhr. 

Idare Konıite.çi 

.MADDE 8. - İdare Komitesi Genel • Kurul 
tarafından seç:ileıı dokuz üyeden teı;;ekkül edeı · 

Komite kendi arasından bir Başkan, bil' Başkan . 

vekili. biı · Genel Nekreter ,·c bir :-\ayma ıı sel:cr. 

İdarr Koıııite<>inin öd c> \'kı-ı 

şunlardır : 
A ) ()ahşına programın ı hazırla mak : 
B ) Birlik Konferanslarımı katılaeak delc

geleı·i se~:ınek: (B n seçiınde siyasi pnrtil<•ı·iıı 

tunsii Pdilnıclcri g-öz önünde tntuhn· ı. 

<· ı M iişaYirleri see: m ek: ' 
V l Pariiimen tolaraı·axı Tur iz nı Birliği kon

ferans ve konsey l<arar YC' dilcklcı·in ,veriıw ge
tirilmesine çalışmak; 

B) Urupun bir yıllık faaliyeti haklbııdaki 

raporu ile üyelerin adlarnıı gösteren listeyi vak
t.inde birlik merkezine göndermek; 

F) Yıllık icraat raporiyle hesaı) bilan~osu

nu hazırlamak; 
G) Yıllık bütçeyi ıbazırlamak; 
H ) Grup gelirlerin i toplamak w bütçeye 

göre saı-fını yapmak: 
.J) Grup işlerini yürütmek için gerekli 

personeli işe almak ve işten ~ıkal'lnak; 
K) Turizmin memlekettc gelişmesini sağla

mak için lüıı:nınlu kanunlar1 hazırlamak ve tek
lif etmek: 

L) .l\lemleket içinde aym gayelerle kurul
muş J•esmi müessese ve derneklerin grupun ga
yesine uygun faaliyetlerini desteklemek; 

M) Memleket içi ve dışı turistik seyahat
leri tertip ve teşvik etmek: 

N) Gayesine uygun göreceği sair işleri 

yapmak. 

.MADDE 10. - Başkanın ödevleri: 
A) İdare Komitesi Başkam :Meclisin açık 

bulunduğu zamanlarda en az on beş günde bir 
defa komiteyi toplantıya çağırır. 

B) Grup adına gerçek ve tüzel kişilerle te
mas ve muhabere eder ve beyanatta bulunur. 
Brujkanın tensibiyle bu ödevler Başkaııvekilı 

ve;va Genel ~ekreter tarafından ~rapılahilir. 
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:V1ADD1t ll. - Genel Sckreterirı ödevleri : 
A ) Genel Sekrete :vaıı işlerini idare eder; 
B) Konferaıllilara ve Genel Kunıla Yerile

cek raporı.ı hazırlar. 

liADDE 12. - Bayınaıun ödevlel'i 
A) Sayman, grupun bili1ınum hesap iş1C'ri

ni tedvir•ve tanzim eder ; 
B) Grup adına para Rarfı, ldart- Komitesi 

karariyle olur. Ancak zaruri hallerde yiir. lil'a
ya kadar olan ınasl'a:fları Başkaııııı muvafa
katİyle sayman yapabilil' ve İ daı·e Komitesinin 
tas·dhine sunar. 

Gnıpun geliri 

)lADDE 13. Grnpnıı g-eliri ı;ıu kııymık-

la.t"Clan sağlanır : 

A) Her türlü bağışlar; 
B ) Büyük Millet Meclisi Biitçeı;1ııc lconu

lac<ık ödenekler. 

Meclisin yenilcmnesi lurlinde .seçim 

~IADDE 14. - _Büyük :Millet Meclisi sO<;i 
ıninin yerıilenmesi halinde, İdare Komitesi ,veııi 
:Meclisin a<;ılınasmdan itibaren iki ay içinde Ge
nel Kuı·nlu toplantıya qağn•n ve yeni koınik 

se<Jiınine kadar. ödeYine devanı eder. 

Tüziikte değişiklik 

M.AJ >DE 15. - Grup türuğüne ait Başkan

Jığı.ı yapılacak ya?.ıb teklifler toplantıdan en a1. 
ii<: hafta önce üyclere bildirüiı· . 

/ 



E) Parlamentolararası Turizm Birliği 

ANA XlZA.iVINA.)IES! 
, 

15 Eylul 1949 tarihinde Anvers'te toplanan Parlamentolararası Turizm .Kong·resinde kabul edilen 
Statüler 

:;'lfUKA])])BJ<JE 
1şhu statülerde tesbit edilen şaı-tlar dahi

limk hiitün dünya parHiıuentoları ınünıessil

leı1nin dahil olabilecekleri Parlamentolararası 

Turizm C'eıniyeti, !talyan Padamento grupunun 
teşebhüsii ile Pal'liimentDlararası Beynelmilel 
'l'ııriznı Kon i'rnuunnm 16 T~ylül ] 94-9 tat'ihinde 
Rapollo'daki if:tiınaıııtla alınan kanım te··di
kan, tt>şekkül f'tnıiştiı·. 

I 

Cemiyetin gayesi - azaları 

)Ia<hle - 1. 
<'l'miyetin gayesi : 
Heynclınilcl salhada olduğu !kadar, Paı·lameıı

tnlara.rıı:ıı 'l'ul'izın Cemiyetinde te-msil edilen 
ınrmle'kctlec>ı' dahilinıd<' d<' beyn<'lıııilel tnr:iznıin 

inkişa.fıın temin w teshil edecek tedbirlerin. 
lmsmıiylr muhtelif milletleı-in parlamcııtola.ı·ı 

nı>zdiııde harekete geçerı~k, tatıbik sahasma 
konınası iın'kanlarnn a.rmıtırmalk, Parlamento
ı a raı·ası Tn ri:.1ııı remiy<'tin iıı g-ayesi.tli ı·. 

::\radde - 2. 
Cemiyetin azalan : 
Pal'lamentolaı·ara::n 'l'u l'izın l 'eıniyeti, parlii

ıııentolaı·ında hit· iurümı gı·upn teşekkiil etmiş 

olan memleketleı·i.n parlameıı.tolarınm - cemi
)·etr ilti'haklaı·ıın bil<lirıııi~ - mill} prnpların

claıı ıııüteşckldldiı·. 

Tü•ndi statüleeini bizzat tanzim eden ber 
ınilll grup, hüı·osn Yasıtasi,vle. eeıniyrtlr dainıi 

tf'ııı as h ulindediı'. 
Milli gruplm. hel' sen<' 1 Xisandan cv'vel 

( 'eıniyct Konseyi nezcliııd~ki mümessillerini ta
yi n i lt'. p:ru pun hi ı• evvelki seneyf' ait :faaliy<'ti 
hnıldoııda ı·apol'lat·mı., Konseye göndeı-irlet·. 

Yra.dc1(' - 3. 
:\futasavveı · gruplardan her bil'iırin statüle

dni taıkabhiil ile bu gruplara. intisa:beden milli 
parlfuneııtolarııı ;'\r.ıı ları, mill] ~!1.lplftı•t ti'Şkil 

edt>rler. 

II 

Cemiyetin organları 

Fasıl : I. 

}[adde - J. 

: .'\ 

Pcıı·J a ııı rnt oJ a t•a ı·nsı Turizm Ct>ıniyehniıı oı·-

g'Hnları : 
1. Umumi Heyet, 
·) Kon..<ıey. 

:ı. lcra Komitesidir. 
Bu lıı:gaıılaı·a. 
1. Paı·laınentolıaearası T11riznı Bii ı·nsn. 
2. Fınuıni K5.tiplik. 
:3. Husnsi 'komisyon l ıw, 

Yaı·dım ellrl'leı· . 

Fasıl : ll. 

Cnnııni H<>yP1 

:.VLıddr - :i . 

:\luhtelif milli grupl~rın ıuümessilleri, "Cnıu
ıııi Heyeti te~kil c-clee. IIilafmıı ıkaı·aı· v<>ı'İlme 

cli'k<:c. Umumi Heyet senede biı· defa toplanır. 

Crnıiyetin reisi, reis ılıazır bulunmadığı 'taık

<lir dr. Unnımi Heyetin toplım(bğı memleketin 
gTup ı•eisi, ir;timaı a.ı;:ar. 

Fınuıni IIeyt>t derhal. işlerin tedviı1yle Ya

IIİft'li hiı· n'is, iki reisvekili, iki katip ile Unıu
ıni lif',\'Ptiıı bir· öneeki senelik i<;timamd~uı iti
lıaı·t'll l'l•ıııiyetin lwsap işlerini idaı•e edecek ii<~ 

ııımakıp, intihıı.bma te,•essüJ edel'. Cemiyet ıhe
ga,plal'l. ayııı zamanda ınura.lopların raporlariy-
11.' hirliktr. iı;tiına soııa ei·ınf"len Fıııumi He,ve
t(' ıırz Nlilmrln:i lfızımclır. 

-:\:liadde - 6. 

1.·nınmi Heyetin vazifelrr.i 
1. İ~timııi gayenin t.aıha:kku'kn hu. mmnôa 

liizuııılu bütün kararlarm alınması. 
~- Ruznameyr ait. meseleledn müza1keı·esi. 

:3. Hususi komisyonlar teşkili w hu konıi .· 

yonlal'ln vnzifeleriırln tayini, 
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..ı. Bil' evvelki Umumi Heyet toplantısın

dan itibaren, Konseyin ve İcra Komitesinin fa
aliyetinin tetkikı, 

5. Yeniden intiıhap edilme hakkı olan lbir 
reis, üç reisvekili, parlrumento azası iki katip 
ve bir veznedaı-ın intiiha'bı, 

6. Cemiyet Konseyinin teklifi üzerine, Ka
tibi Umuminin tayini, 

7. Bütçenin müzakeresi ve ka:bulü, 
8. Konseyin te\difi üzerine. azaların ödiye

celderi iştirak ücretinin te~iti, 
Omuınİ Heyetin vazifeleridit. • 

Madde - 7. 

Rey taksimi 

Umumi Heyette mevcut azaları vasıtasiyle 

kullandıkları eey aıdedin<> g·öı·e. milli gruplara 
ı·py tahsis edilir. 

Cemiyet Konseyi, ttnınt'ni heyeti içtimaa da
vet ettiği zaman. hel' milli gmpa tahsis edilcu 
ı·cy adedini tayin eder·; 'bu aded aşağıdaki şe
kilde hesa:bedilmiştir : 

10 milyondan az nüfusu olaıı menıleıketJere 
10 rcy, 

1 O - J 5 mHyondan az nüfusu olan nıemle

ketlm·e 1•5 rey, 
15 milyondan fazht nüfusu olan mr.mleket

leı·e 20 ı·ey. 

lntihaplar : 

Madde- 8. 

lntihap usulü 

ı. tşari reyle, 
2. A<:ık reyJe ve mevcut aza adediııiıı Pn 

az beşte birinin talebi üzerine vekalet usuliylc, 
:t ~[event aza adedinin en az üçte biri ta

lebettiği takdirde ve lcra Komitesi intiha!bı 
iı:in gizli reyle, yapılır. 

4. Reylerde tesavi 'Olduğu tıakdirde, tekHf 
ı·rd<l edilir. 

Ti'asıı : nT. 

Konsey 

Madde - 9. 
Konseyin teşe•kkülü : 
Konsey, her grup için bir kişi olmak iizeı·e, 

milli parlamento grupları tarafmdan tayin edi
len mümessillerden ve İcra Komitesi azaların
rtan teşeıkküJ eder. 

Madde- 10. 

Kon.~>ey içtimalaı·ı 

Cemiyet Konseyi, işbu statülerin 11 nci 
maddesinin 4 ncü bendinde derpiş edilen ah
karnı yerine getirmC'k maksadiyle, umumi he
yet içtimaı için tesbit edilen tarihten ·hemen ön
ce ve lcra Komitesinin til,yin ettiği tarih ve 
memlekette, toplamı·. 

Madde- 11. 

Konseyin saluhiyetleri 

Konsey, Umumi Heyet içtimalaı·ı arasmdatki 
zaman r1Mıilim1e, bu heyetçe alınan !kararların 
tatıbikı ile mükclleftir. 

Başlıca salahiyetleri : 
1. Kenoi nizamnamesini bizzat tesbit eder, 
2. Umumi Heyetin fıdi içtimalarım ta.kar

ruı· ettirir ve bir evvel'ki Umumi Heyet içti
maında tayin edilmediği takdiı'<le, hıtinıaın 

akdedileceği yel'i tayin eder. 
:3. ldaı·e sisteminin salahiyetinin fevlonde 

olan kararların ·ahnrnası icalbettiğinde veyahut 
milli grupların üçte 'birinin tRlebi üzerine, 
Konsey, Umumi Heyeti, fevkala .. cle i(}timaa da
vete ·karaı· veri ı·. 

·4. 'l'akrir ve .kararlaı: teklif eder, milli 
grnplaı · tarafından verilen taıkril'leıi ve karat· 
l~ıyi'halaı-ını tetkik eder. l{ionsey, :bu ta:krirler 
ve kar:ır Hiyilhalarma ait ı·aporlıı.rını. umumi 
lıeyPte arz rder. 

fl. Seneli'k varidat ve sarfiyat bütçesini 
hazırlar· V<' bu:tıa·sip - veznedarm hesapları ile 
birlikte, nıımıni heyete arz eder, grupların ödi
yeerkleıi ı::enelik iştira:k ınc-bHiğını teklif eder. 

G. ~ihayet Konsey, unmmiyetle Pa.rHiınen
tolanıı·ast Tuıizm Cemiyetinin gayelerinin ta
hnkkukunda liizumlu tedbirlerin alınmasım 
drruhclc eder. 

lcra Karnitesi 

Madde- 12. 

lcra Komitesinin teşekkülü : 
lcnı Komitesi, cemiyetin reisi, reiS'V'ekilleri, 

ParUimento iizası }catipler ve mulhasipten müte
ııekkildir. 

Katibi umumi, istişari rey sahibi olara:k, İc
r· : ı Koıııit<·si içtimalarına i&tira:k cdeT'. 
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~Iaddc - 13. 

İcra Komitesinin merkezi 
İcra Komitesinin daimi merkezi Cenova 'da

dır. Bu ıneı~kezin yeı·i. umumi heyetin karariy
I e değiştirilebilir. 

Komite, kendi intihabettiği başka biı· yerele 
toplanınaya karaı· vere'bilir. 

i\laddt> - 14. 

İcra Komitesiniıı salfilhiyetleı-i 
nlilli gruplar arasındaki münasebetleri faal 

bir şekilde idame cttirmek, cemiyetin ıbütün ye
ni teşeblbüslerinin inkişafını tenıinc mahsus 
usulleri, her Hükümet nezdinde tekiifte 'bulun
maik, !cra Komitesine ait vazifelerdir. 

Bundan başka, !cra Komitesi, 'ld.tiplik aza
lannın tahsisiatını tayin eder. 

Ti'asıı : V. 

Parlamentolararası Turizm Bünısu 

Madde- 15. 
Parlamentolararası Turizm Düı·osu, va?.ife

lerinin ifasmda İcra Komitesine, İcra Komite
siyle Konsey tarafından ittihaz edilen karar
larm tatbikınde, yardım eden tc'lmik ve idari 
unsunclur. 

Madde - 16. 
Parlfırmentolararası Turizm Bürosu bilhassa: 
1. Konseye veya umumi heyete arz oluna· 

cak meseleleri hazırlamak ve takdim etmek, 
2. Umumi heyet, Konsey ve lcra Komite

sinin aldığı kararların tatbikınİ temin etmek, 
3. Milli grupların vaziyetlerini ve hrsapla

rını takibetme'k, 
4. Adi nınhaberatı hazırlamak ve imzala

mak, 
5. Arşivlere lbakına'k, Cenıiyete ait evı·akın 

ınulhafazasını temin etmek, 
6. Umumi Heyet, Konsey ve İcra Komite

si içtinıa ?Jabıtlariyle, Büro 'lcatipl'iği azalarııı

d~n biriııin iştiraki ile Büronun temsil edildiği 
her toplantının zabıtlannı hazırlamaQ,, 

İle tavzif edilmiştir. 

Pasıl : VI. 

Umumi Katiplik 

Madde - 17. 
Parlamentolararası Turi~nı Biirosunu Iülti

bi Umumi idaı·e eder. Kutibi Umuminin eınriıı -

de bir kuti'bi umumi muavini ve bir katip lnı
lunmaktadır. 

Madde- 18 
Katibi Uınuımi, P.arlanıentolararası Turiznı 

Bürosunun amiridir. Hiçpir parHl.ıncııt('l1l1n 

ftzası olamaz. 

Fasıl : VII. 

Hususi 'komisyonlaı· 

Ma:dde- 19. 
Umumi Heyet ve İcra Konseyi , bazı lımm-st 

meselelerin tet'kikı için muva1kl"at hususi k, ·
misyonlar teşkil etmek salahiyctini haizdirk 

m 
Cemiyetin varidatı 

Madde- 20. 
Parlamento gruplarının iştiraıklcl"i 

Parlamento }fiili grupları, senenin ilk ii<: 
ayı içinde, Cemiyetin varidatını tenıine yarıyaıı 
bir iştirak lhissesi ödemeye mecburdnrlar. Bıı 

mr.blağ heı· memleketin nüfusiylc ınüteııa~ih

olarak tft~rjn edilmiştir. Cemiyet Konseyinin 
teklifi üzerine, Umumi Heyet. her ~rn c mfıtat 

içtimaında, azalık aidatı meblağını tesbit t>dc·r. 

IV. 

Statüterin tadili 

Madde - 2J. 
Parlamentolararası Turizm Cemiyetinin sta

tülerinin tadiline dair 'her teklif, tah ri ri ol:ı. 

r<ık ve Umumi Heyet icıtimamdan rn az altı a.v 
eYvel Kutibi Umuıniliğe verilmelidir. 

Bu tekUfler, ayrıca İcra Komitesinin vrrr
~eği muhtemel tadil teldifleriyle birlikte, Uınıı
mi Heyet içt.iınaından en az dört ay evvel. mil
li gruplara bildiıilmelidirler. 

Stntiilerin tadili hakkında nrilınesi müm
kii.n olan te~cliflerin, Umumi Reyette, bir mü
zakere mevzuu teşkil etmiş olması ve temsil 
edilen parlamento gruplarına tahsis edilen rt>y 
adrl1iniıı en rız ü~te ikisine müsavi biı· ekser·i
yetle 'kahul edilmiş olmaları lazımdır. 

Madde- 22. 
lcra Komitesi, Cemiyet Konseyinin tasvilıi

ııi ınütaalkıp, Umrimi Heyete, Uınuıni Heyet 
ııizamnamesini teklif ve !bizzat kendi faaliyeti
ne dait hazırladığı nizanınameyi arz eder. 
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edilen 
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jfadde - ı. 

Konsey tarafmdan ılı,ilafına karar v erilııı e 

dikc:c, Uııuımi Heyet her sene, mutat ic:timaıııı 

akdedc ı · . ller i~ tinmın taıi:hi ve yeri. inıkfuı 

nispetinde hi r e\·vc~ki Uiınunıi Heyet i r; tiınıı.ı 

()sna:suıda, Konsey 1tarafınclaıı. tayin erlilir. U mu 
nıi Heyet iı:timaı için takarrür ct tir·ilen tarih
ten en az ür; ay evvel, 'i\Iilli Gruplar, Umumi 
H eyetin ın{ıtat i~t iınaına davet c{Hli ı · l e ı•. 

.\Jadde - 2. 

Kousey kann· veı·diği tııkdir·de veya grup
lanlan en az altı gmpun talc•bi üzel'iııc. Umu
mi Heyet, fcvkalaue i~tinıaa davet edilir. Grup
lar, fcvkalade ic:tiına tale'biudc buluııduklııl'l 

zaman, lalc'Liıı , Katibi Uıııuıniye ve l'ildiği ta
rihi mütaakıp bir ay zarfmı.la, Konseyin. Uıııu 

nıi Hr~~··eti iı<tiıııaa dave.t etmesi lazmıdıı·. 

.\[adde - 3. 

LJıııwui Heyet içtimauun akdedileceği ıneııı 

leketin Parlamentolararası grupu, KaHbi Umu
mi ile t eşl'.i-ki mesai ederek, toplantının tertip 
ve tanzimintl c. ıııatldi cihctled halletındklc mü
kelleftlı·. 

Madde - 4. 

Ueı- iı;:timaın ınüddcti, Uınuıni Heyetin top
landığı memlek etin grupunun muvafakati ile. 
f'cmiyct Konseyi tarafından tilyİn edilir. 

'-[üs taecliyet kaı·arı olmadıkı;:a . ruznıımeye 

gc~il'ilen ıneseleler. Umumi Heyet i<;timauıcbıı 

en az bir ay evvel, yazılı l'aporlar haliııcle , N'· 
miyet fi:wla ı·ma gönderilir. 

1fadde - 5. 

Pcvkalüde halleı- müstcsna. Kati.bi Umumi, 
koıuisyoıı ı·apodarmın !her tnplantıd:uı bir :ıy 

evvel ırruplara gönderilmiş olması i <:iıı, ıkomİ"· 
yon ı:alışınalarmın vnkt.iude taınam I aıı ına '-;ına, 

bilhassa dil~kat eder. Koıuisyoııla"'r, rnzııaıneye 

geçecek nıeselelcrin her 'biri ir,in hir nıazbata 

ıııuh arı·it'i tfıyin edel'lcr. 

• \Iadde - 6. 

Uıııuıni Heyet müzakereleri ı.ı lenidir. •.J.I üza
•kPı·elcı'in gizli olması. ancak. Umumi Tif·Y•'1 . 

azalal'llllll üçte ikisi nispetinde ·bir ekseriyetle 
karai' aldığı t;ı.kdirdc ınün~kün olaOJi lit-. 

Madde - 7. 
Umumi Heyet i çti ıuaları, Konsey adma K~ 

tibi Umu mi tarafından takdim e{lilen l'apoı· 

ii?.rı ·inde uınunıi müzakere ar;ıl nıasiyl c \l.ıa.§ l aı· . 

1Iadde - 8. 
Rcis ccl<ı elel'i aça ı· , nı üzakeı·elere ara veri ı · 

ve tatil eder; Umumi Heyet çalışınalarını ida 
ı·e ed c ı · ; niza•ınna nı eye dayeti temin ile, sö?. 
vel'iı·, eelselerin kapnncl ı ğım bildil'iı·, ınii.:ı:akcrr 

edilen ın csclclcri rrye arz ilc neticeleri i l :1ıı 

eder. Uınnıni Heyetin çalışmalarını idare işi : ı 

cle , . ., Umumi H eyete verileıı tekliflee hakloıı 

da. karar nlınmasiylc rnzna.ıneyc geçirilecek 
rnuhtclif mesclcle l'iu tct'ldkı ve l'nznamenin taıı 

ziınincle, bilı•o azalan nıntınıiyet] p I'ClSC ."11 1'

dllll Pclcı·lcı· . 

}fadde - 9. 
Hi<:lıir hatip, rcisin miisaadesi olmadıkı;a. 

söz alamaz. Umumi Heyet azaları, aynı meselr 
ha1ldnncla i'ld defadan fazla söı: istiyeıııczler . 
Evvelce nıüzalkere edilınczsiziıı , !hatiplerin ko
nuşma ınüddeti. Umu mi H eyet tarafındmı tnh
didedilebili ı· . 

~f arnafil1, 'kendile ı ·ine tevJi edilen meseleler 
hakkında iu~hat veren .raportörler, bu tnhdid(' 
tftbi değildüler; lüznm gönlükl e ı· i takdird•,', 
müuıke eeler esnasında müclaJıalede 1nılunalıi 

lirleı·. Diğer hatipler iHe. söz isteınc sıı·as ııırı 

göı·e koııuşabi l i rleı· . 

::\Iüzakere edilen ınevzudan nzakla~an ha 
tip, ı·eis taı·afından sa.dede davet edilir ve ierı
bında reis hatibiıı konuşma müsaadesini g'<·l'i 
alabilir. 

Hcisiıı. ınü?.akcre esııusında cercyaıı Pdeeck 
hel' hangi b:ir lıftcl iseyi beı1araf ctınc}'l' salfi
lıiyeti vardır ve icabında Uımnıni 'Heyet çah~ 
mal aı·ımn intizaın ım temin balnınından. l ilzunı 
ln t rl1hidc,ı1 alır . 

Uıml hakkıııda ·bil' tU:hil' verilcliğ·i talulil' 
de, rci:s. talkriı· sahibini 1Jnsııea takı·iı'i ni izahn 
ciavet ı>Ôe r . [~ğC J' hu iuıijı at tatmin C(l ici ise W 
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l"ınuıui Heyet hilafına karar vernıcdikc;e tak
r1r dcı·Jıal w müzakeresiz olarak kabul edilir. 

\fadde - 10. 
Katibi Umumi, Uıııuıni Heyet katipliği ile 

aynı zamanda komisyon katiplikh,riniıı iılarP

~i?lr tm·:df edilıniştiı·. 

.\falldc - 1 ı. 
Ucleıı en·akm, l'apoı· ,-c kararlal'ı almak. 

icab mda ta 'bı ve tc·v zi ettiı·ınck, i~timal <1 ı· rs
nasında iradedilen nutu'kları tercüme ettimıek. 
i(:tiına zabıtlarının tutulmasını tc:.rrtin ile ta lwt-
1iı·ip alfi:kalılal'a tcvzi ett.irmek, Umumi Heyt'
t<' ait evrakı Cemiyetin ar~ivlerinde ıııuhafaz<J 

rtnıek, celse za'bıtlarıın tabettirınek YP nmuıni

ydlc Unıuıni Heyetin lrendine teYdi cdec·eği 

'hiitün işleri yapmak. l:ınuıııi Katipliğiıı hnş)[(';ı 

,. <~?.ifeleridi ı ·. 

.Hadde - 12. 
L 'ıunıııi Heyet' ruznanıesiw.> ge~ceek ııii·SP

Jelcr, Konsey ta~·afından tayin cdiliı·. (~talüler 

ııı ad de 9) Rnznameyc geçirilecek •mcsclcleı-lc al;'\.
kah karaı· ve tadil layihaları ile taluil'lcı·. lü
znmlu zaman dalıilinde ı·eise vrl'ilıııi~ olmalı

dır. Bu lfıyiha ve tal~:rirlerden 'bil'e l' ııüslw. 

mümkün olan en kısa zaman dahilinde. Uınıı- 1 

ıni Heyet azasıııa tcvzi ediliı·. Ruznanıeyc ge<:i
ı·ilmenıiş olan ka mr lftyihalaı·ı ve takı·il'l erin 
müzakere •i ve ı·tre konması, anca'k Unnmıi Hl'
yetin bunlaı·ı nazan itibara aldığı ve azaııııı 

üçte ildsiıw tekabül eden biı· ~ksel'i ·etle müzıı
kercsiııi ·kabul ettiği tak:clirde, Pal'lfnııentolaı·a

ı·ası Konseyin mütalaası ile Inı lfıyjl]ı:ı H' takı·ir 

sahiplerinin nreeekleı'i izahatı dinledikten snn
ı·n. ınünıldiıı olahiliı·. (Statülcı· ıııadrle 9) 

alan iki namzet anısındn tckral' rc,'l-<' müracaat 
r-diliı·. tl-izli ı·eyle yapılan intihapların netice

, l<>ı·i. rınunıi Heyetin tayin ed~eeği hi" «' l' ıı'lı

kik lıey<'ti» tanırındmı tesbit edilit. 

\Iaüdc - 1-J.. 

l :nıuıııi H'eyet i<:timaıııın iptjda,'1ıH1a. 1\"fıti 

l>i l"ıflunıi. l'PJ' sahil)l olan Jıcı· aznya, keııtli 

i~ıııi, g-mpnının isıni il<' kullana'bileeeği Ye.rıı 

sahihol(lnğ'ıı ı·p_,. ııd<'<liııi haYi bir k"ı•t ta~uliııı 

pdc•ı·. 

.\radd · - Li. 

Her Ccl.seııiıı tahlili zabıtlan en yakııı ıııü

t;wlnp C'ebeJeıı ~-anııı saat t'YYCl i\zalarııı enll'iıı<' 

fııııade lnıluııd.nnılur·. Bu <"else ·~ııasım1a. !ın 

i\zaııııı kendine ait zabıtlara itil'a;.: hakkı va 1' 

dır. Ta:;.lıilıleı· yapıldıktan sonra za'bıtlar kati
~'<'1 kesbeclPr. IIi<:bir itiraz Yakı olıııaclığı tal<
dir·dc, zalbıt ayııeıı kabul edilir. t-Hzli telst> nk
dNliltliği i akdi ı·de. konfe ı· anı;. lnı celsedl' z;ı

I)Jt tuı ulnııyacıığma dair karar Ycrehilir. 
l'dselel'iıı stPnografik zabıtlan, ancak Koıı

S(·~· ta nılıncla ıı halledile bilecek .fey kalihl c a1n-n 1 
ıııfıııi olıııadılu:a. ı·elseyi nıiltııakıp tıılı<>ttirilir. 

.\Ladtlc - lfi. 

t-ın ıııııi Heyet iı:tiıııala rının soıw ermesi ılo

la~rısiyl<•, Reis, Uınnnıi He,vct tarafından ka~ınl 
edilen H' ıııilli gl'Upl:ınn mii.teka'bil Htilcünıt•l 

Hya. pal'lrııııcntolarıııa al'z etmekle mükcllrf ol
d u k bı ı·ı hai!l]('a ka ı·adarı, gerc'k lnyilıa, taluir 
YC istizah şı•11din(1c YC g·rı:c ksr kabul ctli.lişlcr1ıı

tleki ahval Ye ~el'aite nygun biı· ş<>kilde. t<'k<'r 
tck<'ı· nkm. (~tatülcr ınadct(' 5) 

1:ladde - l7. 

~ladtlc - [:3. Işbu Xizaııuınıncür dcı·pi~ oclilmi,I'Cll üiğ<'ı· 
l"ııınıııi Hcyette karai'ların alınması. ı·ey bütün hallerde, uınuıııiyetlc ıııüzakeı·e nıeeli · lt~ -

~aJıi'bi nıecvnt üza eksci'İyctiııin kabulü ilr ıııüııı- rinde ean kaiclelrr tatbik edilir. Bir i!lıtilfıf Yll-

küııdiü. kuuııü:ı. Uınunıi Heyetin toplandığ·ı nıeınle'ke -

tntihap sınısmda, eğer ııaınzetlerin hi<;biı·i tiıı en yüksrk tcşrii ınerlisipiıı ııizaııınaııwsi alı-
liizııııılıı l'e~· <ıc.lPdiııi :ılanıaınnşsa. rıı fazla ı'C'." ı ki\mınıı mi.iı·;it·a;1t r<liliı·. 



-- 8!.>0 --

17 Nisan 1950 tarihinde Monako'daki Konsey içtimai esnasında kabul edilen Konsey Dahili 
N~!ZAMNAMES! 

Madde- 1. 
Muhtelif milli gruplar tarafından tayin edi

len Konsey a:ualarının isimleri, statülerin 2 nci 
maddesinde derpiş edilen şartlar dıllhilinde ıhcr 

milli grup tarafından ParHimentolararası Tu
rizm Bürosuna ve Büro tarafından da Umumi 
Heyete ·bildirilir. Ölüm veya istifa dolayısiyle 
münhal vuknunda, azanın temsil ettiği grup bu 
münhale yeni bir aza tayin eder. Mazereti do
layısiyle içtimalara iştirak eelemiyen bir aza, 
tevkilettiği diğer biı· aza tarafından teıms'il edi
lebilir. 

Madde- 2. 
Cemiyet statülerinin 10 neu maddesinde 

derpiş edilen hükümler haricinde, Konsey Re
isi, azaların üçte biri talebettiği takdirde. Kon
seyi içtimaa davet edebilir. 

Madde- 3. 
Heisin gaybubetinde, reisvekillerinden biri, 

l'eisvekilleri de bulunmadıkları takdirde, mev
cut Konsey ftzalarının en yaşlısı, Konseyele ri
yaset makamını işgal eder. 

Madde - 4. 
Konsey ruznamesi, aynı zamanda al&kalı 

tcldiflerle ·birlikte, İcra Komitesi tarafından 
tanzim edilir. Bir aza, ruznameyc bazı meselc
lerin kayclec1ilmesini talelbede'bilir. Bu talebin, 
nazarı iti'bara alınması için, içtima tarihinden 
15 gün evvel ·büroya verilmiş olması lfızrındır. 

~iamafih, Konsey her zaman yeni :biı· teklifin 
ruznameye geçiı·ilmesine, !cra Komitesinin mü
talaasıııı aldıktan sonra azalarınlll üçte ikisi 
ekseı·iyetle karar verebilir. 

Madde - 5. 
Hnsusi tetkik komisyonlaı·ı reisleri, riyaset 

ettikleri komisyonların çalışmalariyle alakah 
meseleler müzakere edildiğinde, istişari rey sa
hibi olarak, Konsey i~timalarma iştirak eder
ler. 

:M:adde- 6. 

Konsey kararları le'hte reyler ekseriyeti teş
kil r.ttiği ta'kdirde alımı·. Konsey azaları veya 
bu azaların mümessilleri, herbiri bir rey sa;hi
bidir. 

Madde- 7. 

eelselerin zabıtlarını kati:bi umumi tutar; 
bu zabıt.lar reis ve kfttilıi umumi tarafından 

tasdik ve imza edilir. Za'bıtların bir sureti bü
tün Konsey azalarına veriliı·. 

~Iadde - 8. 

Parlamentolararası 1'urizm Büı·osu, lher se
ne Konseyin faaliyeti ve aldığı kararlar ile ay
nı zamanda bir evvelki umumi heyet içtimala
rında alınan kararların tatlbik şelkli hakkında, 

umumi heyete rapor Vlerir. nu rapor umumi lhe
yete verilmeden önce, Konseyin :tasvilbine arz 
olunur. 

17 Nisan 1950 tarihinde Monako'da Konsey içtiını esnasında kabul edilen İcra Komitesi 
NİZAMNAMES! 

Madde- 1. 

Rcis lüzum gördüğü ta~dirde, !cra Komite
sini içtimaa davet edebilir; müzakerelere lııışlan
nıası, ancak üçteıı fazla aza mevcudolduğu 

takdirde, münıki:in olabilir. Reis bulunmadığı 
takdirde, reisvekillerinden biri İcra Komitesi
ne, riyaset eder. 

l\fadde - 2. 1 

Katibi Umumi müza·kerclerin zabıtlarını tu-

tar; bu zabıtlar reis ve katibi umumi tarafın
dan tasdik ve imza edilir. 

Zabıtların bir sureti, İcra Komitesinin bü
tün azalarına gönderilir. 

Madde- 3. 

İcı·a Komitesi itzaları, her biri tbüro çalış
malarının bir veya diğer bir kısmına nezaret 
etmek suretiyle, aralarında vazife taksimi ra· 
pabHirler. 
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F) Meclis dahilinde teşekkül eden, memleket dışı faaliyetlerle alakalı birlikler ile ilgili 

teşekküller hakkında 

TAL1MATNAME 

ılt ali hükümler 

1. Büyük Millet Meclisinde her ne maksatla 
olursa olsun teşekkül eden memleket dışı faali
yetlerle al&kalı Birlikler ile ilgili Grup veya 
'reşekküller, teşekküllerini mütaakıp, İdare Ile
yetlerini kendi statüleri gereğince seçerek, isim
lerini Meclis Riyasctine bir yazı ilc bildirirler. 

2. Konferans ve kongı-elere iştirak etmenin 
ıarureti üzerinde, kendi grupları İdare Heyeti, 
toplanarak bir karar vermeleri ve bu karardan 
sonra müzakere eqilecek olan mevzuu da tetkik 
ederek bir noktai nazara vardıktan sonra mümes
sil olar.ak gidecekleri seçerler. Seçimin neticesi 
ve konferansların mevzuu Riyıasete bildirilir. 

3. Bu gibi içtimalara gidecek olanlara Bir
liğin Grup Reisi tarafından Meclis Riyasetine 
yolluk karşılığı olarak aYans itası tıalebini ha
vi yazılacak bir tezkere üzerine avans verilir. 
Ancak bu yazıda : 

A) Davet olundukları konferans, kongre ve 
komisyoı1larm içtima ınahallini, adını toplantı 

günlerini ve içtinıa tarihini; 
B) Bu top'lantıya gidcceklerin adları m; 

Bildirmesi meşruttur. 
4. Seyahatten dönenierin Ankara 'ya ınuva

&'l.latlarmı takibeden günden itibaren ıalmış ol
duğu avansm azami bir ay zarfında mahsup 
ınuamel csiui yaptırması meşrut olup bu müddet 
zarfmda hesahım kıapatmamış olanlara ikinci 
bir defa avans verilemez. 

1 daı-i hükümler 

İster delegasyon halinde gidiş, isterse Av
rupa Konseyi durumunda olduğu gibi, topluca 
fakat, her mebusun fikir ve kanaat serbestisini 
muh::diaza etmesi şeklinde olsun, kafilenin bir 
reis1 bulunur. 

Bu reiı:ı gmplarda, ~rup reisidir. Avrupa 
Konseyi Heyetinin Reisini ve muhasebeci üye
sini Riyaset Divanı tayin eder. 

a) Her ne kadar Avrupa KonsPyi istiş.ari 

:Meclisinde her mebus kendi fikrini savunur ve 
bundan mesul olursa da, bu fikirlerin hema
henk olmasını temin için, Strasbourg'da tutu
lacak hattı hareketin hariciyemiz ile yapılacak 
temaslardan veya mümessiller arasında müştere
ken yapılMak müzakerelerden mülhem olması 

da lazını d ll'. 

h) Topluca iştirak edilecek toplantılarda, 

heyet delegasyon halinde olmasa bile, resmi va
zifenin dışında sevki mebuslarımızın da temsil 
sıfatı mevcudolduğ·nndan, bu temsil sıfatının 

ihmale uğradığı hallerde, rcis, ilmzlarda bulu
nabiliı·. 

c) Heyetierin Büyük Millet. Meclisini la
yıkiyle temsil edebilmelerine elverişli otellerde 
mümkün olduğu kadar müşterek ikametıcrini 

teınine Reis gayret eder. 

d) Reis, toplantıları takibeder. Umumi He
yet içtimalarma. ve komisyonlara gidecek mebus
larm isimlerini Ri yasete bildirir, çalışmalar! u 

\·e konferans vazifeleriniİı, cheınıniyet ve ll_.r\"!.
katle y.apılmasma, tekasiile uğramamasma dik
kat ve itina eder. Avdctte raporları, 15 gün 
za.r:fında, hazırlatarak vaktinde Riyasete tevdi 
ettircceği gibi, Konsey faaliyeti hakkında ar
lmdaşları ile beraber gnip.a ve icabmda Meclise 
malümat veriı·. 

Heyetin umumi masraflan için verilen para
ların sarfıııa mutemet mebus ile beraber neza
ret eder. 

Urnumi masraflar için verilen tahsisat, ınün
ferit ziyafetlere sarf edilemez ve bunların ev
rakı ınüsbitesi lufız ve :Meclis :Muhabesine ibraz 
edilir. 

R eisin salô}ıiyctleri 

l cis yukarda sayılı vazifeleriıı ifasında 

zorlukla, kar~ılaşhğı zaman, arkadaşlarını ikaz 
eder ve gcrekiyor".a keyfiyeti Riyasete bildirh>. 

.. 
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Dostluk gruplanna ait 

G - (Tip Nizamname) 

Türk - .................. . . . 

Parlamento Dostluk Grupu 

~lZAMNAMESl 

.\dlJUG J. Türki.re JJüyiik ::\Iillrt L.\leeli-

siHcle Mrelis Rc•isinin faln·1 Ri.vasetinde « Tüek -
Parlamento 

l>ostlnk Clnqıu » knnılnıu~iur. 

Grupun faksat ve gayesi 

::\LA DD 8 2. - Asırlar boyunca devaııı cdcıı 

1al'ilıl müııasebctlerc inzınıam €den komşuluk, mu
kadderaL birliği, müşterek menfaatler, (li.inya 
'iUihünü konıınak ~·olundaki nıüşt erek ga?clrl' ve 
iki .i\Iillet arasındaki dostluğun inldşalı ic;iıı Hü
kümetluiınizin gösterdiği tcıncıyiil w saı·f C'clileıı 

gayl'rtler bu Grnpun lnınılına><ına i\ınil olan lıaışlı
<'a scbep]pı·i teşkil rtmcktec1ir. Binacnaleylı (:rup 
bütün g-ayı et \ ' C <;alışmalari:vlc aşağ·ıda zikredilen 
maksat ve ga~·elerin tahakkukunu he<'lrJ ittihaz 

ı:<iPcektiı·. 

.\) tki <lost Millc·t Pal'lünıcntolaı·ı ııı·as•n

' l<ı t <'nı as ve münasc•brt temin et m ek; 
B) Parlameııtolarımız mensuplarını tanı~tır

ııııık vr }lenıleketleriınizi tanıtmak i<;iıı milteka

hi ı sc.vu lı at ve ziyaretler tertip etmek; 
(') Do~thıklarıınızm inkişaf ve tealisi İ<:in 

gc·ı·ck Parlamentolarımız dahiliııde gerrk lıaı·i<:· 
k elde mevcut bütün imkfmlarclan fayrlalan~

larak <:alışmak, neşri:vat ~·apmak, konfenıııslar 
tcrti p etml•k, kültürel w• iktisadi münasehet Jr
ı· in takviyr~inC' yardım etmrk. tki memleket anı
smdaki dostluğu baltalamaya ınatnf hnreketlerı· 

karşı önleyici tedbirler almak; 

J)) Grup un çalışmaları net icesinde elde NI i
len haşarılardan dost ınemlekrt Parlfımentmnıınt 
'ıtaberclar etmek \'(' ınüıjterek teclhiı'lcr almak \'<' 

iı·:ılH•<1eıı kar~ılıklı rikir t0atisiııdr lınlnnımık; 

Grupa giriş ve çıkış şartları 

:\IADDE 3. - Orupun nıaksat n• g-a._\·el~iııi 

lwnimsiyen her 1'ürk Mebusu, Urupun teşekkiiJü 
anında kmucular heyetine Ye idare heyetinin tc

~ckkülünden sonra da idare hcyrtine ,rırparağ·ı 

yazılı hir mürarantlr (h·npa ftza ulabilirkr. 

llADDE 4. - Grupa kaydoluııaıı ho· ilza ; 
srncde 12 liradan az ve 120 liradaıı fazla olma
mak üzere aidat vermekle mükelleftir. Bu aidatı 
i lk kaydedildiği anda ilk taksitini wrir ve tak
sit [('ı· dciı·t a~'da bir tediye edi li ı·. 

IllADDB 5. - lki taksitiııi ''eı·ıniyen ftzayu 
iJııre lıcyetinre iki defa yazılı ihtanla hulunn
Jnı·. Bu aza ~ıidatmı ,·rı·meınektc ısra ı· ettiği 

takdiı·de son ihtardan rn az on g·ün sonra idaı·e 
heyeti karariyle rtrnptan kaydı silini ı· n" keyfi
.n·t krndisinr yazılı olarak t('hliğ rdilir. 

M..'\UDE 6. - ller lıang·i biı· HCI}()p le (:rııp

tan .ı,\'J'ılnıak istiyen aza, idar<' h0~·rtinr yaza
rağı hir mektupla (irnptan <:ıktığını lıildirınrk 

"1nı·eti~·lr a.vı·ılnhilir. 

;\lAJJ DE ·r. - ( :rıtpuıı nıaksat 'e ga,nl<•riıH' 
aykın \'C' iki ıncmlek t arasındaki dostluk nıüııa
seootlerini bozacak mahiyette lıarckC'ti göl'ii.lr>ıı 

ı1zaya idare hC'yetiıH'c bir krı·r ihtanlu hulnnulıır. 
Ilaı·cketi tekcrl'iir ettiğ·i takdide idare lıt'yPtin

cc kaydı siliııiı· \'(' kcyfiyet diğ~r azaya tahriren 
tebliğ rdil<'liği g-ibi irabrttiği takdil'rl(' ınatbuatla 

ıla ilfı.ıı olnnnr. 

MADDE 8. - Bu ııekild<' Unıptaıı ilmıcolu

nan azanın bir hafta zarfınrla i tiraza hakkı1 \ 'l'\.1' 

dır. İtiraz vııkmınrla iki taı·af da iddialarında 
ISl'Hl' rclcı·Jerse azami bi ı· Jıa fta Ü;inde heyeti' Ul11ll· 

nıi~'e toplantıyıı c:ağı-ılanık k".diyct umumi he

yetin hakemliğine aı·z rdiliı·. Heı- iki atl'afnı 

iddia ve müdafaası dinlendikten sonra hiç mü· 
nakaşa edilmeden idare heyetinin kararı umumi 
heyetin ı·eyinc m·z edilir. Pmlımi hryı>tin kaı·m·ı 

katiii ir. 

Grupun teşkila.tı 

-:\(AI>U8 9. - Orupun bir kurucular heyeti , 

bie nmmni heyeti, bir idare, biı· de mnrak:ıbe he

yeti Yardır. 



Kurucu Heyet 

~3 ··-

1 
ycti ilc ü.ç yedek, üç ki§ilik bir. ınnrakabc L·ye
tini gizli rcylc seçrr ve hnnu mütaakıp kongre 
lıitam bulur. 

7 . 1 . 1953 tarihinde Türkiye Büyü!' :\lil
let .:\Ieclisinde toplanarak tlrupuu kunılmasın.ıı 

karar n~ren isimleri aşağıda yaııh mehnslar Gru

pun knrucularıdır. 

1. 

~ -
3. 

.J.. 

ı 
l Kurucu Heyet H i\lebustan ihnrcttir 
f Adlarını gösterir liste ilişiktir. 

J 

Umwni Heyet 

JIADDE 10. - Kurucu Heyetin teşekkülün

den sonra Grupa kaydolunan azanın mecmuu h 
yet.i umumiye~ri teşkil ederler. 

Kongre 

:\lADDE ll. - Grup mensuplarmııı sayı~. 

ot nzu bnlnnca~ıa kadar nrupnn işl .cri Inırucular 

lıeyeti tarafından idare edilil'. Aza sayısı otu
zn bulunca kurucular heyeti nınumiyeyi davet 
ederek ilk kongresini akdeder. Bundan sonraki 
kongreler her sene Mayıs ayının ilk haftasında 

.. \{eclis Kitaplığın da topla mr ve kcyfiyet bir haf-
ta enel fızaya ynzı il(\ bildirilir. 

MADDE 12. - Gerek birinci, gerek ondmı 
sonrnki kongreler mevcut ii.r.a sayısının yarısın

dan bh fazlası ile açılabilir. Ekseriyet buluna
madığı takdirde kongre bir hafta sonra iştirak 

C{.ienlcrin say1<Jı ne olursa olsun inikat rder. 

1IADDE 13. - Kongre açılmen bir reis, bir 
ı·cisv,ekili, iki kiltip ve hesapları tetkik etmek 
i'ızeı·e üc,: muı-akıp sec,:eı·. 

:MADDE 14. - Murakabe heyeti hesaplaı-ı 

tetldk ile neticesini bir rapoı·la kong1·eye arz eder. 

l\fADDE lö. - Kongre idare hey{ltinin bir 
sonelik mesaisini bildiren raporu müzakere il~ : 
_\) ldare Heyetini ihra veya mesul eder. B ) 
Gelecek seneki m€sai hakkında fikir ve temenni
leı·ini izhar eder. C) Beş kişilik bir 1dm·~ H<'-

MADDE 16. - Kongre ruznaıncsine hftkim· 
dir. .Azam n ü<_:te bü·iniıı teklifi ile rnzna m esine 
başka maddeler de ilave edebilir. 

l\lADDE 17. -Idare Heyeti lüzum göı·di.iğü 
veya mevcut ~izarun Ü<_:te birinin müracaatl üze
rine Kongre fevkalade toplantıya çağırılabilir. 

Bu takdirde keyfiyetin bir hafta onelinden ilUnı 
\'C U7-a~·ıı bildirilmesi lazımdır . 

İdare Heyeti 

JL\UIJB 18. - ldare heyeti aralamırlaıı gizli 
re.\·le bir , ı·eis, bir umumi katip, bir ınuhasip, 
biı· veznedar sec,:er. ldare he.rcti lüznm gördü
ğü takdirde ücrcili \·eya ücretsiz bir ,·eya ınü

taaddit kiltip ·;r <la kt;ıo istilıclınnına snlftlıiyct
lidir. 

l\fADJH} 19. - ldare hc~·etini ı·ci~, bnluıı
mad ı ğı zaman nınunu kiltip idare eder. Kanır·

Jar ekc:;eriyetle verilir. R>üyler tesın·i cttiği tak
dirde rcisin buhmdnğn taraf ckscri~·('ti hai7. sa
yılıı-. 

l\IADDE 2{). ldare hcy<:ti Gı-upun niz~ıın-
nanıcde .va.zılı maksat ve gayelerinin tahakkuku
nu temin iı:irı geı,eken çalışmaları tanzim Ye ter
tip eder. Sarfiyat reis V(' mulıasibin, müşte

rek imzalan ile ~·apılır. 

'i\IADDE 21. - !dare heyeti en a7. lfi giin 
de bir defa toplanıı-. 

İdare heyetinden bilamazerct ve evvelden ha
ber vermeksizin üç toplantıya gelmiyen miistafi 
add<>diliı· . 

Grupun gelirleri 

.MADDE 22. - GrUJ?Ull geliri aza aidatı ili' 
kbcrrular, tertip edeceği gezinti, balo, müsa
ın re ve sairenin temin ed('ceği ,-aridat tan iba
rettir. 
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XIII. Dış memleketlere giden heyetlerle gruplar tarafından neşrolunan raporlar 
A) Paris'te Temmuz 1955 te toplanmış olan NATO Parlamentolararası Konferansma ait 

RAPOR 

20. VIII . 1955 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Paris'te ı 7 Tıemmuz - 22 Temmuz 1955 te 
toplanmış olan NATO Parlamento1ararası Kon
feransına ait rapor ilişİk olarak saygı ile arz 
olunur. 

Heyet Başkanı 

Seyfi Kurtbek 
Ankara 

NATO PARIJMANTERDERİ KONFERANS! 

Teşebbüs N orveç Parlamentosu Hariciyc 
Komisyonu Reisi B. Finn Moe i1e Kanada Par
lamentosu NATO Cemiyeti Reisi (aynı zaman
da Kanada Senatosu Reisi) B. W. Mcl. Rober
ston tarafmdan yapılmıştır. 

Bu konferanstan maksat, NATO memleket
lerınin müşterek mese1elerini, anlaşmanın bil
hassa ekonomik ve politik cihetlerini dikkate 
alarak tetkik etmE'k; parlamento seviyesinde 
NATO nıemleketJleri müımessiHeri arasında mun
tazam toplantılara lüzum olup olmadığını ve 
bunun metotlarını müzakere etmek idi. 

Kanada Parlamerı:tıosu NATO Cemiyetli 1955 
Ocak ayında şöyle bir karar V•el1mişti : 

18 Temmuz 1955 te Paris 'te, NATO Pari
manterleri arasında bir toplantı yapllarak şu 
güııdem müzakere edilmelidar : 

a) Muntazam fasılalada toplanacak pari
manterlerden mürekkep ,bir Kuzey Atlanti'k: 
İstişare Meclisi kurolması iQin gerekli tedl:iir
ler alınması ; 

b) Kuzey Atlantik Anlaşması hükümleri
nin ve bilhassa bunun ikinci maddesinin tatbi
kınde yapılan ilerlemeler; 

c) Yüksek NATO Kuman'danma tahsis olu
nan silahlı kuvvetler üzerindeki sivil ve parl
manter kontrolun müesseriyet derecesi; 

b) Konseyin, NA TO memleık•etleri halkına 

bu teşkilatın gaye v·c İcraatını tanıtmak mak
sauiylc aldığı tedbirler. 

Bu teklif hakkında Türk Hükumeti görüşü

nü şu şeki1de bildirmiştir : 
a) Böyle bir medis kurulduğu takdirtic 

tetkik edeceği mese1e1er araıınnda kendiliğin-

den yukardalci b, c, a fıkrailannda yazıh hu
suslar da dahil olacaktır. Haılbuki bu meseleler 
munhasıran hükümetleı:fuı icrai salahiyetleri ve 
mesuliyetleri içindedir. 

b) İstişari Meclisin zamanla kaçınılmaz 
bir ııekilde müdahaleleı'ini artırıması v·e hükü
metlerin hareket serbest:Iiğini tahdidederek hü
kümetler mümessiUerinden müreıkke1bolup And
laşma hükümleri gereğince Audiaşmaya taallük 
eden mesel el erde en yüksek mercii olan konseyi ça
lışmaz atıl bir Ihale getirmesi düşünülebilir. 

c) NATO hassatım bir müdafaa sis'temidir 
ve ıniişterek müdafaayı ilgilendiren çalışmala

rın büyük losınının gizli1iği göz önünde tutul
ınalıdı r. Bu çalışmaların İst:işari Meclis tara
fından tetkik ve müzakere edilm~si gizliliğini 

bozahll~r. 

Bu görüşte olan d'iğer devletler şunlaı'<lı: 

Belçika, Danimallka, Fransa, İngiltere, İtalya, 
Kanada, Norveç, Bontekiz, Yunanistan. 

Amerika Bideşifk. DevlE'tleri Hükümeti şu 
mütalaada bulunınu§'tur : 

«Kurulması düşünülen Parlmanterler Mee
tisinh ne Supranational bir teşekkül ne de ic
rai jetk.iyi ha'iz bir NATO organı olamıyacağı 
tabi1dir. Umumiyet.le bu med!.is NATO Konse
yinin ki\.fi derecede üzerin,de duı·maya imf(an 
bnhnıadığı Anlaşmanın ikinci maddesi mevzu
larr gibi hususlan işfiyeblilıir ve üye rnemleket
l eı· Parlanıentolaı1na telkinleııde bulunabilir.» 

Bu meclis, Avrupa Konseyi gibi bir form
dan ibaret kalacaktır. Bununla beraber meclise 
Am.-.:dka da dahil bulunacağından NATO'nun 
Avrupa memleketleri davalarının Amerikan 
Kongresine duyurulmasında ve NATO fikrinin 
iiyr memleketler halkın.ı. yayılmaısında bu mec
lis ~\vrupa Konseyinden daha faydalı olabiıiir. 

lloHinda Hükümeti de Amerikan görüşüne 

müt-rmayil olmuştur. 

:V[uhtelif NATO devletlerinin görüşleri açık

Jandıktan sonra Kanadıı Parlamentosu NATO 
Birliği 18 Temımuzda Paris'te NATO Parlamen
otları müınessilleri tarafından yapılacak top
lantı. için şu şelci.lde yeni bir gündem teklif et
miştir. 
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1. NA'rO memleketleri 

nin, (NATO Parlmanterleri 
parlmanierlcri

rMillt Birlikleri) 
teşkiline davet edi'lınesi; 

·z Bu birl.ilde:ııin, NATO .Anlaşması ruhu
na göre bu teşkilatın maksatlarına ulaşmasına 
fiili olarak yardım etmek istiyeıı bütün pari
manteriere açık olması; 

d. Faaliyetlerini beraberlemelk için Mill! 
NA'rO Parlmantcrleri birliklerinin bir «NA'l'O 
Parlamentolararası Birliği» meydana getirmesi 
ve bunun ıncı•kez ve sekrete.rliğinin Paris'te 
·hulunması; 

4. Muhtelif l\filli NATO Birlikleııinin dele
gclerı tarafından her yıl Paris'te veya seçile
cek baŞka bir · ycııde bir konferans yapılması. 
Her )lill'i NATO Biı•liğindcn gelecek delegeler 
on brşi geçm6melidir ve bu delegelerin, NATO 
Paı·lftıncntolararası Birliğinin çahşmalariyle uy
guı. clınak şartiyle her sene yenHenm-esi arzu 
e dili ı·. Bunun~a be ra b er, bir M.ilJi NATO Birli
ği azasınm, yarı resmi tarzda senelik b'ir kon
feransa iştirakine mani değildir. Coğrafi vazi
yet.ler müsaade cttik<:c milli birliklerin kısa ffi
sılalal'la mıntalmvi toplantılaı· yapılması da 
teklif olunur. 

~ı. NA'l'O Parlwmentolararası 
ıniidiı· organizmi bir !cra. Komitesi 
ı·eterden ibaret olacaktır. Komite. 
birlikten bir azadan teşekkül eder. 

Birliğinin 

ve bir Sek
lıeı· ıni:lli 

6. Sekreterliğin vazifeleri şunlar olacaktır: 
l. Her milli birliğe, diğer milli biı·lriaderin 

faaliyetlerine ait bilgi teımin etmek 
2. NATO mühim şahsi;y1etılerinin milli bir

lıildcri ziyaretlerini organize etmek 

:3. NATO Paı·lU.mentolararası Birliğinin se
n(llik konferansını organize etmek. 

7. NATO Parlamentolararası Birliğinin 

ınası·aflıarım karşılrumah: üzere her hükümet
ten ~eııelik bir tah~isat istenecektir; bunun bir 
kısınt NATO Parlamentolararası Birliği meı•ke-
2linin ihti'yaçlarına ve Se1n·e'terliğin ması·afları

na i!lhsis olunacalctıı·. 

~A'l'O P ARL.M.ANTERLER1 KO~FERANRl 

18 - 23 Ternmıız 1955 

Koııfeıans Paris'te ChaHlot Saraymda ya
pılmış ve her sene böyle toplantılar yapılması
na ve bu işlerle meşgul olnf'ak üzere bir Sekre
teriilc kurulmasma karar verilmiştir. 

Kuııferans çalışmalarının hulasası aşağıda 

yazılmıştır. 

1lk önce, işlerin yürütülmesi üzerinde kısa 

hir celse yapümış ve şu seçimler yapılmıştır. 
Konferans Reisliğine Kanaıda Padamentosu 

NA'l'O Birliği Reisi (aynı zamanda Senato 
Reisi) B. W. Mcl. Roberston. 

Re'is yaı•dımcıları: 
(Belçika) B. Van Cauwelaert 
(Norveç) B. Finn Moe 

(Fransa) B. P. O. Lapie 
h·lınferans Sekr·eteri: 

(Holanda) B. J. ,J. Fens 
~ekreter Yaı•dımcısı: 

(İngiltere) B. D. Robinson 
Çalışma programının birinci kısmı, gizli 

<>turumlarla, NATO .Andlaşması ve teşkilatı 
üzerinde Loı•d J omay, General Grunther, Mara
ııal Montgomery ve diğe" NATO Karargahı aza
ları tarafından izahat veri·~mesini ihtiva eder. 

Programın ikinci kısmı açık celselerxlen -iba
ı,ettir. 

Konferans azalarına ayrıca Avrupa Birliği 
<:alı nıaları üzerinde izahat verilmiştir. 

Umumi müzakereler Fransa Devlet Vekili B. 
Palewski tarafından açılmış ve vekil Fransız 
Hiikiimeti adına delegeleri selamlarmıştır. İngi
liz Parlfi,mento Delegesi Binbaşı R. Sharples, 
evvelce NATO Teşkilatmda çalışmış olduğu 
için Lumın kusurlarını belirtti; ona göre teş
kilatın başlıca kusurları şunlaı•dır : 

- NATO teş'kilatı pek masraflı bir orga.ni
zasvonduı·. Pek geniş asl{'eri karargahlar ihdas 
eelilmiştir ve bu karargahların lüzurmu kadar 
uygun olduğu da iddia edilemez. Parlmanter
leriıı. bu karargahlar hacımlarını göz önünde 
tutmaları ve para isı·afını önlemeleri lazıınd1r. 

- NATO Andl:ışnııasının 2 nci maddesi üze
rinde pek az ileı,leme yapı1rınş'tır. 

- Soğuk harbı kazanmak için bir teşkilart 

ku ml ınamıştır. 
- A vı·upa 'nın tam· istilasına mani olacak 

lüzumlu kuvvetlerin hepsi henüz temin edile
memiştir. Ancak istilayı oldukça mühim bir za
man için geeiktirecek kuvvetler mevcuttur. 

- Kararg·ahlaııd.a çeşitıli subaylar ayrı ayrı 

tah<ıisat ıümaktadır. B. Sharples bundan sonra 
teşkilatın kusurlarına üstün olan nıuvaffaldyet
let'iııden bahsetm~ştir: Müdafaa kuvvetlerinin 
meydana getwilınesi, bunların iltıınal vasltalar1-
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ııııı t ·mini, kumandanlık teşkilfıtı w müşterek 
idaı·e kurulması. 

:.,;orve~ Delegesi B. Finn .\Ioe, ;.,rATO ınu

vaffakiyetleri.nin kifayetli olup olmadığı; as
kel'i ve ekonomi•k basküara ıni'lli ihtilfıflar risk
leı-ine, iktisadi bozgunlıtık tehlikelerine karşı 
-~ ATO teşk'i•laıtınm iht.iyacı karşılayıp karşılı

yamadığı hususlarının miizaıkere konusu olması 
gereh-ıtiğini söyledi ve da'ha esaslı bir milletler 
topluluğ·u yaratma•k lüzumunu belirtti. Ekono
mik haknndan durumun nıemnnniyrt Yeriri ol
ına~rğma işaret etJti. 

lJf'mimarka delege.si, .A ııdlaşmanın ikiııci 

ıııaddesi üzerinde Ç{)'k bir şey yapılamanıış ol
masını, bu meseleler üzerinde diğeı· milletler
an.sı · teşeltıküllerin varlığına aıtfet!~i ve Avrupa 
İktisadi İş Birliği çalışmalarının kifayetsizli
ğini anlattı. Amel'ika'da Temsilciler· Meclisinin. 
:\"A'l O'ya İspanya'nın ch kabulü haklkında ver
cfiği Ht' ka ı·arı tcnk~d cder.ek bunun Avrupa 
ıııt-rııi eketlel'ine N'ATO politikasını kabul ettir
ıııc:;i ıodaştuacağını ve bfızr m pm leketlerin 
~A1'0 il7.alığını 1rhlikrye düşi:iı·('bilreeğiııi ı-öy-

1 Nli . 

Amerikan J~lcgesi, Amf'rikan senati:il'lerinıin 

lnı t vplantıda hulunınayışhmnın munlıasıran 

teşl'ii program dolayısiyle alduğumı ifade etti 
ve Amerikan kongresinde, NATO devletlerinin 
haslıı·a politik partilrrinin ftzalal'lnı ihtiva 0den 
rlelrgeleı· heyetleı~inden hir NATO kongresi top
lıınınası hususunda verilımiş biı· kaı·arın sebep
lerini anlattı. Aıneriıkan halkı V<> Amerikan 
K ongresinin artık hi r millet için nıücerret ola
ı·ak mevcudolmasmın gayrimümkün olduğuna 

iııanuığını, demokrasiler:in asrkeri tehilıike halin
de kuvvetli olarak bil'le.~Ulderini fakat ekono
nı~ı, sıkıntı halinde yalnız beraber olmamalda 
(la kalmıyat·ak biıibirleri.ne kabahat yükledikl'e
ı·ini ve bu sebeple 1bir NATO Kongresinin ekono
mi!' cephesinin <:Ok faydalı olacağını ve NATO 
nne yalnız devam e1ıınesi değil aynı zamanda 
knY\' Pflendirihncsi, daha vrı•i·mli vr ıniie'S'si ı · ~:ı 

lışınası grl'aMiğini a(:~h:ladı. 

f•'ransız elelegesi General Billotte i\"A1'0 Ve
kilıleıinin yaptıklarından daıha az memnun ol
dnğnnu ifade ederek Ol'ganizasyomm zaafları

na işaret etti. Uzaik ve Orta - Şark'ta ve Şima

li - Afrika'daki krizlerden hahse<tti, Crnevre 
toplantısının barış hayalleri meydana getirdi
ğini Ye bnnun XATO i~in tehli'kelerini belirtti 

' 'e lı i ı· dünya federasyonu da•lü yapılsa .Atlaıı 

tik organizasyonuna lüzum olduğunu söyledi. 

ingiliz dclegesi, aLtı seııelilk gayret ve feda
ktırhklaıxl:nı sonra dahi bala Baıtı - Avrupa'ya 
büyük ıbi<r kızılordu gLi.cüni.i durdurmalttan 
eıui.n olmadığını söylıcdi ve bugi:inlkü vaz,iyetin 
katiyen mernnunluğu mıucilbolımaJdığını belirtti. 
Sovyet Rüsya'ya karşı NATO'nun eılinde kafi 
bir ı-.ila h olmadığını ve en müessiı· silah olaıı 
atom haınıbasmın da ancak Amerikalılar tara
fmdaıı yapılaibiieceğini ve hatta İngiltere'de 
yapılacak ato~ silahlarının dahi NATO emrin
dr olmıyacağını ve bu halin pek tehli'lt·e1i oldu
ğuı : ll söyl•ccli. Atom un ku ll anılmaması halindr 
bii tü n ~ ATO ınüdafaa&ının dayandığı askeri 
nld t ve faktörLin ehemımiyetin~ lmybeclelbilece" 
ğini . ac:ılkladı 1rr beş sene iç'inlde Avrupa'da Kı 
uloı•cl.uyu duı·<.luracak l'f' memleketleri kvmü
nisl istilasından koruyrı c ak bir kuyvıet meyria
ıın 1-!'<'-tirilmesi ILizamunu belirtti. 

Tiir·k Drlegesi , NATO'nun g·eJ.jşıncsindc ye
ni hı ; · »n fhaya gil'ildiğini ,.e bu safham n, lıüı·
J'iyr' düı:ını:mlaı·ı tarafıııdan şimdiyıe kadar ya 
pılın:ıkta olan tahrip \'-' parçalaıma gayret·inin 
km->P l'd peyıda elmesiyle karaktcı ·ize olduğunu 
ve \!A'I'O ' nuıı halen büyük genişlıickte bir taar
nız . ı lı och' r olmakta bulunduğunu söyledi. Bu 
kodeı·ansıu, NATO meımleketl erinin bu büyük 
tehlikeyi mi.idl'ik okluldarını meydana koydu
ğunu ve NATO Parlmanterlel'inin oaha fiili' 
iş lıııliğini temin suretiyle ın'i'ışterek. nmkıave
met gayeeHn'e yeni bir eleman getirdiğini be
liı-tti ,re NATO'nun en cazip ve tatlı metoıtlar
la bıışlamı~ olan yeni taarruzları da evvelki gi
b.i kıracağından y e bu konferans ile aJ)ılan 
NA TO Parlmanteı·lel'i iş hirliğinin hi'ırriyet 
bin'un iGin yeni ve sağlarm bir clc-st·ek olarağın
dmı emin bulunduğunu söyledi. 

Diğer' mulıtclif delegeler de unmmiyetlr ay
nı fikirler \' e koımlar üzel'inde konuştular. Bi.i
tün delcgelcriıı üzerinde ~tıHfak ettikleri umu
mi kanaat, barış ç:ahşınalaı·ına ve üm~tlcriııe 
ı·ağ·men NATO birliğinin yaşatılması, kuvvet
lrndirHmcsi vp hususiylc Anclla~ıuanın ikinri 
ınarldesi üzel'ind e bundar. sonra daha büyi'll{ hiı· 
ra a1i.v ete gc(; ilımesi şelkJinıde he H ı·ınişıtiı'. 

KoııfHans taratından verilecek karaı·a ait 
Kanııcla, F'ransa ve tngi:ltcre heyetLeri tarafın
datı nı·ilen ÜG tcklifin birlteştirilmesi i<:in - her 

millr tlrn bir clrlcg('ni.n sr~ilınesiylc kşe1dni.l 
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t•tkt·t'k - husus<i lıiı· koonitt> teşkil edildi. thı ko
mitenin yazdığı karar üzerindeki müzakereler
dr bazı kii.<:ük cleğ'iştirmelerlc ~u son nırtiıı lı;a-
hnl ec'Hld1 : 

:\ATO me.mlekrtler·i Parlfinırntıı fizııln•·ııım 

bu l·onfHansı : . 
Knzey Atlanük Anlaşmasıınn gayesi. ftza 

meınleketlerin ınüdafaa mı temin ve aym za
manda Atlantik topluluğu c;er<:evcsindC' birleş
mis olan milletierin ekonom~k, sosyrı 1 w ld.Utü
reı' ırelişmeJ:crine yırrdmı olc1uğunn hrıtır:Jyrı-
ı·a.lt ; ve, 

l3u gayeyc varışın mulıtelH memleket1~:·e ait 
meeli.-leri.n azaları arasmda daha Sl'kı munase
ht-t·lerle kolaylıaştırılacağı düşi.i.ni.üıcrck; ve huınm, 
ı·C'~m\ anlaşma ilc ve NATO gibi 1\ıldlletlcrarası 
ıııünJı,;cbetlerde pek şüınulli.i. bir teşebbüs vnsı
t asi vl e; m1:lletlerinin lnn·şıhklı müdafaa ve re1~: 
bın: tckcffiH etımiş olan aza devlet]eı·in tcşrn 
hrmıııları için bilhns.<:rı al'znya <lrfrt-r oldujj;nını 
ınülfıhaza edeııek; Vt'. 

.husı ilc XATO makr.ınhırı aı·asında VC'. biz
zat fızası arasmda bu kab'il ınüzaker:elerin C'Sa
S(·ıı lıüyi1k de~cl' tnşırnakt:cı olduğuna 1nmıa-

ı·ak; 

,\lftkalı ınuhteHf pal'lfuııcntoların l'C'i ·lot-ini 
hC'l' sene buna mürnasil bir toplantıya uygun 
ıı:ö•·tlükleri usul ile heyetler göndermeye daYet 
edc··. ve buıada temsil eelilen memlel\etleri.n 
hiP-ümetleri tal'afmdan '\TATO Konseyi vası ıtn-

siylp mütaakıp toplantılarm kolaylaştır·ılıııast 

hususundaki arzusunu izhar E:>der; ve, 
Gelt-C'ek toplantıyı tanzim etmek üzere, hH 

NA'rn milletinden - değiştirileıbHınek hakkiyle -
bil' ftzadan ınürekkebolmak ve şimdiki İcra Ko
nıitı'si vazifesi V(' azalarını ihtliva etmek üzere 
on bC'ş kişilTk bir «Daimi Konliıte» nin konfe
ı •am dağılmazdmı önce seçiılımesi gerektiğini 

nıClfı ,_aza eder; ve keza lt~enferans şunu da dik
kate nlır ki. böyle bir Daimi Komitenin kencli
sinC' mahsus ıbir 'Se!kreterlik yardımına da ihti
·' 'a<>ı vardır. Şimdilik bu Sekreterlik ek vazife 
olaı·ak yapılmalıdır. Gerokli tahsisat, ki pek 
t•iizi olacaktır, karşılıklı olaraık kabul edihc>cck 
bil' rıw; üzerinde iştirak eden alf&:ah hülkümet
ler vE:'ya parlAmentolar tarafından temin edil
m e li cliı'. 

1\<,nterans heyC'tlerince seçilmiş olan Daiıııi 

Koınitr (Türkiye'den Ankara Mebusu Seyfi 
Knı tlıel{ ) konferansın dağıldığımn ertesi günü 
toplnnm·ak kendi ~alışmaları hwldonda miizn. 
kC'ı'<' c·tnıiş 1·e ~C'kreterini XATO makamları vt
i'ı?.·ı dC'vletler:in pal'lamentolarında1ki ~ATO hr
yetlHiylC' ıımhabeı·t- suretiyle Komitenin milta
akıp toplaııtısıııı tesbit etmekle vazitelendil'e
ı·elk rlnğılmırıtır. ~n.vgı ile aı·z olumu·. 

.<.:n;fi J{w·tbek Esat Bıulalcoğlu 
flmndi Bozbağ H al iık Tirıııtrtns 

,ı.: edat Baran Sabih Duralt 
H 1/1.'1 Salim Bw·çak Ji'üı·ı~zmı ']'('kil 

.lli Ocal,· 

1 Eyliil 1956 

B) NATO memleketleri Parlamento Azaları Konferansı Daimi Komitesinin muvakkat raporu 
ilişik olarak saygı ile arz olunur. 

NATO memleketleri Parlamento Azaları 
Konferansı 

İlk konferanstan beri göster ilen faaliyetler 
Pm·is, Temııııtz 1.9/f.'! 

Daimi Komitenin muvakkat Raporu 
Ağustos 1951i 

XA'l'O memleketleı·i Parlamento azalan Koıı 

fcransı Daimi Konıitı>si şu mütalaadadır ki ; 1955 

Temmuz.unda. Paris 'tt- toplanan ilk konferansa 

~ATO C+rupu Rt-i<ıi 

Ankaraı I\Iebusıı 

Seyfi Kıırtbek 

katılıııı~ dclegclel'le diğ'erlerinin 18 Kasını 1956 
tarih inde haşlıya• l'ak bir haf.ta sürecek olan \'C 

Paris 'tc toplanması mukarı'er ikinci konferans
tan önce, bugi1ne kac1arki, çalışmal!irla yakın 

hir g-elrcekte yapılınası düşünülen çalışmaları 

kısa'Ca açıldıyan ınuvnh:h:at hir ı·npOl'U fayda lı tt>
lfıkki edeceklerdir. 

Bu raporun ilgi c.:ekeceği Ye pratik değer arz 
edeceği ümidedilmekte olup bu husustaki mii.
talaa, istizah ''eya tenkidler Daimi Komite ta·ra-
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fından memnuniyetle telakki olunacaktır. Bun
lar bu raporun sonuna adresi yazılmış olan Sek
reter] iğe gön deril!fielid ir. 

Not : Bu raporda mcvzuubahsolan sekreter
lik ancak Temmuz 1955 Konferansının tesbit et
miş olduğu hudutlar dahilinde 1956 yılı başında 
ihdas edilmiş olup Şubat ayından beri tam ola
rak icrai faaliyet etmektedir. 

Muvkkat Komite : 
NATO memleketleri Parlamento azaları bi

ı-inci konferansı her NATO memlekeLnden 
bir mümessili ihtiva etmek üzere bir ,geçici ko
mite ihdas etmiş bulunmaktadır. Bu komite bi
ri konferansm sonunda, diğeri Eylul ayında 

Londra'da bir gün için ve diğer üçüncüsü ise 
Şubat ayında Lahey'de iki gün için olmak üzere 
üç defa toplanmıştn·. 

Komite şöyle teşkil olunmuştur : Reis : Senu
tör Robertson (Kanada), Reisvekil1eri :B. Frans 
Van Cauwelaert (Belçika), B. Pierre - Olivier 
Iıapie (Fransa) , B. Finn M:oe (Norveç), Veıme
dar : Alb Walter Elliot (İngiltere), Parlamen
to fizası katip : B. J. J. Fens (Ho! anda), azalar: 
B. P. Haoekkerup (Danimarka), Dr. Richard 
,Jaeger (Almanya), General Spyr:idon Georg
houlis (Yunanistan), B. Bjorn Björnsson (İz
landa), B. Codacci Pisanelli (İtalya), B. E u
gene Schaus (Lüksemburg), Prof. Dr. Jose Ca
ciro da Matta (Poriekiz), B. Seyfi Kurtbek 
(Türkiye), Kongre azası Wayne L. Hays (Bir
leşik Amerika) . 

İlk içtimada 9 aylık bir devreye tekabül eden 
bir sekı•eterlik ihzari bütçesi kabul edilmiştir. 

Ayrıca Dahili Nbo:amname projesini hazırla

makla mükellef bir tali komite ihdas edilmiş olup 
Belçika'dan Frans Van Cauwelaert ve Holanda'
dan J .. J. Fens ile yardımcıları A. de Meerleer 
ile J. h Kıranenburg'dan müteşekkildir. İcra 
He,yeti kfıtibi B. Douglas Robinson da TaJi Ko
mite içtimalarında hazır bulunmaya davet edil
miş bulunmakta olup Brüksel 'deki bir İQtimarla 
şimdiden hazır bulunmuştur. 

Daimi Komite : 
İkinci içtimamda Muvakkat Komite İsmını 

Daimi Komiteye ı,:evirdi. Bu içtimada mali me
seleler, Dahill Nizarnname projesinin tetkikı, 

gelecek konferansın tarihi, süresi ve yeri, rey 
verme, reye arz meseleleri, delege heyetlerinin 
mevcutları, konferans arasmda yapılması müm
kün faaliyetler ve sekreterliğin teşkilatı ile gele-

cek konfemnsın ilk hazırlıkları oldukça muf.assal 
bir şekilde müzakere edilmiştir. 

Üzerinde mutabakata varılan birGok mesele
let· arasında şunlar vardır : 

1. Gelecek konferans için ihzari bir ruzna
me (aşağıya bak) 

2. 1 Temmuz 1956 da:n 30 Haziran 1957 ye 
kadar oları. devreye şamil mali yıl çalışması, 

3. Komitenin ve sekreterliğin bazı konfe
rans arası faaliyetlerde bulunması zarureti ; 
a) Son konf.eransın uyandırdığı alukanın ida
mesi, 

h) Geleeek konferansın ilgi çekmesinin te
mini, 

4. Sekreterliğin, ilk ka:drosu ile daimi şekil
de çalışmasının temini, 

5. Bütçenin 1 Temmuz 1956 dan 30 Haziran 
1957 ye kadar devam eden mali yıl zarfmda 
4 000 dolardan 7 000 sterlinge çıkarılması lü
zumu, 

6. Birıaz dcğiştirilmiş olarak Dahili Nizam
name Projesi üzerinde Mılaşmaya varılmıştır. 

Bu proje gelecek Konfeı1ansa sunulacaktır. 
7. Senelik Konferansa talebedildiği takdirde 

Dahili Nizamnameye göre rey verme üzerinde 
anlaşma, 

8. Delege heyetleri hacmının tahdidedilme~ 

m esi, 
İçtimaın ilk gününde bas1na aşağıdaki meal

<'le bir tebliğ tevdi edilmiştir. 
Daimi Komitenin bu içtimaı, 
NATO'nun've NATO memleketleri parlamen

to azaları konferansının 22 •reınmuz 1955 tari
hinde Paris 'te akdettiği içtimamda kabu1 etmiş 

olduğu kararda tebarüz ettirildiği veçhile NA
TO 'nun istinatgahını teşkil eden ideaHerin ehem
miyetini müdrik bulunduğu kanaatini teyideder. 

Bu içtimadan beri vukua gelen hadiselerin 
NATO memleketleri arasmda her sahada en sıkı 
bir iş birliğinin ehemmiyetini daha ziyade teba
rüz ettirdiğine inanır. 

19 Kasım ve ınuvafık en yaikın bir tarihte 
Paris'te akdedilecek ikinci NATO Parlamento 
Azaları Konferansının hazırlıklarına hararetle 
devam etmeye kaı-ar vermiştir. 

1956 Temmuz ayı nihayetinde akdedilmiş Da
im! Komite Divam hususi toplantısı beşinci say
fada zikredllmiştir. 

Gelecek J{onferO?ıs : ı 

Bu Konferans, hafta 18 Kasım Pazar günü 
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başladığından, 19 Pazartesi sabahı başlayıp 

23 Cuma öğleden sonra bitmek üzere Pa•ris'te 
Clıaillot Sarayında yapılacaktır. 

NATO Parlamento ı•eislerine, NATO mem
leketleri Parlamento azaları ikinci konferansı 

için ihzari davetiyeler Daimi Komite Reisi Ayan 
Azası Robertson tarafından imzalanarak Hazi
randa gönderilmiştir. 

ParHlmento reisierine bundan başka konfe
rans hakkında ınütemınim mulumat veren ve 
konferansa iştirak eden heyetleı•in terkibini ve 
müzakere edilecek kararların sekreterlik tarafın
dan hangi tarihlerde alınacağını göı:ıteren tebliğ
ler ilerde gönderilecektir. 

Konferansm açılış eelsesinin ihzari ı'UZname

si şudur : 

Birinci gün : Son konferanstan beri vukubu
lan dünya hadisatının Reis ta-rafından gözden 
geçirilmesi, 

Divan intihabı, 
Nizamnamenin kabulü, 
NATO personeli tarafından takdim edileeek 

muhtasar rapor, 
İkinci gün : Atıantik camiası içerisinde, At

lantik İttifakını kuvvetlendirecek teşebbüsleri de 
ihtiva etmek üzere siyasi İstişareleri tekamül et
tirmo usulleri üzerinde müzakerelel'. 

Bundan başka Afrika ve Asya milletlerinin 
NATO'ya karşı vaziyetle·ri dolayısiyle ortaya 
çıkan meseleler ile, NATO fizası memleketler 
arasında daha sıkı bir iktisadi ve siyasi iş birliği 
yaratılmasına matuf teklifler de müzakere edile
cektir. 

Üçüncü gün : İktisadi iş birliği . 
1. NATO azası memleketlerlo Sovyet bloku

nun mevcut iktisadi kaynaklarının mukayeseli 
olarak tekrar gözden geçirilmesi Ye her birinin 
gelecek beş sene içerisinde inkişaf imkanları, 

2. NATO memleketlerinin mevcut veya 
mümlciin kaynaklarının az inkişaf etmiş memle
ketlerde bir Atiantik yatırım programı içine ne 
nispette ithal edilebileceğinin tetkik veya ta:h
mini, 

Döı•düncü gün : Komiteler : 
1. Siyasi, 
2. lktisadi, 
3. Parlamento teşkilatı, 
Beşinci gün : Sabahleyin : Komiteleriıı rapor

ları, 

Öğleden sonra : Son umumi heyet içtimaı, 

• 

İktisadi müzakereye gelince, Konferanstaki 
delege heyetierin terkibi bilindikçe dolegelere 
gönderilebilecek esas haberleri ınuhtevi muhtasar 
bir vesikanı.n hazırlanması için bir Holilnda me
busunun tanzim edeceği şekilde birçok tanınmış 
iktisatçıların iş birliğinin talebedilmesine karar 
verildi. 

G-irişilecek faaliyetl&r: 
NA'fO Üçler Komitesi - «Üç Hakim» 
1956 Mayıs ayında akdedilmiş Şimal - Atıan

tik Konseyi Bakanlar toplantısı dabaı sıkı bir ik
tisadi ve siyasi iş birliğini gerçekleştirecek ç,are-
1er araştırmak üzere bazan «Üc,: IHkim» ismi ve
rilen bir Üçler Komitesi seçmiştir . 

Ilaziran aymdaki ilk toplantısında İtalya , 

Norveç ve Kaınada Hariciye vekilieri Gaetano 
1\fartino, Halvart Lange ve Lester Pearson'dan 
müteşekkil Üçler Komitesi NATO memleketleri 
Parlamento Azaları Konferansı Daimi Komitesi. 
nin Eylül ayında kendilerine ınülaki olmaya da
vet etmiştir . 

V ekilleı , Daimi E ncilinenden bir ınuhtıra ha
zırlamnasını talebetmişler .-e Temmuz ayı niha
yetinde Üçler Komitesine yapılabilecek teklifleri 
tetkik etmeye Daimi Komite Divanının hususi 
bir içtimaı tahsis edilmiştir. Bu teklifler Ko
mitenin bütün azalarına. gönderilerek, Üçler Ko
mitesinin Eylul ayında Daimi Koıniteye mülaki 
olmasından önce, ilk defa olarak tetk:ik edilmek
üzere, Üçler Komitesine havale edilmeden evvel 
hü.tün Komite azailarının tasvibine arz olunur. 

Daimi Komite. Üçler Komitesine mülaki ol 
madan evvel Paris 'te evvel ce tasarlanmış olan iki 
günlük bir toplantı akdedecektir . 

NA .. TO Pa1·lanıento azalanrta tevcih ed1'len 
.~u.alle 1· : 

Daimi Komite, son üç ay zadında NATO aza
sı meınleketlerin Pa:rlamento fikri hakkmda mil
letlerarası bir ankete girişmiştir. 

Kendi sahasında nevi şahsına nmnhasır olan 
bu anket 15 NATO Parlamentosutıun her birin
deki her Parlamento azasına her seferinde başka 
bir mektupla ve ilü defa tanıim edilmek üzere 
dokuz lü,anfla altı binden fazla sual varakasınm 
hazırlanmasım tazammun etmiştir . 

NATO hakkındaki Parlfunento fikrini ve Şi

mal - Atlantik Birliği, davaları, istikbali ve im
kanları hakkında ParHimcntoların fikrini yokla
mak fikri Şubat ayında düşünülmüştür . Sual vn-
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rakası filhakika Parlamento azalarının birlik hak
kmda daha fazla düşi:inmek imkanıııı hazırla-

mıştır. , 
Daimi Komite ftzaları bil'(,:ok saatlerini ilk su

<~1 varakalarımı eldi olarak gönderilen mektupla
rı me. lekcla~larına şahsan iıınah.varak göndermc
·''e hairetnıişlerdir h bu, ParlfLınentoları 600 nza
:'-'1 müteeaviz Komite fızalan iı.:in oldukr;a mühim 
bir emektir; bundan başka bazı a·zalar ikinci 
clefa göııdm·ilen sual varalealarma ekli olarak -
imı;Nachkları muhtıra mektuplarını göııdeımiş

lerd~ı· , Diğer azalar ü;iıı ise bu i~ sc·kreterlik 1 a
rafından yerine getirilmiştir. 

~ATO Üçlel' Komitesi snal Yanılnılarıııa ve
ı·ilıniş cevapların tahl.illeriııiıı bir ı-,•uı ·etini taleb
etmiş olııp bu tahlil kendilerine !~ylül ayı bida
.vetiııde ve her lıa•Jde Daim1 Konıi1c.n· ınülaki ol
madan tewli edilecektir. 

Tahlil suretleri Daim] Komite i\ıa lal'lna l'l' 

Hariciye vekfıletleı ine "'Önderileccktir. Tahlil hu
lasasının binlerce sureti Partiimento azalarına, 
nıatbuata, üniversitelere, lıeynelmilol tetkikal 
enstitüleı ine YC efkar1 nnıunıiyeye tef:lir edebilen 
diğer istihbaı·at \ ' t' tebligat orgaıılaı·ına g-ndcı'i

lecelüir. 

N..:'l1'0 Parlamento Gazetesi : 
~ATO azası. memleketlerin Parlamento fikri 

hakkındaki bir gazetenin bir tecrübe sayısı halen 
haznlamnakta olup gazete Parlamento azaları

nın ve tamnmış ınütelıa-<sısların Atıantik meın

lcketlcı·i arasındaki münascbetler meseleleıiyle 

mu h tel it va7i,'-ctlcrc mütedah inakalelerini ihti
Ya edecektir. Baskı sayısı 8 000 c kadar çıka
c•ak olup bi e sureti de· NA TO azası memlckclle
rin bütün Parlfnncnto azalarına: gönderilecek, 
cliğel' suretleri de gazetelere, iiniversitelere, 
milletıcıarası tetkikat enstitülerine ve rflı:arı 

umumiyeye tc'ıiı· cdebikıı cl iğer org-an la ra gön · 
derileeekti r. 

ll k saJ_-:ıtıı gkiın a:\'l ipticlasında ne~ redi lçc·ek
ti ı·. 

Daimi Komitenin NATO azası memleketlere 
ziyaretleri 

Daimi Komitenin hiçolmazsa birka~ idare('i
ısinin 19:'>6 senesinin ilk ayları·mda Kanada ve 
Birleşik Amerika 'yı ziyaret edebileceği ümid
ı,diJnüşti. Bu ziyaretler siyasi ve iktisadi sebep
ler yüzünden geri bırakılmıştı. Komitenin ş:lm
rti, Avrııııa'<laki NATO fızası memleketlerden 

bir n•ya birc:oğunn zi:raı·et Pdı>hileeeği üınidedil

mektedil'. 
Bu ziyaı•etlerin gayesi komite ile ziyaı·et ('(li 

len muhtelif nıeınleketlel'deki alilkab \reldllcl' , 
"iyasi parti idarecilcı·i ve Jlariciyc E ncümen i 
ilzalaı1 arasındaki lüzumlu temasları ve bi lhas
sa şıı h~i t~nıaRları tr sis etınrk olacal~:tıı · . 

Sekreterlik - !stihbarat servisleri 

Hir\:olc emsal ölc:ületiııc g-öre sekı·cterliğin 

nıik:-ası prk mütcvar.idir. Bay Douglas Robinson 
vP diğel' iki ~alııstaıı müteşckkildir. 

c:elceek konferansı tNiibctmck, Daimi Ko
mitenin tO~)]antıları müııasebeliyle hizmetlerde 
bulunmak ,.c diğer mnımıi faaliyetlerde bulun
maktan lıaşlm selneterliğin. ileı·de NATO aza:-ıı 

ıııcmleketlerin Parlamento azalan için şiimullii 

bir istihba·rat scrvi<ıi vazHesini görebileceği 

üınidedilmektcdir. Bu servis bilhassa aşağ· ı daki 

Jımmslaı·ı ihtiva edeeektir. 

1. N.A'fO haldmıdaki Parlamento nıüzakc

ı·cleı1.niıı ve harit•i, <1Rkeri Yt> ikti.sacli iş leri.n mü
r.akeı·o raporları , 

<) V clüllerP te \'C· i h edilmiş Parliünento su-
allel'inin raporları ve bunların cevapları, 

3. NA~ TO 'ya, Ilariciye vckaletlerine, Parlfl

nıcnto i'tzalarma Şiınal .Atlantik Konseyine iH\h. 
hağlı heycilerin raporları, 

.J.. ~ATO ':va müntesip sendikalarla. si.vasi 
paı-tileriıı lcahnl <'tmiş olrhıldarı lmrarlann su

retlcri. 
·>. ~1-\ TO ve nnıumi olarak Avrupa Ameri 

ka münasebetleri hakkınila ıı;azetelercle ç;ıknıı:;ı 

ıcrsiı lcıı·. 

6. NATO ilr alukalı konferanslar, resın1, 

.nırı ı·esml ve hususi le~ldlfLt haberleriyle, üniver 
·~iteler, mil l etleraraı;ı tctk:ikat enstitüleri ve AY

ı upa ve Aıncrilı:a cemiyetleri kongresi gibi o ı·
ganlaı·a ha~saten ait nıüınasil nırvzulardaki ha

hel'ler. 
Yukar<la ınezkuı· haberlerin araştırılmasıııı 

kolaylaştırmalı: maksadiyle NATO azası meınle
ketleı·in Londra'daki hii.tiin hi.iyükelçiliklel'i ile 

1 cınas te m in edilmiştir. 
Bununla boraher NATO 'ya mü tuallik nıc::ıelP

Jer hakkındaki ga11elo kupürleri ve Parlamento 
haberleri hususunda sekreteılilı:, P arlamento 
fızalarının veya rarc1ımcılın·ıııın - ınulıtemeleıı 
nıeC'Iis kilti:pl<.>r1nin V(' lıariC'iye dairc·lrriyl<' sıya-
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si parti mesul şahıslarının - teşriki mesaisini ta 
lebetmel\ mecburiyetinde kalacaktır. 

Binnetice bütün alakalı Parlfunento azaları

nın bu ınaolı:saila yardımları talebcdilmektedir. 
Şayet Parlamento azaları aşağıdaki meseleler 
i~in bütün faydalı malılınatı asgari emek ve frza
mi süratle almak ihtiyacmda iseler, NATO hak
lundaki matbuat tefsirlerini, Parl5.meııto faali
yetleı-ini ve NATO ilc alakalı meseleleri kafi de
reeede bu sahaya ithal etmek la~ımdır. 

A) MuhteHf Parlamentolardaki nıebuslarıu 

~A'rO ilo alukalı faaliyetleri, 
B) Matbuat tefsirleri, 
C) Muhtelif NATO azası meınleketlerin teş

kilatları tarafıından bu sahada girişilmiş faali
yetler. 

::4ekretel'liğiıı böyle bir hizmet müessesesi te
sis etmesine yardım etmek lütfunda bulunnıanız· 
la diğer Parlfunen:to ar,aJarına yardım etmiş w 
onlara yardım etmekle de bizzat kendiniz yardmı 
g-örmüş olacaksınız. 

Sekreterliğe. Anlaşmanı.n ikinci maddesi ve
·'·a \1' A 'J'O ·~·a nıiitaallik bir l)a~kn meYzu hakinı ı-

da, meselil meclis veya sendika kararları veya
hut fla hususi karadaı hakkında· peşinen ınalu

mat verelıilirseniz, o karar intacına katlar mü
C!' ·il' hir !)ı>kildc takibedilehilecektir. 

Daimi Komitenin toplantısı : 
Daimi Komi1enin golecek umumi heyet top

laııtı::;ı J O ve 11 Eylul tarihlerinde Bonn'da ak
dedilmck üzere t0ı::bit edilmişti. Üçler Komite
sine ınülaki olması için toplantı ~-eri P!l'ris ola
rak değiştirilmişti. 

Bu rapor hakkmdaki tenkid w~· a tavsi~·eler 

iyi lmı·şı1annrııktn·. 

f)o ug[(ls Robinsun 

Katibi Umumi 

. ·.-\TO ftzası ıneınleketleı· ParHi.ıııento Azaları 

Kouferansı Daimi Komitc~i uamına 

:\Lütcınmiın ınallı.mat taleplel'i a~ağıdaki ad
l'e~e ~·apılmalıdır : 

Confercnce of Mcmbeı·s of Patliaıneııt forııı tlıl' 
N.\ 'H) l''ountrics- Palace Chaınhers Bridgc Stıeet, 

1 
Pnl'lianıeıı1 s;qnan• Wc;:;tm instl?ı - London FUY.l 

C) Kuzey - Atıantik Anlaşması Teşkilatı Parlmanterleri !kinci Konferansına ait Rapor 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Kuzey - Atıantik ~"-ııl~ma<;ı Tc~kilfıtı Pari
manterleri !kinci Konferansıııa ait t•aprJr m;:ik 
olcırak sunulimuştnr. 

. ~a:vgılaı·ımla arz edcl'iım . 

:\l'A'rO Paııl:manterleri Koıı feraıı'>ı 

Ti.irk Heyetıi Rrisi 
~\nl\'ara Mobwm 
Seyfi Kıtrfb ('k 

K uzey - A tlantik Anlaşması teşkilatı 
Parlmanterleri İkinci Konferansı 

hakkında rapor 

~ATO Paı·lmantcrlcl'iııin İılı:iw:i Konferansı 

19 - 23 Ka.c:;ım 1956 da Paris 'tc Chn.illot Sara~ · ;ıı

da toplımmıştır. Konferans gündemi «NATO 'da 
parlmanter biı· forum lüzumu ve NA'rO'nun a~;

keri olmıyan saha'larda km'"Vrtlcndirilmrsi» lmıııı
lat·ıııı ihtiva ediyordu. 

(ı' . ı-t . !.9:5i 

Birinci gii.n : 19 Kasını 1956 
Koııfel'amı llıiyaset DiYanına seçim yapılJı 
Reisliğe : Birlc~ik Amerika l>~:Yl etl('ri Koıı~re 

Aza'3ından Wayne Hays; 
Rcis muavi•nl<iklt'rinc : Bdçika Parlihncııto

suudan i\L Van Cauwelaert; Fi,ansız Parlamrnto 
~undan )I Bonncfous ve Batı . Almanya Paı·l:i · 

mentosundan M. Berendsen; 
Katipliğ~: : Holfnıcla Par!aınıeııt~mıd:uı .'·I

hay Fen·: 
ilfurhasipliğ·e İng:ilteı·r ParHhncııtosuııdıın 

.\lbay 8lliot. 
Birinci Konferaıı~ı He isi Benatör (Kanada ) 

Itobcrhoıı 'rln Konfeı·ans F\ılıl'i Reisliğinr se('il

ıni~t-i l'. 

Renatöı · Holwl'lson"nıı gönderdiği bir· nw.:;ıt.i 
olnınnrnk konicrawmı ıttılaına arz edilnıi.)tir. 

Katip Albay Peııs, iki kouierans aı·a.sında da
imi komit('lıiıı i'<ınli,,·ı>tinP daiı· lwmi1<• ı·apnıwııı 

(lknrrnışt nı· 



-- 902 
)I.ATO Genel Sekreterliğinden ayrılacak ol:uı 

Lord Ismay 'konferansa !Jir hitaıbede bulunarak 
NATO genel politikasını ve iki konferans arasın
ıdaki zamana ait konsey çaJlışınalarmı VC' NATO'
nun kuvvetlendirilmesi hususunda üç Hariciyc 
Vekili tarafından hazıı'lanıp Konscyce kabul E>clil
miş olan rapor esaslarım izah E>tmiııtir. 

tkinci giin : 20 Kasım 1956 
Macaristan'da hürriyet .mii.cadelesinıJe hayat

larını verenler içi'n saygı duruşu yapıılmıştır. 
Konferans ı;ahşmaları için şu komitelE>r te-ikil 

edildi : 
Ekonomik, Siyasi, Kiiltürel, Askeri 
Konu,~rnalarıtı hıılasası 

:11. Von Caııu:elaert (B elçika) 
- NATO Parlmanıterlcri konferansı .tah<ıi

satı; 

- İstişari bir NATO Meclisine lüzuın oldu· 
ğu, fakat, konferans devaıınlılığı temin edildiği 

ve heyetleı,in seçimleri birbirine benzer şartlar 

dahilinde yapılıdığı talkıdiı,de şiındiE'k kon.feran
Hm maksadı temin edeceğ.i. 

ftl. Waltc1· Elliot (Ingiltere) 
- Sekreterliğin konferans için etüdlE>r bazır

lama saılahiyeti olması, 
- K9nferans divanının seyahat edebilmesi 

imkanı, 

- Konferans bütçesinin 15 000 sterlingE> çı

kanlma'>J. 

Prf. Fıırler (Batı - Almanya) 
-- Biıtün aza meınleketlerin t<em&illerinıin ınu

vazenelend irilme'Si, 
- Bütün partilerin teıns1l edi'lmcsi, 
- Senede iki defa konferans toplanınası ,-e 

bunların NATO Konse)li toplantılarına racılatıl 

ması. 

M. Geoffrcy de Freitas (ingiltere) . 
- Parlmanter forum üzednde ileri sürü~en 

görüşleııin bir küçük heyet tarafından tetkik edil
mesi; 

- Konf·eransu~ gerçek bir p8irlmanter müz.a
kere meclisi haılinde geliştirilme'li; 

- Askeri ikmal, araştırma, nakil ve mecburi 
hizmetin koordine edilmek ihtiyacında olduğu; 

- Delegelerin kıonferansta alfabetik sıra ile 
otuıınası. 

B. S eyfi Kıırtbek (Tüi·kiye) 

-. NATO'nun takviye e<li~ınesi lüzunıu; 
- Daha büyiik bir umumi ef.kaı· desteğinc 

ihtiyacolduğu ve bu ınal~satla parlınanter bir fo
ruınun lüzumu; 

- Böyle bir forumun kolayca tesis edilenıi

yeccği· ve konfE>ransın tedriern geli~birilmesi ınu 

vafık olacağı; 

- Delegelerin ileri sürdüideri fikirterin Dai 
mi Komite tarafından Ptüd edilmesi, (Tam me
tin : Ek- 1) 

.~!. D c·ixonne (F'ı·ansa) 

- ::\Iüuafaanm sağlaınlaştırılması için ekono-
mik prensipierin tatbik ediilmesi ihtiyacı; 

- Hammaıdde .te'darikleııimde iş birliği; 

~ Enflasyıon temayüllerine karşı iş birliği; 
- Ekonomik iş biıiliğli ir,in müşterek pazar t c-

sisi ilk adım olacağı; 
-- .J,Ii.i.şt'Crek pazarın daha geniş A1lfqıtik sa

ha-ıııw. teşıniıli; 

- Gelişmemiş memleket'lere yardırnın politik 
tarafgirlik dışında olması; 

- NATO memleketlerinin den1izaşırı politika
larında daha büyük bir ahenık liizumu. 

lll. Bonnefoııs (Fransa) 

- Aıtlfmtiık !ıktisadi !ş BirHğinin Avrupa i·.;iıı 
hayat ve ölüm meselesi olduğu ; 

- Şark meınılc1~ctlcrini daimi surette <'czbet
m~k zaru ret~; 

- Atıantik topluluğunun sınl!.i gücünün ı!r

Hştirilmesi; 

- Atlantik topluluğu içinde geHşınemiş salıa
lar bırakılımaması; 

- Para mübadelesinin kdlaylaştırılması; 
- Atlantik Partamentosunnn müspet ·pro-

gramlar tavsiye etmesi. 

S. E. Martino (!talya) 

-· NATO i~indc ınuntazam 0konomi~{ konsi.;J. 
. tasyon; 

- Kendi içindeki i~Disadi ihtilafları NA'I'O'
nun ne dcreec halledebileceği; 

- Müşterek ekonomik po1itika NATO tara
fından tesbit eelilmeli ve Avrupa Jktisadi İş Bır
liği Teşkilatı tarafmdan yürütülmelıi. 

M. Yokas (Yunan) 

- Yunanistan'ın sermaye ihtiyacı; 
- Yunanistan'da işçi fazlalığ'ı; 
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' - NA TO içinde golıişmemiş merı1'lckotlere ... ·a· 

tımnlar ic:in bir teşıciHit kurulması. 
M. Rnygers (Ilolanda) 
- - NATO'da ekonomik iı:ıkıişaf Sovyetıleı"e na· 

znran ~!;eridcd'ir; 

- Düny~ refahını demokrasinin dalııı iyi hal· 
I edeceği mesel-esinin i1leııi sürütmesi; 

- Tlüı dünyanın iktisadi birliğ•i; 
- Zengin ve gelişmemiş memleketler arasm-

daJri boşluğun genişlemesi meselesi. 

Jf. Blaisse (ll olancla) 
- Biitün aza meuı!lok<'tleri.n pe1 rol ikııw 1 i nde 

iş birliğ-i yapması. 

Von i11aııtcuffel ( Alrnanya) 
- NATO ile Avrupa İ·ktisadi İş Birliği :n-a· 

sında daha sı1ln iı-tibat; 

- Silithların standariz·e ~ilmesi; 
- Müşterek istihsal ve .istihsalıin ı·asyonali?.c 

ı dilmesi; 
- Sermaye ve telm1k yardım i~n ınüştcı-ek 

program. 

Bugünkü miizakerol-eı· sonunda kabul cdHeıı 
karar 

Fevka13.de karar 

Macat·istan 

Kuzey - Atılantilk Anlaşması ~.\.rkıd Taı•afları, 
demokrasi prensip}eri, ferdi hiirl'iyet ve hukuk 
hakimiyM.i üzeı•ine kurulmuş olan, miHetlm•ia~n 

hiirriyctı müşterek miras ve m~deniyıotini muha
fa:r.a 'e müdafaa etmek azimlerini beyan etmiş ol
dnklarında:n; ve 

Macaristan'da son haftalaı-daki hadiseler Sov
yetler Birliğinin insan hürriyetini ortadan k:Jl
dırmak için kuvvet lrnHaı:ııma:k.-ta tereddüt etmi
,\"eccğini kati bir şekilde göstermiş olduğunda'1; 

NA '1'0 ıncml ekenleri padamcııto azalarm ın nıı 
ikinci Jmnfera'llsı işbu kararla : 

1. En iyi insan hürriyetıi aır:ıııe:lcrine gilre 
kendi idaresini eline alımaya tcşebbüs etmiş Macar 
nülletinc karşı vahsice kuvvet kuilanılması muva
echcsindc derin i·nfia:lini :ifade; w 

~. Bu hareket.lerin, NATO iiza:~ı memleketJe
l'İn lwr tiirlü tecavüze kar~ı sulhün ve miiştcrek 
Nnniyetin muhafazasında birlik ve tcsanüdüııii 
hrr zamankinden fazla ?:aruri loldığı hususundaki 
kanaatini teyideder. 

U çüncü g·ün : 21 Kasım 1956 

• Jl. Schneider (Fransa) 
- Her hükümetin bir milletleı'llrası oı,gani

zasyon vekiH olması; 
- Miiessir politik iş birliği ici,n paı·laımento 

seviyc9inde toplantılar lüzumu; 
- V ekillerin daha sık toplanmaısı; 
- At.Hintik topluluğu içiinde ve dışında müş-

terek politika. 

JJ. C. Cannon (Kanada) 
Memleketler arasında ticaret ve muhaceret 

münasebetleri. 

Sena.tör Debre (Fmnsa) 
- Ş~7·ıali Atlantıik An:laşn1:ası bir Avrupa :m

laşması veya Batı - Avrupa an}aşması olmalıdıl'; 
- Tcsanüt askeri olduğu kadar ekonomik, 

sosyal ve politJilk de olmalıdır. 
- İstişaredl'n evvel mii tera'k doktrin tesbiti. 

111. Il. Ga.itskell (Ingiltere) 
- Asl\erl. ihtiyac;:ların müşterek olarak karşı-

lanması; 

- Müşterek dış politika; 
- Propagandanın ııword'inasyonu; 

- Gelecek konferansta konsey ile biı:ıHkte su-
al ve ceYap oturnmu yapılması. 

ll. H aınbı·o (N oru eç) 
- Kararlardan evvel küçü.k devletlıerl·e isti

F~at'l' vapılması; 

. ~ 1\IU~terck moral dil üzerinde cğiitim. 

Dr. Jaeger (Almanya) 
_ Askeri taalıhiitleı:ıin yerine getiı,ilmesi 

ohemıniyet1; 
_ Azıüar arasında devamlı İstişare liizumıı. 

M. Gilbert' Longdeıı (Ingiltere) 
_ Müşterek politika ihtiyacı: soğnk harb ;çin 

viiksek kumandanlık liizumu; 
· _ Orta - ~ark mesel~~ini Bitilc~miı, :Jf.illetle-

rin halldmesi: 
__ r,\.'l'O konfl'ranslamım mali olarnk hükii-

metlcı· tarafmılan deflt.~lenm-esi. 

.1/. ('. Davics (lngiltuc) 

Konfeı·ans İstif'iari Statü~ii de almalıdw 
Bu maksalin bir daimi komite nıc:·dann getiı·nw-

lidir: 
- Gelişınemiş mem.lckctıer ilıtiyaı;: ve yardım 

, hnı;usnııcln :"JATO ile miir.nl<rl'P Ptıncli<Hı· . 
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Jf. Triboulet (Fransa) 
- Parlamento azaiarı politik ihtilfi,fların ma

hiyetini af;ıklıyabilir ve müşt('rek politikayı ileri 
sürebilirler; 

- Atıantik Anlaşması tadıiı edil.erek NA1"0 
fizaları araı:ıında bulunan Afrikıa toprakılarını da 
i(~ine almatıdır. 

. 1!. F'ayat (Belçika) 
- Askeri g•ayret gevşetilmemelidir; 
- NA TO mekanİ7Jması, poliJt'illt istişare iı~in 

tekrar gözd-en geçir:iime1lidir; 
- NATO hukümetleı'li Parlamentolar Kon:fe

rarısnıı dr.steklemelidıir. 

.lf. Goecllıart (II olanda) 
-- tttifakın S'iyasi hcdefl~ri, Rus ha:kimıiyeti . 

al tındaki ınemiJ.eketlerin hürl"iyetleı1i nin teminini 
flf' i·htiva e1mı<Ei]idıir; 

- İktisadi Ye pi.siOmlojik haı•h i(:in teşkilat 
yapılması. 

B. Seyfi J(uı·tbek (Tii.1·kiye) 

- Politik iş birliği ve önceden ristıişare lii
zumu: 

- Konseyin ihtJila:Narı hal salalıiyoti olma
ması: 

- A~keıi gayret tam olarak idaıne edilmeli; 
- AskPri silah ve ma!lzeme istihsaıli &tandıır-

dlize edilerek kill.fetin hafif~etıiılob'i'leceği. (T:ıan 

metin : Ek 2) 
8i1· L. H eald (Ingiltere,) 
- Hal·kın eğiitimi NATO iç.iın hayati ehenımi-

:Vf't trujır. 
/ 

.If. UrondU (lzUuıda) 
- Ekonomik iş bil'lliği hususunda mütıtefukle

rin yardım etmesi (Baılık TiearetJi) 

Jf. Lipkowski (Fransa) 
- Aıılaşmamn askeri huldutları dikkate alın

madan ı:ıoğuk harbnı kapladığı bi.l!ti.i.n sahada po
litik i§ bü·liğiırin taikv'iyesi: 

- Ç~iıtli Sovyet politlika taar.l'U1J1arnnn Jik
kat~ alınması ve milşterek ha-reket'lerin hunlııl'a 

ıwdurulınası. 

.lf. Wolter (Holanda) 
- NATO Anlaı,ması, Avrupa'nın Yakın -

Şark hayat hattım da ihtiva (>dPcf'k ı,<6kildr rleğif5-
tiı<ilmesi. 

lif. Bcrendt·en (~!lmanya) 

- Şal'ki - Avrupa hadisel~dnhı ordu ilıtiyacı 
üzerindeki t.esirlct ini müzal«>r<' ı~in htumsi h ir ko
ıni:s,von lwrulması. 

- Bu komisyon XATO askeri ieşJd.latınm Ye 
ar~ııma işleYiııin 1akvi:vı~i hmmslarnıı da. ınli;,a 
kere edebilir. 

M. Brow11 ( Ingilter ı) 
- ıMüdafaa. masrat11aı·ıııııı azal1.1lması iizeı·m 

d e ist·if!Wrc: 
- · Yalmz nükleer ~"ilahların kulJaınılma.sııııı 

istinadclmj,ven umumi &"tra'iejilk takdir ve tahıı. ;n . 

Jf. P1·ior - Palme·r (lngil.tere) 
- ~ATO mesuliyetinin Cenup kanadı do, ılı 

ÜYa ı>deeeık surette genişletHtmıooi; 
- Avrupa'ıdaki kuvvetlerin azaltdması .faKııt. 

daha ınür.s.<ıir hale sokulması; 
-- Niikleer s:iHUı kullanılması i:iz(ldnde müştt> 

ı·pk beyanat lüzuımu. 
Jf. Pisani (Pransa) 
-- Ittifak sistemi 5.za. devl(ltlerin vaziyet ve 

trhlikeierini ditlrlmte alımalı du·: 
- Askeri imkunlar, pi.sikolojik ve siya::ıi me-

;;cıleler için bir istişari heyetin etüdedilmesi. 
- 5 nci addenin deği~ti:riltm.ooi. 

.ll. lfe;t}f' (ltalya) 
- Avrupa miUmleri aı·a~nnda daha sıkı iş bir

liği; 

- lfatekete g~'lnooen evvel istişarP lüzıımıı; 
- Pol"itik akonoınlik Y(l askeri sevk \·e idınıe-

nin birl~irilonıe.<Ji. 

.~f. Tucke1· (Kmuıda) 
- Sovyetılerin dünyanın her hangi bir yerin

ar genişlt'llle polirtikooı•na, mıg'Cl olmalk hedeftir; 
- Tica'lıet taıhditJİeri ve ta~arruf politikalan

nın kaıld u·ı'lması suretayle iı.rotıisadi iş birliğinin 
ıslahı. 

111. Betlıouaı·t (Fmnsa) 
- Peyk devletıler, kmtuıl.malan lazımgelen 

müt-tefikler telakki cdi:lınehldk 
- Aııla~manın tadiılli (Komünist hareketi ııe

ı·ede NA'l'O Lopluluğu ve onun muvasalasım teh
didooiyoı-sa oraları NATO ı;a:hasına sokulmalı -
~A'rO 'ya barış zamanında pOlitik ekonomik ve 
kültürel hareket iı:nıkwnları vel'ilmeli. NATO ·i
lahll knYvP-tlm~, harb z<ınıanmda, nered<> düşın:ma 
muvaffalk.iyetıli taa.rruz t.>deb1ılt->eeklerse veya top
luluğu tehlikcy~ koyan düşman hareketleri nere
de önl.enec.,:kse oralard·a mıiida·haJ{' Pdebilmelidir
lcr.) 

M. Gaı·land (Kanada) 
- Peyk devlatleııin barı~ ü:iııde istikliUkriııi 

birleijik Batı iıtıtıifa:kı 1 eıjV'ik etm~lidir. 
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Lord Teyııhan ( tngilttre) 
- Avrupa ve Şi.nuııli Afrika 'daki harekatın 

< la.Jıa. ı,.-ok di!lıfu:ate al m ması ; 
- Parlmanter .forum Jüzumu. 

Jl. Dufresnc (Kana{ia) 
- NATO tarafından Parlmanter Meclisin 

l '8.'41Ht."'ll tanınımru;ı: 

-- Ekonomik ve sosyal iıt birliği : 

- Siyasi istişarc. 
ili . Yokas (Yunan ) 
- Kıbrıs 'ın kendıi mu'kadıdeı•atını kendi tayin 

i'tııncsi: 

- Hususiyle Yunanistan( Ti:il•kivf' vr Cenu-
hi - ltalya'da yatırımlar lüzunııı. . 

B. fi' . . Tekil (Türkiye) 
- Kıbrıs me&-eleainöe Tüı•k tf'z.inin izahı. 

(Tam metin : Ek - 3) 
Signo :· Maı'tine (ltalya) 
- Poüti'k rislişat<en~n (Daha sık Korl,sey top

lanması - Dışişleri vekiUerinıin topl•anmıııları -
NATO Bükiimf't ecisiıerinin oop'laıımaları) ile 
t ak,riye.'li. • 

Jt. ];cd1ıcb (/(anada) 
- Parlnıa;nteı· toplanhnuı açılışmdan ıw ·el 

•hıa y-apılması; 

- Devaunlılığı temin iGin bu Konferanstl'lılri 

dolegelerin en az ih:te birlinin g-eteeeık Konff'rnnsa 
drıı ikatılınıası. 

:If. H ollingswor'tlı (l(a.nada,) 
- İnsan hakıJ.arı üzerindelm Avrupa Koll"\'~-i. 

ıwograınınnı NATO ıizalanna t~nili . 

J/. Jfc em·thy (Arnerika) 
- Demokra.tlal"ln Kongrede baıhis konusu ya

pacağı ıncst}lcl-er (Avrupa'mn hayati iik!mal hat
laı·ı üzerindeki Amerika mesulıfyetıleri - Sila..Jılar 

iizerin:de kifa~·et~iz iş birliği - ~üıkleer silahlat•m 
temininiıı ve strate.~ik knllıınıhnıüarı arasınJa 

fa ı· k g·özf'i i lırı P".<ıi. ) 

Dördüncü gün :' 22 Kasım 1956 

.1/. Ells1ı•ortlı (Ame1·ika) 
- Manc•~i noktadan iıısanlarm nıüsaviliği 

fikrine bütün mill('tlıcriıı iştıirakin" dair hir l<a 
ı·ar wrilmesi. 

N. Jl.fa1'tino (!talya) 
Gençlik t~kilatian arasında İ§ lıidiği: 

-· Eğitint ve teknik öğrooimde iş birliği. 

H en· Matthes (ltalya) 
- :Mevcut müesseselere yeni vazifeler veril 

mesi: (Kültür•el sahaıda) 
- Heııçlıiğin teknik ve ilmi eğitimi ve ~ATO'

nun bu husustaki ihtiyaçlarmm dikka.te aJuım~~ <ıı. 

Bn. Sayar (1'iirkiye) 
- NATO memleketleı~ aTasında :kültür mii. 

nasebetierinin ta!kviyıesi; 
- NATO dışındaki kürltür ! .eşkilatı c:.alışrıla

Jım; 

- NATO meınleketleı·i g{lııçl~ğ· arasında (' a-
ha sırkı temaslar, (Tam metin : &k - 4 ) 

J/. Asb1·ek (Noı·veç) 

- M-evcut mücsseseierle iş birliği; (Kültü:·) 
- NA'l\0 Konseyinin gelişın•eler h:akkın'.:la 

gelecek sene rapor verilmesi. 

Be§inci gün : 23 Kasım 1956 

Konfeı·ı.ı ru; tarafından kabul ed~len karar Ye 

rapoı,lal' 

1. Siyasi Kmııite tarafından hazıdanan karaı· 

NATO nıcmlcketleri Parhnantel'l~r Konfe

ransı : 
«İçl-erinden birü1·in fikrine gört- taraflard:ın 

birinin toprak bütünlüğü, siyasi, istjhlali veya 
emıı~yetıi tehdit a1tında bulunması halinde taraf
ların birhiriyıl<' imişare etmesi Şimaıt - Atlantlk 
Amılaşmasının 4: ncü maddesi ü•a.bı olduğundan ı-;u 

lüznml•arı beli·rtir : 
A) Şimal - Atlantik Kow,'{>yi tarafından bu 

tnaddenıin tefSİJ'İil:lJl tam V(' makul SUn>tte FjÜffiLlt

Jendiri[mCSİ: 
B) A~eri olduğu kadar siyasi sahalarda da 

istişaı"elero de\ram edilmesi w 
C) tı>tişarenin mümkün ıMı~~be vekilleı· ara-

:-ıında yaı:-ıJrınası. 
Şimal - Atlantik Konseyiıni, Atlıintirk toplulu-

ğu iQeri inde daha ıbüyıi.lk lJir birl~ği inkişaf etti
ı·ec?Ok şekilde bu tefsir ve istli~areleri taımami~ ]1' 

i'ıünu.ı'Ilendiı~ne:v(' daw~t üder. 

:2. ltrnl. ve teknik person-el hakkında husıısi iıir 
komitenin ihdlısma dair kara·ı· 

Kuzey - Atluntik Anla§ınası Akıd Tarafları 
silahlı taarruza karşı mukavemet etmek için de
vamlı ve müessir şahsi gayretler ve karşılikılı 
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yardımlar sayesinde ferdi vıe top[u kudretlerini 
muhafaza ve in'kişaf ettirmek ve imtisadi iş birli
ğini teşvik etmek hususunda ferden ve müştcre
kcn mntıı:ha'kata vaı~.ış o'ldnklaı·ıııLlan: 

~ilfılılı taarruza mukavemet \ "C' lıürriyciilı :e
ıııd lmp olaıı bıı i•ktiısadi in'k'işafa devam rtrı,.k 

:\ATO ' ıınıı ıneveut 1·c potansiyel ilmi ve tek"lİk 

i·ıııkfınlarınııı g·elir;;1Jirihncsi ve kullanılmasına. 

ha~lı olduğundan 1·e: 

:\A 1'() iızalarınııı a ) g1·ı·ek ıııcn!ut ilmi Ye 

teknik imkftııJ!lrından azami ·İstifadC~'C, b) ge
ı·ek<Jl' yeııi imkiinlaı·ın inkiş::ıfına doğru kfıfi dcn·
ePcle eıwı ·ji sart' etınıemiıı olduğu a~ikaı · olduğıııı

dan; 
:\" ATO memleketleri pal'lamen ı o üz alan j.k;iuei 

konferansı bütün bu mucip sebcpleı·lc, ı:ın karaı·

! <ll'l Vl' i' lll İ!,)t il' : 

1. Bu konfel'ansa ıiştirak edeıı milletleı·iıı 

her birinden bir müınıessiıl alınaralk tcrekküıbedc

cek olan bir ilmi ve teknik personel hakkınd'a h:.l
suıfi komite ibdas ed~l~ektir. 

·> Ikisi, NATO P.a1:1lmaınterleri Konferansı 

Reisi tarafından gösteı'ilecek mezkftr hususi ko
ıni<tcden konferans şu hususlar hakıkında gelecek 
toplantıda görüı-ı vr tavsiyelerini 1Ji1ldiıınesini t.a
ll'bcıder : 

a ) NATO azası memle'ketlerde ilmi ve telc.:ik 
personel :vetiştirilmC'Si hususunda haHhazır vazi
yet, 

b) B u salıada halihazır •kaynaklardan 
\T ı\TO'ııun İstifadesiyle buna mıümasil kaynaklar
dan SoY,Y'Ct blokunun jş,ıtifadesi arasındaki miina
sebetler, 

c) NATO ınem1eketlerinin silahlı tecavüze 
nıukaYemet etmıek ve kuvvet ve refahılıarı için cı. 
zeın iQ~tisadi inki~?aflanna devam etmek maksa
diyle ferdi ve miişterek kudretlerini muhafaza et
melerini mümkün kıılaea:k derecede gelir kaynak
larının ilmi ve teknik personel tarafından inki~af 
<'tti rilmesi, 

3. Konferans gerek NATO tızası devletleriqı 

parlamentolannda:n, gerekse bu ıdevlctlıeı•in :,wa 
organlal'ın'dan bu karar ile ihdıas e<Hlmiş husus.i 
koınit·ey~ tMkilkaıtıncla yardım etmıeler'ini taılcb

eder. 

3. Yağ ve pet1·ol iknıaline dair karar 

NA 'I' O memleketleri parlamentoları kon fe
ransı. 

Avrupa'mn iktisadi emniyet VI' i.stHkrarının 

petrol ıi'kmali:nin fıkdam hasebiyle tehlikeye dii.ı;

ınüş olduğunu nazarı itilbara alarak; 
:l.irai ve sınai isti'hsa:l ilc münakaJat vasıt·a 1 aı'ı 

üzcr.indek~ tesirierin bütün içümai neticeleriyle 
işsizli,}i tcvlidedobileceğtini naıarı i'llibara alaraı~ ; 

lGı.fi pctro1 tcdari'ki iırııkftnsızlığıw.lan - ki, geı·
çclcte bu imkansızlık Avrupa'nın nötJ'.aılizasyonu

ııu intacecli'lelJiHr - !Jiz:r.at Mltmtik toplulıığuı1 lll1 

da müteessir olacağm_ı dıilkkatc aılaı·ak; 

Binnetice askeri eınnıiyet sruhasınJa da zoı·: ıık

laı·ııı ortaya Gl'kahi•leceğini nazara alarak; 
1. NAT.O ıııomlcketlerim• pelrol ikmalinin 

mii!ttcl'ck aıJaka uı·z r-clen biı· mesel(' tclak·ki edil
mC';ıi·n i ; 

2. ~A'l'O Konseyıinin bu mcstlhı ilc clcrlıal 

ilgil~nıne-"-iıri, ve her teıınsiJ heyetinin en uygun 
hal !aı·zıııı lmhnrrk için kendi hükümeti nczdiinfle 
harekete .goçm:esini talebedeı·. 

; ') 

i. Az gcli§mi§ nıenılcketleı·e ym·dırıı meselesi 
hokkmda Iktisat !{omitesi takriri 

Karar 

NATO mernlelrotlıet·.i parlamen1o azalar1 kon
feı·ansı, 

Hürriyet ve snlhün insanlığın büyük kıı:>m.ı

nın lıfıı1a falkiı•lik, hastalık ve cehalet şaııtJarı iı.:c
ı•isind~ yaşadığı biı· fillernde lıürriyct ve banşın 
gelişemiy<:ceğiııi dikkate alarak; 

Biirti.in dünyanın refah ve saadetinin ıniL<ftcrck 
bir ınesuliyoct meselesi olduğuna inaninaıktaıdır. 

Bundan baş'ka az iJllki~af etımiş memleket>lere 
yapılan yaıxlımm biınneticr hürriyıet ve sulha ;.ılı: 

.vardım olduğuna inanır, 

Birc,:ok NATO memleketlerini·n daha (iiıındideıı 
az gclişmif) memlcketlcre ilki taraflı bir esas üze
rinden yarxlım yapmakta olduğunu ıneınnun~yetlc 
kaydeder; 

.Milletlerarası beync1milel ına:1i;ve korporas~ro

nunun tesis ed~lmesi]]İll, husuısi senınayonin az ge
l~şmiş menıleketlere a'kımasını teşvik edeceği te
meııııisini izhar eder; 

NATO aza meınlclrotlerim . . tercihan Birleşmiş 
Milletler çer~evesi içerisinde - ana ya:tırıınlar için 
QOk taı•aflı bir fon ihdası fikı<ini desteklemeye da
vet eder; 

Bu karan bütün aza meınleketlerln hiiıküınet 
ve parlfiııneııtolanna ulaştıvmayıa l\laı•ar verir. 

tk.tisa1 Komitesi hu 'kaı·ny taRaı:.ıı>ım Umumi 
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llt'yef. ı·apMunıı dercrtcrn·iyc ittiiamia kaı·nı· verdi. 
Komitr lıu lms1ısta şinndi hiQl:rir kal'ar almınamıı -' 
sını kabııl etti. 

Böyh'cc komite bu meseiıeırin bütün hür dün
yanın va.ziyetıi iQin ehıemıniyatıini 1ttifakla bcliı ·t

mck i&t·ooi ve Raportöı•ii gelecek yılki koııfeı·aııs 

ic;in bu ınesek hakkmda bir rapor hazıı·lamaya 
clav-ct ctıti. 

Konferans umumi heyet~ Komıit<'nin bu g-örii
şüne iştirak otti . 

5. Kültiir Komitesi tam/mdmı teklif' ediJiJ, 
ka.b ııl ~~dil en ka.ra1· 

~ ATO mc ıni ek etleri Parlftıncnto Konil' nnı ; ı. 

Bu it t.ibkın istinad<'ttiği mane\·i kıymctleı•i 

müttcfi!k milletierin vicdanmda muhafaza ,·c iııki
!öjaf rtt imıcniıı Atlii.ntik ht Hakının istikba'li İ(~in 

prk mühiın m<'ırfaa111ıer a-ıv7. M::tiğ:ini d.ikkntr :ıia

rak; 
lçtiıme ! hayatlarnun ve siyasi ananelerinın 

:vükst>k srviyro<' olmasmı ıniimki.iıı kıhnııı .ılan 

miiştcrok manevi ve fiilkri ıniı•ası, bütlin ha:lk tL'Ci 

risatı YC 1-üıltiir hayatı sahalarında sıkı bir iş bir
Jiiği ilc zengi·nlf\~tinncnin bu mıi.itt'<'fik nıiUetlrr 

i<:in rn yiiksf'k w daimi ın{'l1faat1rr arz pftiğini 

dikıkatc alarak; 

Bu sık· iş birliğinin ilmi al'aştırnıa sıı.hasııııla 
,.e Atiantiık İttifa:kı mi•\llctll'rinin ilmi kc'!if vr t<'k

nik ica11ardan tam olaııak istifa:dr etmesini tı>miıw 
ımıkt cdil' kfıfi milrtaı•da .viiks<'k kali•tı:l:i t(•kııi•:i

yenlcr yetiştirHmc•si it~iıı b'illıaF:Sa <'l;ı;rm olrluğ'lunı 

di.kkatP alaı•ak; 

.'\ 'vrupa Konseyi Batı - Avrupa Biı-liği ,·c \t 

laııtik Anlaşması Dcmeği gibi diğ<'r tıeşrkkül'l<'ı' 
tarafından bu ıi~1ikatınettc şimd~ye kadar yapıt
mı~ trşobhiisler i~in takdirlcııini ifade ve onılal'm 

i~ bil']iğindcn istifade etmeyi aı·zu c•<kr~k; 
liiikiinH'tılcrin dı~ha geniş bir <:apta ünivc·rsttP 

hoca ve talcbclerinıin ıni.i:badt">leSini inkişaf' ettir
me~·c yaıdıın oorc('lk]erini hru:saten iimid<'Clcrfll<; 

l. Aza ınooılckoUer araısında sııkı bir is b'r
liği ile Atiantiık toph~luğunda fa~·dalı olabiJe<>ek 
mfmovi bağların \·p kiiltürel terakkinin her saha· 
da inkıişaf imkfmlarım araştırınakla v.azife1i hir 

KiHtiir ;.\.fütehassısla.rı Grupunun te~Nni: 
2. V e bilhassa ilmi araştumad·a ve keşiflerin 

t<'knik tetkika'hnda AtMnt'ik topluluğunun mevki 
ve ı·olüni.: mnhafaza eıtm<'Sini l'lağlıyabilec~ aılim 

ve tl'kniı;ı~ ·rnlerin iı;tenilen <'nmf 1·r a<.leddı• n'~ if< 

tiı-iılınesini miimkün 'kılarak en ınuYafık ,·asrtala~ı 
totkik etmrk ınaksa{iiY'lr NATO ~~r~rvesi ic;intli • 
i.iuinrsit,• otoritelerinden ve Maarif V ckalct iıı i ıı 

en yetıkıili ınümcssiHeı,inol."n mürettrp hir koııfı:- 

rans teı'!ihetımelcrinri; 

V(•killcr H<'yetinı· rr NATO · ı·ıııunıi Küüpli
ğim• tav-;;iyc cdrr, NATO tarafından bu tay-.;in
lf'rin ruhuna uygun olarak yapı·iaeak işlerdrn "\rp. 
killf'r Heyeti \'asıtasiylc gelecek toplantıda halwı ·

dar rdilerrğ"i iimiclini izlıaı· eder. 

rı. Asker! komitenin raporu 

Aslcel'i komitenin c;aılı~ınaları . müzakerl':' ı ' <' 
rsa~ f t'şkil cddhac('ek her hangi bir bilg-i wsikıı 

sınııı !ml uıımayışı yüzünıclen son deı·predr ·~ür! '" 
mi~iı·. NATO'nun gayeleri bininci clercr:dc. a :_ 
keri mahiycttP olmasına rağ<ıncn hu usulün vaın; :-: 

siya.~i, iktisadi ve kültürel sahalaı,da takihl'~li!.n , i~ 
olması tecssi.ire değer. · 

Bu ı.ebcple konuı;ıma:lar daha zi,vade konf<'ra!l'i
t:ı ·.;athi ı:-ck~ldc de olsa P\"velcr ınü7ahrP Pclı!Pıı 

ıneYznlnr üzerinde <'<'reyaıı etmişt•ir. 

:.Uüıakeı·elcı· ba~lıca. NATO'nun ınr~nlin1 inııı 
\Yashington'da-! Nisan 19-Hl tıarihindr a.kd~dil ınıis 
Anlaı;ımamn 6 ncı madclrsintk mczth.'llı· sahalard: . 
başka sahalara da şamil olup olmıyacağı ıne..c:;elesi 
üzeııind<' ve Pğer şamil olacakısa NATO kı.nTcllr · 

dnin bn askeri ınestüiyBtci ta.~ımaya salilhiwt,li 
olup olmadıkları hususunda cerc:v:m ~:tmi>;tiı· : 

Bir<:ok fıza'lar Sov~rct Hnsya'dan gcl r'n konıii 
nist tchdi{linin, Anlaşmanın 6 ncı ınaddrsindı · 
,yazılı sahalara munhasır kalmayıp , komünist 
lider-lerinin stratejik gayesının daha ziv·td(• 
NATO 111('111leketlct'lini yandan ~cvinınek vr .ikti
sadi kaynaklariyle ,·c bilhassa petrol saha<;ivlr 
olan münakalat hatlarını kesmekir alilıkalı oldu 
ğunu beyan etmişlerdir. Bunu, bu bölgeleri 
NATO meml~tler'iyl~ alakasını keserek nihayet 
düşman cephesine geçmelenini sağlamak gay<'
siyle müfrit milliyetc;i hareketlerin idareci peı·
sonel ve malzeme yardımı ile destek göımıektr 

olduğu Şimali - Mdka'da Sovyet Rusya'nın harr
'keti ispat etmektedir. Bu hareloot NATO'nun Av
rupa balgesinin cenup yanını çev'iı~p teh'dided.c·r
ken, diğer taraftan A.lroenıiz'in serbestçe kulılanıl
masmı ve dolayısiyle Garp jle Tür\ki~ ve Yunan
istan'ın . arasındaki irtiibatı tehlikeye düşm~kte

dh'. 

1 
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Bilhassa son ~aımanlarda demirperde gerısın

de ezilen milletierin ki, bu hususta Macar miHt>
tini bassaten zikretımclt lazımdır. - Komünist bo
:vun'duruğundan sıyrılmalk i(,}in yaptıklan gayret
ler dolayısiyle yeni bir vaziyat ortaya çıkmıştır. 
Bu çeşit harek1oHer ileı'<le de beklenebilir ve fıza
lann filkrin:de NATO'nım bir defa daha baskına 
maruz kalmaktan önılenmesi. lazlimdn·. Bu husu~t;a 
Ruslar yanlan üzerinde :icra edilen tazyiika karfjı 
daiıına pek hassas oldulk.ları ve bunun cepheden 
yapılan bir . hücumdan dalı~ m·y;ade onların rica-
, 1 

hnı intacedebHeceğine diJk:ik!at çakilmiştiı·. Keza 
Garbın mane>'lj S81hada Sovıyetler Birliğinden üs
tün olduğuna fakat bu üstünlüğünü gayrikiı.fi 

bir şekJilde •kullanaralk umum'iyetle teşebbüsü Rus
iara kaptırdığına işaret edilnnıiştıir. 

Birçok azaJar değişen vazi:yetlerdeıı dolayı 

Aıılaşm:ada yazılı gayelerin şiimulünün pek msh
dudolduğu fikrindedirler; bununia beraıber 6 ncı 
maddenin şüıınulünün hemen basit bir ş~kild:e ge
nişletileın:iyooeğini zıira maddede kara:rlı~tırılmış 
olan silŞ.hlı .tecavüze karşı deıftıeklemenin otoımıtik 
bir şelcilde yapıldığım kaıbul etme'ktedıirler; bu
nunla beraber NATO Konseyinin, NATO menfa
atlerinin 6 ncı ımad.dıede me~kUr saha:1ara munlıa 
sır kaldığım ve baŞka yerdeki hadiselerin müşte

Mk bir ınüdahaleyıi elzem kılacak derecede NATO 
ııneınleketleriırin eınniyıetine tesir edebileceğini en 
iyi .iıfadıe etme va.<>ıtaları üzerinde düşünmesini 

istemekitedirler. 

NATO memlclmtlerinin, hayati menfuatlerinj 
(>nmiyet altına almak için münferiden harcıkete 

geçmek zorunda kaılmaları gibi bir vııı.ziyete müni 
olunması icabettiğinden - ki, bu vaziytıtte diğer 

NATO azaları da doğrudan doğruy~ veya vasıtalı 
olarak o harekete g.iıımiş olacaklardır. - Azalar 

bütün dünyadaıki badiseteri murakabc vcı mulıa
kerne edebilecek şekiJdı> siy~i ve stratejik bir 
NATO kontrolunun tesiı; edilmesini istemektedil'
ler. Bu gibi teşekküllerin birçok demOkrat meın· 
](!ketlerde mevcudolduğuna, haılbuki NATO'da 
ise, askeri murakabe pek f~la bir muhtarıiyete 

sahiibolduğundan siy;asi ve a.<..ikeri murakabc ara
sındaki irti!baıtın ndksan dlduğuna diklkat · Gekıii

miştir. 

Yukaroalk:i miiıtalaalarda muıtaıbık olan azalar 
NATO kuvvetlerinin ileriki gayeye intıbak etme
sini ve biımeticc dünyanın her h8!1lgi bir yıerine 
konabilecek miiJteharrik hava indirrme b'iırli'lderin-

den kısmen t()lJe~ etmesini arr.u etmekted:irlel'. 
Mevzuubahis azalar Gl. Gruenther'~n ta.'Javvur ot
tiğıi «kaıiJkan» ı tehlikeye düşürm~den bunun t'e. ·
ık:il edilmesini göruuek istemekted.ir.leı·. 

, 'ATO meınleketleriınin. bu kadkanııı yıakın 

:t.amı.anda ikımalini hooef tutmalarl ieabettiği lm
susun:da· ·ittifaikla m:uıtaıba:kata varıılmıştır. Bu lut
susta. NA'rO'nun aSkeri saJhada şimdiye k.aıdar sa
dece büyük bir harb İI).İn hazırlandığma ve NATO 
kuvvetlerinin, Ruslarm hür dünyayı tedricen zıı
yıflaJttılkları ınaıhaNi iMiliU11 ar ıi~n rlvrrişli olm~ 

dığma İfj<ıret eımmiştir. 

Diğı>r azalar ise Garıbi - Avrupa'nın müdaf.ıı 

ası ic.ıiıı•liızumlu ıkalil{laın tamamlaıımadılkc.a - .ki Gl. 
<irnerırtıher'e göre half\ daha tamamlanmış olmak
tan unaktır. - Yenıi gayeler ist!ihd•af etmenin ;y,m 
hş ve h:ıhlilk("li olacağı fikrindedirleı·. Keza So,·
yetl.erin NA'I'O kuvvetlerini uzak hadise malıalle

rine çdkti'kten sonra Avrupa'da ruihai darbe~ri .in
dirmooindcn korkulmakıtadn. 

İ·ler·i süN:Ueıı ba.şlıca ilkaz hıı !}ekiılde NATO'
nun, Birleşmiıı Miılletler yer·in:i alacağıdır. Binn<'
ticc bu azalar, NATO'nun halihazu-daki m'8!lı:dııt 
gayelerini muhafaza ederek dünya su~hünün mu
hafazasını Birleşmiş Milıletlere bırakması imıoot
tıiği fıiikrindedirler. 

Azıalardan bazüarı. NATO, Anlaşmuda yazılı 
gayıelere kendini sıkı sıkıya talıdıid~tmeye devaın 
ederse, NATO azalarından bazıılarmın ileri·ki ha
yaJti mcnfa.aıtler:ini mümakil dlaralk korumalıarının 
haklı bir har•eket oJıacağmı söyıliyf'reik, .vukaı'<iaJci 
ilikrc itiraz etnıişl'ffi"dir. 

Komik· parlamenıtolardm askeri mü~haı--sıı-ı 

olan azaılın arasında da:ha sıkı deV'BIDlİi teına~larm 
gelıiştirilımesi arzusunu ifad<> etımif%ir . 

7. Daimi Komite lıakkı.nda, kaı-ar 

Konferanı=ı, Şiıın&l Atliinrtiık Anılaşma<ıına. !ın

kim olan fikııin parlamento Gevrelerince oldugu 
kadar halk tarafınd·an da anıW}ılıp tasvi1bediln1<'

siniın ne derecede miihiım bi.r rol oynadığını ınüct
r~k olarak; 

L·ord lsmay'in ve Gl. Gnıent~ıer'in konıışınala.· 

rında ve Kasım 1956 tarihli Heyeti l mumiye 

kon:feraıısmın müzakeresinde orta.y•a çılkrun mesc
ldlerin tetkikıni ·miist•ace1ıiyet1e Daliırni Komiıtcv(' 

hEWa:le eder. 

1 
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. Daimi Komite. ha1ckmda karar 

İ:şhu konfPraıı.,; J)ainni Komiteyi get'L'k doğru

dan doğru;va, goer~k biılrvası<ta bu konff'raınsm vazi-
1\,leri ha.kkmdaki müzakf'reler sırrumıda oı~ııya 

t:ıkınıf} meself'lf'ri, goöııdeıı ~<ıinneyıe ve g-erekli. di.i
künıanlaı·ı dağıtmaya dırvet M('l'. ki bu ş('\kild<' 

J%7 konff'-rııınsı bu tetkikat.ın ışığ·ı a.lhndu, eğl('l' 

arzu ederse, konferaıısın daha sık toplanma..,ı, 

Haliımi Komite azaları ade<linin aııtması. konfe
ransa jstişari statiiler tamnınası im:kaml1ariyl(' bu 
na müma..:;il diğ<'r mf'self'leı'i tetkik e<lf"bil<-'('ektiı· . 

· ı Bii.lçc lwkkıuda ka.rw· 

lr:jbu konfera.ruı. ı,oı-d lsınay ve Gl. Grueııthrr'
in 'konu.şmalarmda. jleri sürü.ilıni.iş nıii•hinn ,-a.ziı'e

leri :ı·erine geıtıirmek için, bugünkü esas.l•ara göı·e 
tahsis ediliYJIİş 15 000 steıiinli!k yıllık hir büt<ıeılin 
clzeın olacağı kanaatindedir \'e; 

Daiımi Komi1 e azalarım bu meseleyi kendi hü
lrii:rnetleriyle ele alma,ya davet etmektedü·. Btm
dan başka konferans, Oaiıml Kıomiteyıi NATO fo
ının-dan bir yaı-dım .nıpmamm irmkilnı hakkında 

dıı :NATO TeşkiHitı ile mü:~,ak ı<ede buhmma.nı 

ıla\'{>1 roer. 
(EK : 1) 

20 Kasım 1956, Üçüncü Celsede 
Seyfi Kurtbek'in konuşması 

Sayın Rris: 
~ ATO 'nun km·vetJend'İrilnwsi li bmm u üzeri n

ılr hepimizin mutabık olduğumuz kanaaıtind~yim. 
,'ü\..TO gi1tiikc;r daha çoğahnalkta olan tehlikd"l'
clen cloJ,a~·ı km·\·<'tlendıiı•ihnc:ti'diı•. Bi7., pol1tikala
ı·ına asla g'iivcııenıi:vrceğıiııniz hükiim'{'tlN kanıı

smda bnl unn:v>Onız. Bunlal'. biı· gün g:i.H(>r yüz 
goösteriryol'lar, rn banşsev('r tekıliflerd~, hnhmıı

yoıılar, er1·esi gün ateş etm('ye haşhyorllar; V<' ınü

taa:kıben d'<' silahsıı1anma teklıifleri yapıyorbr. 
Böyıle biı· politika kat-şısında bizim vazif('miz da
ha çok knvv~tl<>nınek VI:' t~ki·latıırnızı daha iyıi ·bir 
clüzen<> sokma:kitıı·. l!ukrim~ komiinis1 hlokun an-
1ad ığı tek argiiınan knvn-'tten iıbarettil'. 

Şunu kaıbul 0tmemiz lazımdır ki, NATO ııwv

eudivetinin bir döniiın noktasında bulunmakta
<lır. NATO'nun t~n-iyPSin(• daha büyük bir umu
mi efkftr d~steğine ihtıiya~} vaı>dıı·, bu malrnatla da 
~A'fO'nmı parlmanter bil' forma malik olntası 

bi:i.yi:ik bir zaruı·Httir. Muhteı-em Birleşik Kırallık 
delegPl<>ri tarafından ilPri &iiıi:ilen gerqek part
man-tel' bir heyoti hiz d(' arzu t•diyoruz. .F·akat 
böylP bit· pın'.lilmentoıınn hemen kıırul-arrmyacuğı 
lıakkmda serd edileıı rnüt.alaalara işt.ıira!k edert~k 

diyebilirim ki, mevcut konferans usuilü gelişerek 
dt:>vaun etme!.idir. Bn hususta muhteUf delegeler 
tarafından .ileri sürülen tek1iflerjn te<tki.ki içi·n 
Daimi Kom'iıt<>ye haval~ ed'i,lımeleri muvafık olur. 
Dffiııni Komite, konferanslar arasında bunlarrı ;f.t

k>i'k ooeı·ek k11bul edip müspet neticelere varabUir 
ve h.at.ta i0abed.erse üçüncü k>Onrerans daha erkPn 
bir zamandıı toplanabilir. Bu huslLS'ta bu k<mft>
ransın müzakerelerinde bir neticeye vıu·ılabilece
ğini zannC'tmıiyorum. 

Bütün bu meseleler D3:iıni Koınıitl:' ,·eya dığer 
hiı· heye<te haval<> edilir ye bımlaı· ç-alışmailınrını 

bitirdiikten solU'a konferans karar için bunları 

ıııüzıaker<' edPr. Daimi Komitenin kuruluş w va
zifdeııi de genişletilebilir. Bu şekilde bir çalışmtt 
Üt>, n.ilhai gayemiz olan daha sağlam w devamlı 

bir Atlantıik topluluğuna ula,.<:acağımız hakkın 

daki güvenimi beyan ('tml'\k isterim; teşekki:ir ede
rim. 

(EK 2) 

:! 1 Ka..'.nm l 957, 6. Celf:redp 

Seyfi Kurtbek'in konuşması 

Sayın R~is : NATO'nun si)nasi Ye<}hesi üzerin
d<' ba:zı ınülfı.hazalarda buhmımak fisterirm. Kuze,\· -
Atlant.ilk tesanüdünün birinci şartı siyasi birHik
t.ir. Ne sağlam bir askeri strateji ne de müessır 
iktisadi iş birlıiği siyasi birlıi.ik temin eclilmf"diıkc;f' 

mümkün olamaz. Bu sebeple siyasi iş birliği usul 
ve tatbikatını geliştinmemiz Hizımdır. Aza devlet 
iJ.er, evvelceden istişarede bU!lunımadan diğer aza
larm politikalarma müessir dlabilecek hli~bil' ha
rekette bu.hmmamalıdır]ar. Bir a.zayı tehdideden 
bir tehlikl' hütrün ittifaka müıteveccih bir harek<'t 
m aMyetini haizdir. Muhterem Hugh Gaıitskell 'in 
de temas ei:tıiği bir 1nıisal ile izah edeyim : Komü
mst.ler Suriye'ye sı:ımraya <:_alışma.Madırlar. Bu 
yalnız Ti.iı•kiye 'ye müteveccih olmayıp biitün 
NATO'y.:ı. tcYcih ediilen hir tehlıi.kctlir. Bu yabız 

•Tür'kiye'nin müdafaası meselesi olarak t-elakki 
edi·lemez. Bütün iıttifaftqn mü.dafaasını ilgil-endi
ren bir mcseledir. Orta - Şaı1kitaıkıi 1-.'Wll.ünist ha
rcireti Konse;'lrin ciddiye<tle l"lc alması lazımgelen 
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bir meseledil'. İstişare hu~usunda hep.iımiz şunu 
'kabul etmeliyiz kıi, azaJarın her biri müstakil dev
lePler oLmalkıla beraber hareket serbestliklerinin 
itltiifak taahhütl'eri!Y'le bir derooe talı!didooilmiş ol
ması zaruriıdir. 

NATO aza deYlotleı-i arasında mevcut ihtilUf
lara gelince : Konscye, bu ihtıilafl.arı hal hususun
da bir hakemiiık salalı~yeti vcrlimesiııiıı tavsiyey-e 
değer olduğunu zaıınetımiyorurm. Bu g1bıi ihtililf
lar aza hükümeıtler arasında bir <.lostluk \c karşı
lıklı anlayış rUihu içinde halledilme1idir. 

Şimdi müdaf.aaya aillt bazı mütalaalarda hu
lunrnak istiyorum. Geçen yıldaıki konferanslardan 
beri Kuzey- AıtHinük T'eşkilatı azası olan milletler 
arasında urnUJmi Hir gevşeme tenıayülrü olduğunu 
müşahede ed-iyoruz. Tecavfuilro.r temayüllerde fYIU

vakkat bir durgunluk bizi hatalı bir emniyet hissi 
ic::ine diişüımıemeliıdir. İş birliğinin aı-.tık askel'i 
oLmıyan sahalara te.~iNnıi ist:Jemek ittifaJkın mü
daf.aa cihetlerinıi bir tarafa bıraıkrrnak mana.sına 

g·elmez. Harb tehlikeSinin nihayet ortadan 'kalk
mış olduğunu düşünmek tehlikeli bir hayale ka
pılmak olur. Askeıi tecavüz tehli-kesi devam et
mektedir. Çiinkii, aşi~ar olaraık ııniişaıhede edili
yor ki, muhtemel mütecavıiz askeri kudrotini 
az:ahıma.malh-ta:dır ve onun muazzam tecavüz gücü 
bizim hepimizin karşıla.~ığı tıehl~ık:enin en miişah
has ifadesidir. Murakaıbeli silahsızlanıma üzerin
de müıessir bir miılletlerarası anlaşmadır l<!i, ancnk 
gerçek emniyeti mümkün kılalli.Ur. Rus silahsız
lanma tekliflerini aızaırııi ŞÜphe ile te)8Jkkj etmP]i
yiz. 

Geçen gün Generail Oruentıhcr bize neler ya
pıl.mış olduğunu izah otti. Mühiım bir askeri -:nü
daf.aa kudwinin meydana getirild\i~ doğrmhr. 
Askeri sahaıda yapılanları, 1başar8111lara şüılmın 

hislerimizi ifade etmeliyiz. Fakat yapılımış olan
lar memnun dlllllak \"C gevşemek i(jn kafi sebf!P 
teşkil etımeıneli'dir. Çok şey yapılmıştır, fakaıt ç,ok 
ııey de beklemektedir, csk"i başkumandanın bc1il't
tiğıi g~bi kaıllkan takviye edilmek ihtı:iyacıııdadır. 

NATO'nun biitün askeri m~aniınnası ıslaha muh· 
taçtır. Fakat, atom Gağı reaılitelerine uyn1ak hn
snsundaıki gayret QOk yavaş cereyan etnıck1Pd:ı · . 

Birçokları talebedilr.-n fedaldlrlıklarm çok büyiik 
olduğunu düşünmeye başladıl·ar. Bunun net.icr!'li 
rmüdafaamızm zayı rlatılmasmdan başka hir ~ey 
olnimaz. Askeri masrafların mcmlcltctleı"i' hü::iil' 
bir yi.ik oJduğu doğrudur. Daha çok masraf y.ı;ı

madan, daha kun·etli miidafaa sağla.ınıı~·n ı;:alııı-

ıııa:lıyız . .l!'alkat bu hususta çdk l>ir şey iiınidedeilLe · 

yiz; çi.irııkli ucuz müdafaa yöktur. Nükleer, hava
cılık ve elektronik ilimieninde göriilırı:eımiş bir iler
leyişe şahidolıınaıktayız. Bq.ndan dohıyı ıniiıdaiaa 

fevkalede pahalı olmal\:<taıdır. Faılcat başka bir o,:a
remiz de yoktur. ASkeri gayretimizi gevşetınek 

yolu il\l tasarruf aı,amamalıyız. Esas mesele c:>m
rui.vetimiz.:ı ıniitcveccih olan telılilke yi ilrtiı;adiy c.ıt ı 
mızı talıribetm'lrlen ren i)'i suı•etıtc nasıl kıaı~ılıya
biieeeğ,imizdir. Külfeti ha-ıJifletmen~n en iyi y·otu 
kaynaJcl.arıınızdan ıdaıha iyü suretıte i&1:jfad<> 'Ctmc-k, 
silah ve her tüı~Iü aSkeri malzeme riıınal ve istih..ıa
linde kuvvetli bir standardizasyon ve rasyonali
zasyon polritıikası tak~betıındlctir. Mevcut ve potan
siyel a$keri amdretiııniz harbe mani olıına:k içıin eıı 

iyi tem'iııatımızı tcşkıil ed'er ve ibu h'Cdefe varmak 
ic::in de ınarli fedakarlıldar yrüklcnmıeye hazır ol
malıyız. Tes.ekıkiir ederiım. 

(EK 3) 

7. Celsede 

Füruzan Teld.l'in konuşması 

Saym Reis, 
Siyasi meseleleııin görüşiH:mesine hasredil r'n 

bugürı!kii toplantıda en son söz alanla.ıxlan biri ol
mak hasebiyle diyebiliııim ki, bugünkü münakaşa
larıınız g"ayet faydaılı vıe verimili olımuştur. 1\füıın

taz hatiipler tarafından bu toplantı c~nasında \·ii!n 

bt'yanlm·ın hepsinin müşterek lJir t·emc'li var'<iir; 
bu t'Cmel Atltmtiık Anlaşması içerisinde yalmz 
tam bir tesanüdü muhafaza etınıenin elzem olduğu 
değil, lıati a daha da ileri gidıcr~k 15 h ür minetin 
t'llilan halı: ve haysiyet nmdclerinıi lrorumak azim
lerini ifade eden ittifakımızıda mevcut bulun:ın 

boşlükları doldurmanın .verinde olıdnğu hususun
daki kanaattir. 

Bu beyanları tam öir anlayış ve büyük lıir 

memnuniyetle di.rnlemiş olduğuma işaret eıtmek is
terim. Bununla bera;ber, Sayın Reis, yalnız boş
ltıld•arı doldurmanın movzuuıbahsolmaıdığma clik
katiniz,j çekmeme müsa:ade buyurun uz; böyle c.l 
saydı '"azifuıniz nisp·eıten kolay olacaktı. Bunu 
müşkiill~t!iren her şeyden evvol şudur : Her ~C'

ııit bahane ve d<Ylambaçlı vasıtalarla beşeri hth·
riyetleri tahrirbetm~k İstiyenler şu son zamaııl:ı.r
da bilhassa milliyetçi hislıeri istimnar ederek ın:it
tei!ik miH-ctleri birbirienine karşı cephe aldı~arrık 
ve tesanüt hissini boz·an his v·e kompleksleri tah-
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rlk ed~ı-ck itiiiakıırnızı zayıfla1ıınak istemekte fay· 
da bulmuşlardır. Bu o zanlara tevessiU cdenleruı 
i&tilıdaf etmi~ oldukları ga.roye rkseriya ulaijtık

l::ırmı itiraf etmc:k lazımdır. 
İşic Sayın Reis, moslekdaşlarımın d1kka1; iııQ 

her şeydcıı evvel üzerinr c:ekrmek istediğ•iın nokta 
budur. Aramızda goruş fanklan olabileceğini 

bilmiyor değilıim, bununla beraber bu görüş fw
kını izalc etmek istertken milletlerimiz arasında 
karşılıklı an.tipatiler yaratacak tolıuınlar eker ·ek 
tesanüdümüz ba:HalanacaktJr. Böyle hareket eclr ı· 
sek bilmiyerek de olsa sulh, hüniyet Yr iıı..ıaıı 
haySiyeıtJi düşmanlarına yardım 'Cillmiş olmuz. 

Bu konferans esnasında T ~brıs mc'lcksiııd ·n 
bahsetmeyi hiQbir surette düşünmü;vordum . .:. 1 ıı 
mescle senelerden beri bir yandan Yunanistan di
ğer .yandan İngiltere ve Türkıiye arasındaki mü
nasıc>betler.i zehiriernekte ve it.tifaıkımızm tf:''l'arıii
dünü sarsmak istıidadım gö&'t,erıım?>ktedir. Ortu:'-·a 
çıkan her fırsattan istifade ederek neticesi aneak 
mevcut gcrginliği aı~ıı·maya yarıyacalk fnyda·;w: 
münakaşalara girişın10nin doğru olınıyacağı kann
aıtindeyıiz. Aksine, vazHemir. bu ih1:ıiHUı oı~tadun 

kaldıracak yolları yorulmadan <tı'ıunalktır. 
Bununla berwber, dih·a Yunanlı mcsleıkta:-ııın 

tarafından ortaya atıldığına göre, Ti.iııkiye'nıin :nı 
hususta'ki nok;tai nazarını kısaca lıatırlatma;yı /a
ruri görüyorum. 

Şunu hemen beı.inteyim ki, 'l'i.irk Hüküı1ıetinin 
bu mesele karşısında takibettiği ve mulıakJ-ak he
pinizin bildiği,nir. haıttı haı'Ck;eıtıi Tihıkiye Büyük 
:.\Iillot Meclıisi w Türk efkarı umumiyesi tarafın
dan mürtte.fikan tasvibed.Hmelctedir. 

Kıbrıs nwselcsinin özü nedir? Yuuan ncıktaıi 

nazarına göre mesele milletlenin kendi kaderleri
ni tayıin hakkım ınnnhasıran Adıada Rumca ~wmı

şan alrahye taııımaktır. Bu Hkir Yunanlı mesl,,Ic
taşımı tarafından tekrar ele alınunış bulunuyor. 
Türkiye hi~bir zaman otodeterminasyon pren<-i
bini ııeddetmemıiştir, faıkat herkes bilir ki, siyasi, 
stratejik, coğrafi, tarihi, iktisadi ve hukukıi reali
teleri bir tarafa bıraikaraık bu prensibi tatbik et
mek bütün dünyada geniş kargaşaılııklara yol a~a
bilir. Bugün (Auto - detcrrnina1:ıion) prensibinin 
en hararetlıi nıüdafıii geçinen Yunaıı idarecileri, 
Lozan Yunan delegesinıin bu prensibi reddederek 
Batı - Trakya'nın Yunanistan'a ilhakmı talebet
tiğini her halde hatırlarlar. 

Kıbrıs nıesrleHi ise otodetermiııasyon prensini
nin tatbik cdilemi:vcceğıi misallerden birini teşkil 

etnıeh.-tedir . .Filhaki<ka, öyle bir kda mevzuubahis
tir ki, statüsü Lozan muahedesiyle nih::ıQ bir şe
kilde 1!e~hit edıilmiş V<' bu statü YunanJstan tara
fından kabul Ye imza edilımiştir. Adayı Yunanis
tan'dan a,vıran mesafe 700 nuldir. Evet, teıkrar 

ediyoruııı 700 mil. 'rürk kıyıları ise adadan ancak 
40 mıil ütedediı· ,-e bu suretle Kıbrıs Tiiı:ılciye'niıı 
müdalaası i<_:ıiıı hayabi bir elıemmiyeti haizclir. 
Kıbrıs'ın Yunanistan'la hiçbir iktisadi bağı yok
tur. Kıhrm'üı kuvvM:li bir 'rürk camiası ınevcılt
tur w bu taınia Adadaki gayrinwnlmlierin yan
sından .fazlasma sahip bultmmaktadır. Nihayet 
~nnn bilhassa bel-irteyim lti, Kıbrıs tarihte hi<:bir 
zaman Yunamistan'a aidohnamış, buna mukabit 
ı:;ok yakm bir tarihe kadar asırla;r boyun::-a Tüı·k 
anavatanının hir parı:asını teşk.il etani§tlir. 

Esaseu bir sual daha akla gelnwlüedir. Ae>tLa 
Ynnarııistaı:ı 'm hakiki emeli Kıbrıs'a otodeterıl"i
ıutsyon veı ·mf'k miclıir? Zannt>1Jmıiyorum, zira baş
Ynrulan ıırmller Yımanistan'ın a. lmcla, hepimhın 
artık uınıruldnğ·uııu tahmin w temenm ettiğimiz 
mcgalo - ideadan mülhem bir ilhak arzusunda ol
duğunu a~ık~a göstermektedir. Adada her g1i.ıı 
cinayetler i~1iyeı,ek kan akıtan tethişçıilerin Yu
nan malkanıları tarafından aşikar bir şekilde des
t~klenmesi başka türlü izah edilıeibilir mıi? 

Tiirkiye Kıbrıs'ın Yunanistan'a geçmesine 
asla razı olamaz, <:ünkü böyle bir hal tarzı kendi
sinlin ana menfaatlerinıi ve en meşru halklarını ııa
ı "li! ar f'dccektir. Bütün deliller bir tarafa, K1b
ns'ın Türk alıalisinıi ş1mdiye kadar Batı - Trt~k

:vn 'daJü Türklere gayrikabili tecviz bir muruneJPyi 
ı·cva göl'errlerin e1inc terk etmeyi rnr saniye iı~in 
(laJıi derpiş edemeyiz. 

Lo:r.aıı ıvluahe-clesiy!P, büyi~k fedakarlillclar :ıe
üccsind~, Türkiye üc Yunanistan arasında hasssıs 
hir muvazenr temin edilrni~tir. Kıbrıs üzerindeki 
lülmmiyetin İngiltere'ye devri bu muvazene~ıin 
PSa'jlı nnsurlarından biı'İdir. A'da statüsünde bir 
değişikHk vukuıbulduğu takdirde, Lozan ile t%is 
edilen muyazencnin topyekün gözden gf'<:'irilmesi 
gayrikabili i()tıiuaholabilir. 

Sözleı•imi bitirirkıen Tüı'kıiye'nin Yunan do<ıt- • 
lnğnna bağlı olduğunu belirtmek isterim; bu dq-.t. 
lıığun müştı>rek menfaatlerimize haction bulundu- • 
·~nna kaarıiim. Keza, bu dostluk NATO tesanüdii
ııiin bir rıar0asıdır. Bu i1ıibarla ilgili memlekenc
rin hugünki.i. vaziyete son veı~rek, Türrlk - Yunan 
dostluğunu itlame ettirmeleri, Ye temel~ sulhü ve 
insan lıaysiyctini vikaye etmok olan Atlanıtik An-
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1~'1 tesanüdünii korumaya gayret &aJf i'hne
leri gerokir. 

RJ~~ıs - B zydtmdi, hu Konff•raıı;;taki ıııüııa
kaşalarunız te~anüdürrnüzü saıosac-aık ınevnılara 

hası·Nlilme;vri.p, ~A'DO'ya mÜS'(J'\\t bil' :jekıilde lıi;ı

me1 etmıi~·e miH.nf olımalıdtl'. Bu kanaatir-dıiı· ki. 
~-;an Kıl-frıs meselesine temas e'bm<•mf'yi larei:lı 

ediyoıxhun, fakat 1unanJı arka:daf!ımm ıniidalıa
lf'Si !>eni huna moobu-r ('tti . .:Wi~"<lirinı. 

.\ramıızdaıki ilıtilafları lıallf't'ıneyP ı;ahşınak nP 
kB.("lar faydalı ise hall~ son d{'rt>eed nıüıjki.il prch
ı ... .ınleri nıiltemadii.·yeıı kurcaloonak, Jmnlal·ı yedi 
.veı'Siz ileri siimwk o kadar >1arın·l'ı w .vı·kıcıdır. 

Hele Atlılntriık Paıktı akdedüdıiıkten oonı-a i-hiilil.f
lat yarırtmış olımaik, ittifaklarınnzın ruhu ve nwn
fua.tler:iylc kaıüiyen kaıbiHtelif de~ldir. 

Bu mülfrhazalann göz önünde tut.l.Llnıasınuaki 
~aydayı bilhassa tekrar belintmeme müsaade r-t
llH'lllZi\ riea ederim. T~kkür edcı-iın. 
--~----

Not : J(onj'uansta, Yuıwn Heyeti iamfnı.dan 
l'uilcn bir takdı-de «Koııfemn.~ın, ln,qiliz, Yıuı(:.H 
rr Tiiı·k lliikiimetlerini, K1.bns meselesinin, milli 
hürriyet tıC ad(lf.et prmı.sipl;winc göre, ue yakm 
bi1· i.~likbalde, (S elf - de termination) pı·en,~pl.M·i-

11 in , 1 da. Rwm (Jksm·iyetine tanırmıa.çı.nı uc Tıirl.' 

rtzl?ğına. da m.illi azl?k Jıaklantım. qamnti e.dibııe
.~i.ııi sağlıyacak sttn~ttc sü·ratle hallfıdilıııPsi için rı

f.f'r'irwrn grleni yapmaya. davet efrnPsi» i.~iemniJ

fiL 

Bu talı:ı·ir Dainıi Komitcyc havalr edilmi.~ q·r 
bu Komitedeki nıiizakeresiııdc De./egf'miz Seyfi 
Kutfbek tarafmdan ile·ri .çiiriileu m1tcip sf'bt-p
lerlf' fakriı'in l'nınnıi Heyetle koıı.ıış1ılmmıwsma 

krırar ı•erilmi,~ ı•e lm sureliP tnkrir koııj'ermı.ç gün
deminf oli-nnımıu.Jtu·. 

(EK 4) 

Edibe Sayar'ın konuşması 

Sayın Ue-js; 
Tihik Hey('ti af! ma, . bu ırwv:~.uda taıınanwn ay

nı göri.i11lew• saJıip bulunduğnımu sad.ec<' tasrjh ct
mt'kli> i'kttôfa rlmcyip, aynı zıaman:da, Şiım~ · AWin
tik Birliğin(' dahil bulunan rolilletler arasındaki 
kiiltüı'<'l hağ·larm daha da lmvvetlenm.(>'b-i-rrin ;;;arn

reti \'e eh<>ınm:iye-ti üzerind<> biiıtün Konferans bo
yunea ileri ı.;üriilen fikirleri de benim~ediğıimi Ye 

destekle<liğinıi ifade etmıek i'lttwiın. ~inıal - ~-\tlan

tik Bil'lıiğinin ~:ındi;ve kadar hu m('ı>el<'.Yi <:le al:nış 
oldnğnnn biliyorum V<' hugüne kada1· eldt> edilmi~ 
bulunan ıuüspeL n<•t.i~elr.ri dr takdirlr kaı"fjıiıyo

ı·nm. Bununla IJCı•abf>r, bu neticeiN•in lıeıı.i.ii~ tat
min t>t1lici mahiyette olma-dığına w dıı.lıa t:axhı ü:ıt>

ı.ı.nde dnrnlması iea·lwttiğine de kıı<nııi buhmmak
La,vvm. 

H<'pinıi;;;in Hzuladığı n' <mıeli olan Atlanii.k 
Bir1iğinin ~-aı'atılnıası n' neti('<'Si i(:İlı, bu ltt·ifaka 
rH\hil olan ınillotleı· arasındll!ki askeri, politik ve 
ekonoınıik i'! birliği kafi df'~Hdir. 

Ba11a ö~·le g'f'lb·oı· ki: AtHlutik Bil'liğiniıı vü
ent bulma,sı ic:in NA'l'O'ya diUhil olaJl mıilletlerin 

daha. c:ok birbirleriyle temasa g<"lmeı:ıi zaruniJir. 
Bu da an<:ak Şimal - At'lii.nıtJk Bıirl~ğiinc dah:il ola:u 
milieti N· araflmdaki ki.iıJ.ıtüı"el m ii.na~betlerin. sık
laştırılıması ile ınüımlkiin olabiHr. 

Be,vnelmilel sal1ada, ~ATO'ıdan haşka, kiüıü
J't'l münasebet)(>l1i tacil w tem.iıı Ptmek maksadiyle 
kurulmu'! başka t~~kıkıüıUeı· d<> meveuttnı·. Bu te
şelrkiUlf>rin faydalı c:.alışmalar:ını inkar edecek dc
ğiı.inn. Bununla beraber, öyle zanederian kri, (m 
teŞekıki.illeı·in faaJri,yeti NATO tarafmdnn idare 
edile<'ek olan bir kii:lrtürel iş binliğinin yerine asla 
kaiım olaırrıax. Tafsiliilta. gıiri~mek İb1emiyoruını. 

Yaılm7.. ınüsaaıdt·nizl<>, NATO Üy<> memlC'ketiP
rinin gençliğ·c daha .faZ~Ia önem verımesini ve orııl.a
l'ın aı·asında daha sıkı lıir temasın tesisini sağla

ması geı-ektıiğini if:·ade edNeğirnı. Atlantik Billi
ğinin prensip ve g-a,vPl-eriniıı d-aha g-f>n<: ııesillt:t'<' 

kadar yayrlııuasının önemi hmmısunda ıJıepimizin 

mutJa;baıkat halindP olduğuını g·önnclct.:<'~tim. Hu 

gayf'nin tnha:kkukuua yardımı dokunan hrl' te~ek
kiil NATO ',nan müzaıhcret goömıelioi r. 

IX>stonınz Danimarkahlann ıncmleketleı·innı> 

X A 'l'O grn~ik kampları OT'g-ani;;;p et1ıillderiru oğ

J'<'nmil'! bulunuyorum. 'Bu, bana çok miikcmmı>l 

ıbjr buluş gihi g'f'liyor. Bu teşobbiisün, eğer şimdi
ye kadar yapmıımıfilarsa, btmdan böyle, hirHğim'i-
7R. dah'il diğı>r milletler· tarafınoan ıla bf>nimB<'ı.P
ceğıini iiımidedcriım. 

Bu t('masla.r yıaJınız ınünPI"ver ta.baıkaya inhi
sal' ettirilm~yip, mürnı'kün olkluğn nlispette h~r ~ı
mf haJık taıbakaları arasına yaıyilıması lazımdır . 

Sözlrerimi, NATO azası memlek:Mleı· aı·asın
dakıi lriHtürel m.ünasebetlerin idamesi ve knvvM 

lcndirihnfsi zaruretline kaaui bulunduğııımu rı·k

rar beyanla bitirmek isterken, bu ga.~nin taha.k-
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ıkuku iqin biz, Parlamento iiyol~rinin bu husuı5ta
ki ı'Oiümüzün eheınmiyetine O(' hilıhassa işaı"{'t ('t

ıııPk isterim. 
'l'<'f!Okhi r· ıxim·inı, Saym l{ o-iı-. 

Konferansa iştirak eden Türk Pariimento 
Heyeti 

. ::-leyfi Kurtbek 
F'üruzan Tekil 

Ankara ( H.eis) 
'tstarrbul 

A.hmot Koeahıyıkoğlu 

Rı>CI all Bat' a n 

lhsaJ·ı Uiilez 

.\·1 i Oeaık 

Ali <)oh:ıııoğlu 

Hruim Önhon 

Rıfkı Salim Bım:ak 

P:dibo Sayar 

(,'orum 

Bol n 

Hıı~~:üuıteb 

J)e.nir.l i 

rı-r~.-~ 

Zonguldak 

D) 4S ncü P~lô.mtıntolara.raaı Konferansı haldcınclı.t 

RAPOR 

XLIII ncü Pa.rlii.mentol.a.nuıw Konferansı 
Yiyanıı 24 Ağusl.otı - 'l. EylUl l!lM 

Xl J ı Il ncü Pal'liinwn i olıır·n ı·usı Konfer•nnsı 24 
AğnstoA - 2 Eyh11 l9M ta.l'ihinde Viyana'cla top
laıımış V(' a7 millet!' mellStlp a::ıo IDÜtnCRSili bİJ' 

araya getirmiştir. 1953 toplantısına 29 millet. i~,? 

tirak ottiği halde. bu senE> rakamın büyiiınesi. 

milletleraeası <:a lışmalarn veı·Hf'n önf'mi göst.eı·
ı n., kted i ı·. 

. Konf<>raııstıı. t<>ın~il ı>rlilıni~ olan grupf<p· ~nn
laı·dıı· : 

~<\lmanya. Amerilw Birleşik DevleU('t·ı, .Aı·

,jantin. Avusturya, Bel<:ika. Biı:rnanya. B•·<·zilya. 
Bulgııl'istan, ~<>yl~ıı. Daııiııwrka. CnnıhHı.iyet<).i 

tspanya, Finlandiya. lı'nı.rlBI!. İnı.ôlten·. Hayt.i, 
~\1Maı·istnn. Hindistan. E'tld<>nozya. trJanda, lz
Hl.nda. lsrail. İtalya .. Japonya, Li1hnaıı, l; tiksPııı
hurg. ·.\louako. :'\tıı·w<: , Pakistan. Holiiııda. fi'ili 
llin. Polonya. lsv eç. lsviçrf'. ~nı·iy<>. :-liyaııı. '.l'a~ ·
land. 'l'ii rki~'(', Yugoı-ılav.v;ı. 

Jı.ıııı, tı·ak. Yunanistan uıilll g-mplaı·ı g1·1em('
(1ikl<>rinden dolayı özür dilf'mişler. Kanriıta Par
lfi.ment.mm hi ı· müşahit gönd<>ı1.niş, 1 !153 h ' teşek
kill etmiş olan Sudan Paı'lô.mentosu da miinws
s.il olarak G0nel K3Jibiui yollannşhl'. 

Bundan baı,kıı , Hir·leşmiş Mill.,tlel' '['e9kilı'lt ı. 
!ş Bürosu. 1Tnesco, Avnrpa Kouseyi, Kömür ye 

Çelik Birliği gibi milletlrt'aı·ası tf'şekküllN· de 
ınilm('sı;iller gönrleı·miştir. 

Bi.itü_ıı topla.ntılar Avt.uı·ya. P:u·latncn!o~suının 

~iizE>l vCI muhtPşNıı d.,koru içinde ya.pılını~tır. 

' Açılış töreni, ınümessil Vf' rla vctlilcrden mü

teşekkil bir kalabalık huzurunda, A vustı·ya .B'e-

lleral ('umhuriyeti Başka.ıu fi<-nrra.l Dr. 'l'heollor 
Körn(W tarafından n~ı·ill'n ııutnkla b~la.uu.ştı ı·. 

1\iümessiilere hoşô.mcdi. temenni eden bu nutkuıı
daı Başkan, bilhas:sıı Konferansm Avustmya gibi 
yeniden ona.rılınakta olmı vo milletler konsNin, 
deki yel"iıri tekrar alınaya başlıyuıı, bir memlfl
kette toplanınası için v<>rilen kararın A qıstu r
yıı milleti i0in <:ok kıym<>tli olduğunu. h:.ı top
lantı1vı kendisinin. parlamentolaı· df"mokrasisi. 
insana. hürmet., ıui.inakaşıı hiin'iyet.i w dııİmıı 

hüyüyı>n HosyaJ adalet lehiıw hiı· ch•W olarok 
kılbul ettiğini söylemiştir. 

Bundan sonra Milli M rrlis liuşkam 1 k ~'elix 

Hurrll's çok rs.lci olan Parlamento binasındıı. şim

diyi' kada!' bir·çok milletl.,ı•arası kongreleı· oldu
ğunu hatıt·latmış ve Konf.,rmısn ınuvoffııkıyet

lı-ı· dilemiştir. 

Bnn<la.n smıı·a Ha~vekil HauiP AYUfltnrya 
l 'umhuriyeti Hiikiim~t.i nanuna söz almış, 4ıasyo
na.l :-ıosyıılist ı·f'jimiıı yıkılınası ilc doğmuş olaıı 
yf'ni .ı\ vu.<ıturya'nııı geiE>cf'k Nisan ayında 10 yıı
şına basma.sma \'<' Moskova Beyannamesindeki 
tııahhütl('T'(' ı·ağnwn hala rlört biiyiik dP\'lf'tiıı 

i~p:ıı.li altında hu.lunduğunu wylemi11. eski müs
t.,mlekel.,ı·e hile istiklıil vp hürriyf't wl'ildiği 

hugünlı-rd(', A Vllstnl'ya. ~ini kimseye ha el> ila n 
etmemiş olaıı hir memlf"ketiıı böyle tızun zamnn 
iımal altmdn kalmasını anonnal olaı·ıı.k vasıf1an

rlınnıştıı·. Avtı..<:ıturya'nın es.lci bh· kilJtüı· mf'ml('
keti. bilhası~ıı ruusiki alanmda «dünya (:apmdıı 
bjr kudret» olduğunu söyliyen Bıışvekil ınemle
ketinin ilmin her dalında büyük insanl:ı.ı: yeti • 
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tirdiğini ilave ederek böyle bir mem.lekctte iş

gal kuvvetleri en ufak şeyleri kontrol etmekte, 
filimleri sansüre tabi tutarak Avusturya gibi 
küçük ve silahsız bir memlekette harb teınayülü 
olan filimleri gösterinemektedir, demişti!'. Baş

vekil nutkunu, orada mevcut diğer parHbıento 
mensuplaİuıdan, hakkı olan istiklal ve hiirriye
tin Avusturya halkına verilmesi için kendi hü
kii.metleri nezdinde icabedenin yapılmasını rica 
etmiş ve bunun iyi niyetli insanlar arasında, 

dünya sulhunun hazırlanabilmesi için en iyi şe
kil olcağını söylemiştir. Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri M. Dag Hammerskjöld adına söz 
alan Georges Picot Konferansa muvaffaluyetler 
dilemiş ve 1952 deNew-York'ta tanımış olduğu 
kıymetli parlamento üyelerine buraıia da ıasla
dığından dolayı memnuniyetini bildirmiştir. 

Açılış töreninden sonra Parlamentolararası 

Konseyi Başkanı Lord Stansg~te birinci çalışma 
seansını açmu~ V<' 43 ncü Konferans Başkımlığı
na Kont Berthold Von Stürkgh'ün seçilmesini 
üyelere teklif eylemiştir. Başkanlığa geien B. 
Von Stürkgh, kendisini seçmekle memleketine 
karşı göstermiş olduluarı itimattan dolayı mü
messillere teşekkür etmiş ve vazifesini bit<ırafa
ne yapmaya çalışacağını bildirmiştir. 

A) Umumi müzakere : 
Dünyamn iktisadi ve politik durumu hakkın

da Umumi Katip tarafından hazırlanmış rapor 
üzerinde genel tartışmalar GOk enteresan olmuş 
ve 3 seans devam ederek 28 Ağustos öğledtn cv
Yel bitmiştir. 

Bu nıünasebcile görüşülınüş olan başlıca ko
nular şunlardır : 

l. Kafi derecede gelişmemiş olan memleket
lerde, sefalet, hastalık, açlık ve cehaleti azalt
mak gayesiyle yapılacak teknik ve mali yardı
mın lüzuıuu; 

2. Farklı iktisadi rejime malik ı:ı~, Jetler 
arasında ticaret uıünasebetlerini daha anğlaın 

esaslara göre teşkilatıandırmak; 
3. Muhalif politika ve ideoloji sistemlerinin 

sulh yolu ile teklifi; 
.f. Küçük ve oıia devletlerin istikla!lerini 

garanti eden bir kolektif emniyet sistominin 
yaratılması; 

G. Demokratik müesseselelin müdafaası; 
6. lptidai ınaddelı.•ri veya sınai mahsulleri 

i!;İll yeı· aı1yaıı menıleketlere yeni pazarhı.ı · bui
mak 

Birçok hatipleı· Parlfınıeııtolararası Birliği

nin, Doğu, Batı arasında nıünasebet temiıı eden 
nadir müesseselerden biri ollluğmıu belirtmişler
diı·. Birçok hatipler de, Avusturya'nın biı· [,n ön
ce işgalden kurtulmasınm Batı - Doğu devietleri 
tarafından ileri sür·ülen iyi niyet l<'dn bir mihenk 
taşı olacağını söylemişlerdir. 

Genel tal'tışmada 35 millete mensup 40 mü
messil söz alnnştll'. 

Parlammıtolaı·aeası Birliği eski bir üye:;i olan 
Aleide de Gasperi'nin ölümü müııasebetiyle, 1914-
\en önce, Avusturya İmparatorluğu zamamn
dan beri bu alanda çalışmış olan Büyük lt:ılyaıı 
Demokratıua saygı vakfesi yapılnııştu·. 

28 Ağustos seansının sonunda :B-,ransu~ Par
lamento Grupu Başkanı .Maıius M:outet, '!'ürki
ye ve l<'mnsa delagasyonları narnma komışarak 
aşağıdaki takıirin kabul edilmesini teklif etmiş
ti ı· : 

«Viyana'da toplanan \ ' C' otuz yedi Parlamen
tonun delegelerini temsil eden Parlamentolar
arası Birliğin XLUI ncü Konferansı, ınüstakil 

bir A vusturya'nııı yeniden tesisinin mi.i.tt•ıfikler 
tarafından iHin olunan sulh gayelerinden biri 
olduğunu hatırlatarak büyük devletler hükii
metleıini bu resmi va'din yeı'İn<' getirilmcEıi ic,ıin 
lazımgelen tedbil'leri alınaya davet eder.» Kon
feı·an.sta, Senatör Moutet'nin bu miidahah•si al
kışlarla karşılanıınş ve teklifin Tüzük g(~ t·eğ'incc, 
ilerclf•kj bir seansında münakaşa edilmesi i~iıı 

Parlfunentolaml'aı·n Konseyine gönderilıni!ı tiı'. 

B) 30 Ağustos Paz~si günü «Birleşmiş 
Milletler Tecrübesi - Experience des Nations 

Unies» 

meselesi ınünakaşa <'dilnıiştiı· . 

Raportör Ri e k ard Sandler ( lsveç) raporu 
hakimıda izahat vermiş V<' karar projesi üstün
de ısrar ederek şimdiye kadar Birleşmiş Millet· 
lerin, Milletleraı·ası Anlaşma ve halkın yaşama 
seviyesinin yükselmesi hususunda yapmış oldu
ğu gayretleri şükranla karşılamıştır. Bu müessr
senin henüz daha dünyada endişeyi teskin ed<•
nıediğini söyliyen hatip, Birleşmiş Milletlerin, 
vazifesini ancak bütün milletierin imkan diihi
lindc birbiderin<> yaklaşnıaları ile yapabileceği-
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ni, bu müessesenin aynı zamanda ı:alışıiıa. ıuetot
lanııı da mükemmelleştirerek «Charte» da yazılı 
karşılıklı yardım ve çalışma prensiplerinden dai
ma ilham alınası Hizımgeldiğini söylemiştir ... 

Tartışmada ilk söz alan hatip U. S. A. Sena.
tosu Dışişleri. Komisyonu Başkanı Wiley'dır. Ba
zı Batı politika adamlarının dayandıkları yalan
cı emniyet. hislerini tenkid eden hatip, Batı mem
leketleri için eski zaferleri tahayyiil etmenin ve
ya eski hisleri yaşatmanın bahis konusu olmadı
ğını, fakat km~ılıklı yardııu esası üstünde lmrul
ıuuş birleşmiş bir ınüclafaa kuvveti yaratmanın 
lüzuınuııu söylemiştir. «Chaı1:e» m tekrar göz
den geçirilmesinden halısederek bumuı malum 
olarak değil, fakat hata ve sevapiarı ile bi!· insa
ni eser olarak kabul edilmesi Hizımgeldiğini ha
tırlatnııştu·. Halcikaten Birleşmiş Milletler 
«Charte» ı birkac; seneelen beri San - ~'ransi&ko'da 
kabul edilmiş şeklinden çok farklı olmuştur. 

Fakat bu da «Charte» ın tmnamiyle değiştirilmesi 
iı;in bir sebep değildir. 

Wiley Ameı·ikan vatanda.şlarmm bLiyi1k bir 
kısmının ONU'yu tuttuğunu söylemiş, Cıı.:ı.rte'ın 
tekrar gözden geçirilmesini istihdaf eden görüş
lere karşı arkadaşlawıın dikkatini çekmiş • ve 
Amerikan· Hükiimetinin bu hususta ınakyavelik 
bir politika yapmadığım söyleınştir. Bir<:ok dev
letlerin bu deği~mryft, bilhassa Vesayt>t Konsr
yinin salahiyetleri hususunda, taraftar olmıya
caklımm söyliyen hatip Amerikan Hüıüimeti
nin, kendisinin rızası olmadan Amerikan tabur
laıının hcl' hangi bit· askeri faaliyete gı nnelc
l'ine sebebolacak bir tekHfi kabul <'tmiyeı~eğini 
ilavr etmiştir. 

Bu konuda biı·çok koııtışnıalar olmuş ve aşa
ğıdaki mithim noktalara dokunulmuştur : 

Avusturya ınümessili memleketinin ONU'ya 
kabulü için ısraı· etmiş, Türkiye Mi.i.nwssili de 
Birleşmiş Milletler Tcşkilatmın snlha ~ıu-ıamış 
muayyen milletlerden teşekkül etmesi la.t.ımgel
diğini söylemiştir. Ream (U. S. A.) Çin Halk 
Cumhuriyetinin, Birleşmiş Milletiere girmesi mü 
nasebetiyle, bu devletin birçok Amerikan gencı
nin hayatına mal olan Kore Harbinde oyııadığı 
mütecaviz rolün unutulmaması lazımgeldiğine 
işaret etmiştir. Alsing Anelersen (Danimarka) ve 
Henri Roliıı (Belçika) şimdiki Çin rejiminin ta
nınması için ısrar etmişlerdir lu bu da Pe kin de . 
l<'gas~·omınıın ONP'.va iştirıık etmPf>i cl(•mek olıı -

('akt.ır. \'. ;:.\inıitch (Yuguı;,lavya), nispeten zayiİ 
olmasına rağmen, Birleşmiş ~Iilletlcrin <:imdiye 
kadaı· haı·bc nıilni olduğundan dolayı ınt:ıdıumı

yetini bildirmiş ve bilhassa kilfıi derecede geli
~omemiş ınillet.lere yapılan yardıınlaı üz:ıı·indt• 

durmuştur. Teknik yardımın ONU'nun başlıca 
ınuvaflakıyetleıinden bi ı i olduğunu sijyliyen 
hatip bundan dolayı Yugoslavya delega-.yonu
ııun 8aııdleı·'in karaı· projcsinr oy vereceğini 
söylemişti ı·. 

Amerikan grupundan diğeı· bir üye. 1 h·ınok

nıt 8cna.töı· ~stos KefauYeı·, ONU'nun sulha 
ımsaınış mcınlckctleı· için en iyi bir anla~ma va
sıtası olduğunda ısı ·ar ctnıi~ Ye unun gelişmesi
nin temin edilmesini istemiş ve esas işin -tClıar

tr» ııı bazı losınıla111mı değiştirilmesi d e ğil in
sanla mı k:ıfaJa nnı değiştiı·nıek olduğunu ısöylc
ıniştir. 

Krfam l' t'. iıısıuıhu·ın .vaıı.vana yaı:ıama:; : , . ._. 
anıJal'lndaki ihtilaflaı·ı sulh uı:ıu1iyle halietmeyi 
öğı·cıınıclcriniıı ıuühim olduğuna. işaret etnıiştiı·. 

~(·İrho,· (Bulgaristan) , devamlı biı· ı:.tılh .te
min etmek İ<:İn mevcudolan en iyi vasıtanın Bir
leşmiş Milletler olduğu kanaatindedir. Fakat bu 
teşkil[ıtta, kendisine göi·e memleketinin re:.mi hü
kümeti olan Çin Halk Cumhuriyeti nıünıessilleri
nin ele yer alınası icabeder. Bulgaristan'm aday
lığımıı ONU'da reddedilmiş olması Neitchov'a 
göre ııe kanuni, ne de alılakidiı·. Ne olur
sa olsun hu halde San - l!~ransisko .-ı:Char

te» ının tekmr gözden geı:iıilmrsiylc başlaıurıış 
olan iş sa.ğlaınla.~mıyacaktıı·.; mamafih karaı· 

projrsi bıınu nazarı itibara aldığından .Bulga
l'istan delega..<ıyonu lehte oy vermeye amadedir. 

Karar projesi için iki takrir verilmiştir. 
1. Minjoz (Fransa) ve Orban (Belçika) ta

rafından veıileıı takrirde ilk projenin ii~üncü 
bendinin değiştiı-ilmesi balıis konusudur. Bu tek
lif 155 reye karşı 299 ı·eyle reddedilmiştir, 35 
müsteııkif vardır. 

2. Toncic (Avusturya), Orhan (Belçika), 
Minjoz (Fransa), Bayan Klompe (Holnnda) bir 
takrir vererek veto hakkııun kalkmasında ısrar et
mişler, Birleşmiş Milletlerin, dünyanın endişesini 
teskin etmekte uğradığı muvaffakiretsizliği Genel 
Meclis reylerinde «ponderation» sisteminin yoklu
ğuna atfetmişlerdir. Bu takıir usule aykırı ol
duğundan Başkan tarafından kabul edilmemiş
tir. 
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llacaristan delegasyonu tarafmclan n·rilen 
diğer biı· takıirde projenin sondan hirim·i ben
ıline şunun ilavesi istenmekte .idi : 

«Birleşmiş Milletler 'reşkilatıııa giı·uıck is
tiyen meınleketlerin kabulleri iqin dünya parl~ 

mentolarını kendi hükümetleri JH'Z<Unde tcl?eb 
biistf' hulunnıaya davet eder. » 

Raportör tarafmdan kabul edilmiyen lm tak
r:ir reye konnıll§ , .e 132 ye karşı 259 rey ve ~O 
iı:Jtinkafla ı·eddcclilmiştir. Aym gün öğleden son
ra projenin İngilizce ve Fransız~ nü.shalaı1 anı
sında.lö farktan bahsedilmi~, lıaşlnnı hö~~lc bir 
nıüua.kaııa.yı kabul etmemiştir. 

Birleşmiş Millf'tleı· koııuswıda Tiit'ltiyl' Dcle
ga.syouunda.n Ahmet 'l'okw~ vP Haluk Şaınan bi
r·er kontl.§ma. yapıııışlaı-dır. ( ~n1nldıımı teı·ci.i. 

mPsi SOnua.dıt•. ) 

C) :H Ağustos Salı günü. sHahlaı·uı a.zaltıl

nıaı:ıı w enıniy<>t meselesi üstündı· görüşülmüı:ı 

Ye milııakaşalaı·a esas olarak, Komisyonun Baş

kanı olan Rapoı1öı· !;_}ruest Buedin'in ( İsvi(;re ) 
ı·aporu ıı.lmımştıı·. Söz alan ı·aportör·, bundan ı-lO 

sene önce Baı·oıı R. '\Valter Skh·chen taraimdaıı , 

diinyada. sulhu temin için kurınak istediği Millet
lN·anuıı Parlil.ınent.o Birliği plamndan bıı hsctmiş, 

v za.nırmdan bu z:amana kadar bir ilerlenw olma
dığını, bu sene (1954) lıkbaharında lJoud.ra'da 
topla.mıuş olaıı Bid.eşmil) lfilletlt>dıı SiJah':!t:dan

ıııa K oınisyonnıınn raı>oruııun da bi ı- ıwıiceyt' 

varaına.dığuıa i~aı-et ı>tıni§ti r. Bunlaı1ıı bizleı·i 

nevmidetmesi değil, bilakis daha aktif hı 1' hale 
getirmesi lazmıgcldiğini söyledikten soııı·a, Par

lô.meııtolaral'ası Konferansı iiyt'IE.'rinin yann için 
~.ul.ıtimaları Hl.zımgeldiğini w .nmmıı hu~~iinden 
başladıihm söyliycrek sözlerini hitirnıişti r . 

.Japoııyu. Arjantin ,·e Pakistaıı mi.inıeı--ı:.illeri 

atom eneı·.jisi tecı·ühelt>ı-inin kontrolu ve -;ilahsı:r.

lanma hakkında biı· karar &ma lt·lıinde kontuj

nıuiilardır. Polon-"·a ınümessili bilhassa küile ha
linde tahı·ibat ,nı.pım silahlıımı kullanılmıınıası 

hnsusunrla ısr·ae ctrııi~tir . 

K I>aties ( lugilten·) Londra'daki suıı ;-iliılı

:-;ızlanma ınüzakcı·elcriniıı bir neti(·t> \'erın( meklf' 
het·abeı, esaı; ii,vclerin dunıınJunnın tanındığını 

-«iyl mi~ w lıakiki bir kontrol netieesinck atom 
-ıilahlan kanun dıı:ıı (>(}Hmedpıı V(' kolek1 ~f l:ıir 

1•mni~·e1 tt>sis \'dilmeden her hangi hil' anlaf}ın:ı 

nın yapılamıyacağnu ilasc etmifjtir. MPı;ela Sov-

yet Birliğı ev\·ela atom silıUılat·ının menedilmesını 
istemekte fakat kontrolu souı·aya blrak'ııakta 

dır; diğer bazı milletler ise ınenetm<> ile kontrolii 
paralel yürütmek istemekte, çünkü bazı silahiann 
gizli yapılabileceğinden ı;ıi.iphc etmektedirleı-. 

Dl'. Ehl.el's (Almanya) Alman. milletinin umu
mi hi ı· ı:;ilahsızl.anınaya bütün kalbiyle İ!;Jtiı·ıı.k ede
ee.ğini söylemi!;}, fakat bundan önce teknik, askeri 
w politik lerlhivleı·in alınmasının lüzumuna i~ 

r('t ctmifjti ı· . 

Belçika. Grupu Başkaııı LL Rolin, kendı naını

rıa, karar ın·ojesinin son bendinden öncey(' Have 
oluımıası için ı:ıu takril'İ verrniştiL· : 

« (Koııfeı·aım) §Ll kauaattedi.r ki, etüd vt~ mü
:r.akeı·elel'in ndieeleri beklenmeden, bugünden iti
haren, devletlerin kendi istekleı·iylc atom silah
larımı ba~,·uı·ıuası w bu sahadaki bütün tecrübt'
lerden (Jekinıne-ıi hususı.uıda bir konvansiyona va
l'ıthilir.» . 

Hindistaıı Gl'upu bu teklifi dcstekleıniı;, Yu -
goslavya Orupu BaşkallJ V. Smitch ise karaı· pro
,jeı>inin bu gibi tekliflerle tam hale gclemiyeceğini 
jııaret etmiş; fi,raııs:ız Grupu Başkanı Moutet ar

kadaşının teklifini sempati ile karşılamakla bera
beı· onun lehinde konuşaınıyacağııu, çünkü bir 
anlaı:ıamaınazhğm pathyacağı buıgünkü şartlar için~ 

de böyle bir teklifin kuvveden fiHP ı;ıkmasıııııı 

(;ok güı: olacağını si'i,vlenıi'jtir. 

Tckraı· küı·::;iiyP gelen Rolin, ge ·nıişt<' l:ıoğucu 

gav.ları~ı ,." mikrop silahlarının kullanılmaması 

hakkıııdaki konnınsiyonları hatırlatmış, ve deınitj 

lir ki : «Bu kon"ansiyonlara tlam bir itimat ol 
nıadığmdan hcı·kes hu silahlaı·ı yapınaya devanı 

etnıiı:ı fakat hııııuııla beraber İkinci Dünya Ha.ı·
bin(k lıu silfılılaı· kullanılmaını~tır. Eğee knnvan
si~·oular· otmaı;aydı lıarhin ilk giini.inden itibaı·en 
buıılıır kullanılaı:·aktı. İfoitı• Jıundı.uı dolayı atom 
silfthlamuıı kullanılmasını derhal menet.ıneli \'(> 

juıalinin ııwnedilmE.'sini de heklcmelidir.» Buna 

twn.zer h'kliflcl'i olan :Macaı• w Polonya gl'upları 
kendi teldiflf:"rini gel'İy<> alarak, Rolin'in teklifi
nin tal'aftaı·ı olduklaı·mı söylemişlerdir. Rcye b~
nırultmca, hu 1cklif' 145 müspet \'C 28 müsten
kif ı·ey<> kar~ı 232 re.v ile reddedilmiştir . .A.ıııl ka
rar projesi R:! ınüstrnkife kar~ı 357 ı·p,v itc kabul 
(•dilmişti ı·. 

H n mH.r.uda ııwhmıhırıınızdan ,'p\'ki Y azmaıı 
konuşmuştu ı· . 
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D) Komisyonlar : 
1 vC' 2 T~ylul günleri Konftwans üyrlE>ı·ı ilgilj 

bulunduklan komisyonların ~alışmalaı1mı kat.ıl 

nıışlordıl' . .Alfoğıda Daimi Etüd komisyon1u.rın.ın 
adla ı·ı ilc nwşg1ıl olrlukl:m mevzular göstcrilm.iş

i j 1". 

f - Politika ı•e urganiza.syoıı ın>esele/..erini <itıh

hmP K01nisyonu : 
ı . Birleşmiş 1\llilletler tecl'übesi hakkında Vi

yana Konfeı·ansında ki genel tartıfjmaya veriJe
C'(•k muhtemel yol. 

:l. ::\'[illetleri.ist.ii. t~ekkiillt>ı·in parla.ınentolar 

tarafından kontrolu . 
:t Birliğin 1:alıı:ıma metotlaı·ı (Birliğin, ayın

lıH'l Y. H.) 

.f. Hlrliğin Birle~mi~ Milletler ile mÜl13.'{('bPt

lel'i. 
Bu koınis,vona mebuslarıınızdan H. R.. , \tade

miı·, ('. Bııban n' Hıılfisi Köymen i~tiı ·ak ('tmi · 
tir. 

ll - . ldl! JiPsdeleri İnceleme ll.onıisyomı : 

ı . ~ahsi haklan temin etme ve esas hüni
.v(•tleri garantilcmenin vasıtalan 

~- Millet.lerin kendi kaderlerini ta.yin etme 
hakkı. 

3. Kolektif Pmni~;e1 (Silalunzlaıuna K.omis
vomı ile beı·aber) lm komisyona mebuslarıımzdan 
fl. Köymen w ö. l\lfart i.stirak etmi!';tir. 

lll - lkt~~af V(. Jfaliye Kornisyonn: 
ı . Para «KonYetiihilitr» si n • nıillet.l<·· aı·ası 

ödeme munızenesi. 
•) J•~nfilas.von ile mücadele. 
:3 . ~akil yasıtalarmın koordinasyonu. 
-L .AmelC' dağıtılması meselesi i.le ilgili ularak 

inıınigra.':>yon n• rinigrasyoıı politikası ~ Sosyal 

Komisyon ile herabeı·) . Bu kom.is~·ona mf.\busla
mm:r.dan H . Bo:ı:hağ, C. San YP H. Şamall işti

ı·ak P!ınil)tİl'. 

;r - Jlııhtar ofnıı,l/a.n bölgeleri ı·e cfınık nu-

8.cleleri lncele11ıc> Komisyonu. : 
(1 u k u kan baği ı bıllundukları menıleketl.adek.i 

mü:aıkere hakkına sahiholan mPt'lish•re Yt·rli hAl

ton iı;tiraki. 
Hu komiı;yoııa mebtislarınıızdaıı ll : Kriyıuen 

v<~ K. KjifreYi iştirak etmiştir. 

ı' - ;-lil.ô.lıl<u·ı .ılza)t~ıw Komisyonu : 
1. Viyana Konferansındaki silahları a~altm.a 

nı eınni~-d hakkında ~-apılmıl} olan münaka~alara 
hit· netice vermek. 

' 1 Kol<'ktif (•mni~·f't r Adli .Komisyon il•~ lw·-
:rabeı· 

Bu konıisyoııa ııwbuı>larıınır.dnıı ~ · Ya~ı..Hn İ1) 

ii rak (•tmiljtir. 

1'1 - .ı.;o~>yal Komisyv11 

1. Amcle dağıtılması mesı-lesi ile ilgili olıı 

rak « 1 mmigTasyon» memleket içi 1' (' « Ernigraı.;

:von » ınt>nılı:>ket dıı:ıı göı: politika~ı ( İkti'iBt Ko
mis~·oııu ile bt·ı·aJ:ıeı ·) 

·> .\{psken huhraııı Yt' aJmabilN:Pk tedhider. 
:3. ::\lilletleı·arası bir sılıhat St•t·visinin hırul

nıası . Bu komis,1·ona. ınebuslaı·ınm~dan 1 • . Pmae 
w C. San i~tirak 0tnıitı!el'dir . 

l"ll - EnteUektüel Jlii1w.sebeflf1· KmıLisyonıı : 
Üninrsite diploıualamun c ·it değerliği «equi

Yalence». Bu konusyona mebmılarımızdan H. R 
Atademiı· , K. Küt't>eYİ ve N. Pınar ~tiı·ak etmiş
til'. 

E ) Kabul edilmi§ olan kararlar : 

KARARLAR 
I 

Birleşmi! Milletler tecrübesi. 

XlıJ lL nci.i. .Parlamentolararıı.sı Konferansı. 

~{iUetlera ı·aın anJa;vı§ın lnkişafına ye millet· 
]erin hmunınun ıslaJuna, kurulusıundan bet•i, Bir
Jcşmi~ ::\iilletlerin te.<jkila.tı tarafından ;v-apılan 

t·ltemmiyetli yardımı tebcil Pder; 
Birleı-ım.ili Milletler Te5kili\.tının diinyaJJııı en

r1iı,elm1ni teskin t\t.ıne~re halil muvaffak oh•madt
ğı g-ihi, kuı·tduı:ınıııda hakim olan pı·ensiplet· yıkıl 

nıadıkı: a. halihazırda, iı:le~·i. inin düzelmesinin 
lwklt'IH'ııı iyf't'eğini mütalaa e.vler: 

Pal'li'ıınenlolaı·m·aiiı biı-lik, Birl~ınİfj :Mılletler 

aıası olan \'l' olmıj·an milli gruplan ih'tiva (·tmck
]f' lıerabt•r, lıu grupların, tef!kiliitının cıhanşü

nnıllüğf' mümkün nıeı-telw.' ,vakla.şmadıkı;n vay.i
i' esini lmn olarak i fcı Pdeıniyeceği nü~ünccsinde 

müttefik btılunduklal'ını teshit ed ı·; 

Dünya parli\nıentolarım, BideşnÜ!i :\'[i1Jetleı· 

'l'eşkilatıııa kabulünü isteniltı olan meınlekctlerin 
lnı dileklerinin de~1.eldenınesi hususunda kendi 
hükümetleri ııezdiııdt• müdahalede hulunına.ra 

davet eyler; 
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Bu teııkilatın; ana prensipler<· sa.v~ı gi···•teril

ınesi hususundaki stılh(~U müessiriyetiııi mümkün 
kılmak maksadiyle uzlaştmna aleti olarak, çalış

ma usullerinde yapılacak ıslahatın, Birleşmiş Mil
letTer tecrübesinde araştırılınasım talcbcdcr; 

Sulhun takviyesi için, bütün devletle'' hükü
metlerinin siyasctlerinde, Birleşmiş Milletler Ana
yasasında kayıt ve Milletlerarası hukuk tarafın
dan teyidoluııan, milletler heynindeki tesaııüt ve 
iş birliği prensiplerinden, daima daha fazla, mül
hem olmaları lazımgeldiği hakkındaki kanaatini 
ifade eyler. 

II 

Silahiann azaltılması ve emniyet meselesi 

XLIII ncü Parliuncntolararası Konfeı·aıısı, 
Parlamentolararası Birliğin devamlı sulhc;n 

hareketini ve ınüterakki, hemzaman ve mıırakabe
li bir umumi silahsızlanma nwvzuundaki evwlki 
müzakerelerini hatırlatarak; 

Kütle halinde ve körükörüne tahrip ~.;ılahla

ı·ı. bilhassa atom silahları sahasındaki artan geliş
menin, bizzat medeniyet için bir yokolma tehdi
di te~kil ettiğini tamyarak: 

Bütün dünya milletlerinin, yeniden kurulmu:ı 
bcynelınilel bir ccmiyPt içinde sulh ve emniyeti 
hararetle arzu etmekte olrluklarım derin ..,urette 
idrak ederek: 

Birleıııniij Milletler Rilahsızlanına Komisyo
nunun )"<'niden faaliyete gcı:mi!) olmasından mii.
tPv<'llit nwmnuniyetini izhar eyliyerck; 

V<' silahsızlanma meselesine ancak Birleşmiş 
MillPLiel' i~indr bir kolektif emniyrt siııtcınine tfı
bi hir hal sureti hulunahileeeğinc kaani olarak; 

Birlr~ıni~ l\Iilletlerin müessir nezarct ve mu
rakabesinde teslihatın, bütün atom ııilahnılqrının 
ve nükleer cnel'ji sahasındakilerin tahdidinin 
umumi bir programın ~erı:ivcsi iı:inc kon"Lılmmn 

ve atom silahlarının istimal ve imalinin men'i 
usul vr vasıtalarının tcemmül olunma.';ı yolunda 
temasa gelmelerini temin maksadiyle Jıütün hükü
metler, ve bilhassa bmjlıca alftkadar nlCmlı!ketle

rinkileı, üzeri nd e nüfuzlarını ku ll aumalan için 
dünya parH'ınıcntolarına müracaat eyler. 

Diğer taraftan, c·ı>re:ı·an etMektc olan müzake
relerin, nükleer enerjisinin sulh gayc•siiıd(> İstı

nıali ınak~;adiyle bir milletlerara'lı teşekkiih:ın ya
ı·atılnıMmıa. pı·i-:<f'fl·!i iinıiriini if:ı1lı· 0ılrı·. 

III 

Telif hakkının cihanşümul bir himayesine matuf 
gayretler 

XLIII ncü Parlamentolararası Konferansı, 
Telif hakkının hiınaycsi mevzuunda La Ha

ye'de, Ağustos 1938 Konferansı sırasında kabul 
olunan kararı hatırlatarak; 

Bu kararı, 6 .Eylul 1952 tarihinde Cenevre'de 
imzalanan 'l'elif hakkı eihanşümul Anlaşmasında 
yazılı ana prensipler esası üzerinde genişleterek; 

Bir taraftan eser sahibinin menfaatler.inin ve 
nıüktcscp haklarının emniyet altmda bulundurrul
nıasını sağlıyacak vr diğer taraftan fikir eserlerı
nin en geni§ bir tarzda yayımını teşvik edecek 
cilıanşümul bir himaye rejiminin, mütaaddit de
falar ilan rdilıni~ olan kendi gayelerine, millet
lerarası anlayıfiın tekamülü .voliyle, tekabül etti
ğini mütalaa eyliyerek; 

Sözü gc~en anlaıımayı imza edenleı·ee ittihaz 
olunan kararların, en kısa bir zamanda ve beşeri
yetİn fikr1 ınaınelekinin ;yüksek menfaatlerine uy
gun bir tarzda, tatbik edildiğini göı·meyi ı:ırzulı

yarak; 
Parlamentolararası Birliğin bütün milli gıup

larına, bn anlaşmanın tasdikıııııı veya on:ı iltihak 
olunmasının kısa bir mühlet içinde husul bulma
sı İC<in kendi hükümetleri nezdinde lıarekete ~eçme
lerini tavsi~'e eder. 

Milletlerarası Çalışma Konferansı tıırafmdan 

1947 de kabul edilen anavtan dışı arazilerdeki 
içtimai politika hakkındalki beş anlaşmaıun 

tasdikme dair tavsiye 

XJ.~IIl ncü Parlfunentolararası Konferansı, 
Yerli işçilerin ve ailelerinin içlinıııi, kültürel 

ve iktisadi himaye ve terfihleriui sağlamanın 

ehemmiyetini mütalaa eyliyerek, 
Anavatan dışı arazilerde içtimai politika ve 

çalışma rejimi hakkındaki beş Cenevre (1947) 
Anla§masının, Henüz bunu' yapmamış olan dev
letlrr tarafından, tasdikmi tavsiye eder. 

V. 
Konferans talimatında tadilat 

Madde- 13. 
Yeni fıkra : 
Bir Konferans tarafından evvelee tetkik olun · 

mn~ w .'·ıı kardaki :fıkraların tatbiki snretiyle, 
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bir karara ınevzu te§kil eylemi~? bulunan bir 
ınesele hakkında, aynı konferansta hiçbir mü
zakere açılamaz ve hiçbir suretle reyc müracaa .. 
olunamaz. Bununla beralber ihtısas komisyonu. 
Parlamentolararası Kom;eyle mutahık olarak, 
cvvelrc mihıakaija edilmiş lıir ıııeseleııin y('nideıı 

mütalaa olunmasını istilıdaf eden bir takrir vere
bilir; böyle bir takririn derhal \ ' t' müzakeresiz 
rcye konulması lazımdır. 

}Iadde 13 - Mükerr~r ( Yenisi ) 
Tadil teklifleri, bir umumi nıüualw · ,ı da l··l. · 

kik edildikten sonra, taallfık ('ttiği ko ın i s~ oııtıiı 

metninden e\ Yel konferansın reyinc Ya z \1luııur. 
Usul takrirleri ve tadil tckliflerinin müna

kaşasın(la, reis hilafma karar vermeLlikçc, ;v·alnı:~ 

tcklif sahibine, komisyon sözcüsüne ve bulunma
dığı takdirde muhtelif fikirele olau hi1· hatibe 
söz \·erilir . 

Usul takrirleri ve tadil tckliflerinde n•rilen 
J'cyiıı lıi<:bir ~uretle izahı kabul edilemez. 

VI. 

Fransız ve Türk delegasyonları tarafında~1 
verilen takrir · 

Viyana'da toplanan ve otuz yedi parlftmen 
tonun delegelerini temsil eden Parlamentolaı·· 
arası Birliğin XLIJ ncü konferansı, ıııüstakil 
bir AvtL<:ıturya'nııı yeniden tesisinin müttrfikl<>.r 
tarafmdan ilan olunan sulh gayelerinden biri 
olduğunu hatırlatarak; 

Büyük devletler hükümetlerini, bu resnıi 

va'din taha:kkuku için gereken bütün tedbirleri 
alınaya davet eder. 

3 Eylül Cuma günü saat 15,50 de Loıd 

~tansgate tarafından okunan takrir konferansa 
tekli1 edilmiştir. Ekseriyet tarafından kabul 
edildikten ı·ıonra ldirsüye gelen Reed (U. R. A.) 
Deleo-asyonunun bu güzel şehri esefle terk edece-

ı::ı • 
ğini ve fakat Avusturya Milletinin cesaret ve ka-
rakterini muhafaza ettiğini görmelde memnun 
kaldıklarını söylemiş ve delegasyoııun bu nokta
ya iştirak etmekle büyük bir iş gördüği.iııü ifadr 

etmişti ı·. 

Resmi kabuller : 

Avu tuı·ya Parlaamentosn ve Hükümet erka
m dürı;yaııııılıeı· tarafından gelmiş olan parlamen
to nıüıncs ·illcrini büyük bir sıcaldık ve sempati 
ile karşıJanuşlardır. AGılış giinünün akşımu Parlil 

mentomuı ınuhteı;;eın kolonlu salonunda .Meclis 
Başkanı Dr. F. Ilurdes bir davet yapmıştır. 

Ertesi g-ün (28 Ağustos) Schönlırun Şatosun
da Avusturya Federal Cumhuriyeti nanuna ~aııs
öyle Haab bir resmi kabul yapmış, kalabalık 

orkestranın •çalmış olduğu Viyana havalarİyle 

bu toplulÜk pek neşeli geçmiştir. 
29 Ağustos Pazar günü 'l'una üstünde bir 

vapur geziııtisi olmuş ve seyahat çok samimi biı· 

hava ile geç vakit sona enniştir. 
30 Ağustos Pazartesi günü Viyana Belediye 

Reisi Dr. Jonas mümessillere, şehrin yüksek 
tepi.>lerind(•n biriFıi olan Kahlenberg'deki gazino
da bir davet yapmış, buradan sonra grup grup 
mümcssillere Grinzing'deki küçük tipik Viyana 
halk kahveleri gösterilmiştir. 

31 Ağustos Salı günü akşamı, Türkiye Sefa
rethanesinde bir davet olmn§tur. 

1 Eylül Çaı'§aınba akşamı Opera'da bir gali.ı 

wril ın iş n Yiyana 'nın kıymetli artistieri tara
fından Figaro'nun Düğünü oynanmııtt;ır. 

Yiyana 'dan bütün müınessiller memnwı ay
rılmışlardır; .fakat dört büyük devlet arasında 

her ay kumanda değiştiren başşehirdeıı, bu ıne
rasinıe şahidolanlar kalbierinde derin bir sızı 

d~lyınuş ve hiçbir milletin işgal altında kalına
ıııası temcnniRinck buluııınuşlardır. 

Seçimler 

Başkaıı 

Tüzüğün 1-! ncü maddesine göre Konsey, 
Lordlar Kanıarası (Büyük Britanya) üyesi Sa
yın J"'ord Stansgate 43 tıcü Konferanstan 46 ncı 

Konferansa kadar, ü.ç sene i<ıin, Başkan seçil
miştir. 

Konsey ii.yele1·i 

Parlfnnentolararası Konseyine Hl5-ı - 1955 

devresi için şu zevaı seçilmişlerdir 

Almanya 

Birleşik Ame 
ri ka 
Arjantin 
A nıstnryıı 

_ Belçika 
Birmanya 

Hermaıııı Piinder--w nr!o ~ch
ınid 
Daniel Reed ve Harold D. Coolc;v 

A. J. It ur re ve .M:ıne Parodi 
Ernst Koref ve Barthold Btür
gkh 
Robert Gillon ve Paul ::)truye 
U S oc M aung ve U ~fmmg 
;\lımuız 



Brezilya 
Seylan 

Dmı i marka 

Cumhuriyetçi 
İspanya 
Finlandiya 
Fransa 
Büyük B irtanya 

Y unanist ::uı 
Haiti 
Macaristan 
Hindistan 

Enclonezya 
[ral' 
İran 
tl'lfmda 

İzlanda 

t sı-ail 
İtalya 

Japonya 
!Jübnan 

f.Jüksem bnrg 

.\loııaco 

~on·eç 

Pakistan 

H olanda 

F'ilipinle1· 

Po log-ne 

ı..,, e~ 

isviçı·c 
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Humberto :Moura ve E. da Rochıı Taylanda Phra Rajandharın Nides Ye Hak 

Paınyaraclhun V. G. W. Ratnayake ve N. -:\I. 
Perera Türkiyo Cihad Baban ve HııJ.Uk Şanıan 

Vladimir Simitch ve Laznı·p 

Moyson. 
Ole Björn Kraft Ye Alsiıı~ An- Yugoslav~·a 

dersen 

Fernando Valera nı • Rodolfo 
Llopis 
Lennart Heljas ve .Eino :::;aarl 
Marius :Moutet ve Paul Bastid 
Colonel M. Stoddart - Scott ve 

Hany Hynd 
( Bildirilmemiş) 
Louis Bazin ve Ren e J erôııH' 
Sandor Ronal ve Gyoergy Non 
Satis Chandra Samaıltn w S11 -
resh Chandra 
.Moeis ve Tanbunıııı 
( BildirilınemL5 ) 

~ ~ 

Liam O 'Buachalln vr Daııiel 

.J1orrissey 
Uunnar Thosoddseıı ve Herınann 
Jonasson 
J. S. Shapiro ve Nalının Hct 
Giuseppe Codacci · Pisanııelli 

ve Enrico Carboni 

llissao Kodaira ve l\1 orinosuke 
Habib Abi - Chahla ve Eınile 

Bustani 

Emile Reuter w Piene Ure

goire 
.NI. M. Auguste Medecin ve Eınile 
Gaziella 
Finn .M:oe ve Ilem1anıı ~mitt · 
İngebretsen 

Ahmed E. H. JaHer Ye Abdü: 
K. Khan 
P. C. M. Wijffels ve P . . J. Kaıı 

teijin 
Oipriano P. Priıuicias et is
mael L. V eloso 

Stefan Zokliewski ve Kon;-;tuııt.' · 

Lubienski 
Richard Sanclleı· n ' ~~rik Hag·. 
berg 

Aynıon de Senaı-clens ve Enmt 
Boerlin 
Abdurrahman b}l - A"'<>nı Yr 

Rizkallah Antnl>i 

laa Komitesi 

HJ5-! - 1955 senesi için yeni SC\iın 

clığ·mdaıı eski komite kalmıştır. 

Başkan : Sayın Lord Stansgatt• 

~· ııpılnıa -

Üyeler : Habib Abi · Ohaıhlıı (Lübnan ) 
Cihad Baban (Türkiye ) 
Erik Hagberg (l sveç) 
D. Cooley (U. S. A.) 
Ayınon de Senarclens (İsviçre ) 
Plıı·a. Raja<.l lharnı N id es ('I'aylandn ) 

Parlamento Umumi Katipleri 

)lulıterem Seksyon toplantısında : 

±3 ncü Parlamentolararası konfcranı::ıı Viya
na'da toplanırken 27 . 31 Ağustos günlerinde ele 
Parlamento Umumi Katiplerinin toplantısı ol 
muş, bu toplantılarda 15 parlamento temsil edil 
miş ve bunlara Türkiye naınına Rcfet s('Z<'ll 

iştirak etn'liştir. 

Fransa Millet l\leclisi Uınwni Katibi Bınile 

Bla.mont BR§kaınlığında!ki toplantılaı·da ÜC) rapor 
ınüııakaşa ve kabul edilmiştir. 

1. Rosetti (İsrail) tarafından lıazıl'lanını ~ 
olan bir rapoı·da MMlis içindeki politika grup
larınlll yönetmeliği incelenmiştir. 

2. Fellowes tarafıııdan hazıdauaıı . Lidueı·· 

clale (Büyük Brüanya) tarafından taktliın edilen 
raporda meclis başkanlarmın lıaklaı·ı inccleıı 

miş ve biUıassa başkanbl\ veku.rı üstünde clnrn 
larak başkaımı hiiıkiimet nezdinde Ye bizzat ıııc ~· 

lis i(,:indeki çeşitli haklarından halısedilmiştir. 

a. G. Hoff (Norveç) tarafıııdan hazıl'laııaıı 

raporda, kanunların Anayasaya uygunluk dunı 

ınundaıı bahsedilmektedir. 23 mcınlckette cüı·; 

sistemleı·i inceledikten sonra, H oH ~ıı lmııaattcdi 1' 

ki, mahkemeler, bilhassa Anayasa ıııalıkcıncleı· ı 

vatandaşa beklemiş olduğu garantiyi ,· cı-en cıı 

müııasip teşckküllcrdiı·. 

1955 toplantısı için iki mcvzu sc ı: ilm işt i ı · 

Bunlardan biri Oben 'in ( Danima dm) inceliye 
ceği teşril ı;ıalftlıiyetlcrin ,- ekfıleteıı kullamlıııa;;ı 

« Legislation clelegııee», n iğer i Panwels trı I'H rı ll -
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dan lıazılanacnk olan «Parlamento koıniıı:·onlı:m 
sistemi» dir. 

Avusturya Reisicumhurunun nutku 

I<'cderal Avusturya Cumhuı'iycti ııaıııına Par
lfınıentolararası Birliği -:1:3 ncü Konferansı azıı 

Jnrma hoş geldiniz derim. 

Dünyan m bil'ı,:ok mcmlekctlel'iııiıı temsil ed il· 
diği bu Yüksek Meclis, son Washington i<:l imam . 
da, bu sene i<.:in tarilu bir kongre şehri olan Yi
·' 'ana 'da toplanma davetini kabul etmişti. 

Avusturya milleti bu kararı, zorla malıı·nııı 

bıı·ak ı Id ı ğı lıüniyetiııin eesmen iacle::.iui bekle 
m eye mecbur olmadan, yeniden lıa.~"<tt lı ula ı: 
~\.vnsturya'nııı nıilletlel' caıniasıııdaki .1·eriııe a 1 • 

detiniıı üınıııııuısı olarak kabnl etmiştir. 

Dostlar ıırasmda bi.r dust, eşitleı· ınasmda lıil' 
c~ it olarak A \'U~tuı·ya · dün~·aıım he ı· lantı'ııı 

dan g-elmiş olan milletierin ınünw;sillrı·ini l'Jı 
kıyınC'tli ınisafirlrri olarak selfunlai'. 

32 seııc eYYel lmı·ada, Parlfunentolaı·anısı Biı·

Jiğinin tüzükleri hazırlanmış w kalıni ediinı isi i 
Siyasi hiı· iman ' kanı.kteı·i.ııi. Jıaiz olan e~ııs ;ü. 
;,Ükü•, milli padıiıncntolarııı ·bu müşterek lllÜ

essesesiniı ı ınal<'l>adıııııı ana hatlan kat) bir ifad~· 
.i 1 e çizilmi~tir . 

Teşekkülüıı gayesi, ıııilletleı·al'a~ıııda ;.ul lı y,• 

ı~ birliğiııi, clcmokra lik ınüesı,;cscleı·iıı tn ln i n• 1 P 

in kişafın ı temin etıııckt i ı ·. · 

Son scnelerin tarihi H' nesiimizin aeı tcel'lifw 

leri bize, birlik programında ifaue ellilıni§ olaı. 
hedcfiıı biiyük \'C hıı t.tfı. kati elıemıniyet ini tak 

dir eitirmişiir. Bu heclei', feci ilıtiliıflarla paı·f:a 
lanan dünyamızın - maalC' ·cf hfıla criı:;eıııediğ· i . 

en yüksek ideali. en büyük an:usu olnıuştur. Bıı 
l'arla, bugün iı,:in, bir dünya parlameııto>ın sııloııu 

haline giren bu salonda toplanmış olaıı bizler. 
parHinıento demokrasisine İmanımızı tt•,vil Hı. 

birleşmiş bulunuyoruz: lıumııı gilzc ı:ıırpaıı nl iı 

metleri inııaıı haklarına hürmet, f»Öz hih·ı·iyct i, 
ınenfaatlerin sulh yolıı ilc uzlaşmar-,ı ,-c idi .ııuıi 

adaleti tcmindir. Bu prensipiere i~tiııack~leeck 
olan ıııüzakereleriniziıı, hüsnüniyet salıibi imaıı 

lar i~iıı hayırlı ve nıuvaJI'aki:·etli mtieeleı· , . <·ı· 

mc~iııi tenıenni cdcriııı. 

Bursa Mebusu Haluk Şanıan ' ın konu~ınası 

Hayaıılar, Baylar. 

l\Iilletlı> nır·ıı;;ı ieı;;kilfıtlıııınıa ~ oli.\ 1<' sulhiiıı 

ve cuıniyetiıı muhafazası iikri, Dirinci lJüııya 

Harbinden soııra, bu :sahada ilk auıru olanı k 
kurulan )Iilletler Cemiyelinin mm·affaki~·etsiz

Ji.kleriııdc ilk ümitsizlik lıulıranlariyle kan;ıla~
mış, Milletler Cemiyetinin ikinci Dünya llarlıı 
faciasiyle soııa eı·en kısa tarilıc;esincleıt alınaıı 

i b ret Yerici dersler, bu faciııyı tekenüı· etti rıııi 
yeeek biı· milletlerıp-ası nizamııı kurulımısı i<:iıı 
daha müessil' hiı· teşkilatm ıımtlaka Yütuda gP
tirilmesi lazımgeldiğini nıilletl cre öğretmi~t i ı . 

Beşeri tarihin telmik n• tekuolo i ik terakki lt> ri 
' ' 

nispetinde eilıanşümCıl <•lıeııııni,reıi artaı·ak da lıı; 
tahı~ipkar bir katliam şeldinde tecelli edeıı Jwrlı, 
onu önlemenin iıL•ı· 7.aınaııkindeıı dalıa fazla ha 
yati ınana taşıymı bit· lüzunı Ye zarnret te::;kil 
etmesi ile ınnntzi olarak, hu lüzum n zarnrcti 

his:seden bütün dünya ınilJetlcriniıı :sıkı lıiı· iı-ı bir
Jiğ·i re tesanüt ı,:atısı altmda t eşkilatlanıı;asıııı 
ı-e teşkilatın harbi \ ' C teeavüzü bütün selıeplcri.d,• 
birlikte nıües ·i.r şekilde nıüey~· icl<:> altıııa alıııa 
~ını dünya efkan umumiyesine telkin etınis bıı 

lunnıakta.dır. Daha lıaşka bir ti'tbhle uakii~·at , 
meYadclı infilakiye H' ale!Cumını mnlıaı·che t<'k
niğinin harbin zararlarını dünya ölı,:üsiinde tal ı 

l'ipkar bir hale getiren teı•aıkkileri ~ulJı ve enıni 
,\·et teşkiHltının, ~ulhü tesis I' C muhafaza i<,:iıı 

sarf etmesi l lızımgl:'leıı ~-apwı g-a~Tet.lcrüıiıı ele 
dünya ölı:üsünde hir sevi~·eye gıetirilme ·i zarure
tiııi meydana korınn~tur . 'I'alıripkfıı · sıı\'as ~tuı 
tC'jisiniıı atom devrill(le aldığı cilıan~üınul mües
sPriyet 1·e bunun yaraLtığ·ı <·ihaıı~üınul lıir kata -.; 
trof tehlikesi , .vapıcı ı,;nlh stratejisinin de , üs ·,,t 
Ye ınüessiriyet itibari~·le ona tekabül etnıckteı1 
asla 'lıaUi kalınıyan '!:>ir üııiYeılmli:te ile ele alınıp 
ger<;ekleştirilın0sini (' ll lı ayati bil' zaı·met lıa Jiııclr 
c.ınretnıektedir. Bu sahada gecilunck , <·~ · a iıei;r, 

kalmak beşeri,,·C'ti sonf»UZ ıstıraplarm uc;nı· uıııı . 
ir.iııdc tarihi kaderinin sonuna sürükliyce<'l( l i 1' . 

F'akat insanlığın il mi. teknik, iktisadi n• ü; tiınai 
inkişafı Ye bununla uıüteııasibolal'Hk millet 1(': '
a ı·ası luu·bin zaraı·larıııııı artı~ı, hizieri sulh n · 
eınniyelin ve nıilleilerarası iş biı·\iğiııin ara~tı 
rılınasında Hadecr korku Yoliylc te<;kilfıt laıımın· ·ı 
zorlaınamalıdır. ~'ihaki ~eknik ie;t \'C inkiş~ 1: 
lar netieesiııde gittik<;e daha ı:;üınullü Ye daha 

haklı bir hal a lan korkunun ~-anında, bütün ! 11 1 

t·~knik iledernelerin devasa meyvalarından ey
.vareınizin müstakbel ~ocuklarmı (lalıa me.•mt 
Ye vaitkfıı· şekiller altında faydalaııdmu!ak sulh 
Hst>l'le1·inin <'l hirliği i Ic g·crr;ckle!)tiril mc~ i ümidi 
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Humberto Moura ve E. da Hochıı Taylanda Phra Rajandharın Nides YC Rak 

P aınyaraclhun V. G. W. Ratnayake ve N. i\I. 
Perera Türkiyo Cihad Baban ve HalUk Şamaıı 

Vladimir Simitch ve Luuıı·l! 

.Moyson. 
Ole Björn. Kraft ,·e Alsiııp: An- Yugoslavya 
dersen 

Fernando Valera ve • Rodolfo 
Llopis 
ı .. eımart Heljas ve Eino Saarl 
Marius Moutet ve Paul Bastid 
Colonel M. Stoddart - Scott ve 
Harry Hynd 
( Bildirilmemiş) 
Louis Bazin ve Reııe Jerôınr 
Sandor Ronal ve Gyoergy Non 
Satis Chandra Samaııtıı n· Su 
resh Chanclra 
)foeis ve Tanbuııaıı 
(B il d irilıneıniş) 

» » 
Liam O 'Buachallu ve Daııiel 

Morrissey 
Uunnar Thosoddsen ve Herıuann 
Jonasson 
J. S. Slıapiro ve Nalının Hct 
G-iuseppe Codacci • Pisanııelli 

ve Enrico Carboni 

Hissao Kodaira ve .M orinosuke 
Habib Abi - Chahla ve Eınilc 

Bustan.i 

Emile Reutcr ve Piel'l'e etı·e

goire 
.NI. M. Auguste lVledecin ve EınHe 
Gaziella 
Pinn .M:oe ve Heı·ınanıı Smitt -
İngebretsen 

Ahmed E. H .. Jaffeı· ve .\ lıdü! 
K. Khan 
F. C. M. WijHels YC P . . J. Kap
teijin 
Cipriano P. Prinıicias e1 i;.,
nıael L. V eloso 

Stefan Zokliewı;ki ve Kon:;tı.uıt.' · 

Lubienski 
Richard Saudleı· n• ~:rik Hag·. 
herg 

Ayınon ele Senarclens ve l~mst 

Boerlin 
Abdurralıınuıı b]l - A~-:l'nı n~ 

Rizkallah Antaki 

1 cra K omitesi 

l!l5-l: - 1955 senesi ic;:in yeni sc<,:iın 

dığ'ındaıı eski komite kalmıştır. 

Başkan : Sayın Lord Stansgatı' 

:nıpı1nıa -

Üyeler : Habilı Abi - Ohaıhla (L;ülmnn ) 
Cihad Baban (Türkiye) 
Erik Hagberg (İsveç) 
O. Cooley (U. S. A.) 
Ayınon d e Senarclens (İsviçre ) 
Plmı. Rajadlharm Nides ( Taylanda ) 

Parlamento Umumi Katipleri 

)lulıterem Seksyon toplantısında : 

43 ncü Parlamentolararası koııfcı·amn Viya
na'da toplanırken 27 - 31 Ağustos günleriHde de 
Parlamento Umumi Katiplerinin toplantısı ol 
muş, bu toplantılarda 15 parlamento temsil eelil 
miş ve bunlara Türkiye naınıııa Rofct f;pzeıı 

iştirak etn'ıi§tir. 

Fransa :Millet Meclisi Umumi Katibi Bınilc 

Blamont Ba§kaınlığında!k.i toplantılaı·da ür, ı·apor 
müııaka§a ve kabul edilmiştir. 

1. Rosetti (İsrail) tarafından lıazırlanını,ı 

olan bir raporda ilh~clis içindeki politika gTup
larının yönetmeliği incelenmiştir. 

2. Fellowes tarafından hazHlaııaıı. Liddel' 
clale (Büyük Bı·ü:ınyıt) tarafından takuiın eelilen 
raporda meclis başkanlarının halda ı·ı inecleıı 

miş ve bilhassa başkanlık vekarı üstünde dnı·u 

larak başkanın lrükiimei nezdinde ye bizzat me~·

lis iı,:indoki çeşilli haklarmdan halısedilmiştir. 

:~. G. Hoff (Norveç) tarafınd:.ın hazırlaııaıı 

raporda, kanunların Anayasaya uyg·unluk dunı 

ınundaıı bahsedilmektedir. 23 mcınlckctte cüı·i 

sistemleri inceledikten sonra, HoH ııu kanaaitedir 
ki, mahkeıncleı·, bilhassa Anayasa malıkeıncleı·ı 

ntanclaşa heklenıiş olduğu garanti:·i ,. cl'eıı ctı 

ıııiiııasip teşekkiillcrdir. 

1955 toplantısı için iki mcvzu se«ilıni~tir 

Bunlardan biri Olı>en'in (Danimarka) inccli;ye 
ccği teşri] saliHıiyetlcrin ,· ekftleteıı kullamlması 

« L~gislatioıı cle.legw3e», <1iğeri Pnuwelı.ı l<t ı·afııı -
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dan bazılanacak olan «Parlfmıenlo koınis~·oıılan 
sistemi» dir. 

Avusturya Reisicumhurunun nutku 

I1'ederal AYustuı-ya Cumhuı'iyel i ııanıına Par
lfıınentolal'arası Birliği ±3 nrü Konferansı aza
lıırma hoş geldiniz derinı. 

Dünyanın biı-~ok mcmlekctlcı·iııiıı temsil edil
diği bu Yüksek Meclis, son Washington i<:timaııı 
rla, bu ı;ene iı,:in tarihi bir kongre şehri olan Yi
_,·ana 'da toplanma davetini kabul etmişti. 

..A nmturya milleti bu kararı, zorla ıııalıı·n ıı ; 

f:ııı·akıldığı lıüni)·ctiııin resmen iadesini bekle 

nıeye mecbur olınaLlan, yeniden lıa:·at lıulaı~ 
.\vustnrya 'ııın milletler camiasındaki _,·erin e a, _ 
cletiniıı tanıııııuıı;ı olarak kabnl etıni~ıiı-. 

Dostlur ıırasmda bir dust, eşitJeı· aı·wmıda hi ı· 
e~it olarak A nısturya · dünyan m !ıcı- taı·afııı 

dan g-elmiş olan ınilletleriıı ınüıncs.;;iJI<'ı-ini t• ıı 
kıym<'tli ıniı;a tirlm·i olarak selfıın l<ü-. 

32 ı;enc evYel burada, Paı·l funentolaı-aı-ası Biı·

liğiııin tüzükleri hazırlanmış H' kabul ediinı i~t i 
Siyasi biı· iman ' kaı·aktcrini haiz olaıı csa.<: tü
zükte. milli padiimcntolarııı • !m ıııüşteı·ck Dt Ü

essesesinin ınalvsadıııın ana lıutlaı·ı kati lıil' ifade 
i le çizilmi5tir. 

Teşekkülüıı gayesi, ınilletlenu·asıııda ~ullı 1-,, 

ış birliğini, demokratik ınüessesclrı·iıı tak\iq• IP 

inkişafın ı temin etnıckti ı ·. · 

Son senelerin tarihi n· nesiimizin arı teerlilw 
leri bize, birlik pi·ogl'amında ifade edilınis oluı. 

lıedefiıı biiyük ,-c ha W't kati ch emın iyetiı;i tak 

dir ettirmiştir. Bu hedef, feci ilıtilfıflarla pan:a 
Janan dünyamızın - ınaaksef hfıla criı;;eıııediğ·i _ 

en yüksek ideali, en büyük arr.usu olnıuştur. Bıı 
l'ada, bugün için, bir di.inya parlanwııtoRu salonu 

haline giren bu salonda toplanmış olaıı bizler. 
parlamento dcmokrasi::>ine imanıımzı teyit iı:iı. 
hirleşmiş bulunuyoruz: hunıııı göze ı:cıı-pau nlil
ıııetleri insan haklarına hürmet, söz hiiniyet i, 
menfaatlerin sulh yolıı ilc uzlaşmaf.ıı ,-e i~.;tiıruıi 

adaleti tcmindir. B u prensipiere i~tiııadcdl'ı:ck 
olan ıııüzakereleriniziıı, lıüsnüııiy<'t salıibi iıı..,all 

Jar i~in hayırlı ve nıuvaff'aki~·etli ıwtiecleı· 1 ·(· ı ·
mcsiııi tcnıenni ederim. 

Bursa Mebusu Haluk Şanıan ' ın konu~ınası 

Bayanlar, Baylar. 
1\Iill et)pı·aı·n;;ı te~kilfıt l ııunıa ) oliylt• ~ullıiiıı 

Ye cruniyetin muhafazası iikı-i, Dirinci .lJüıı.\ a 
Harbinden sonra, bu sahada ilk adım olara k 
kurulan .Milletler Cemiyetinin nıuvaffaki,\·etsiz
liklerindc ilk ümitsizlik hulıraıılariyle ka rı;ıı lai:j
mış, Milletler Cemiyetinin ikinci Düııya Harlıı 

faciasiyle soııa eren kıı;a taı·ilıı:csiııdcıı alınaıı 
ibı·et Yerici dersler, bu fariayı tckenür ct ti nı ı i
yecek biı· millctler~rası nizııının lmrulması i(:iıı 
daha mücı;siı· hiı- teşkilütın mutlaka YÜı:ndıı gt>
tirilnıesi lazımgeldiğini millet 1 ere öğret ııı i~t i ı. 
Beşeri tarilpn teknik ,-e teknolojik temkkileri 
nispetinde cihan~üm61 ehenııui.reti artanık dalıı; 

tahripkar bir katliam şeklind<> tecelli edPıı lıcırlı, 
onu önlemenin hn r.amankiııdcıı dalıa fa~:Jıı luı
yati ınana taşı;r~ııı bi ı· lür.um VI:' zarnı·et te~ ki ı 
etmesi ile ınnYazi ola rak. bu lüzum w zanıret i 
lıisı;cden bütün cli.i.n~'a milletlerinin sıkı biı· iş bir
Jiğ·i ve tesanüt ~atHn altıııda tcşkiliitlanınasıııı 

,-e teşkilatın har bi 1·c tec•avüzü hüt ün sehepleri.1·h· 
birlikte nıües.sir şekilde müey_,-ide altma alına

sını dünya efkarı uınmııiyesiııe telkin t'tmis lııı -
1 unnıaktadıı-. Daha başka bi ı- ti'ıbirl e ııakİi_,·a t, 
ıneYaddı infiliikiye YE' alelCumım nınharebe tek
ııiğiniu harbin zararlarını dünya ülı;üsi.iiH1e talı 
ı-ipkar bir hale getiren teraıkkileri su~h ve e.ınni
.nt teşkilfttıııın, snllıü tesiı; ve ıııuhafnza h:iıı 

sarf etmesi li'ızımgeleıı ~-~qıwı ga~Teilcriııiıı ele 
diinya ölı,:üsiinde bir sevi,\'e:re 6netirilmesi zarure
tiııi meydana koymuştur. 'I'alıripki'ıı · o;aYas st nı
trjisinin atom devrincle aldığı eilıanşüınul nıües
sPı·iyet. 1·e bunun yarattığ·ı c·ihanı:ıünıuJ lıiı- k:ıta-.; 

tı-of tehlikesi . . vapıcı sulh stı-ate.iisiııin de , ii'> · ~ıt 

w ınüessiriyet itibari,\·le ona telw bü ı ct ıııckt cı" 
asla ·lıaUi kalınıyan ']:)ir üııiYeı\<3alite il r ele alıuııı 

gerçddeştirilınc:;ıi ııi en iıa~·ati biı· z11ı·nı·et lıaliıHle 

enıretnıekteLliı·. Bu salıada gecilmıek 't·:·a ıieiz 
ka lmak beşeri~·eti sonsuz ıstıra pl ıı ı·ııı ne: unu ı ıı, 
i~:inde tarih! kadeı·iniıı sonuna ı;i.irükli,,·ce<>k tir. 
Fakat insanlığın ilmi. teknik, iktisadi n• iı;tiıııai 
inkişafı YC bununla nıüteııasibolı.ıl'ak ıııilletk: ·
arası harbin r.araı·larınm aı-tışı , bizleri snllı n· 
eınniyetin ve milletlerarası iş biı-\]ğiııiıı aı-a~lı 

rılmasında sadecE' lwrku .''Oliylt> t c~kiliı t laııııuı , -:ı 
zorlaınamalıdıı-. Iı'ilvaki telmik i<·at Ye inkiş~r 
hu· neticesinde gittikc:e daha ı,üınullü Ye daha 

haklı bir hal alan koı·knnuıı yanıııda, lJü.tüıı lııı 
teknik iledernelerin devasa ım€yvalarından sey
yaremizin müstakbel ~ocuklarını daha mesut 
Ye vaitkiiı· şekiller altında fa;ydalaııuıı·a(:ak ..,ulh 

PHerleriııin ('l hirliğ·i ilc g-cr~eklcı;;tirilıııesi ümidi 
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de bizleri Birleşmi§ lVIilletler Teşkilatının daha 
başarılı bir tekamül ıuerhalesine doğru ıslahına 

teşvik etmelidir. İlim ve teknik tarihin hiçbir 
devrinde insanlar i~in bu kadar müthiş bir kor 
kunun kayııaği olmaııu~?tı. Fukat ıııilktll'rarası 

ilıtiliiJlann hallinde kuvn:tiıı n: .'< i!ithlnııı ha
kcuıliğine bel bağlı ya n iptidai zilın i,\·cti hır:dw •, 

aklın ve adaletin hakimiyetini kunetli bir ınil 

letlerarasıı teı;ıkililtla ıcınin etnıeııiıı yoluını bu
lursak, o zaman aynı ilmi ,-e Lekujk teı·akkilerin, 

tarihin lıiçbiı· devrinde göl'ülmeıııi~ dereccdt\ 
mesut bir ümit kaynağı olarak fcrtlcrin ve ınil

Jctleriıı emniyet, ı·efah ve saadetlerine Mdim biı· 

kuvvet halinde harekete geçtiğini görmek hahti 
.\ arlığma kavuşacağıınıza şüphe yokttı i·. Düııya

ınız üzrriudt meYaddı infilitkiyenin mi, yoksa 
mcdcııiyetin mi muzaffer ve bel'lıayat kalması 

lazımgeleceğini tayin etmek elimizdedir. !<'akat 
elimizdeki bu imkan, tek istikamette yani sadec~ 
Birleşmiş Milletler Teşkilatının ıııı.uhtaeolduğu 

ı·eformda mündemiç bulunmaktadır . 

Y alııız birer millet olarak değil insanlık ola
rak herhayat kalma şansınızın dayandığı bu 
dih·ayı reali<ıt ve samimi bir görüşle teşhis ede
rek bulmaya o kadar hayati bir zaruretle mec
bur olduğumuz hal şeklini, bir an evvel ortaya 
çıkarmak hususunda gösterdiğimiz fteiz ,·e tered
düt affedilmiyecek derecede gayriinsani ve za
manımızın ftcil icaplarına uymıyan tehlikeli bit 
ihmal teşkil etmektedir. Dünya hadiselerinin 
sulh ve emniyet aleyhindeki se&1Siz ve korkunç 
inkişaflarmı dikkatle takibederek inilll \C mil
letlerarası tedbirleri almak mcsuliyetini taşıyan 

parHimentolarıınızın birer üyesi olarak. Birlcş · 

miş Milletler Teşkilatının bünye ve fonksiyon 
itibariyle daha kuvvetli ve daha müsmir olması 
yolundaki reiormun mutlaka tahakkukuna a:'·rı 

a?rı ve hep birlikte ~ahşmalıyız. 
Birleşmiş :Milletler Teşkilatının geçirdiği tec

rübeler üzerindeki fikir teatilerine YC bu yolda 
Parlamentolararası ~irliğin siııesin{le sarf edilen 
gayretiere bundan böyle de daha geniş ölçüde 
devam olunmasına hararetle taraftarım. Pakat 
kabul Ettmek zorundayız ki, teşkilftt ve omııı pro
secliirü sadece bir vasıtadır. i\Iilletlcrin samimi 
gayelerini Birleşmiş l\iilletlerin soloncl olarak 
ikaıbul ve tltalh.hüdettilderi gayelerle ıa:henk haline 
getirmeclikçe riyakar bir diplomasi ve propa
gandanın tevilleri i~inde btı ahenksizlik ve tezadı 
örtnıeyt' ~alışan bir zihni;vet milli cgoiznıleı·i 

milletlerarası taahhütlerin üstüne çıkaran poli 
tikalarla Birleşmiş l\:Hlletler ruhunda büyük ge
dikler açınıya devam edecektir. Bn bakımdan 

ınilletlı:rin maddi ve manevi bünyelerinde c;amimi 
bir entoon.asyona.Lizmli güçleştıiren ve iınkansız kı
lan h'er türlü geri.liklmi, lkıtisadi, içtimai ve siyasi 
engelleri t asiiye etmek lazımdır. Fikı'inıce bu tas
fiye bugünden yarma tahakkuk e(lccck seri biı· 

reform ıncvzuu olmaktan ziyade uzun ,·adeli biı· 

tedbirler manzuımesi ıhırlindıe anCialk ~amanlıa 
kuvveden fiile çıkaıbilecek 'bir tekamülle başa

rılrubilecektir. 

Du ınevzuda gerçekleştil'ilnıesi lüzımgeleıı hu 
susları şöyleee fmalanıanuı miiml;i1n olabilece
ğini san ıyonım : 

Her ı;eyden evvel, Birleşmiş .Mil 1 H Her Teşkilıi 

tında, realizm kisvesi altında knvwtli dr\'letlerilı 

daima daha fazla haklı \·e daha imti~·azlı bir 
üyelik durumunda bulunmasına yol a~an veto 
müessesesi kaldı rı lmalıdır. Teşkilfttın hedef H' 

gayeleri karşısında samirniyetsiz ve insicaınsız 

hareketlerden koruıunak için, bu teşkilat kendi
sine inanınıyan bazı büyük devletlere, ağn· feda
ikarlıklar mu:kaJb.ilinde ıeriş't'iğimiz haık.iıka.tlere 
ihanet etmek fırsatını vermemelidir. Daha açık 
bir tedbirle Birleşmiş Milletler teşkilfıtının hedef 
ve gayelerinin icabı olan kal'arlarm alıııınasıııa 

engel olaınıyanların bu kararları akanıete uğra t 
ınalarma müsaade edilmemeli, Milletlerarası sulh 
ve emniyete karşı veto hakkı yoliyle ıniicadelu 
edilmesinin kati surette önüne geçilınelidir. 

Dünya üzerinde yaşıyan insan kitlelerini coğ

rafi bir tecaııüse götürmek lazımdır . Bugün 
üzerinde yaşadığımız dünya, hayat seviyeleri 
bakımından çok farklı zengin ve fakir milletler 
halinde gizli veya açık mücadele ünitelerine hö 
lünmü~ vaziyettedir. Birleşmiş Milletler şartmın 
ı (ıCharte) 65 111ci maddesinin a fı!kMsında sa.rih 
olarak kobul edildiği üzere yüksek bir hayat 
standardına doğru iktisadi ve içtimai inkişafa hız 
verilmeli, iktisadi bakınıdan yeter derecede ge
lişmemiş memleketlerle endüstri memleketleri 
arasındaki farklar bir tahakküm ve isyan arnili 
olmaktan çıkarılarak müşterek refaha müteveceih 
bir iş birliği fımili haline getirilmelidir. 

Birleşmiş Milletler teşkilatının lmnetli, üyesi 
olan memleketlerin ayrı ayrı tarihi bir istikraı 
içerisinde inıki§afiylıe mıaddi :ve ım.anevii!lbıa;kımdan 
artacaktır. Bu ınaksatla heı~ türlü diktatörlük 
ve tahıaJldtiim l'lejitmıerinin ıtasf~~CBi ve lhür vatan-
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daş kitlelerinin temsili iradesine dayanan, fert
teri insa;n halk ve hürriyetlerinin ıtemina.tından 
faydalandırarak onlara iktisadi ve içtimai cınni 
yet içinde eşit inkiı;ıaf fırsatları tamyan demok
rasi rejiminin her yerde tahakkuk Yr tec;süsii 
sağlanmalıdır. 

Birleı;ımiş :Milletler ve onun ihtısas teşekkül . 
leri iktisadi ve içtimai inkişaf için telmik yardı
mı ıd.alha çok ge'lliş ölçüde !tıatMkıa ıtevessül etmıeJ.Iir, 
cehalet ve gerilikle savaşm duı·dnğu yerde millct
lerarası harbin tohumlarının filizl('nerrği g-özdrn 
uzak tutulmıyarnk, ileri memleketlcrin bütün 
ilim, teknik, tababet ve istihsal ısalıalarındıı.ki 

icat ve eserlerinin geri memleketler halkının is
tifadesine aı;ılınasına her türlü fedakarlılar g-öze 
alınarak gayret edilmelidir. 

Sermayenin milletlerarası akışı kola~·Jaı;;tırıl 
mah, adil ve eınniyetli şartlar altında dünyamıı 
işleımıemiş kaynaklarmdan azeıni i<>tifadr temini 
w• nınuıni ve müşterek refalıın artırılması için 
milli sermaye haraketleri m illetlerarası sermaye 
haraketleriyle desteklenmeli ve Milletlerarası 
İma!' ,.e Kalkınına Baııkasmın fonk.<ıiyoıın kcmi
,vrt ve ke.diyet bakıımndaıı Rmi~letilınr!idir. 

A!hlaki bahmdaıı insanlığın biı·bidm ta
nıamlıyaıı paı•c:ıılan halindeki ~nHletl{'rin yck
paı'P biı· nzviyct olarak tmlitenasit bir bünyeye 
kavuştnrulnuısı için Birleşmiş -:\filletlerin bu 
tesanil!t ahHtkını tak·viye eden. hn aıhlMd fcı1-
IC'ı·iıı ,-r mille<tlcı·in ruh ve haı1clketlerine hakim 
kılan plflnlı bir terbiye sistem'ini rle alınası H1-
lllnıchı·. ~aıbu·sıı emellerimizin yencn1iyccC'ği 
g-ayriJkabili i(.'IHnap realite odur tki, uzun vadıeli 
bir telkfiınii.l aııcnk şümnllü bir a<hlıi\k tcı;biyc
~iııin ta·hal\1kuku ilc elde Nli!reıbilir. Bu arada 
Bif'leşnıiş l\HHetlc·rin hedef ve gayeleri ve t~
sil rttıiği iıuuH; iti'hariyle kendisini bütün dün
yada ?alnız hiikirmetlerin w malıdut münev
'"rı· vii.ııll'elerin dt>ğil. her çeşit halk tabakaları
nın yakından tı:ınıchğı bir vm·hk halinde his.<Jet
tirınes·i. kendisini bütün insanhğa öğretme-si 

icabeder. 
Diiııva cfkft vı urınumiy<:'sinin teınıellerine en 

geniş öiQüd~ <layandığı nispetıte ım•etanet ve is
tilnar bulacak olan Birleşmiş MiUeıtler Teşki
latı, fi'krimce, her meınlekette milli siyasetin 
m.ilırakı sayrlan pa.rHımentolarla druha sılkı bir 
tC'mas ti"min etıneli ve bn arada pal'liimento 
iiYPirl'inin O N U nun toplantılarma dalıcı 
f~nl hir iştirak imkanı bulmaları yoliyle nüve 

halinde biı· uünya ııarlıl:mentosuımıı kurnlına

'sıua doğru gldilınelidir. Diğ•eı· 1 araftan Bi.rle~
nıiş )fillctler Te~kilatmın her mcınleketlc nnıu

nri. rllkfırı yakından takithetmek böylece milli 
polititkalarla ıbeynelmilel tc~kilatın hedef ve ga
yeı,, ri arasındaıki münasebotlcri kuvvetlendir
mr-k ba 'lnııı.ından i.i.yıe ıuemleketleı·dc bir ııevi 

eki durutmunda temsilciJiikl cı· ihda.s et111ek tı>

ı nenniye şayaıı bir grlişnır olara'k Birleşmiş )fil -
1\'tl·crin idralin r nygnıı sem('reler verecaktiı·. 

Bideşıniş Millertlcriıı ıınzı:ıri olarark vr ~tntii 

bakımından bütün in<>anlıib kncaıklı?an 'bün:r<'· 
si. hngün maalr.srf hn teşkilfiıtııı samimi gayele
rine hizmet edecek bıiı· (univeıısalite) aı·z rt
melctrn uzaktır. Bil'hassa İtalya. Alman~·a. Fin
landiya g·ibi ·medeniyet nilesine asil n tnrih1 
hiımwtler ifa rtıniş ve crlrreık olan nıilletleriıı 

ftiı·l c~miş )Jilletlrt ilyeliğiıw heniiz kabul rdil
nu'miş hulunına.sı hi.iyütk hir maht"'.Hniy<'t olarak 
kendini hisscttirmektedir. Ekseriyet. oyunu bir, 
~ok lı:ıllrrde briiyii.k devktleı·in vetoım rkarşısın 

rla ariz bıra·lwn usul deYaın e-ttikı,:e, yeni üye. 
lerin teşkilata alınması hüyi.ik devletlpı· a:·asm
da bir pazaı·lık ıııcvzuu olacak n bu hal (uııi

verı-ıalite) gayrsinr yalkla~nıayı g·iiGleştiı,('c ,, ktiı·. 

Heı· hnldr O. N. U. galipJel'İn intikam hislerin
den t.aınıamiylr ta~fi~"P rdilınr~·r ınuhtar huhın 

ıııaktadıı·. 

'rl'~1dlatın iıı~anlık aleıniniıı ıu~kiki. ihtiya<.:
lnııııa nyırun olaı•ak sulh ve cmniyPti tr.·i<ı edr
hih.ırsi hakıımnclan rıı mii.lıim nok<ıaııı müte<·n
YiZı' kaı-ışı askeı·i kuYYE't nıÜC'y~·idrsini üratli' 
,-<C kifayı?"tlp knllanab'ilerek hiı· nıilletlPr~ırası 

kuvYrtin yokluğndm•. Ümidrtnıf'kte haklı olchı
ğ'tınınz yl'ni iııkiııaflarln w bilhass'ı Kore'dr 
hürl'iyrtr karşı teeavi.izün önlenmesinde görü
lrn milletlerarası tcsanüdüıı cesaı'et Yerici paı·

lak misalinden ilham alınaraık st:atüde yapıla
caık d~ğişiklitklerl.c miltecav:ize karşı Birleşmiş 
:\filletlerin askeri kmrvet kullanmalarını niza
ma bağlıyaca'k kati ve müessir tıedbir1er saye
:.ind~ bu ~ok liizumlu hedefe de ıliaşılmış ola
caktw. Bugün i~inde bulunduğumuz atom de~r
riııde dünyanın en miiessir silwhlarma ~ mu
harebe tekniğine malik büyük b'ir dervletin road
eli kudı•eti kadar ınanevi kuvvetiyle de Birleş
miş Milletler idealini desteklemektc olması mü
tecavizlerin cüret ve cesaretini kırdığı nispet
te tecavüze karşı milletirerarası polis kuvvetine 
katılmak istiyen hür milletierin cesaret ve ·az. 
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mini knvvetlendiı~rnektedir. ı~'aıkat eğ(•t· Bide~

ıııiş ::IIilletlerin miitewffa, Milletler Cemiyeti 
gibi milletlenı.ı·ası tecavüz ve. tahatkkihn harr
kPtleri kal'ŞlSlndil aeiz bir Seyir<'İ Olaralt kal
lllll'lll11 istemiyorsak her şeyelen evvel ve hrr , 
ı-ıeydeıı ,sonra sulh n emniyet düşmanlarının 

anlaclığı yegane lisan olan askeri ınüeyyicleyi 
Pn bol ,.<' tesirli şekliyle hu teşkiHHın asil ga
.nlr>ı·i emrine wrmdk mcchndyetintlryiz. Çi.in
kii istikbalimizin tarihi bi:r.den hüniyetr layı'k 

ıılnı anın m esuliyetini 'heklemc ktedir. 
Antalya Mebusu Ahmet Tokuş'un konuşması 

.\fuhten~m Reis Bey, aziz arkadaşlarını ; 
8vvel:1 Avusturya Grupuna Meclisİnıizi be~·

nelmilel siyasetin en 'IDÜtenevvi va'kalaJ'Ina r·mh
ne olmuş bu güzel Viynna şehrinde toplanma
ya davet ettiğindon dolayı sa,mim1 te~ek<kür·l,eri

mi ifael·e etmeyi zevkli bir vazifr ndclcderiııı. 
Viyana şehri ve bu şehrin iı:indc hulnncluğu Ya

:d. ·etin aı·z ettiği hususiyrt bugiin göt·üşe<'di·i 

ıniz mPvzua clahıı da clf't·in bit· ınfınn hnhijrciC' 
<· ı ğ;iııe ~iiplıenı yoktur. 

lüza, li)lo;rlfıns :\fösvii Ricknrd :-\:ıııdlt>r'e. 

lıizf' tıılulinı etmiş olüuğ·u mii,krıJllnırl R ıpor
dan \ ' P hn Raporu sayesinele bugün ıneYzunlıah"
nlaıı nnzih nıesrlcniıı tetkikı bakmımclıııı nııız 

lıııı· oldnğnnınz kıymetli ~·ııı·dımdıııı r1olııyı şiik 

nmJarımı arz etnı rk istrı·inı. 

~c,·g·ili a ı·kadaşla n m : 
( 'eıniyeti Akvanıdn ımn· al'fakiyetsiılikle 111' 

tic·elrnıııiş biı· tcf•ı•tiıbeyi Birkşıııiş Milletler Ttı>J

kiliıtı ilr cle\'aın cttirmeyi göze alacak kııclm· 

krııı1ilerinıizde <'('saı·ct ve n ıinı hulahilmiş ol nı a
llıız. sulh mrfkfıresinin insanların kalbinde ıH' 

kadaı· elci'in hiı· yer ecliıııııiş hulnnclnğuna clrlil 
olduğu knclar, insaıılrğııı lırslrtliği sulh <~ı·zusu 

nuıı hu gibi nıÜCS!-irsclH Ymntasiylr sili'ıh w 

haı•bc galrlw c~nlıH•ağ·t lııısmmııclııki iımmın rla 
ifadesini ı·. 

lleı· halü kfıı·d:ı, ııziz ınkac1aşlanın. millrtl<'t'. 
kt>iıdileı·iııi mahva siiriiklrınesi mnhtf'ııır.l olaıı 

vı• ancıl'k biı· avnc: iılııre<'inin ihtiı·ac.;tnın sc•lıı>

lıi~· ı;t Ycı·rhilN·eği h ir h :ı ı·hi istememr ktec1irlrı·. 
D ii n ya nı ız h erkesi ba rm dı ra ca k kadar genil)

! i ı·: ilmin tc·ı·a[,ıkileri sayrs)ııclr gittik<:e ,ıı·trın 
hit· nüfusun maişetini.,tenıin etmek mümkün 

' olacakt t". l.ştP rsascn hu ii:ınitlC'clir ki, istih:bfll-
1 c·l'iııiıı ;ı ncı~ k müştrı·rlc bi ı· ı:aJışına yoliylP 1 r
ıııin l'dilcbileeeğini müchik olan nıil1€'t.lcr, snl
lı\i kornınak ı:}ayesiyle g;ıyıetlerini krndi aı·zn
lnriyle lıirlrştirınişlrrdir. Döyle<•r, aJ'tık dağı-

mık yaşamak istemiyen bir dünyayı birlrştit'llıl:'
yc ınMuf olan Birleşmiş .MiUetler Te~ldlatı. 

adrt a bir dünya e:f1knrı uıınnniye!sin i n ha,s-kısı 

alt ında vi.irnhbulmuştur. 
'!'esis tal'ihinclen dokuz senr soma Bil'lc>şıniı; 

.;\[illetlcr Trşkilntrnın muhasebesini yapmayn 
kalkıştığ.ıımz vakit, bu müessesenin bir~ok ısa 

halaı-da birçok işler başarmış olduğunu göı·

ıncklr bahtiyarız. Biı·Jeşıniş MHletlerin mi.itc
lıaRsıs 1 cşe'kıldillel'iııin, neticeleri şayanı takeli ı· 
olan ve ,.,eınrrelerini sa:ı.detlerine hizmet ctmi~ 
oldııklat'l insanlardıı 

sayrsiıırlC' milletleı-iıı 

ndım atılnnştır. 

\·~rrcek olan çalışmaları 

t·,falıı .volnııda geniş bir· 

Birleşmiş l\'filletlcrin ~lulıaci!'lcı·e Yanlım 

1'eşkilatt, Zhaat vr Gıcla Mnelrleleri Teş1kiHltı. 

Bil'leşnıiş i\filletler 1~ğitim, 1<:1~mai ve Kültürel 
'l'rş'kilatr Dünya RağlJik 'l'rşkila.tı, Diinya Ban
kası v.s. gH)i tr!3ekkülleı·in clönyıının kalkmma
st yoluwlaki paha hiçilnırz .vaı·dıınlarını Y('lli 
clrn zikı·rtmrk fm:ııli olnr. 

ffasHatC'ıı, bit· gün eih:ınşüınul hiı· nıahi.wt 

iktisaıhrdeeok bil' ıııefld'ıı-rııin uğt·nna lırs:ıp~ız 

e:ı c:ıılışaıı lıüt ün !<adın vr eııkeklrre hnyı·anlı 

ğ· ttııızı ifnd<' rtııırl< borcun'ilızduı·. 

Bütiiıı hıııılaı·a rağmen, clii.ııymnız bugün lıu 

zttt•:ı k:ınışııın~ olmnktaıı pek uza1k hulnıı:nak

lad ı"· :)üphe, sinsi sinsi zihinl'eı·imize nüfuz rt
ıııişti.ı·. Bu kııdııı· ümit bağlamış olduğumuz şu 

flil'lrşmiş ::'lfillctler 'l'cşkilfttı. bir uzlaşma zemi 
ni tr~ldl eelereği yeı·de, en güriilti:ilü miicadr
lrlrn' sahn0 olaıı hiı· meydan halinC' gelmE>nıi'! 

nı idi ı· '? N edrn ~ 
Çünkü, l'aı'kıııa vaeınadan. ta teşekkülüıı

drn heı'İ, e~aslarmr gayrimiitccanis unsurlarclaıt 
ınüteşrl(kil temellere dayaımıştıı·. Cihan Haı•hi

niıı hüyük galiplerinin ittifakı ancak bir gös
trt·i~trn i1bııı·ctti. Aralıınııda 00k büyük lJiı• idP
oloji faı•kı ınevcuttu, hatta daJha da vah1mi. bi
t•ilet·iniıı w dii];erlel'iııin takihı>ttiklcı·i gayrleı· 

tıı ııı ıı ııı iyle ay n i cl i. 
!Tı't· ne kııdıır. si.vasi sahada, Birleşmiş Mil

lı>tirı· Teşkilatı tam muvaffak olmuş görilnmii
.vors;ı cl<t, daha g(lııi!3 bir karşıhklı anlayışa mii 
s:ıit lıir· zemin teş1dl rttiğj w mevcudiyetinin 
hn teşkilfttın l0mcl prensipleri sayesinele bir 
g·iiıı eilıanşüınul ve cheeli olacak hil' sulhün yr
g·fınr temin atı olduğu hususnıHla ınüttrfikaıı 

kaani bulundnğumuza eminim. 
Bizlcrclen, XLTT nci Pıırlfı.mcııtolaraı-ası Kon

frr:msı miinıısebetiyle. gN:cn Roııbah::ırcla, New-
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Y oı·k't81ki Birleşmiş Milletler Teşkili\:tının nazik 
clavetiıte iıcaıbet etmiş olanlar, ıaıdetıı bir b:eynel
milel payitruht olan ve sinesinde kaidelerin tat
bitltı hususun~a her hangi biı· milli müesseseele 
olcluğ1.mdan daha ~dk zorluk çokilmemesi icabe
den bu ınuazzaını binanın manzarasını iyice ha
tırlarlar. MuhtcHf din ve ırklar, mcfkfırc ve kana
atler oı·ada tath bir zerafetle g'r~ine durduğu 
hal<'!e, müessesenin işlemesi hi<; kimHeye gör·e 
mrmnuniye't verici değildir. 

Böyle olduğuna göre, Birleşmiş Millctleı· 

'l'rşklliatının ı: alışmala rı m da ha mües.<>ir kılacak 
c:arcleri araşttl'llmk her halde faideli olsa g-erek. 

Birleşmiş l\'Iillctler Te~·ldlatınn ait esas me
selc1cr etrafmda cereyan edecek bir milzakere
nin faide'si hususundaki kanaaltler biı,bir1ııe uy
mama1dadır. Biı•ka<: aıi]mdaşıımız bu mcvzuda 
bazı enclişelel' \.hıyımaıktadıl'lar. Birleşmiş Mil
lt"tl er 'l'eşkilatının işlemesinin nıiicsscriyetiyle 
alıUwlı olamk Parlamcntolararas1 bir konfr 
ı·ansta açılaea 'k ·müzıı1kercleı-in, <lünyanııı bn teş
kilata kaı·şı olan ithnarlım saı-sncak mahiycttC' 
oln~'ağı fikriııclcclirlcr. Diğer bazı arkadaşları
nıız iı;e biliı.'lds höyle bir müzakerenin a~ılına
sına tamamiylC' t:ıı·aftardırlar. Kanaatinıizec. 

hn g~bi blr fikir tC'a Hsi. hi0hir .suretle düny:mm 
hm;kniği imanı saı·smaksızııı, Birleşmiş -1\fillei
leı· 'I'eşldlatı.nın mdkanizmasmda mevcut bfı.zı 
z:ıyrf noktalaı·ı ayclınlatınış ve böylece bu zaaf
ı ımn b ertaraf eelilmesi yolunıda ıyard1m etmiş 
olacağı cihetle, ç:·ok faicleli olaıbilir. 1\Hispet bir 
tC'nkiclin ifadesine· en müsait mnhi:t şiip:hesiz ki. 
hu mcvzuda en ('Ski ve en salahiyetli beynel
nu}(') tcşkilnt olan Parl:lmPntıOlararası Birliği

dil-. 

l!)sasen diinyacla olduğu g~bi Birleşmiş :\Hl
lctler ~er~evesi içinde de hakrki ımüsavatın yer
leşmiş olmadığım ve ·birindP. varidolduğu kadar 
ötekinde de bilhassa kuvvetler muvazcn 3Sİnc 
<~hemımiyet veı•ildiğini itiraf etmek zannederseım 
yel'inele olur. En bariz haksızlık, şiiphesiz Id, 
(1üvenlik KonsC'yi Daimi azalarına tanıhmş olan 
salahivetlerle Vcto haıkkıdıı-. !Bilhassa ıbn haik
kın kÖtü istimali, bir~ok zatmanlm· dünyanın 
<'osaretini nerMr iRe tamıımiylı> kıı'l11ış oldnğn 

malumdur. 
Bununla beı·a,ber, bugünkii şartlar al tın da 

bu iki müessesenin işlemesini kati suret·te de
ğiştirmenin imkansız olduğu mUJh&kkaktır. Ol
sa olsa, zamanla ve miisatt şaMlarm baskısı 

altında bu işlcm<'cleki şiddPti bPıia ı· a f Pt m ri, 
nıiimkiin olabilir. 

Bu müsait şeyaHi yaratmak vazifesi ise, hiü 
milletiere tel'ettüıbecler. Bu milletler. ancak ha
k~ki bir birliğin. tecavüzkar ümitleri yı'kabilC'

ceğinin ve ·devaıınh bir snlhiin yalmz ve yalmz 
hür· ve daim~ barışın lüzumuna kanaat getirıniij 
milletierin a henkli teııaniidii sayesinde elde edi
lt:'hileceğinin faııkına varmalıdırlar. 

Hiı·Jeşmiş Milletler Teşkilatı, ıbn yolda, Ce
ıniyeti .Akvaına nazaran muazzam tera[ddler 
kaydetnıi.ştir. htifakla ve bir nefesle iyi niyet 
li milletler, sırasında sulh yolunda müşterek 

bir gayretin müınıkün olabileceğini i paıt rtıne

si ni hilmişlerclir. 

Aziz aı·kac1aşla.rım, Birleşmiş Milletler Teş

kilfıtı vazif(']erini, prensip]'erinin hedef tuttuğu 
cihanşümml hiiviyeti iktisabeclebilcliği gündüı· 

ki , ancak ira L'tnıiş 0lacaktır. Bu mi:iessesenin, 
f;Hıniıııi lıiı· sn1lı :ırz ıı~nnu besleelikleri anlaşıl 

ıııış ol:nı hi'ıtiin ııımrtlPı·i hiı' ııra~·a topl:ını:ısı 

rlzrnıdiı·. 

Elbette ki hu gibi bir hadefe, iı:inde huluıı 

duğnmuz şartlar dahilinde bir i'ki günde \'arıl 

maz. Uzun \'C devamlı gayrl'tler sarf etmek 
icabedecek; bilhassa icra eeleceği baskı ile, arn
dığmuz şaıdarı en müsait şekilde yara.tabil~ 

cek oJan efldirı unıumiy<'yi. b<"Sleyip daima ny;ı 

mk tutmak liizımdıı·. 

Şiiphesiz ki milletlerini n ıneuı lel<s>tlcl'iııiıı 

<'fkan umumiyelerini hakiki şeıkildc teoınsil eden 
Paı-lfı ınentolaı-arası Birliği azaları mn vasıtasiy

leclir ki, milletler en sıhhi surette tenvir edile
hilerC'kleı'(lir. Birliğiınİzin ı:alışmaları daima 
devaıınh teraıkkiyi hedef tutmuştur ve en cüret 
kar göı'Ünen ta~avvmlar lm Birliğin sinesinde 
~eldl nlımıştır. 

Bu sefer Lle, bu ki.irıc;üd('n beyan edilecek 
fikirleı·in henkes i~in hayati ehc'm'ıniyeti haiz 
olan Bidrşmiş Milletleı- meı;ıelesini de faydalı 
bir ŞC'kilde tenvir edererine katiyetle eminim. 

·Elazığ· Mebusu Şevki Yazman'ın konuşması 

)lnhterem Başkan, bayanlaı· ve baylar. 
Tn•hdidi Teslihat Komisyonunun Umumi HP

yetr takdim ettiği raportl şükranla karşılama
manın 1nı'kanı yoktur. Keııclileıine Tiiı1k Dele
gasyonn adına teşeiooir etmeyi lüzwrıılu bir 
vazife bilirim. 
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Bidiğimizin sulh hususundaki emelleri n 
bunlara varımak için silahların azaltılması ba
bında devamlı ınesaisi cümlenin malilmudur. 
Keza atom silf~hlarının medeniyetimiz için telj
•kil ettiği büyük tehlikeyi de kimse inkar etıne
ıne•ktedir. 

Milletierin bugün her zamandan ziyade sulh 
istediklerini -de gözden uzak tutamayız. 

Buna ra~nen milletierin her zam~ndan ziya
de emniyetsizlik ve korku içinde ya.şadıldarı, 
üçüncü bir düı:ıya harbinin her zaman patlak 
verınesi endişesiyle muztariholdukları da bir 
ha:kikattır. Büyük su1h arzusuna rağmen lm 
koııku ve huzursuzluğun sebebi ve ortadan kal
dırılması çaresi nedir? Mesele buradnrhr. 

Komisyonun kendi raponmda da bf'lirtildi
ği üzere bizzat silahları azaltma, Birlef:'miş Mil
letler çerçevesi içinde tam hir emniye1 ve kon
trol sistemini yaratılmakla başlar ve aneaik bu
nunla kaimdiı·. Mill~tlerin birbirine karşı MD.ni
yet hissetmeleri ve buna milmeniden bir kon 
trol siı:.1rmini kurmalarıdır ki. Rilnhlarda ted 
rici bir azalt.mayı mümkün kılacaktır. Halbuki 
bazı müstemle·kı>ci memlokctlı>rin k'l'ndi politika 
geleneiderinin bir devamı olarak diğer bazı 

mı'ınleketleri hükümleri altındıı tutınaları vr 
öteyandan ii.mitlerini dünya ihti1aline h<ağlamış 

komünist ıncınlı>ketlerin bu istikametteıki faali
yetleri Birleşınif? ~!illeti er ·içinde böyle bir hu
zur ve emniyetin te-essüsiine hiç fle müsait p;ö 
rii.nnıemektedir. 

Bizim .fikrinıizee ıııi.isteınlckeci ınrnı leketlcr 
hükümıleri altında tuttuklan bu diyarıarı artık 
bugünkü medeniyet seviyesine yi.iksel1Jıw; lel'i 

için teşr~ki mesai yapan biı·eı· devlet olarak te
lfikki etmeli ve gayl'e-tleıini bu istikıımette tek-

;ıif eyleıııelidirler. Eski bazı ın[ist'eınldkelcrd.e 

güzel. misallerini gördüğümüz üzere buralardıı
ki hayat seviyesini yiikscltmeye gayret eyleme
lidiriC>ı'. ( Filipinler'de olduğu gibi) . 

Seı·bcst ve demokı·atik ı·ejiınc rSahibolmıyan 

memleketler ise halklarının kendi reyleriyle hü
kümetlerini seçmeleri ve takibedece'kleri poli
Hkayı tayin etmc1edne artık müsaade etmeli
dirler. Bütün dünyada emniyet ve huzur anca'k 
bu iptidai şartların meydana getirilmesinden 
sonra başlıyalıilir ve silahları azaltmak da on
dan sonra günün meselesi halini alabilir. On
dan sonra milletler taım ve kfrınil bir kontrola 
kapılaı·ını açabilirler. Ve yine ondan soııradır 
ki, komşusunun kendisine hücum etmiyeceğine 
lmanı olan milletler atom enerjisini medeniye
tlımizin tabıibi için değil ınilleıtlerin refah sevi
yelerini yükseltmek için kuUanabilirler. Bizim 
yaratmak istediğimiz de bu huzur ve emniyet 

• 
olmalıdır. Çok uzaklardan gelmiş delege arka-
claşlarımın bu ruhu memleketlerine götümncle
rini temenni 'ederim. Ve hu emniyetle hepinizi 
selamlarım. 

Re is Oihat Bahan İzmit· 
tokinci Heis Halftık Şa.man Bı,ırsa 

Umumi Katip ~u ri ye Pııı ar İzmir 
i\t u haRf' he ci Ahnııet Tokuş Antalya 
Aza Kasım Küfrevi Ağrı 

» \f. Şevki Yazman Elazığ 

» r'f'V'{lrt Ran Gazian te b 
» Tahsin lnanc:: Giresun 

Halil İmrc Sivas 
Hulfısi Köymen Bursa 
H. Ragıp Atademir Konya 
Harndi Bozbağ Giresun 

E - 44 ncü Parlamentolararası Konferansı hakkında 

HA POR 
Helsinki Parlamentolararası Konferansı 

(25 . 31 Ağustos 1955) 
Şimal memleketleriyle daima sıkı biı· mii

nasebet idamc eyleıniş bulunan Parlamentola
raMsı Birliği, teşekki:ilii tarihinden bu yana ilk 
defa olarak hemen hemen bütün azanın iştira
kiyle tam ve kfınıil bir top! antıyı Finlandiya'
da, Parlfmıentolararası Birliği ideallerin<' öte
den heri bağlı bir nıcmle'kette yapmıştır. 

Helsinki Konferansmda 39 milli gı:np tem
sil edilmiştiı·: Arnııvu1duk, Birle~ik Amerika, 

Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Sey
lan, Çekoslovakya, Danimarka, Finlfmdiya, 
J•'ransa, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, 
Haiti, Macaristan, Hindistan, İran, Irak, İrlan
da, !srail, 1talya, .Japonya, Iıübnan, Liberya, 
lı\lkseınlmrg, F'elcmenk. K or\' e<:, lillipinler, Po
lonya, Romanya, Sudan, !svC>ç, tsviı:re, Suriye, 
Siyam Tiirkiye, Rusyn , Yugoslavya. 'roplanh
da 356 delege mcvcu'ttu. Arjantin, Biı·manya, 
İzlanda, Endonezya , :\fonako, Pakistan grupla
ı·ı gelemediklrrinafn dolfıyı özür dileınişlerdir. 
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.. içıl1§ Tö1·eni 

.f-± ncü lwııferans 25 Ağus'tosta, Lordlar 
Kaınarası Azası ve Parlamentolararası Konsey 
Reisi Viskoııt Stansgat<> tarafından aç:ılmıştır. 

.Allnşlar arasıncla salona dwhil olan Fin Reisi
cumhnru Son Ekselfms J. K. Paasikivi kısa bir hi· 
tabecle bulundular. Bu bitalbelerinde Finlandi
ya'nın tari'hi tekamülüne işaretten sonı•a Kon
feııans gündeminde mevcut Sulh İ<.'inde Bem
berce İdamei 1\fevcudiyet ıneselesi;in eılıemıni
ycti üzerinde bHhassa. durdu.lar ve sözlerine 
Helsin'ki 'nin politik ikliminin Koııferansm ınu
vaffaqdyeti iGin 'kendilerine pek müsait görün
düğünü beyan ile son verdiler. 

Birleşmiş ::\filletler adına Bay Prlt, Uınn
mi KMip Bay Dag Hamıuars'kjöld'ın iyi temeıı
nileriııi Heyeti U muıniyeye i'blağ etti. Bundan 
sonra Lort Stansgate Finlandiya 'ya muvasala
tını mütaakıp i\ııi olarak vefat eden Romanya 
Delrgasyonu Azmn ve Romanya Parlamentosu 
Haı·iciye Komisyonu Reisi Bay Lotar Rada
ceann 'un hatırasım taziz iı;:·in hazırunu vaikfeye 

davet etti. 
A<:ıhş nntukJal'ında Lort Rtansgatc, Birliği 

ımııhtf'lif memleketlerden insanlarm iştiya:lda
rını serbest~<' ifade edehileceklC'ri bir merkez 
olarak tavsif etti. Bundan sonra Konferans 
Başkanlığı se<:i.mi yapıldı ve Başkanlığa Parla
mentolaraı·ası Fin Grupuna yıllarca rcisliik 
yapmış bulunan Bay Lennart Hel,ias seçildi. 
Kendileri Koı1ferans azasına şahsına itimatin
rmdan dolayı teşekkür ile bu itimada layık 
olınıya çalışara!ldarıın 1beyan 1bnyurdular. Ve 
sözlerine Konfcransın müsait 1bir a'tmosfH için
dr açıluığından nıütmain bulunduklarını ilave 

eyleoller. 

J{onf'erans O:iindemi 

O.ündem(lr aşağıdaki ınevat yeı· almış bulu

ııuyoı·du : 
1. Konferanı:ı Başkanı ve Başkanlık Divanı 

seçimi. 
2. Umumi müzakere. 
3. ::\filletlcr aı·asınoa Sulh içinclC' heı·abcı·re 

idamei nıevcııdiyet) in şartları: 
a) «Sulh içinde 'be ra bel'<'e idam ei me\'I'U

cliyct» in hn'lmld V<' ahlaki prensipleri. 
h) Beynelmil el emniyet V<' siliihsızlannıa. 

e) 1ktisacli Rahada beynclmilrl ınübadC'lr-

nin in kişafı. 

d ı Kültürel mübadelt' \ ' e beynelınilel lılıeıı

gi tesis ve anlayışı terrmi)"e vasıtası olarak 
feı:<tlerin 1bir memleketten diğerine serbestçe 
seyahati. 

4. Parlamentolararası Dirliğin takviyesi . 
5. İnsan kuvvetinin tarzı tevezzüüne ve 

işsizlikle mücadeleye izafetle mulhacirin ve 
hicret politikası. 

6. 'l'eşrii meclislerde riyasetin salahiyet
leri. 

7. Üniversite diplomalarının muaclelcti. 
8. Dirlik Statüsünün 3, 10 ve 17 nci mad

clelel'iniıı. tadili. 
9. İcra komitesine yeni aza SC'Giıni. 

10. H - 45 nci konferans devresi i<:in Pnr
la•nıentolar Birliği Konseyi azasının heyeti umu
nıiycnin ıttılaıııa arzı. 

r mıoni JL itzakac 

· Clündemin lıirind maddesinde yer alan se
çim yapıldıktan sonra gündemin ikinci madde
sine geçilmiş V<' umumi 1kil.tibin raporu üzerin
de müzakere a<:ılmıştır. Bu rapor, bilindiği gi
bi, düııyamıı bir yıllık politill{ hareketlerini 
telhis eden bir nJiahiyet taşır. Konuşmalar sıra
sında kn•k :Jmdaı hatip muayycn noktalar üze
rind€ nıi.U{eı·ı·ereıı durmuşlardır ki. bunların 

başlıcaları şunlardn: Gelişmemiş ıııeınleketler 

emrine ehil teknik personelin verilmesi V<' hn 
menıleketlerc ınali yardımda .bulunulması; suJ. 
hüıı tecezzi kabul etmez bir kül olduğu; atom 

rncl'jisinin sulhen maksatlar için kullanılması; 
ki\çiik devletlerin istiklftllerine ve haklkı hü
kiimranilerinC' riayet olunması. 

Mi.i.zakercler sırasıuda <:atışuıalar ve müna
kaşalar da eksik d('ğildi. Bu çatışmalar bilhas
sa İrlanda ilt' İngiltere. istikHilleı-ini yeni ira
zanıınş Afrika \'€ Asya milletleriyle hala de
ııiza')ıl'l memlekrtleı·cle yfi.si araziyi kontrolleri 
altında bulunduran Avrupa devletleri ve Aı·ap 
nwnıleketlC'ı·iyle İsmi! arasında olmuştur. 

Büıüıı lıatiplrı·in heyanlarını burada tel
hisc imkiın yoktur. Ancak 'bazı hatiplerin irad
<'ylrrllkleri nu1ukları telhisan kaydetmekte fai
(lc ıneınnldür. Umumi müza krrcyi açmış hıılu

nan Rudan dC'legesi Bay M:ııhgouh kin Ye ada
vPttcn ıııual'l'a hit· kurtuluş ınücahedesinin lü
r.i.ımu üze-ri nd<' durdu. Dr. Pünt er (Almanya) 
.Almanya 'mn birleşmesini miidafaa etti. Bay 
Rtruye (Belı;ika) ta h di di teslillıatın lüzumun-



dan lıehseylecli. l'ilıacl Baban ('L'üı·kiy(•) sulhiiıı 
g'ayl'ikn hi li ti'cezzi biı· kül ti'~kil ey1ediğini ve 
(lf'vaınh hiı· sulhüıı başlıca şartlarmdan ~birinin 

di> ınilletli't' arasındaki iktisadi seviye farkla
ı•ııu bcı·taraf eylemek olduğunu söyledi. Bay 
.\lonnervilli' (Fransa) idari' ettiği denizaşıı · ı 

memleketlerde Praıısa 'nın başarılan nın he ı· 
,·ec:hile Parlihuentolararası Biı·liğ·in liınanit<'t' 

idi'allerine tevafuk eylediğine işaret r .tti. Bal 
Jfolamurc (~eylan) fakrüsefalete karşı hir 
kampanya açılması tavsiyesinde bulundu. Bay 
mikhailo'' (llusya) Şarkla Garp arasmda kül
tiiı·ı>L ve ticaı'İ münası>brtkrin grliştirilırıesi lii
·znınnnfla ısrar etti. 

Oiindemiıı Diğer .lfadrleleri 

l 'nıunıi ıııüzakeı·eleri nıiltaakıp g-liııclenıiıı 

eliğer maddelerine geçildi. Görülen lii.zunı üze
l'ine 8 nci maddenin gündemdeiki diğer mad
deleı·c takelimen görüşülmesi karadaştmklı. 

Gii.nd<>miıı 8 nci maddesi BirJilk Statüsiiııüıı :ı. 

10 ,.e 17 ııri ınadclclcrinin tadilini ınuUızanınıııı 

idi. Bu rı~adde üzeı-inde ınüzakeı·e a<:ılclı ''<' ta
dil tc·Jdiflcl'i kabul olunılu. Aynı uınıa.ncla mu 
ııdrlel maddeler· Konseyce ınütt<>haz hiı· kaı·nı·cı 

t pyfiJ~an d rı· hal yiirü rlüğc girdi. . 
Bu aı·ada gündemin 7 nci maddesine!<' y0r 

H lan üniversite diplomalarının umadeleti hwnı 

suna gc~ildi. 'l'e1dif okunchı. ~öz alıın olmadı VC' 

tl'klif ittifakl;ı k:ıbnl i>dilrli. 

.Ili// etler . J rusmda Sulh I çinde Burıfı,- rr'l irtomri 

JJ evcııdiyetin Şrrrt7rırı 

Helııill'ki Konfel'ansının haşlıC'::ı konusu. 
'<~nlh İ<.;inı1t' berahcrr>r irl,amri ınC'Ycudiyct» nH'

-.;elesi idi. Gündcınirı 3 ncü maddesini teşkil 

Nlen bu husus clö1·t tali kısma ( ı . hukuki YP 

ahlfıki prensip1eı·. 2. emniyet ve sili1'hsızlan· 

ma, 3. iktis-adi sahada. lwynelmilel ınlibadelc

ııin inkişafı. 4. 1diltiirel ınli:badele ve eşfhasm 

o.;erbi'st~e :wycha1lcı'i) ayrılmak surctiylr elr 
al ındı. He ı· tfdi kı:;;ım i-çin 'komiı;;yonlarıııca lhi
ı·r>r teldil hazn·lanınış bulnnuyorclu. Bundan do-

,. la:rı her tali kısım üzcı·inclc ayı·ı ayrı ıniizakc

ı·e açıldı. 

Dirinci 1 ii li kıım111ı komisyon sözcüsii ll ay 

Henı·i ıtolin (Belçika) idi. Komisyon teklifini 
ki.irsiidi' teşrih ve müdafaa etti. Idk, Lii.bnıın 

\'C ~uriye delega1>yonları. ınii.ştrreken, teklifin 
i nci h0ncli ile 9 ncn henelinin 2 (a) fıkrasmın 

taclilini nnıtazaınıııııı hiı·pı· ta,kl'ir V(•l'(lilPı'. H( 'T' 

iki takrir de siizf'linün nıu1lınlrfrtine ı·ağweıı 
<'kseriyi'tle ·k~bul olnn<ln. 

!<:mniyet t'l' Silahs1zlannw meselesinin sözeli 
sli Bay f1C'O Hamon (l•'ransa) idi. l\Iiizakereleı· 

lıaı-aı·rtli oldu. Hi~biı· tadil ta1kl'iı'i veı·ilmcdi 
ğ·ind<.'ıı tcklif :;o .-\ğ·ııstns günü it.tifakln kaıbnl 

olundu. 

Iktisadi Sahada BPynelnıilel J!übadelenin İn 
kişafı mryzuunda müzakereyi komisyon sözeüsii 
Bay flaı't'y Hyncl (İngiltere) a~tı. Söz alan ha
tipl·erden c:oğn mübadele serlYestisine mani hu
susatın kaldırılması i~·in gııyret sarfının Parlfı 

ınentolararası Birliğin vazifesi bulunduğuna 

i~aret Pttileı·. Komisyon teklifiyle ilgili üç tadil 
takriri , ·erildi. Bunlıardan ikisi i'ld yeni hendin 
tekllfi> ilfıvcsini, üı,:lincüsü ise eski beşinci ,.r 
,\"l'ni altııwı beuclin tadilini nnıta7.ammm idi. 
ITer ü(: tnlcr·iı· de ekseriyctle kalbul olundu. 
lkııt ilfiv0si talclhinclr hnhıııan takı·il'lcrdcn hiı·i 
Bayan D<.'~Tond. Bayını Dc\·:ıucl. Bay Durand -
ıırYille H Hay ~linjoz ( F'ransız ) taı·afmclnıı. 

diğrı·i i~r Ba.v .\1 i rgh ani (~n cl mı) tarafından vr
rilnıişti. H ncı lwııclin tadili tr k! i Fini veı·rn Bay 
l>nı·aııd Hrville {JI'ı·ansa) idi . 

Bı·f'zi.va dcleg-a};y'oııu tamfınclan ,·rı·ilmi~ 

lıuluııan iki takf'irdrıı biri ıwlclolundu , cliğrı·i 

ni trklif SDhiplcl'i geri aldılar. 

f(ii.lliirrl Miil>ade.lr l'e Beynelmilcl . Lhen rti 

Ttsis 1'1' Anlayı.Jı 1'ennıiyc Vrısıtrıs1 Olarak F'e1'1 -
lcrin Bir 11 eınlcketten Diğerine Serbestçe Seya
hat.i meflelesinin sözr.ülüği.inü Entell~ktüel ~fü 

nıısehetlcı· Komis~·oını Başkanı Bal'on Nothoınb 
(Belc:ika) yaptı. Helsinld Konferansında Une>s
eo mii.şa1hidi Bayaıı t\fyrclal hn ıne'\·zuun ınü7.a

keresi vesilesiyle söz aldı "e (Tnesco'ııun Şaı·k 

\'(' Garp ınillctleı·i arasında kii.ltiiı·el İf:i birliğin(' 
atfettiği ehenınıiyeti ifade etti. 

Ba5· Ban fi ( İtalya) vermili olduğu tadil tek
I irini gr ri aldı n böylece komisyon tc~di fi :31 
.\ğ'ustos g-iinü ittifakla kahul olundu. 

f('l'a. f(oınit esinc Brş Jzanın 8e(inı1' 

SP<,:imde fakibolunacak usul meselesinin ınli 

za knesinden sonra. İngitiz clelegasyonu Başka
m C ol. Stoc1da l't - ~cott 'ın oylamanın Parlii
ıııentolaı·arası Birli~i Konseyinin tesbit ettiği 

esas dairesinele yapılmasını mutazamının tek
lifi. J60 şa karşı 298 rc·yle kabul ohındu. 



:ı~ Azanın talebi üzerine seı:inı g-izli oyla .va
pıl{lı. Bu sırada salonda 36 milletin cteleg-asyo
nu Yaı·clı ve: htmlar 44-6 reyi Ü'ınsil c:diyonhı. 

Hnna hinMn ımıtlak eksrı·i.YPtin 22-1 olduğıı nıı 

lnşı Jel ı. 

~e<:im neliee."i şöyle treelli l'tti : Bay ];. 
lfeljas (l<'inlfındiya) 407 ı·cy; G. Oollic<'i - Pi
snnelli (İtalya ) :.395; R. n. Senanayake (Sey
lan) 824-: X. :\likhailO\· ( Rus.nı ) :1Jô: t. .\ . 
~fıılla (hak ) 209. 

Bn heıı pnrH\ıııento ilzası uıhdel<'ı·iııı• \' rril<'ıı 

~ ·rııi Ya?.ifelc:riııi kaıbul eylediklerini beyan et 
til er vr bunun üzel'inr kendileri alkışlaı.' araımı 
Cin İ<'l'a K omitesi i\za'Sı olaı·a•k Heyrti 1' nnımi~· <' 
ııin ıttılaııın ın·?. olnıı<lulıu·. 

{( on(N'(IIISIH f(O])(( ll 1.~1 

Paı · l:l. ıııt • ııtnlanı nı sı Hi diğ· i Kons<' ,\-i Başkanı 
Lord Ntan;;ınıtı· hiı· clefn cblıa. drlrp;nsyoıılm·ııı 
F in l~ r isic· ıınılı n ı ·nn a . f•'in :\fcclis \' <' flü'ki i ııırtiıır 

~likl'anl :nıııı : ı n-: \ ' P -+-+ ıwii konfeı·an..,ııı Pidt' 

rtti~t 1 ıı ii..,prt IH'İİ<'elrı·ılrn dolayı ltıninan ını he
yan ryl r tli. Bay Ifelijaz nıüzakrrrlr1·iıı errryaıı 

tııı· xını ö\dii \'e n enrl Ki\tihr. onun ınrsai aı·lca 
dıışlarılı;ı, t rreiinıanlara. t'tnl'lbi nı:ıthuai ınü 

ııırH::ıill r ı ·iıır ve !•'in gazelr<'ilrrinr lrşekkür rttl. 
~özlel'inr Uelsinki KorıJeı·awnnııı Bil'liğiıı prrs
tijiniıı :ıl'tmııktn ııl<luğunıın biı · drlili 'hnlundu 
/.'bııın ifadr ilr son Ye]'(li Ye ;n Ağusto~ ıı;um 1 
ı:wrıl 1!1 snln1ındıı konfr1 ·aıı>~ı kapac1ığıııı it'ııdr 

rtti . • 

r . Milletler Arasında «Sulh İçinde Beraberce 
İdilmei Mevcudiyet» in Şartları 

(a) R eralıcrc f' fdamci Jl c ı•cudiyrlin ll likiiki l 'l' 

. l1ılaki Prf'ıısipll'ı ·i 

Birliğin doğuşuna ,.r kuı·uluşnııdaıı hu ymııı. 
oıınn mrsaisinr istikaınet vereıı sul1ha hizm<'i 
Yı' lwvnrlınilC'l işbirliği rsnslarını \' (' BirHk ~tıı
tiisiin.iiıı 1 nri ıııaıldesinc1r miinr1Nh: g·ayeleri, n· 
Ul.J-8 de Roımı'da XXXVLI nei Pııl'lılırnentolal ' <ı 
l'a :~ı Birliği Koııfrransmdn kabul ohmaıı n<'y 
nelmilcl .r\lıllık Preıısipl<~ı·i mrnıdclım , k<•za. 
Birl e~ıniş \lillrtl,•ı · Şartının 1 nei faslının 2 ıwi 
, e :ı ııeii hrııtleriylc i~bn trş ekh:iil için gH,n ' 

olaı·ak tesbit rdilıniş hulunan (a ) ıııüsaYi lıa~<
lnr \ ' <' srlf - dctrı'nıiııns?OH pıırıısipine istinıı -

elen millı•fl!'l' lwyninc.le dostxin(' nıüna . .,ehetl(·ri 

geli~tirınrk vP eihanşiinıul sullıün takYiYPSi 
i<:in diğrı· münasip tedbirleri almak; (b) iw:r
nrlnıilrl iktisadi, i.ı:timai, kültürel vahut ümn 
ııitrr mPı>rlrlı'rİll hallim1r n insaı~ lıaklal'iylt> 
ıı·k , einsiyet , dil "~' elin farkı gözetıne~csiziı1 

neY 'i lwşel'in as ll lıürı·iyetlerine dayeti t <':?Ci \ ' P 

t e ş vi kt r hrynrlmilcl i~bir1iğini temin P~ınC"k 

liizunnmn güz önünde bulunduı·an ve biigün 
mill rtleı · in idanwi hayat iı;in « ~nlllı i~inde beı-a 

berr r idaınci ıneYcucliyet» Yı>ya çarpışma şık 

lıırından birini tercih zanıreıtinde bnlun<hııldıı 

ı · ına, trrrihi lıalinrlr ikinci şıkkın, yani harbin. 
heı · iki tarafın cla. atomik silahlaı1a mali1dyeti 
(1olayısiyk i~tirn ·k eden nıemleketler1 harabi
~ <' götürec:ı>P;ine ve neticenin medeniyet \'e neY 'i. 
heşrı· i<~in ınühlil< olacağınn inaııa.ıı Xl;TY nri'ı 

Pn ı·l ıl>mı>ntola rarasıiBirliği. 

( l l !~konomik Ye sosyal sistemlel'i w iıı -

ki~n J' ın Prtehell'ri nt• olursa olsrın, büyük Y<'YH 

küc: ük. 1\ıın·rtli \' r~·a zayıf lıt' J' milletin Sl~llı 
i ~ inl!r idıı ııwi nıeYeucliyet hakkına sahııbeti lın 

s'ı smnııı lı iitiiıı ınill ctlcriıı aı·zulnrma \' ı' onla 
I 'ın S<' it' - d r ı rrminasyon hal]\lnı·ıııa te\·afu'k ey
lt' (Ji ğ i knııaatiııi tryideclrı·: 

( :2 ) !'inllı \'(' smuııı i(:inde milletl c ı·iıı ])1('\'

l'Ucliyt> tlcı · ini idamesi \ ' <' milh•tlcr aı·asında hi<: 
hir· trı·rddüde nınhal bırakmıyııcak şe'kilde Ha 

ıııiıni hiı · iş hiı·liğiniıı trclriern tesisi, hhkii 
ı Jll'tlHi ıı cleYlet l<'l' bu ku kn kaidelerine \'e hil 
hassn a.şnğ'ıda ta.dndolunan prcnsiplere bihıık 

kin ı ·iayetini znrm~ kılarağ-ı mülfuhazasını drr
mr.nın Pdrr : 

(a l .\liilld taınaıniyt>te . hir tecavüz veyn 
ıııüste-mlrkr tevsH ı;;uretiylc vücut 'bulmamış h<'ı · 

ın<' le ı, eti n rmııiyef \ ' !' nıüsa \'atma ınütr kabil{'ı ı 

l'ia.~ ·rt : 

(•h) l>iğ·eı · ıneınlrketlrriıı ıt: i15lrı·inr ıni.1da -
halrclrn tt>vakki: 

(e) Ademiteca\'Üz; 
, \ d ).. l~ınpry:n:ı lizmdeı_ı \ ' ! ' ı rklıı" nı·asıııclı ı 
1 :ı ı· k ıı:ozetnıektrn \·azgeı:me: 

( :~ ) Hiı·l<'ş ıniş ~fi.llrtlerin lrrnvüz ınefhu-

lııuıııı dahn luıt1 hiı· tnt'zd a taı·if ha•hındaki 

g·ayı·etlrriıw drvaııııııı trmPııni eykr: 

( .J- ) ~ni !ımı idamesiyle ilgili Dirle~ıniıı 

~liliPtleı· [aaliyrtlerine •hale] iı·as etıneksiziıı 

aralarında ihtilaf bulunan ve bu ilıtilfıfla.mı1 

hal i<:in bnkrınr veya adalete lıaşvnraınıyacak
ları ka.naatini hesliyen deYietlerin . ihtilafları -
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nı, hiç değilse, talhkikat 
yonları marifetiyle halle 
sini izhar eyler. 

ve uzla§tırnıa lk:omis
çalışmaları temenni-

(b) Halihazıt· Şartlar Muvacekesinde Kollektif 
Emniyet 

Atıonıik ve thermo - nucleaire silithların me
_deniyeti ve muhtenıe~en hayatı yokedecek lka
diriyetini ve bunun !bütün dünyada bir endişe 
uyandıruıi];ını. silahlanınanın heynelmilel tesa
nüdü ve billhassa gelişmemiş memlelketlere yar
dıını ne derece haleldar kıldığını, silahsızlan

ma va'disinde'ki teraikikinin bütün miUetlerin 
emniyetlerini sağlama mevzuundan tefrik edi
lemiyeceğini mülahaaz ve mütaHia eyliyen 
XIılV ncü Parlamentolararası Konferansı, 

Hükümetlerini ( 1) askıdaliri meselelerini 
sulhen halletmek gayesiyle müzaıkereye giriş

ıncye, (2) bütün ınemleketlere açık kollektif 
lbir emniyet sisteminin yaratılmasına gayret 
sarfı suretiyle Birleşmiş Milletler Şartında 

münderiç prensipleri nıevkii tatbika vaz'eyle
miye teşv~k etmeleri babında 'bütün dünya Par
lamenıtolaı·ına müracaat eder; 

Haziran 1954 tarihli Fransız - Ingiliz silah
sızlanma teklifinin Birleşmiş Mmetler Genel 
Assamlblesince bir esas olaralk ittifa'kla kalbu
lünden, ve Birleşmiş Milletlerin, aynı zaımancla 

atom en:erjisinin sullhçu gayretlerde 'kullanıl
ması için lbeynelmilel işbirliğini talkviye ""e teş 

ilit liizumunda mutnbakate varmış bulunmasın 

cl:ın il olayı memnuniyetini ifade cd cı·; 

Atoınik ve müteamil silahlarm bcynelınilel 
bir kontrol e tabi tu'tulın:ısı lüzuınuncla ı ı;; ı·aı· 

eder, ve bu kcıntı·olün ihda,sı keyfiyetiyle küt
le halind<' iınhayı nmrip ~il i\!hların ml"n'i lüzu
mu· ve milteamil silahların miivın~<'ncli 'bir şe

kilde tenkisi meselelerinin !birbirine bağlı hn
:-;uslar olduğuna nazurı dikkati celbeylel': 

Ve böyle bir kontrolün faaliyete ge<?ıne~>in 
dcn dıoğal'ak emniyet hissine de ayrıca işar<'t 

<'ner: 
Biı· silahsızlanma anlaşmasına varlla'bilmesi 

i<:in bütün tecl ıbil'lerin iıttilhazım ısrarla talehey
lcı·: 

\ -e silfıluuzlamna meselelerini ve silfıhsızlan

ma 111 iizalkeratmın seyrini ın iinasip 1kana1larla 
takibetıncleı·ini ve efkaı'l umumiyeyi bu mesaii
den daima haberdar eyleınel("rini bütün parla
nıcntolara tavsiye eder. 

, 

(c) İktisadi Sahaeta Beynetmilet Mübadelenin 
lnki§a[1 

Bütiin dünya milletleri arasında «Su}h için 
de beraberce idame~ mevcudiyet» hı tesisine 
lhadim faktörlerin en mühimlerinden birinin 
ekonomik iş !birliğini geliştirmek olduğunu 

takdir eden, ve prensip olarak urmuınıiyetle ka
bul edilen lbu iş birliğinin ta1Jbikı gü~ bir 'key
fiyet olduğunu ve ıbazı taıhdidi ·hü'kümlerle de 
engellemeMe bulunduğunu gözden uzak ıtut

ınayan XLIV ncü Parl~mentolararası Konfe
ransı, 

Da:ha müessir beynelmilel i:ktisadi Ye mali. 
bir iş birliğinin viienelüne imkan f balışi maksa
diyle sürati ınümküne ile dhan şünıul heynel
ınilel bir konferansın organize edilmesi lüzu
muna bütiin parlament·oların na~al'l dikkatleri
ni cr rbeder, ve 'bu konf!eransın dcrhal tatbik 
mevkiine vaz 'olunmal<: kaydiyle aşağıclaqd hu
:-;usatta mutabakata varmasını taldbeyler: 

(1 ) Me'ınleketler arasında yer~ir. ekonomik 
tahelidata yer verilmemesi ; 

(2) Munzaırn ticaı·i aılla~malaı· a'kcli ; 
(3) 1,-'uaı·lar gibi beynelmilı>l tirari gayı·et 

leri teşvi'k; 

( 4) lşc:ilerin terfi hi tedlbil'leri üolayı~iyll' 
hiçhir memleketin diğerine /kıyasla g-ayl'imilsait 
bir nıcvkir düşnımnesi için memleketler /bey
ninde içtimai külfetleri (Ya11i işçiJel'in her tiiı·

lü sigorta ve tazıninat maısraflarını) ınüsavi 

kılınayı temin balbında g-ayret sarfı ; 
(5) 'I'cdiyc mu · azr.ıı esi a~ıklarıııı her1:nrnf 

elınck ic:iıı tedbir ittihazı: 
( G) Beynrlınilel tiraı1 ıınukavelelcı•e t aal

lılkl ıı ha·kcm usuliln tin Ueynelınile l 1'icarı>t Oda
sınca kabul ohmnınsını temin zıımnnula ınes-ai 
sarfı; 

(7 ) İktisadi ve t~eknik 'bilgi ve personel 
nı iibadelcsi ; 

(8) ~el'l1ıayr halkınıınclan zayıf memlekct 
lrl'l' sermnyr ba1lnımndnn zengin m~ınleketl<' r
den sennayenin a'],a1bilmesini kolayla.~tıraenk 
t cd birl e ı-i ıı cl,' rpiqi. 

(d .1 f{iiltiinl M1ıbadcle ı·(' Beynclrnifc7. 1lhengi 
'!'esis ve . .ı nlayışı Tcnmiyc ır asılası Olarak Fert

i e1'in Bir ;If e ml eketten Diğerine H crbcstc:f' 
S eyahali 

:\Hıni itınilled hertaraf etmek suretiyle mil
letler arasında ahenktar ve şfrınil Jbir mcvcudi-
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yeti mlişteı'ekeııin i<lamcsini nıii.es.<;es göl'llıcniıı, 

ve beynelnıilel iş 'bi rliğini dııUı a ileriye götür
mek maksadiyle azalığ·a kabulleri için müra
ı·aat dnıiş bulunan ınemlc!ketlerin Unesco'ya 
ka\bul Nlildiklel'ine şalıiclolmaııuı şayam arzu 
bulunduğunu ııazaı·ı ınü1 alaaya alan XLIY ncü 
Par] ftınentola mı'ası Konferansı, 

Parlaıııırntoları Unesco'ııun bu Yaclide müt
tehaz kararını, \ ' C onun fikirterin ve bilginin, 
terıbiyrvi, ilmi V<' kültürel materyalierin bir 
meın lıckettcn diğerine \kolaylıkla intİ'kali \'e eş
hasm bir ıııeıuleketteıı tliğeııiıır seııbest«e seya
hati ile ilgili taYsiyclerini <SÜrati münıiJdine He 
tasvip V<' ta selilm daıvet eder; 

\r r hfı zı nıemleketleı· arasmda vizeyi J·aldı

ı·<m nnlaşınalal'ııı akdedilııniş 1bulunnıasının te,-
liclettiği müspet ııeıticelel"i göz önünde ~ıulnn
clurarırk <'ş'hasın ve bHhassa. talebe ve gen~lerjn 
bir mP"mleketten dii?;<'rine seribest<:e gide1hilnıe-

1Prinin g-iiınrük formalitrlerini, döviz Vt' \rİZ<' 
tahclitleı·ini kaldmııak ~iıJ:ı.i teclhirleele trshilhıi 

tavsi~"<' <'ıl<'ı'. 

II _ Parlamentolararası Birliğin Takviyesi 

Bir li C.iıı gayesinin heynelmi1el ~"ulh Ye iş 
• >:> 

bil'liğini geliştirmek olduğunu göz ö ıüincle bu-
lunduran V'e cihan şümul hir anlayu~ ve iş bir
liğinin en sağlam temelinin parlfuıuentolar hu
luııduğ·unun Pıırliinı<'ntolararao;;ı BirliiHııin 6ô 
yı llık tecrülbesiyle sabit olduğu kaııaa,tini taşı
yan w J 955 Şubat 'ında nolşcvıik Yü1kseik f:$i'ı ra
~ının parlamentolar aı·asında doğTnoan doğru
ya ·ıııiiııaselwtlel'in lmı·nlınıasına oair drklaras
yomın ınüs:ıit 1elaklki eden Ye yeni bir'ka~ milli 
~Tnpun Birliğe ka:tılınıs 1bnlunnıaısı~ı mrmmmi
yetle ıkarşılıyan XIJTV ncü Paı·lfıınen1olaı·arm:n 

K on frrans, · 
Kendi toriteleriııi tarsin Ye sülhn takviye 

ınaksadiylr derluü hareketr g·e<~nw]pı•i ic:in hii

ti1n parlaanentolara müracaat erler; 
Pal'lınanter müessrseler tesisini' w 11)\ı tiil'lii 

ıııüess(><;elrriıı inkişafa nıa:r.har lnlınınasını te
min i<:in p;ayı·etleri zrmıımda hütiiıı mi.llrtl~">ı·r 

hitahecler. 

III . !nsan Kuvvetinin Tarzı Tevezzüüne ve 
lşsizlikle Mücadeleye İzafetle Muhacirin ve 

Hicret Politikası 

:Jfuhacirin (Diı· ıncınlekete yerleşmek üzere 
ı:\'elenleı·ı. ınııqın<'<'l'<'t (Hil' nırnılrkeH hiı· ıli~·( 

ı·iııdr ycrk~ıııd~ üzere terk) w iskıiıı mesele
leri;; le hükti.nırtlerin \'C diğer be,rııelmilel w 
Pıilli teıjckkülleı·in ıııeşgnl 'huluııdnkları ınah'lnı 

u!ıP:ı.k la her:ı.beı· ııüıfnsu kesif ıııeınleketlerdcn 
ııüfusu kr~if olmıyan ıııcmlrlwtlcrc hü}ii'k sa
.vıda insan kiit l elrı·iniıı aktarılması esasl ı biı· 

progrııimı bağlandığı takcl'rdr, bn. g·elişnıİ!i 
ııı0ınleketlerin clahıı fıızl a · gelişmesine ,·e henüz 
g··• lişın :· ıniş ıııı•ıııleketJcı'İn aziııı nıcnaiJJiiniıı hı

kişaiınıı yol ac:ar vr d,iiııyıanın henüz tam nıii

ı ıasiyl<' gdişnıcnıiş insanıarına daha iyi biı- 1ı.ı

,\at ve da·hıı iyi İ<:tiınai imkı'inlııı· sağ'l;ır diişüıı · 

(·ı · .,itı<l" bnhınaıı. \"C bö,rlr bit' haı·eke'tiıı koor
donc bir vrtirc nlnıası lazımg-eldiğiıH' ve Inı işin 
lıiı· !('k }u•y<'ti ıııa'lısıısa uhdrsiııc tc•nJilıı•' 'c hn 
tek lwı))'(liıııısyon heyetinüı. iki tfıı'flı Y(•ya ı:ok 

t;ıratlı aıılar-:ınn.Jaı·a hald iı·ııs dıuc·1uıiziıı, lııı 

Y:iclidf' fanlivct sarf <'U!:'ll hükii.nlC'tlel'in n:va di-. ' . 
ğ·pı• t<'~ekkiili<'I'İıı gı•opl'tımhınııı teYhit w trıı-

f;ı '< a nıiirssiı· iınkilııa \'e vfısi salit'lıiyete s<ilıtıqı(• 

tiııin lüznmnııa '<' fş Bnlınıık :\Iııksadiy!l' W5ı· 
l~clrııl~·l'll' ilgili Bcyııelınilel lş Konfeı'ansıımı 
HH sn yılı t:ı ,·siycsi ınündf'ı1catına tebaan ayı·ı lı

lan ıneınlektteki seleksiyondan ·başlanıp gidi
len me m le ket te yerle. ilineeye kadar gerekli lJü-

• tü n hususatı deı·piş bıi1mıcla daha ileri ctüıUeı· 
itı·asının eheınıniyt>tine kaani bulunan XLIV ncü 
Parlı.lmentolararası Konferansı . 

lyi hir sele!kRiyon V<.' tnHıni1 t<.'rbiy<'nin te
minine nıeclaı• tedbirlel'in ittihazmı . kafi ve ınü
nasip nakil vasıtalarının emre amade bulundn
rnlınasmı. gereıkirse gittikleri ıııemleıkette mu
hacil'Jnı·in iş hnlmalarını Yr o memlekrtiıı hrr 

tiirlii i~tiınai nimetlerinden hiss-ement aile yn
vaları kurmalarmı zamin mali ve teknik yardı

ının temin 0dilınesi ni; buna ilaveten. alakah 
M\"lr'tleriıı hh•rd işlc!'iyle ilgili teşekküllerle 

iş hil'liği yapmasını ve işin ıı1i.itspet 'bir nrtiecyr 
bnğlanınasıııı trmiıı en mali yardımda. bulnnma
sım ve 'bilhassa mulhacir gönderen ve ınuhacir 
kabul 'rc1'en meınl eketleriıı Avrupa Devletlera
rası !\I uhacirin Komitesine aza olmalarını ta:v
siye eder ve 1949 da Beynelmilel tş Konferaıı
sının kabul etmiş bulunduğu t~ ! (:in H icrete 
mütcdair 97 nuıınaı·alı nm arldel ·kı:ıraı·m ı henüz 
tasdik etmemiş olan hü1d.~met l eı'İ iş h u kara t·ı 

tasdika dıavet eyler . 
l\Iülteeilcr meselelerinin henüz llıalledilnıe

ıniş olmasından endişe duyan XLIV ncü P ar
lamen to la rarai"ı Kon:f1erruısı •lm ibec~baht insan
la ı·nı ~·;ı 1ın lPn lm lnnrlnı1dn rı mcmılr.e1ktlen\r vey:ı 



- 932 -
müsait diğer bir menılekette yel'leştirilmesi 

i~.in üınaniter bir ıui.i.la'haza ile hükümetleri lnı 

-vadideki gayı'et vı' hi nıııı<>tlel'ine ıırıı ,·pı·nıı' me

_vr davı't edrr. 

IV - Teşrii Meclislerde Riyasetin Salahiyetleri 

Padaınentular<lıı 

paı·tilcrin haklarını 

Hüiclar partiı·d ih• cliğeı· 

ınuvazene halinele bıılnıı-

' lııı·ınanın zm·u ı·c1 i. ni, 11H·r gün al'tıaıı Ye r:Pşit

leşen parlamento işlerinin rasyonel lbiı· organi
zasymııı tfihi tutulınasım, ınccHs fa aliyrıtlcı·imlP 

lı :ıkcmli k n- oı·gaııizatöl'l ük ı·ollel'ini n .\ [eclis 
Hcisinı- teYeliini ın i.i.lfvhaza ryli''l'n XL T\' m ii 
Paı·lii ı ı ıeıı to la ı·n rmn K onfrra nsı. 

1. Reiı,ıiıı otoritesini ta'htı etııııiyde alıııak: 

2. Hı•is:iıı karadaı·11ııı ınüt;ıvaatı ve karaı·

larıııııı. billıass<ı l~Lüziik tcfsiri ilc ilgiJi olan 
IM·ıııııı. dcrhal ir· nı ıııt''' kiiııe \ ' H% 'ını c•nıniyet 

nltııHia bulundumtak: 

:3. .\! cclbte intizamı trsiH, ınüzakerelerin 

ıı illııtazaın Ye sel'i bir tm·zcla ceı·ryanını telnin 
lı:ıhıııd a Riyaı-.cte ,·ilsi sala 'lıiyct tııııımak: 

+. 1ı:tüzü'kten ıııüzakcı·cled H kmıu~ıııahı -
n selde.vp vğ'rııtnı;ı;-. :ı ıııiisaif ııH•nıddı r:ıkaı·- ' 
ııuık; 

lnısuslannda pııı·laıııeııtoların nazım di1kkatleı·i 

ııi c·clbcrlf· ı·. \'r paı'lftmcntolar :lzasuıııı rlenıok 

r·atiJ< ınücss r· sıı un ııt> gibi cvsaf il P ıınıttası f ol 
tııa]al'ını tfıyin YI' tcsbjt hwmunda aklı seliın 

lt'ı-ine ınilı ·ıH·aat <'dH w )[('('lis ı·<•islrı·iııiıı bi
t:ıı·afaıw taı·zı iclarrsiıw l'İayet sııı·ctiyk ınıı·l 

ı ııantrı· si-,tcıniıı iııkil)ııfını teHlıil <•.vlpıııelı·ı·iııi 

:"ı~.:ndmı talt>lwylr>l'. 

V - Üniversite Diplomalarının Muadeleti 

lll'lll ak.ackınik n hem de bil' nıesll'kiıı seı · 

l,estr:c h· rası ııokta i ııazadanndan ti\ li w ft li 
tahsil diplomalarıııın nınadeletiyle ilgili Non 
lıiı·kaı~ yıllık ıııesaiyi \'C 'hn nıcsaitlı• ıı eld~ rıli 

IPıı ıııüspd ııl'tir:eleri ~öz önüıHl<• lınlnııdu ı · ıııı 

XLIY nc·ii Pıu ·ltııııentolaı·anısı Koııfpraıı.-ıı. 

Bu ti.lı·lü lllP<;aiye ('\' VI'U'ı Pntt·llcktüPI lıüıı 

.velel'i biı•bil'leı·in€' 1heııziyen memleketleı·iıı ü·:-ı 

kil ('ylcdiği gompuıı krıırli fızmn ı:ır:ı:-;ııHla. \'(' 
kültüı·rl. <·nğı·n l'i \'t' tnı·ihi mcnşclrl'i hiı 1hid€'1'İ 

ııı· yakm toplulu~daı·ın rla yine ' krııdi :ıl'alaı·ııı 

•la rlt·Yımı ~'yleııırlı'ı·i tr-ın' ' tıtıhini i?Jhnı· <·d<'t' . 

VI- -Birlik Statüsünün 3, 10 ve 17 nci Madde
lerinde Yapılan Tadilat 

' 
: ~ neii nıaddedc yapılan tadil ile bit- milli 

gl'upun ' birliğe katıla'bilmesi için o grnpuıı tenı
sil eylediği mcmlekettc aı·an:acaıı, şm'tlı.ll'a nı

w h verilmiştir. 
10 ncu ııtaddeniıı tadili ile gruplann konfP

rausta sahibolaca~darı rey miktat'ları yl'ııid•·n 

t e.ı:ıhit \'e 'tanzim nlunnı u ş tu 1'. 

17 ııci maddenin tadili il!:' İenı Koınitmıi ftza 
sı :myıHı dolnıza <:ıkaı·ılınışhı·. 

Parlamentolararası Konseyinin 77 nci tçtimaı 

1\.oııseyin 1-f<:>ls)ııld'rleki ('alıijıııaları 

KoııHt'Y llelsinld 'dp konJ'<•ı•aıısüın P\'HI ,.<, 

konfeı·aıısuı cl evamı su·asmcla olma k ii ZP ı·r i 'ı<: 
<lefa topln.nclı. 

Konsey ilk toplanilsım 24 .Ağus:tosta yaptı. 

l\u ııtunııııdıı Konferaııs Baş'kanlığıııa f•'iıı 

<: ıııpu Reiı,;i ı~. Heljas'ın ıHunı~ef g·ösıtel'ilmesiıw 

k n ı' nı' verHcl i. t (•ra Koıııitcsiııin AYnavn Ll u k. 
Li'Jıpı·.vıı ,.r Rn~ya Milli gı·nplarıııııı koııfcraıısıı 

azn. olıııak i~in yaptıikiarı müı·a(•aııtlPriıı Ntatii
y<· teYafuk eylecliği kal'arına ıttıla kesbedildi 
\' (' Inı ii.r: ııwınle~{etin Bi ı·li~c ilti'hraldaı·ı ımH>i p 
n f.jı:tyaııı mc•ınnnniyct hulnndu. İspanyıı ~f<••· 
lisiıı(ll~ ie~kil ecHlıniş 1bulmıaıı .\lilll Onıpıııı 

l~üliğc iltiha·kındnn ve !cı·a Komitesinin i~lıu 
milli g'l'tı]Hın ıniiracaatıııın ::itatiiye tcYafııl;;: ry
IPıliği ınütalfiasnıc1a evvel1,e hulnnmul) ulılıı 

ğıııı1laıı KoııHt'Y ıiza"Nı halwl'ı1aı· edildi. H(·lHiıı
ki J\onfeı·ansında. maamafih, İc;pıın~rnl Unqııı 
ıııı t Pnısil eel <'n kimse yol{tu. 

Yine lm otununda sl11iiinüıı :3. 10 n• 17 ıH·i 

ıııa<ldelel'iniıı taclil tekliflet'iııiıı Ur;ırt•ti Fınnnıi 

.n•cle a.vn a;-.Tı ı·e,ve 1· az'ı ' 'e knhnll(• ı·i halindt• 
ıı ıııadtlrl nır\· adc1ııı dNhııl lathik ıııcYkiinı• hı 

ıııılınası kantl'laştıı ·ıldı. 

:!.7 .\ ğııstı)s akl)aıııı J<oııs<'y ikiııd ntunıııııııııı 

.nıptı. Bn otıınııııda Koııkr? Bııf;iluıııı ~:ıı·k'i: 

Alıııaıı.nı 'nın Birliğe İl)tirak talc' biııiıı 1r•r:ı 1\o
n ıifesiıır · P ~tııliiyr llyıııadığı kaı•annıı nıı · ılııııl) 

oldıı~ııııdnıı. l'l' rsascıı Şııı·ld - .\J nıaııyiı .\l<•eli 
:-ıiııin lııı tal<:>hiııi g1•riye alııı:ısı doJayrsiylc ıııt• 

NPiı>ııiıı nktii:ıli!<>siıri kııylw,vlf'nıi~ lıulnıırluğuıı 

d:ııı . Yf' )!illi ('in ''<' Konıüııi~t <.'in ınee li slel'i 

ııiıı i!tilııık b!Pplniniıı t<>tkikıııiıı 1•l<kki ıııııl1ı -
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ımıtın ldfayetsizliği ınucip sebebiyle tera Ko
mitesiııcc tillik ulunduğundan Konseyi ha'bee
ılar eyledi. 

30 Ağustos Salı günLi. Kouı:ıey 3 ncü otuı·u 

ımınıı yaptı. Dn oturumda ~iyaıu Parlil:mcnto
sunun Roma 'daki içtiınada. 'lmbul edilmiş bulu
ııan dav etine tevfikan XLV nci Parlamontola
ı ·ll ı'ası Konfe eansınnı J 5 Ka sıııı 19'516 da ·.Baıı g

kok'da a.çılııın sı ~uı. rarla~tınldı. 1era K omitesin
de aç ı k bulunan b eş azalık il:in b eş namzet tes
bit olumlu ve ·Jm !b rş ıımnzedin e ı'tı • si günü 
Heye ti Uınuıııiynnin i ı ı ltitha:Imı a suıııılnı a sııııı 

k arar verildi. 

İngiliz a rnpuııun J 937 Koıı fc ı·aıuııııııı Loml 
n t'dH a letli talep vıe daveti. nıütaa'kıp Konsey
eP bir <!'efa daha gözden gc <:irilnıek şa r tiyle. 
kabul edildi. D una ilaveten, 1957 Konferansı 
nın veya daha soıwa'ki lbir konfcransm Vm·şo

va'cla, 1958 Konferansının R.io tle .Jaıı cit· o'dıı 

.nıpılıınas ı davetleri ııo-t ecli1lli. 

Konseyin 1955 - 1956 Devresi Azası 

TI P is 

Loı · tlar L"aınara,.;ı azwsı t~onl S 'l'~S< ~ATK 
Riymwt -;i.iı·" ~ıi : Hl55 - Hl57. 

Arnavutluk 

A ı ııeri'kıı 

Arjantin 
A vustur~r:ı 

Belçika 
R I 'E'Zily::ı 

Bulgaristan 

Hi ı · ın anya 

~ey lan 

1 )aniına rk a 

l•'i ıı 1 i\ ndi;v H 

.bal ar 

Be1lıar SHlYLLA. :-;aıni JJA -
HOLJA. 
Daniel A. RE:>e(l. Har·old n. 
COOLEY 
13ilclirilmemiştir . 

Bartill'old STÜRGKH. l~mst 
KOREJ<"' 

Ro'bcı't GILLON, Paul S'rRCYl~ 
Kerginalclo f!AVAlPAN 'ri. 
[;uiz VIANNA 
P entcho KOS'rl URKOV. .\l. 
\TEI'l'ClillV 

Hoh KI-ITK • rauıı g. 1· lJl a 
AUNG 
!<'. n . vV1- KAIL\XLA.\i.ı-\ Y .\KK 
R. G. ~ENA).TAY.AKE 
.fal'Omir HEHAK. .Jııı·o:·daY 

KR.OF'l'A 
Alsing AND'EHSEK Olc Bj on ı 

KRAFT 
Leıınart HB L.J A ~ . ( hıntuıı· 
lfENRlKA~ON 

Fransa 

Alınanya 

!n g·ilt c ı· e 

Haiti 
Macaristan 
İzlfmda 
Hiıırlifıtmı 

l~ııdoıı eıya 

tran 
fı·a1k 

' t I'laııcııı 

lsl'ail · 
lta J~ra 

.J apa ıı ~·u 

f_; \ibnan 

[_;i•be l'.l'a 

J! o ııako 

Pakistan 
F'ilipinler 

({ () nıaııya 

İspall)' H 
~lHlaıı 

ls Ye(: 

Jiarius :ı\IOUTET . Paul BAS
TID 
Herınaım PÜNDER. Caı·lu 
::lCHMID 
:\f. STObDART - ~COT'l' , 
Ha.ny HY~D 
.Te aıı ZWHDI~. Dimitri BA
RAOOS 
Eıııile St. J.ÔT, Lue F. JEA); 
~andor RONAL. Gyöı1gy ~O:\ 

Bil dirilmemiştir. 
Aihnıet Sait KHA l\, .X. KJ•}k
HAVAIENGAR 
Bildi. rilmemişH ı- . 

:\1. SAED, A. MADJD 
İzzettin MULLA. ~I o h anı med 
AT.J - IlARDAN 

Sean DEMAS~. PATR1CK .J. 
LINDSAY 
.J acdb S. SI-IAPİRU 

Giuseppe CODACCI - PI~A

~ELLİ, Enr'ico CAUBON1 

Y. MORT, T. YAOITA 
Ha1:ıih .A:bi - UHAHLA. I<~ıııil e 

BUS'l'ANI 

Pranıiı:. E. TOLBER'l' . Lawrr ıı 

ce E. M!TCHELL 
~~m1lc REU'rBR. " Pi e ıTe GRE . 
GOTRE 
Augnst "MEDECIX. Eınil r f'rA 
ZTEiıT.JO 

1•'. C. i\I. Wf.JP}'gL~ . . ) . 1:-\'T 
VELD 
To'inn l\lOE, H<'ı·nıanıı ~~ri'l''l' 

1 N"ftEBRF:'I'SEl\ 

13ildirilnıenıişti ı ·. 

Ap'Olinari.s R. APACI.BLg, :-;c

ı·afm li'. SALVADOH 
Kostaııty LUBUENSKT. :;;t p: 

fan ZOLKIEWSKI 
Avı·111m BUNACIU, P . ('O~

'l'ANTJNESCU - lA~l 

Bildiril meınişti ı· . 

:\[u<t>arak ZARROUG. :\lohanı 

ıned Ahmed MAHGOUB 

Ric;kard SANDLER. El'ik HAH
HERG 
IDrınst BOERLJ.).', Ayıııoıı df' 
~EN.ARrLEN~ 
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. Buı·iye 

Siyam 

Türkiye 
Rusyfl. 

Yugoşılavya 

Ri:zikalla, ANTAKI, Rescallah 
SALEM 
Phra Rajad'harm NIDES, Prn
pat WATTANASAN 
Cihad BABAN, HalUk ŞAMAN 
Nikolai A. MIKHAILOV, Jus
tas I. P ALETSKIS 
Vladimir SIMITCH. Max Sııu
clcrl 

İcra Komitesinin 100 ncü İçtimaı 

1\ om i le i'tzasmdaıı üçünün, H, Abi - Chaıhla 
(Lübnan), C. 13a•ban (Türkiye) ve E. Ilagberg 
(İsvec.;), ınüJdctlcri 1955 1\ğustosnnda nihayet 
buldu. Bundan başka, Statütünün 17 nci mad
desinin tadili ile Komitedeki inhilal heşc çık
ıııış oldu. Kon:,eyiıı, , 'tatüyc tcvfi'kan beş yeni 
ııaııızeıli 30 .Ağustos 1955 günü heyeti nmumi
.V<'Uiıı intihahıııa sunduğunu yukarcla 'bilnıüna
r;ebe arz etmiştik. 

Komitenin Helsiniri Toplantıları 

Ağu~t.os if:inde Konıit€', iic:ü eski fızmıııı, bid 
koııfrnınsm lmpaıw~mı mi.itaakıp yeni fizmını 
i'~tirakiyle olmak üzeı'ı> dört de.fa 'toplandı. 

2:3 ~\ğ-usıtoo.; ~alı günü yaptı~ı ilk oturumda 
komitt' r:eşi11i idari ve mali meseleleı-i nıüzake-
1'1' etti ve hunlan karaı·a hağladı. Avrupa Kö
mür ve Çelik Bil'liği .hlare Heyeti Reisvıekili 
Ik Hermnnn Pünder (Almanya) i kabul rttİ. 
Avı·ıııHı Kömiiı· vr Çelik 'Dirliği ile Pal'lfı:ıneııto 

laraı·aı-;ı Birliğin ınüşa'hitlcr tratisi Ye iki Bir
lik amsında ınüteka:biliyet esasıııa müstrnide11 
ıııünasr.hrtlf'r trl'lisi ciıhctkri ittiFrulda karara 
rnptolundn. 

2-! 4\ ğusto-s ('arşamba giinü eel st• ye
niden ac:ıldı. Beyaz Rnsya ve Ukrayna 'nın 
Birliğe fıza olmak taleplerinin Stati.iııün 

i.i(:üneü maddesinin Ü()iineü bendine uynıa

maosı clolayısiyle , B yanı kalbul olmadığı kararı
na varıldı. Arnavutluk. Liberya, İspanya ve 
Sovyet Nos.valist Cuın'huriytJtled Htilıachmn ta
lepleri Statüye uy~un buluıırln. Milli Çin, Ko
münist Çin vP. Şcırki - Alnı anya 'mn taleplerinin 
ıııütaakıp oturumda tctki'kı kararlaştırıldı. 

Ü.;:iiıwü Otunınıda Şııy)Ü - ~ lmanya 'ııın fıza
Jı k talC"hinin ~tati.iy<.' tevafuk eyleuıcdiğinr ka
ı·aı· Ycrildi. niğet· iki taleibhı, tetkikat icrası 
ııııwip <c,•lır-hi,l'lr. lıilikı karargir oldu. 

Döı•diincü Oturum :n Ağu11;1Jos akşamı yeni 
komite azasının iştira:kiyle yapıldı. Mütaa:kıp 

Komite içtimaıııııı Yeni DeNıi'de 28 - 30 Kasını 
1955 günlerinde inikadı kararlaştırıldı. Bundan 
başka, Genel Sekretere Kasınun 26 ve 27 nei 
günlerinde Asya Milli gruplariyle, i~bu grup
lara Dübrovnik toplantısı ve Bangkok Konfe
ransı günelemleri hakkında noktai nazariarını 

ifade imkanı bah~i ma'k:sadiyl<.', gayriresmi bir 
topJaııtJ tcrti'bi salahiyetinin iıtası hus1ıı=nmrla 
muta·ba ka te varıldı. 

Komitenin 1955 - 1956 Devresi Aza:sı 

Reis m tam 
tarilhi 

Iıonl!al' Kanıaı·:ı~ı Azası Lord Stansgate 
(İngiltere ) Hlf>7 

Azaloı· 

IIıll'fılrl D. Cooley (Aıuedka) 19G<i 
Aynı on de Senarclens (İsvi~ı·e) 1957 
Phm Rajadhamı Nides (Siyam) Hl57 
niuseppe Oodacci - Pisanelli ( İtalra) 1959 
LL' ımart Heljas (Finlandiya) 1959 
Nlkolai Miıkhalilov (Rusya) 19n9 
İzzettin Mulla (Ira:k) 1959 
K Cl. Senanayai\1e (Seylan) 1950 

Helsinki'de Milli Gruplar Sekreterlerinin 
Toplantısı (Ağustos, 19155) 

İlk toplantı 2-1- Ağustos 195f> günü yapıldı. 

Ingiliz Grupu Sekreteri W. A. D~molinc ezcüm
lc Pal'lıimentolaraı·ası Birliğin gayelel'inden bi

rinin şahsi temasları temin olduğunu ve -bu tnp
laııtı ile bu gayenin tahakkuk etmiş ~mlundu
ğunu, gı'nplar ıu·asmda 11oktai nazaı· t.eatisinin 

w grup yıllık faaliyet raporları mübadelesi
nin ehemmiyetini ve gruplarm hiıihirlerini ziya

ret sacleelinde sarfedegelmelcte bulunduldatı 

gayretlerinin tezyidi lüzumunu, aylık \l1ir ha-

vadis 'broşürii ile Grup Sr'kreJterlerhün olup bi
tenlerden dniımı. halbcrdae l lmlundunıhnasını 

kaydetti. Ve sözlerine, aza memleketler matbu
atında Bil'lik faaliyetlerine lüzunıu derecesin· 

de rhemıniyet atfedHmediği · ciheJtine temasla 
hn hususnıı 1956 Dnlbrorvıü'k toplantısı gi.indc
ıııiıw ithal olnnınası tavsiyesiylıe ııihayet veı,cli. 
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Fin Misafirperverliğ·i 

Helsirıki Konferansma iştira!k eden delege 
say ısının büyük olmasına rağmen I•1n Parla
ın~ntolararası Bi~liği G-rupu, kunuuş olduğu 
ınukeıTI'mel organızasyon saY"esinde, bütün müs
·külleri 'SÜratle yenmiş V•e azanın <her türlÜ e~
babı isti:rabatini temin ey}emiştir. Limanu a n 
tayyare meydanında del:egelıer için formalite
ler haddi asgariye iııdiri1ın1şti. Bütün [;'in hal
kının delegelere karşı gösterdiği !bilhassa dos
tane ve nazikane yalnnhk her türlü ta·kdiriıı 
fevkınde olmuştuı·. 

Delegeleı·i iza·z pr·ogı·anu eiddeıı pek zeıı

gindi. 25 Ağustos salı aıkşamı .F'in Gmpu Baş
kanı L. Heljacs ve refi~mları , delegeleri parl fı 

nıento .binasında bir resepsiyana davrt rtınis

lerdi. Çarşamba akşamı clelegeler, ünivrı·siteııi;ı 
büyük salonunda vel'ileıı 'bir ı~onsere davet 
olunrlu lar. · Konser programı Sibelius 'ün eser
lerini ınuılıteYi idi. Bayan Lea Pıltti Si beli us 'üıı 
clöı·t §aı•kısmın solisti idi. Helsiııki Şehiı· Oı-- · 
kestraısını Profesör Tmıno Haıınikainen idaı·p 
etti. Konsel'İ fin Hüküınf'iti taı·afında n Adimı 
lokantasmda verilen şahane 'bir resmi kabul 
taldbetti. 27 Ağustos CunıartJesi günü Helsin
k i Delediyesi Kaivohuone lokantasmda dr iP
gelere ınuJhteşcın bir· ziyafet verdi. 

~8 Ağustos Pazar günü sabahı ddegclrr 
otohüslerle şehirde gezclirildi. <iezintiyi Ho'k 
lo1<antasında bir öğle yeııneği t a:ldbetti. Pazaı·
tesi günü öğleelen soııı•a Hehün1d Köı·fezinde 
hir vapur gezintisi yapıldı ve öğle yonıcğ·i v<ı 
puı·cla yencli. Aym gi:iııün a·kşaıııı l~in Meclis 
Reisi K. A. Fageıfuolm ve Bayan l~agt> rholm . 
delegeleri, Kalastajatorpa lakantmmıda danslı 
~- emeğe dıwct ettiler. Nils - Eril\: Fougı,;t edt 
idaresinde Fin Radyo Orke'strasının lswç Ti
yatrosunda verdi ği bir konserle izaz ve ikram 
progı·aını taınamlanı1nş oldu. Konseri RoyRl 
lokantasmda verilen bir resepsiyon takilbetti 

Finl erin gösterdikleri bu ınisafiı·pe ı'\'Nii k 
büıti.in delegeleri teslıir e~ti ve minnettar kıldı. 
Bütün delegeler bu memleketin sayısı az fakat 
cesur halkından dostane hislerle meıibu olara'le 

ayn l clılal'. 

bmir Mebusu Cihad Baban ' ın Konu~ınası 

MuJıterem Reis, Bayanlar, Baylal', 
Parlruınentilararası Birliğin Washington 'Ja 

lophınan .ı 1 nei koııf~:;ı·ımsıııria söz aldığını zn-

man, gayet. ıııütereddit ve gayri yazılı bir ifa
doy 1(' , dünyanın bir ni'kbinli'k denesine girmiş 
olm a'sı i·htimalinclcn bahseylemiştim, <bfızı ala
metleı· bana 'bu ünüeli \' eriyordu. Bedba'ht Kore 
Haebi ıühayeie crnıiş ,·e karşılıklı ccpheleı·e 

mensup Devlet adamları halıktaıı gelen sulh is
tiyalnna kulak kahartmaya •başlamışla~·dı. h;_ 
H anlaı· ._[eYamlı bir· sul istiyorlardı. 

Bu sözleri söylediğim tarihten l.nıgi..i.ııe ·kaclaı · 

iki yıl gef:ti, Allaha şükür, hadiseler. zayıf 

ümidl eı·iıni '\V asilıington 'daki ınütcreddit ifade
lerim i t ekzil.ı etm edil e e v·e ıııilletle rarası buh
mnlann ~ ö ;r,ülmesi istikametinde 'birka<: yeni 
adını daha atıınş bulunduk. Burada kalıraman 
hi ı· menılrketin başş~lırinde , samimi bir hırnı 
i ı:: inde bel'aberee sulh ic,:inde yaşanıanın ilk t ee
l'iibelr rini yapınaya teşeb\büs ettik. Bu bC"r ha 
kınıdaıı manidar ve ilmi.t vericidir. 

Birliğimiz senel0rden 'beri, hayal kınkhkla
ı·ına , nı u yaffaloyctsizlikleı•e ~hem miyet vernı e
tle n , hu dünya c:apınclaki iş birliğini tahak1kuk 
ettirmek iı::iıı bi.i.yük gayretleı· sarf et ti . Ta ı·af

lar k endi mi.i.lahazalarına ve ıhesanlarma saıhk 

k·ılarak kımeli 51emleı-ill'e c,:eldlmişler, kendi i r
lPrine kapanınışlardı. Buna. rağmen Birliğinıi~, 
daima sulh davasının ve (Beı·aıber<'r sulh içinele 
ya şamanın) önciisü oldu. 

194R de. milletierin isitildaJlerinin, hiçbir su 
ı · et t c do'Jmnulnıaz olduğunu biz ilan ettik 

İstanbul'da 1951 konferansında Birli ğimiz 

muhteşem t ezahürlerle sullh ve demo'krasi icle
aline' bağlı olduğunu ifade (>tJtnE'cli mi? Wa::;
hington 'da Baş'kan Eisenhower. 1953 tc, lıür
r:iyete ve milletierin i~tiklftllcı·ine olan imanmı 
en vcı·iz cümlclcrle a<:rklaımıyor ımycb? 

;'-;ihayet geçen yıl, Viyana'da Tür'kiye ve 
Fransa, müştcr~·kcn hazırladı1klan bir karar su
retiyle Avusturya 'nın istiklale l_\.a ıvuşınası için 
hür dünyanın miidafaasmı iıstcmedilcr ın i ? Vı> 

bu zalimane haksız baskıdan kurtulan Avuo:tur
Y~l. 'l'ii.rkiye 'ye şükranını ifade etmedi mi ~ Da
kın şinıc1i bu milletin delegeleri, sulhperver in
sanların safında ınıesut oturuyorlar. Onları kar·
şılanıış olınaktmı dolayı çok ıbaılltiyal'ız. lcalbi
nıiziıı vt> dostluğ·umuzun lhararetiylt> selamlıyor 
'e bir üalha tarihlerindt> 'böyle kara günleı· gör
ınomelerini Ccna'bıha'ktan diliyoruz. 

Rul:h yolunda azimle yürümekte ısrar cde
ceğ·iz !.. Bilhassa ısrar edeceğiz l Sayııı dinli 
yenlerim, çünkü, bugüne qmdar biribirine zıL 

istimaketleı·de yol alan, bi.i.yiillc devletlel'in fle 
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niJhayet haıkikati görmüş olduklan hakkımlıı 

emareler vardır. 
Her ne karlar Devlt>t bcı~kanlaı-ı seviyesinde 

toplanan Birinci Cenevrr Konfcnmsı, sul'lı yo
lunda çok mütere<ldit bir a<lım olmaktaıı ileı·i 

gidemedi ve bu konferans'ta elle tutulur ncti
<'eleı- alamadıysa ıda. bu 1wnferaıısı Ibi r i yili k 
devresinin /başlangıcı olarak trHileki etmek yan
lııJ ve haıtalı olmaz. 

İşte balmı, btu·ada Helsiniki 'de İıkinei Dünya 
Harbinden Ibeı-i iJik defa olarak demiı· perdenin 
aralandığını görüyoruz. Bugün bu sal onda, o 
demir perdenin arkasından ıgelen delegeleı·. 

perdelerini aralıyaralk aramızda yeı· almu:ı 'bu
lunuyorlar. 

Öyle tememli ctliyonını ki, lkiıH'i Düııya 
Haılbinden 'beri ilk defa meydana gelen hu 
karşılaşma devamlı lhir iş hirliğinc inkılabl:'tsin, 
böylelikle öyle biı· <:alı~nıa. kuı·alıııı ki . hizi 
hasretini ı~ektiğimiz sulhe ulaştırsnı. 

l\Tilletleriıı <ıul'h istiyen muital'ip srs]rı·hıi 

enevre'dı' toplaııa:ıı büyükler duymat1ılaı· mı? 
Einstein v'r Beı·tı·and. Roııssel 'iıı feıyatlfıı·ını 

işitmeınezli'kteıı gelclbilirleı· ıniyıli ~ 

Daha bir'kac: ııy ı>vvel Roma'da lkrtnııııl 

Romıscl'i11 ~biz~' söylediği ('~Özler ıhftla kulağı

nıızda değil ıni'? 1hnin hütün ı-ıaHihiycti ilC' hiz<· 
atom bombasının ''~' nueleaiı·e ı;ilfıhlamı dünya
nın içtiınai seviyesini nasıl sı fı ra indir<liğiııi Ye 
insanları hayvan sürüleri haline nasıl gt"tireee
ğini tasvir e!Jmelli nıi ~ 

Faka:t 'her şeye rağmen ı;ayın dinleyieile
riın, bu çıpla;k halki'kaJtlerin yanında hiı· başka 

ı·ıplak hakikat dalıcı Yaı· ... O ılıı şmluı· : 
Sulh konusuncla. hüniyet w istiklfılleı·iııi 

ielhdit altında göreıı milletler· mıwcudol~ wkqa. 
bunlar lwrkuııuıı 1haskısı al tın da yaşadı kc:a. tP

teddüt ve ııüphe onlaı·m rollerini öldüı·dükı:c·. 
bunlar iyi niyetin, vc suJhün elle tutulan, :Jıcı

kiki ve ıııad(li delillerini gözlPriylı· göl'lııı•tlik

ı·P siH1htarı bı ra'kımyacakla ı·clıı·. 

~fu'hteeeın clinliyenlcri,nı, 

. 'ulhü vr haı'bi total olamk teliıkki edt•n 
'l'üı.;ldye, dünyada olduğu kadar Orta - Doğu 

ve Asya. ~da bu ımlhü korumak İc)İn elinelen ge
len gayreti esirgemeındktedir. O saı·l rtıtiği hu 

gayretieric müfteihiroir. 
BiUha sa Orta - Doğu ve Asya'rnn snllıiinü 

korumakta, Iraık ve Pakistan grbi iki kareleş 

Devletle iş hil'liği yapmaktan 'haklı lhiı· öğüıH: · 
duyııııı~üadır. Onlar {la kendisi gihi, istiklallt'-

rine kıskanç ve haşka.nlanınn 'hakla.ı"ımı hiir

ıııetka echrlaı·. 

Ru dostluk vi' iş biriişi dünyanm 'bu 'bölgC'
sinden tıilidit ve lmr'ku kaliJnnmya kadar de
vam Pdecektir . 

• \kdenü~ bülıı·esiıw g·elin<"<' : 'l'ürl<iye huı·a

dcı dn düııyııya huzuı· v·errıı lıiı· nıl oynamakta
dı ı·. K en :dil eı·iııi p:eı;en günlerin hayallerine 
kaptıı·aıı taskınl~u·a karşı. 1'ürkiye sükunet ve 
tıoğuk kanhlıkla niu'kalbele etmektedir. «Me~a
lo iden» c·ılaı·uı oyunlarına gelmemek için. <tk

lın. şuuruıı vr do~tluğun ioaplanın yerine g'l'

tiı·ıııiy(• ı}alışınal<tadır. Alkdenizde karşıLıklı sü
kCm Ye itimadı saı"Sacak fena politiıkalaı·ın tP
siı·indeıı hu lıölgeyi elimleıı g·eldif;ıi kadar ma
sun tutıııaya uğraşma.ktadır·, <:iin1lrü 'l'üddye 
tkv a'!11lı ;;u]lh istemektıediı·. 

gvct sayın dinliyicileı·inıı. ılf'vttmlı sulh ... 
Biz lm llevanılı sulhü. dünyanın hel' yerinde YI' 

hepimiz iı~iıı istiyıoı·uz. GayrikalbiJi lccrzzi 
olan tck · lıiı· sulh istiyonız. !-:ulbüıı rs:ıslı şari

laı·mdan biı·i de ıuilletler ar-aısındaki i'ktisıH.li 

sevi_ye fnr•klal'lııı düzeltıncktir. {_\ı'l< yükı-ıt•k 

zi ı·n~leı·h, c·ukuı·Jar lı ir ıırada •hağd a~a ın az. 

~ıılh iı:inde <lok1ı·i nlcı·i ıı lıl'ralH·ı· .vaş ı ~'a lı il 
ınesi, istil ii ve istismar f.ilkl'iıniıı ölııırsi,,·lc ıııüııı 

kiindür. Sülhü yaı·atıııak istiyenleriıı silfıqılıll'l 

teı•ketıme]el'i ilr kabildir. İyi niyıct onlardan 
g-rle<'c1ttlı-. Iyi niyf'tin rlclilini oıılaı· vı•ı·<'!'eklf'ı·

<li !'. 

~ii;ı:leı·inıi hitiı·ıııedeıı l'\'\'t•l. U<'ıı<'l St>lm•tı'r 

ı\ıl ı·. de Bloııay'f' lıar.ıı·lanıış olduğu t'evbılfıde 

nı.porlları dolayı t e§el<kü r· ı>tıııc'k istl•ı-iııı. Hıı 

r·a-por, dünya olaylarını rn 1lı+tal'al' hir kalı•ıııl!' , 
\'(' ı>ıı hunlı' tcfpı·ı·ua'tma kadar iJ.aclP eden <:uk 
değerli hir vesi:ka olrmwtu ı ·. Bu vesNoıyıı safhilı

olnıak nıiiıwvi hir ;ı:pııginlikür. 

Bizi lm nıfıııevi zenginliğe ıkavuştunlıığ-ıı 

i(:iıı, 'hc-pinıit:\' büyük hh· lıi~ınot Ha ı•bıııiştir. 
PolitiQcada vp sulh rlavasında önümiizü a.v<lın
laia.cak yegane ışık dünün IJütdiscledıJin 'hizP 
vereceği teer-il'becHr·. Mösyö Dl' Blomıy ı·apol'i,,--

1<> üüni.in ışığını yannınmr.ııı üzrı-inr spı·pnıi~ Yı' 

aydınlat.mıştıı·. 

Kayseri Mebusu Ömer Mart 'ın Konuııması 

Hay Reis "<' Dch•gl' . \ 1'1uıdaş1uı·. 
lik olaı·ak. 'bli~P g·i)stcr,diklcl'i hüsııüluıbul

tleıı ve bezleydildel'i eönıenlane ıııisafiı1Jerver

IH<tcıı doliıyı l<'iıı (lnıpuna 'l'üı·k Dı•legasyoııu 
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nun şükranlannı arz etmek isterim. . Burada. 
:mllı aşıkl V<' SUııilÜll lTillihafazıı. Ve idamesiyle 
Nı.ııdmı ilgili "Pin milletinin <tl'asında ~mhın

ııı ak la ba'ht:iya ı·ız. 
Reis B<'y, saıniıııi 'kanaatinı odur ki «~ulh 

iı:iııclıı her·alhcl'ct' mevcudiyet» iıı idaıncsi. ikti
sndi \ · ı~ i~tiıııııi :-;isteınleriniıı ıııaılıiyeti kale 
ıılınıııaksızın ııımetlennasında itimada şayaıı 
Jıi ı · i~ lıiı·liğiııiıı tcdı·ici bi ı· :-ıuı·eltt!' tesisi. lhti
ki.iıııetlel'iıı. dedetleı· lmkukuna. ıııülki taıııa

nıiyot, ademitecavüz Y(' diğeı· nı 'eınlekctleı·iıı 

dahili işleı·in<· ııdeıniııı ii <lah ale pı·enısipclerine sa
dikaııe riı.ıyPtleı·iyiP 'kahildiı·. «Ruku'ki M('sclr
h·ı· Komisyonu » ıııın teklifi. bu ilmku'ki. Ye ah
Hiki prensiplm·i «Rulh iqinde 'hera,berct:> idamei 
IIICYCUdiyet» İll tahakkukuna hadilll lıü amil
)ı'ı' ıııeemuası olant'k nıü<.mıclı•n ıııühtevi lJulun
mald ndıı·. H('şel'iyeti külHyyeıı yo•kedtx'ek kucl
ı·eti hııiz atomik silalılaı·ııı ııırvc·ucliyeti. lı:ıl<'ıı. 

hiitiiıı dünyada lıiı- l'mlişe yamtııııış lnılnnıııak

t<ıdw. At:ıkea konn~nıak lazımgeliı•se. lJu rnr1i
~<'uen <lolayıdıı· l<i. bugün 'biz «~1ılıh ir:iıırlt• lw
ı·ırb<.·ı·et' i•daıııei ııH'V<·utHy~» den hnh!'lediyonız. 
Hrrclkrt \' t?l'Slll mmetler ve oııların ıniiııırssileri 

hükümetler. ıııiista1(bel ibir •haıiJ.ıin te,·Jidcd~ıct'

ği lııınılıi,rdiıı ~iiıııul deı·ecesini yuva~ yavaş 
irlı·a kc' başla ıııılj Inı luunı a ktadırl aı·. .'llillet 1 t't'C<' 

koınisyon teklifiıı<.le ıııüııdeı·iı: ]H'eıısiplpı·e itti · 
' lııı k nnll'l ' ' <' ı·i lınccliği t akdi nlc 1wşeı1yeti n ası ı 
hiı· aldbcthı lwkletliği pekala 1kestil'ilebiliı· . Bu 
c>llııı ııt:tic:<:'yi g·örınenıezliktrıı ge'ldilH:r. ~·ııhıı1 

ht·ı· iki kanıpta teklifıte ileı·i süı·iilen pı·ensiplc

ı·,, sıuıııiıııl hiı· tarzda bağ·lı lwlıııa'k aı·zuısu lllL'\' 

ı·ut bnluıııııaılık<:a «~ulh i<:iııde hemberce i{la
ıııl'i ıııevı·ndi,vı•t» ınaalesd' ıniin~küıı olaııuya

raldır. lhıgiiıı <.liirıyıı bir öliiın ka.lıııı ırıes('lt-

siylr loıı·şı kıır~ı.vnclır. Vr şimdi lıiz. bu ikisiıı 
dc•n bil'ini s<'<~ınrk ııı<'vkiincleyiz. 

Su ı·i llıe1i lıatıl'lanııı'k H\zımdıı· ki. bugün 
ıli.in~adıı iki ayı·ı iı.:tinıai V<' iktif>ladi siı-ıteııı vaı·
ılıl'.: :4ovyet sist<'nıi vP (lfıı·p ~>ıisenıi. Hiı·eı· si
~-asi n i·ktisadi hliııyc olanı k lnı ikisi. ~ r'kcli
ğ'rı·in<.lı•ıı rsa.,)ı biı· suı·t•ttr ayrıdıdaı·. liııl bö_,._ 
1<' iken, ·her iki tanır dıı ctaı·p Ye Sovyrt ı<iı-;-
1oııılt·ı·iniıı :-;ulh iı:iııd(' · ·heı·ı~heecp ictam<•i ınl'l' 
c·tıı..liyet lcı·iııi ıı t mnaıneıı nı üını k ün ol c1uğu ıwk
tai ııazaı·ıııııı ınürı•,•vici g·öı·üııııı('ktedü·trr. Hcl' 
ıw kadaı· soıı zıımanlaı'Lla taı·aflaı·c·a yt•ni bir 

düııyıı ihtilfıl'ıııı bcratanrl' etmek arzusu izhal' 
1 e iıevaıı edilnıi~se de, beynelmilel müııasebet
]pı·i :.:~nllı i(:iııde •beT'alheı·ee h1anwi nwvcm:liyrt» 

zaviyesinden mütalaa temayülü. tatbikatta he
nüz pek yeı· tutmuşa ibenzememe'ktedir. «Nulh 
it.;inde bera!berce idamei mevcudiyet» bug·üne 
değin. sadece son 1birkaı: senedil' dünyanın ma
ı·uz bn·akıldığı «~oğuk haı'b:ı> ıııana:smdan baş

ka hir şey ifade etmemiştir. Bizim «Sulh ic:in
de baı·abeı·~e idanıei mevcudiyet» ten kasdetti
ğinıiz mana is<> bu değildir. «Sulh içinde bcı·a
berce idaımei nıevcuıdiye't» tabiri, sulhüıı istik
l'anı c·ı·diı·ilıneısi Ye takviyeı;i, beynelınileJ nıü

nase be tl e ri ıı ııoı·nıalleşti rilın eı;i. Birleşmiş ~Iil

lctleı·Jc t.laha. sıkı bir iş birliğinin tesisi, veı Bir
leşmiş Milletler organlarnıa karşı bir itiınat at
ıııosfer:inin tekvini manasını tazaınmmı t'der 
\'<' an<'ıık bunu iazaınnnuı etnı<'lidiı·. Hu gaye
ye varmak icıiıı, evvellemiı·.de •bütün dünyn ıııil

lctleri-niıı beynelnıilt:>l ihtilftflaı·m ve meselele
I'in nmhallili olaı·alc. ıııüza kere. tahkim. V<' h•
lifibeyıı metotlanm ka'hul etnıeleı·i Hizım,geliı· . 

lıihdPn. dPnıokratik •nıüesS<'ı4elrı·r V<' deıııoıua
tik llükiiınet ı;istenıine iııanaıı dünya milletl<'
rinin, kolektif cmniyetiıı te1< nıesnedi kolrk
ti r suHıiiıı teminine ınedar. pozitif. faal V(' yıı

pıeı 'hi.r politika takiibetıueleri şarttır. T<}jkrinıiz 
<'e bitaı'aflılk sul!lıü geliştirecek faal fbiı· politi
ka değildir. I'Jınniyet biı· incirat politikaısiyll' 

ilauihaye teıniıı olunaınaz. Diğee m:illetlcl'l(' 
ıniiessir bir iş bil'liği ve Birleşıni§ Milleıtle,de 

gitik<:e ~ıı·tan bir iberaiberlik. aınel edilmesi za 
nn-1 tl'l;; kaidc olnıa'k lazımgelir. Sul'hi.in müda
ılafaa ve idamesi iı:iıı bizler bugün, hinihacetü• 
y<:>kdiğeı-imizin yat·dmıına koşa.bilınek gaycsİJ' 

le kuvvetleriınizi tevhidetınek. tedafi.ii anla)!
nıalaı· akdeylemek mevkiimleyiz. 

Şumsı bir va'kıadıı· ki. biz halen tedafi.ii 
nnlaşınalaı· a.kdetınİ§ bulunuyoruz V<' bu ttil'lü 
:ı.nlaşmalaı· akicliıı~. lüzunı ve zanırel lıasıl ol
duğıı nıüddetc:e <.le devanı eclccrğiz. Bu, ~üp
lıesiz. ııulhüıı idaıııesiııc hacliııı metotlanlun bi 
ridiı·. Fakat milletler· a L'asında 'bir ittihad ın YÜ-

ı·uda g-etiıilınesinde vr 
si11elc en ınücssil' t.eı1Jbiı'. 

daiııııi bir sulhlin tf'si
iktisadi iş bil'li ği d i ı·. 

<löı·ünüşr 'bakılm;a. bu \radirlcn pPk ilt•ı·iyr 

ıüdrmediğiıniz yahut h~nüz yekdiğeriınize yar
dıma pek hazıl'll'klı olmadığıımı anlaşılıyoı·. 

'Ylaamaf~h. buııuıı aksine bit· misal de mevcut
tur ki, o da .ı\ıııt>l'İka'nm lhür ıııilletleı·r yap
tı ğı büyük yaı<rlıımlır. Aıııeı·H;:aıı misali, kud
l'ctleri nispetindc. diğer ınillC'tleı· ta ı·afından 
pekala ta'ki1bolnnabiliı·. Cihanşüınul bir iktisa
di yar<'hınlaşnıa siste.nıiuin Bi ı·leşmiş }\filletler 
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n•satatiyle tesisi düşünülebilir. Kurulduğu tak
dirde biiyle bir organizasyon, gruplararası mü
nasebetlcl'i kanalize edeı· ve gerginlikleri daha 
ııırıııhaıncla iken bcrtaı·af eyler. 

UILınıniyetle kafbul olul1iduğnna göre, heı· 

millet ınüstakil yaşamaık, dilediği şc'kli Hükü
ınrti ve iktjsacli sistemi se<:mek ·hakkına sahip
ti ı·. l·'aka t h u. 'mutlaka, bizim kendi kabuğumuz 
i(:el'isiııde yaşaııııamız manasma gelmez. Dün
ya ıııüşt<•ı·l'k ınalınıızdır ve hinaenaleyh onun 
scvk ve iclal'esi müştei"ek mesuliyetimize mev
duduı·. Koııışularımızın ihtiyaı:laı·ma karşı li't
kaycli, «İlmi ahlak» ın tasvibedeccği biı· h:ıttı 
hareket değildir. Buna binaen, beynelınilcl /bir 
i'ktisadi yardımlaşma sisteminin temelini at
mak, bizim alakadar olacağımız ilk i~ ve vazife 

olmak lftzrmgelir. Bu <:eşit :biı· iş birliği. müte
cavizanc haı·ekctled mergup hareketlere tah
vile müst:ıittir. Ve ihtilafları, şiddet izhaı·ı te
ııınyiillerini, 'hcynclmilcl g-crginliklcı·i bortaraf 
eylemeye elverişliclil'. Nihayet bu nevi bil' iş 

birliği. mürki tamanıiycte mütekabilen riayet. 
adenıiternviiz ve <1iğeı· menıleketlerin iı: işlcr·ine 

aclcmimüdalhale pı·ensiplerinint tahakkuka i<:in 
zemini ihzaı· eylcı·. 

Bizim bugün nıuhtacolduğuınuz ı;ır.v bilhas
sa ~ulhtüı·. TJepiıni.ı sulihün ha'hil)krrleriyiz. Fa
kat su~h, istisnasız bütün rnilletleı,de hakiki hü 
i.ş birliği arzusu mevcut . huluı11machk<:a ne te
min ve nr de i.claınc olunabiliı·. Bcrnhedik ya
hut i'ktisadi yardımlaşma sistemi, dünyayı ha
kiki sulhe isal eyliyecek bit- amil olaı·al<: mü
talaa olunabilir. Bugün lıuracla, Helsinki'clc 

bizlere tetctttilbe(kn vazi-Ilcnin :bütün dünyada 
hayat standardının yükselmesine yardım ede
<•ek biı· iktisadi yaı·c1ınılıışma sistrırıini.n esas
lımııı Di.rle::ıuıiş ::VTilletl?ı· Asaınlblesinde Eol'nıÜ-

lr ctnırleri iı:in •bütün dünya 'hü1kt~metlerine hi
tabetnwk olcluğ·una kaaniim. Dünya sakiııleı·i

nin yeni bir sulh <;ağında yaşamak ve mürd
fch olmak lhaklarırlır. Dünyayı kendi nmkad
(]eratiylc baş başa bırakamayız. 

Son söz olar·a'k, ·beni sahıl'la ·dinlediğinizd·('n 

dolayı hepinize trşe1k'kürlcrimi arz rderken hu 
konferansın beşeriyeti sulhe ve refaha götürr
ecğinden emin buhmduğumu 'bilhassa tr!hal'i.lz 
rttirmek istrriın. 

Bursa Mebusu Haluk Şaman'ın Konuşması 

Saym Başkan, Bayanlar, Baylar; 
Saym Yunanlı meslel{claşrmm, hn 'kürsücle 

ortaya koymuş olduğu Kıbı·ıs meselesi hakkın
da konnşaea k cleğiMim, :;adece ldttibi umumi
nin raporu. üzerindr •konuşmak üzel'(' söz istc
nıiştim. 

Benelen evvel müclarhaledc bulunan Tüı·k 

mesle'kdaşım da bu hararetli mevzua temas et
medi, ~ünkü ·bu mezuun mt~ha'kka'k surette bir
kaG güne kadar Londra'da bir ii<:lü konferans
ta görüşiileccğini , .-<, .burada, bütün fikirlel'in 
ınuslihane bir sükunet ve anlayış i1sti'kametiıw 

tevcih cdilrmiş olduklan Padfrmentolararası 

Konferansında, aslı olmıyan bi rta kım 'ha~c idcli
alaeiyle, ahengin bozulmaması lazımgeldiğini 

düşünınüştü. Fakat, maden!ki; Yunanlı clostla
ı·ı nı ız aynı ri ay eti göstermedi ler, 'ben de kcn
c1iıni, hize pek Jiersiz görünen 1bu hak iddiala
rına, kısaca cevap veı'mck mcclburiyetüıdc gö
rüyorum. 

Kıbrıs hiçbir zaman Yunaıı topmğı olma
ınıştır; biHikis, Kı b rı s evvel ce Türldü ve esa
sen lıirı:ok Yunan adaları gi'bi, ge·opoli tik ha
lnınclan da Anadolu'ya ait buluırınaktaLlır. 

Bu 'hak iddialarının, Yunanistan 'm pdk ya
kın za;mana •kadar ı~tıra1bım c:ekıniş olduğu yı

kıcı hare1lwtlerin Lesiriyle, ortaya atıldığ'ıııı 

biliyoruz; diğer taraftan da •bu talh dkleri, Oı·

todoks KiJisrsinin tei')Cİ ettiğini hili.voruz. Bu iki 
t:ızyikın yi'ıkii altında, Yunan 1-liikünıet'İ 13alkmı 
Pak1ında ve NATO'da müttefik ~mlunan millct
leı·imi.zi hiı·birine bağlıyan dostluk rabıtasının 

hil' tal'aflı olaııııyacağım w şayet böyle bir 
c1ostlu'k mevcndolmasaydı, ~)izim ne lstanbul'
da'ki Patrikhanenin ıne·vcucliyetiııi ve ne dt' 
Trakya'daki Phition işini mt1sanıaha ilc ikarşı
lanıaınıza imkan l.ıulnnaııııyacağ·ını unuttu. 

Bahusus ki, Yunanlı dostlanmız yalnız Kı1h

ı·ıs adası Lizerimle •hak iddia etımeklc yetinmP
cliler, ·beyaz kitaplarında, Çanak'kal•c Boğazının 
kap1sınclaki aslen Türk olan aJdaların kendile
rine terk edilmesini de i1stediler. Ve işin hay
ı·rtr ş:ıyan tarafı, 'l'ürk 'J'ra'kya'yı yani Osnıfı.n

h İmparatoduğunun eski payıtaihtı Edirne 'yi. 
nıatbnatlaı·ı vasıtasiyle. talr·hcdece'k kadar rloHt
luklal'ıın ( !) ileri götürdüleı·. 

Ruracl:ı. hir miinakaışay:ı girişnır'k :ıı·zıumndn 
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değilim, ancak sadece biz Türkleı·in A'kclenizde 
nıüsalemetçi bir rol oynıvma k arzusunda oldu
ğumuzu söylemek isterim. 

Tamamİyle nıaziye ait Ibirtakını köhne ve 
unuıtulmuş hülyalarm, yeniden hatıralar~da can
landırılmasını, şimdiye kadar sükunet ve soğuk 
kanlılıkla karşıladı'le Pa1wt ne olursa olsun, 
Avrupa 'nın güneyinde sulh ün takviyesinin 
f"Saslı 'bir unsuru olan ' kaı,şılı'h:lı itimadın saı·

sı1ması tdhlikesini göze almadan, yer .. <ıiz (Mega
lo - ideas) cereyanlarına 'kapılaı·ak sürüklen
menüze asla müsaade etmiyeceğiz. 

SözleriınP nilhayet Ycrirken, Yunanlı dostla
ı·ırmza, Akrleniziıı havw;ı 'bulandığı takdirde, 
hiz Tüdderin 'bundan ıstıl'ap duyarağımızı. fa
kat ı~encl'iJ.eriııin de en az 1bizinı kr.dar hatta 
daha fazla muztarip olaca'klarına kaani oldu
ğumuzu hatıl'latmak isteı·im. 

Böyle bir ıstıraptan her iki milleti vikayc 
etmelerini, Yunanlı dostlarımızdan rica. c>dpr·iz. 

Antalya Mebusu Ahmet Tokuş 'un Konuşması 

Reis Beyefencli, Muhtereın Aı•kaclaşlarmı, 
Parlamentolararası . Birliğin 'bugüne kadar 

temas etmiş olduğu meseleler arasmda kendi 
ilhtısasına en uygunlarmdan birini Ibeiki <le 
}[eclis reisJ erinin salfıhiyeti mevzuu teşkil et
mektedir. Sual cet'V'eline verilmiş olan cevap
ların kalabaliklığını bu ınıesclenin uyandıl'dığı 

alakanın ve 'binaenaleyh ehıemnıiyetinin delili 
olarak ·kaibul etmemiz lazıındn·. 

Birliğin ruhu ile bu derecede imtizaceden 
bir nıevzun tetldkımıza aı·z etmiş olmasından 

dolayı Mu'hta.r Seksyon'a ve istifademize ama
de kıldığı fevkaHtde rapor ü~in de Sir Edward 
Fellowes'a en derin minnetleriıni ifade etmek 
isterim. 

A ı'lmdas.la ı·, 
SaHihiyet sahibi ınütehas<sısların 'kanaati ya

nında, sırf tatibikat sahasında rvukuıbulmuş nıii
şahedcler neticesinde teşekkül etmiş olan bazı 
'kanaatlerin burada ifade bulmasmın faideden 
hfili kalmıyacağını zannediyorum. Bu iti'barla, 
şimdiki müzakereJere katılmaya. teşeb'büs et
mem ancak bir Meclis azası s1fatiyle olacaktır. 

Si ı· Edward 'ın raporu ·her · ri e kada ı· nazari 
hakımclan parlamento nrcclislerincle'ki riyaı-ıt't 
makamının rolünü saraha.ten aydınlatıyorsa da 
bu nıNıcle tatbikatta bir hayli zol'luldar arz rt
mektedir. Heı· hiı·i hilmi] olduğu vekilietten 

.· 

1mvvei alan ve 'pek nadiren hesap vernwk 
ınecburiyetinde kal clıklanndan lhattft fl3nş'Vekil

clen de daha (Dokunulmaz) olan münıessiller

clen ınüteşeilddl bir meclisin ı: alışmalarını ida ı·e 
etmekle mükellef bir zatm vazifelerinin ne de
receye kadar nazik olduğunu takdir etmekte 
el•bette ki, gü~lük ~ekmeyiz. 1\Iilli haldmiyctin 
vekili olan bu ınebusların, )'[eclis sıralarmda 
pek muslihane tavırlar takınmaclıklarını da ·hi
liıiz. Buna siyasi partilerin muhtelif menfaat
lerini il u ve edecek olursak, ı-iyaset maka ınının 
vazifelerinin eihem nıiyeti kendiliğinelen meyda
na r.ıkar. 

Millet•ten M:erlis Heisliğine kadar hirbiı'ini 

ta:ki'beden seçimler sırasında bir nevi mesuli
yet temerküzü. hasıl olmakta ve Meclis Reisi 
milli ha'kimiyetin eşiğinde sıkı bir nöbet tut
malda vazifelenclirilmiş 1bulunuyor. Bu vazifr. 
her ne kadar sem1Jolik bir mahiyet taşır gihi 
görünüyorsa da, ona tevdi edilmiş salfıhiyetlCI' 
göz önünde tutulursa, yine de münakaşa gö
türmez bir ehemmiyet taşımakta olduğu anla
şılır. Haportöri.i.müzün r.ok isalbetle dediği g'İıbi, 

parlmanter uemokrasiclen anlaıclığımız ekseri
yet ve ekalliyet arasında hakiki bir nıuvazene
nin muhafazası olduğuna göre ·demokratirk pal'!
manter sistemin devamı haşlıea 1bu saH'thiyct
lerin 'büa raf ıbir şekilde 1mllanılma.sına tfthi
(lİI'. 

Bi'ıtün ıneselc ıneclislPrin k<mcli hfikiıniyPt 

lerinc hiQbir surette halel getiı,meksizin riyaset 
salaıhiyetleı'İnin 1)itaraf olarak işlemesini nasıl 

temin Nlccelderidir. 
lik önce narmzetin şahsi ev<safı üzerinde ıs

rarla durmak her halde tabii olur. Yaş w paı·

lamento tecrübesi yüksek itimada mazhar olıı

ca'k bu mevkiin gere1\:tirdiği ahlaki meziY'('tleı· 

Ye mümtaz kabiliyetlere bir kat daha knvvrt balı
şedeceği aşikardır. Siyasi karİyeri sağlamlaıınıı~ 
ve şöhret yapmış bir şahsiyet umumi seı:iııı

lerin sebebolaJbileceği teşefbbü.slerden ''-C pai·ti 
sının memnuniyetsizliğinden daha az ~ekinir, 

cl~layısiyle virdanıımı sesine uyınıa'kta kendini 
daha sel"best hisseder. ~Intla1<: ckseriyetiıı 
gizli olarak kendisine vereceği ı·rylrı · RC>İSP 

vazifelerinin icrasında elzem olan itima
dı temin eder. Diğer taraftan 'bu vazifeleı·iniıı 
<:-o1c kısa sürmesi Reisin yenielen sr~ilnıek i<;in 
sık sık ınüza·lıarrtiıw muhtacolclnğu bir eksc ı · i

yetin menfaatlerine boyun eğmesine amil ola
bilir. Bana kalırsa bir keı·e bir teşrii devrr i<:in 
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Meclis Reisi seçilen zatın umumi ı-ıec;iıııler·cle 
ınağlfı'boluncaya kadaı· veya (:ekilmek nr?.llf'ln 
nu izbar eelinciye kadar im mevki~ daima tPk
rar getirilmesini sağlıyan VP İngiltere "ele yrı·
leşmiş olan teamüldür. Bununla 'beraber iti
madını kaythettiği andan itibaren Reisin ,·azifP
Jerindeıı azlenilebilıneı-ıi elz!'mdh·. 

'l'atbi katta. lı i ı · pal'lanwnto meclisi ı ·rısı 

nmnmiyetlr destrklmnt-"k snret!iyle kendiı-ıini bu 
makama getiren biı· siyasi partinin :lzasıdı ı· . 

.VIamafih namzetiıı reislik makamını işgal Piti 
ği müddetQe kenili partisi sin~sinde ~heınnıiye1 
arz eden ıhrı· hangi bir vazife görmeımf'si V"!' hu 
partinin disiplin müeyyidelel'ine tabi tutulma 
ması şarttır . Bununla lwraJbcı· 'kendisine tf'vdi 
edilmiş bulunan ağıı· vazifeJel'in kaı·şılığı ola 
ı·ak Vf' iste1derini gayrimeşru yolla.l'dan tatmin 
etmek zaafından masun kılırnak maksadiyle 
I'CİS!' ehemmiyetli biı· talbSİSat11l VerÜmCSi YP 

makamı ile mütenasip 1 biı· hayat s<>viyesinin 
kendisiıw trınin rdilmr<ıi faidı•dPıı fıı1 olııımm 

g-erek. 

.\fuhterenı aı·kadaşlarıııı. 

Geniş saHihiyetlere salhip bir meclis ı·risi fil 

hakika 'bir müzakerenin sülhule't ve mi.iessiriyC'
tinin başlıca amilleı'inden biri olrubi.liı·. Ancak 

ilmıne klar<'sinıln :valnrz fb'ir 11a!hsın ·JmrarlaJI'l •vaısı 

tasiyle ifade bula1bi1eceğini ka!hul etme1k 'h:ı· hay

li A'ÜGtür. 'Bi-r ekseriyf't mrNeuttuı· ki. 'kendi 
mukad<'le-ratmm mutlak olaı·ak hakim kalması 

i(•a'be<'liyol' Vf' nihai kara:ı·lar ancak ~ndan sil 
dır· olabiHı·. ~sasen muhteliıf p~ı:rlamentolaT'fln 

ı•eisin vazifelerini göıdrn geGi-rıcliğiımiz ;,aman 

haz ı ufak tefek .teferı:uat. ha.ri(} 'het· yerele bu esas 
fikri·n muhaJ'aza erlildiğini müşa'hadr (•tnıf'ktl'yİ7.. 

Riyaset makamı salahiıyetleı'İniıı .ıınnnıi 

ha!tlarının dahili nizaınnanıelerce vaı'edHmiş a:h 
kilm ile tes'bit olunmasımı ·taraftm1z; İşte bu 
nizamnamelerin ı,:izdiği hudutlar içindedir ki, 
reis salalıiyetlerini 'kullanalbHecekitir, Meclis GH

hşmalarına ait 'bazı a!hvalde tav.siyeleri kıyınet 

taşıyacak olan rbazı mütehassıs erkanın yardı 

ınının kendisine ı<Ok .faideli olalbıiJeeeği ınuıhak

kaktır·. Mesela gündemin tesbiti mcıv.ımun'da 

divan azaları. enıciimen ı•eislel'i ve Meclisteki 

siyasi grupların ı•eislerinıden müteşekkil bir ht•· 
.vettin gündemi tesbH etmekle vazifelelJ,dirilm('
sini derpiş eden Frarnsız sisteminin faıideleri aşi
kardır. 

Bu sistem murhtelif c.alışınaların iı•tibatnıı t \'
min ve ekaNiyetİn bu c.alışma.lar.a iştirakine mü
saadr <'tmek ba.kını.ından çok müsaitıtü. Hunun
l•a bf'rarber- lüzuınu sırasıııda ,\feclisin kendi gün 
demini t.rspit rt•nıek saHiıhiyetini ·hai7ı olması şaı·t 

tıı·. 

J>a hili ~izamnamrdr ıniizakt'ı·elerit1 cıwey.aıı 

taı·zına daiı· miimkün mrrtebr ınnfassal hüküm
lrı·iıı \"az 'rdi·lınesi ihtiyatlı biı· hareket olm. 

P'JSas kai·detırr tespit rdildi'kten ' sonra. Rei1<> mü-
7.akerelerin ım.mtmzanı ve bitaı·a:f hiı· ş<'kild~ ida, 
r€'siııden m~suldi.lı'. Vahim hallerd.e g-en{' Me<'
lisin drsteği i·Je Rris 'kanıı·lanmu üıthilı:ınr ı:ııı 

lfilhiyett:li olacal<tı ı·. 

Murvazenr unsunı olarak RPü;iıı biı · «kifa 
:veti müzal{el'e» takı·irini reye koyup koymamaık 

li.izumuna dair hükmedr'bilmesi lazımdıı·. f<~k 

seı·iye.tin veya ekalliyetin h u kulmna te<' D vüziin 
vakı olup olmııdığını kın·arlaştıı·mııkta srı lbest 

kabwaktır·. 

Rrisin rliııdP bultma.ıı silfııhlann <'11 kuvvPt
Jisi Mieclisin karal'la~tırdığı gün Y<' saatlrı·den 

başka gün V<' saattP Yr krndi trş<'.hhii:'!Ü ile 1'1re-

1isi ic.tin:ıaa dav('ıt etmek salahiyetidir. 
, H.ei1 Bı>yrfrndi. arkada:ıtlarını. 
Şinıdi ınrı-.-elrnin Riı·liğimizi daha ,v::ıkmdını 

alakadar· <'tmesi muhtemel olan erp'hesilıe siir
htlr göz grzdiı·mrm<:> müsaaclrnizi istirham f'd<'
<'l'ğ'iııı. 

Birliğinı'izin Dünya paı·lameı)lto usullel'inıiıı 

! rdı idinr <loğnı 'bİr' <~alı6tnan nı te~isi~ıi terviı: 
<'drt·Pğini söylemekir yanıldığıını zamwtıniyo

ıuın . Kanaatimizer müşıt·ere'k <~alı~ma me1 ot Yr 
si~temlrı".İn ~stimali müşa:hi'h 'jtiya,t YC zihniyt>i

h ı-in inkişafma .vaı·dım (~decektil'. 

Paı•lftmentolaı·aı·ası Biı·liğjmizill en nlvi gıı 

,Y!'Sİ yeıyüzüııde deındkratik ıne:f!humların siya 
ıır1 ve i·n kişarı ~ayesinor dhanşünıul bil' sulbiin 
tcsisiıw ywrdını f"flr<•ek (:nı·elHin bf"tkik ve ha 
zıı·lanma-.sıdıı·. 

Müşahede ettiğimiz, ı"CGhHe Padfunento ıne('
Jisleri r·eisleri, vaziyetler:i dolayisiylr riyaset c.t
tiklcl'i nıeclisledn. int:işa.letınesini arz1ı1adığı 

ınız demokrıatik itiyatl~m itti~ıaz <"i:melenne funil 
olacak en. milsait nnsuı· · olma;k hasebiyle kana

atimcr istimal Pdilınesi, ~on deı·f'rrdr fa'Yda1ı 

hiı·eı· vasıta teşkil etınekıte<Tirl'<'l'. 

Yeryüzünde örf V(~ adet. yolu :ile meclis rıeis
lerinin vaziyetini tev,hidetmek imkanı var nıı

dırf İşte bu meselenim ıhalli Dü.ny·ada demok-
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rashün irnlcişafımı t'llwınmiy-M.Ji yardmılarda bu

l U ll a!bilil'. 
Parlanıf'nt.ola.rarası Birliğinin, azası ıbulu 

ııa.n .biitün memJelwtlE>rin mecli-ı reisierini de bu 
birlikte ilza göı'lwek arzusu!Ilu ifade etmesi fa
iderlen hali olmaz. Bu reisler lhi·r nevi «Reisler 
K®·sr.yi• :ıı- halinde ioplamp 'Birliğin hu yoldaki 
ı;alışmalarmı tet'lôk ve lelhinde rey verdiği tek
li!' w• tt>menni:ler hakionda da biJgi E>ilinmekle 
wı.zifelendirHebilirlE'r. 

P~wlamrnltolarıuaısı BJ.ı-liği IMecliısi ile ibu Kon~ 

seyin araısındaki teşriki mesai Birliğimizin fa 
aliyet sa'hasınm g.enişl·e1Jn·ekte ıniiessiriyetini artı

rır Ye binat>ııaleyh ın 'm lekebirnizin demokı,atik 

ittiılıarlı yolunda bir adım daha aiınamıza mü
saade e'decektir. 

Türk Grupu İdare Heyeti 

HPi~ Cihacl Hııhaıı 

J.kinci Rei<ı Enver Güreli 

Umumi lütip : Halılk Şamm1 
1\fuhaseıbeei ~.\Jhmrt Tokuş 

Aza Kasım Kiifrevi 
» )luhlis Erdener 
» Ali Ço'banoğlu 
» ~ 'raQısin lnanc; 
» : Ömıer Mart 

1zıniı· 

Balı'kesir 

Bursa 
Antalya 

Ağrı 

Bursa 
Denizli 
Giresun 

· Kayseri 

F) 45 nci Parlamentolararası Konferansı haklanda 

RAPOR 

Ba.ngkok Parlamentolararası Birliği Konferansı 

Pıırlaııwııtolaı ·aı·ıı.sı Bil'liğ·inin -t:) nri konft>

ı·ıınsı lfi Kasım Hlf>6 ;ıabahı 1'hailand 'ın H ükÜ·· 
ııwt merkezi oları Bangkok ~ehriııd<> hu konf,, . 
nııı~ için ht~nsi suı·etre inşa edilmiş olan Rantit
lııını Hall binasında <u;rlmıı;;tıı;. Bu konferansa 
..W milli {.!;l'ltpn tf'ınsill'ıı 24! delrı,ı;e işi irak etıniı;ı

t ir. 'l'pmsil olnnaıı nıemlckrtlcr şunlardır : Aı-
mıvutluk. .\nıstmly~. Beh;ika, Birleşik Ame
rika. Rnnna, Brezilya, Bulgaristan. Seyl5n. 
CE>koslova kvıı. Danimarka. 1 ngiltert'. Hindistan. 
l::n(lonc:.wa: Irak. LrU\.nda , Jran. 1srail. J;"'in 
li\ndiva. !<'ransa, Frdcral Almanya, İtalya, ,Ja· 
pony~, Laos, Liberya., !Jii'ksem'buı~g, HoHinda, 
~orve<·, Pakistan, F:ilipin, Poloııya. Romanya. 
lspall;\:a, ~mlan lsvr<:, lsvic:ı·r, 'l'hailaııd, Ti.i.t·
kiye, Rusya. Yugosla·vya .... A ı·jımtin, Yuııani ·

tıın, 1-hüti. "Nların·istan. Li.ibnmı, ;\loıMko, Pt>rn, 

Sııı·i~·r. konf.pı·ansıı i(')tirak l"tıncmi ·lerdir. 

Konferansın ruznamesi : 
]{ıı zıın me ıı~ağ·HlH ki ınadrkkri i ht i nı ed i-

~· nı·du 

ı . Konfel'ans H<'isi w Hi.nıset Di nını se~iıııi. 

2. Umumi müı.akerr. 

:) . Birlik statiisiiniiıı ''<' Parlfımentolaraı·ası 

konfrransları kaiClrlrrinin hfıı.ı madtl<.'leri1ıin ta
dili 1eklifl,eri. 

-ı . ~ilahsızlaııına meseleleı-L 
..ı. tııl'!im haklarınrn hcynelmilel lıiınaye.-ıi. 

6. J\sya ve Afrikn ıncınll"ketlerinin vr top
l'aklarınm içtiınai, iktisadi 'r siya.'3i. inkişafl. 

u) !ktisadi cihazianma metodları. 

h ) lktiı;adi kalkınma i ı: in brynf'l mi !el iş hir
liği. 

c> ) İ<:timai hizmetler bııkımmdıın DeviPtİtt 
ınesuliyeti, 

d ) Wlilli Eğitimin yayılınası w milli inkişa
fm ih1 i ya~ gösterdiği personelin .\·etiştirilmesi; 

e) ll nh tar olmıyan topraklann üıtiklftlJerim 
kavuısması lıakıınından idare' t>den Drvlete di.i_şeıı 

vazifeler. 
. 7. İcı·a komit.esine iki azanm se<;ilmesi. 
8. -t.f> - -!6 ncı konferans devresi ic;in Parli't

mentolar Birliği Konsryi ih:asının Hryeti Pıını 

mi~·enin Jttılama arz ('ciilın rsi. 

Konferansın a.çılışı : 

-l:'i ıt('i Parlilmen1 olanıra~ı Birliği Konfı>raıı8ı 

1.) . Xl . 1 !):16 Peı·şemhe günü saa1 10 da Par

Jfunentola.rarası Konsey Reisi İngiltRre Loı·dlaı· 
Kantarası .\za:ıı Viskont Stansgate 'nin kısa. bi ı · 
hitabesi;vlP aı;ılınıştıı·. J.Vliiteakiben söz alan Tlıai
laııd Başvekili Mare.şal Pihulsonggram delegeler-i 
Sl'lamlamıl>, sulh Vl' siikfından bah •ederek ıııem
lcketlrrine dönerkeıı bütün delege.lcrin antagonist 
duygularmı gömer,ek gitmeleı·ini temenni etmiş
tir·. Alkışlai·Ja karşıianun bu konuşmadan sonra 
Thailand Meclis RE-isi Phra Pradıon Pachanuk 
söz alarak beyanı hoşaıncdidl' bulunmuş ve kon
f<.'ı·ansın bir Asya meınleketi olan Tbailand 'du 
toplanınmıındaıı du~-nlan meınnuniy('tİ brlirtmiş

tir. Btmdan sonra Birleşmiş Mmetler Umumı 
Katibi Dag Hammarskjöld tarafından gönderi
len ve son siyasi durum karşısında daha derin 



-942-
bir ınütekabil anlayışa v0 iktisadcn geri kalmıı;ı 

memleketlere fazla yardım yapılması zaruretine 
işaret eden mesaj okundu. Bilalıara konferans 
riyaseti seçimine geçilerek reisJiğe Thailand Mec
lis Reisi seçildi. Reisvekillikleri için de heı· de
legasyonea bir namzet tesbiti kararlaştırıldı. Kon
ferans reisi bir konuşma yaparak delegelere te
§ekkürlerini beyan ettikten sonra sulh ve cl;.>
mokrasi haklanda fikirlerini söyledi; Budizm 'in 
ebedi sulh ve sükun prensip1erini ifade ederek 
Budda 'nın «yaşa ve bırak yaşasınlar!» d üsturu
na işaret etti. Mütaakiben· umumi müzakerclere 
geçildi. 

Umumi müzakereler : 

Umumi müzakerelere esas olan Parlamento
lararası Birliği Umumi Katibinin Konsey adına 
hazırladığı yıllık raporu umumiyetle dünya siya
si durumunun geniş bir teşribini ihtiva etmekte 
idi. Bu raporda milletlerarası münasebetlerin 
inkişaf seyrine, Şark ile Garbm münasebetle
rinde yakınlaşma çarelerine ve bu mevzudaki 
milletlerarası diplomatik teşebbüslere, Demir
perde gerisi memleketleriyle demokrasilq· ara
s~ndaki ınünasebeUere işaret olunduktan sonra. 
Ac:ıya, Avrupa, Afrika ve Amrrika ınemkketle
rinin durumu sırasiyle izah edilerek Birleşmiş 

Milletler Teşkilatının, NATO, SEATO ve Bağ
dad Paktı gibi ittifakılarm ve Avrupa Konseyi, 
Demir - Çelik Birliği ve sair milletlerarası tc
ı;;ekkUllerin faaliyetleri gözden geçirfliyordu. Ay
rıca snlhü geciktiren muht<Clif huJıran lar hak
kında da izhaat veriliyordu. 

Çok geniş tafsilatı ihtiva etmekte olan bu 
mpor umumiyede takdirle karşılanmış, Rusy:ı 

ve peykleri ile nötralist memleketler delegeleri ta
rafından çdk methedilmesine mu'mabil başta .AJme
ııika olmak üzere bazı Garb memleketleri delegele
ri ıtarafından ishata ve noksanları birer birer gös
terilmek suretiyle tenkicl edilmiş ve bitaraf olmı
yan bir eapor vasfını taşıdığı ileri sürülımüştür. 
Filhakika, tertibi sırasında Süveş ve Macaris
tan hadiseleri henüz mevcudolmadığı cihetlc mes
kfıt kalmasına mukabil mesela Milliyetçi Çin ve 
Kore'nin durumu iıle Komünist Çin'in durumu 
ve Cenubi . Vietnam'ın durumu, hakikatleri 
belirtici bir tarafsızlıkla ele alınmamış ve NATO 
münasebetiyle bahismevzuu olan Kıbrıs meselesi 
ve Bağdad Paktı da yine hakikatleri ifaJeden 

uzak bir üslup ile rapora intikal ettirilmiştir. 

Mezkur hususlara bir Ametilkan elelegesi tarafın
dan ve Bağdad Paktı ile Kıbrıs meselesine ise 
aşağıda görüleceği üzere Türk elelegesi Fatin Rüş
tü Zorlu tarafındau aydınlatıcı malumat veril
mek suretiyle hakiki dm·um izah olunmuştur. 

Çok hareketJii geçen umumi müzaıkere1erde 34 
memleketi temsilen 42 delcg:ı konuşmuştur. Bu
konuşmaların hepsiınıi bUl'ada ıJikretımak :iımU.nsız
lrğı karşısında umumiyetle en çok üzerinde du
rnlan mevzulara işaret etmekle iktifa edeceğiz : 

a) Birleşmiş l\lilletlcr Prensipl,erine sadakat 
ve Birleşmiş lVIilletierin akviyesi. 

b) )Jiletler arasında karşılıklı anlayış ve iş 

birliği. 

c) Gerilik ve sefaletle müştcreken mücadele. 
d) Hürriyet, istiklal ve müsavat prensip

lerine ve insan haklarına titizlikle riayet. 
e) Atom enerjisinin yalnız sulhçü. m[lksat

lada kullamlm~ı. 

Umumi müzakeı,elerde Birleşmiş Milletler 
prensiplerinin ihlalinr misal olarak bilhassa Ma
caristan hadiseleri ve Süveyş buhranı geniş su
rette ele alınarak !IllÜna!ka§a mevzuu yapılmıştır. 
Avusturya delegcsi, Macaristan 'da bir milletin 
nasıl öldürülmektc olduğunu anlatarak dünyamıı 
asıl böyle bir facianın üzerinde dıemmiyetle dur
ması lazımgeldiğini hareretle müdafaa etmiş; Al
ınan delegesi aynı mevzua temasla, eğer Bir
leşmiş .Milletler Prensipleri böyl,esiııe ihlal edi
lecek ise Birleşm~~ Milletierin boş vaitlerdcn 
ibaret kalacağmı söylc:ıniş; Avustralya delegesi 
ise; .Maearistan 'da insanlığın hürriyet ve şere

fini ınüdafaa edenler, cellatlar ve gizli polisler 
tarafmdan imha ediliyor demiş; İngiliz deleg'C
si de, bizzat Yalta ve Macar Sulh Anlaşmala
rından madX:h:ıler okuyara:k !bunları imza ooen 
Rusya 'mn anlaşmalar\ hiçe saymış olduğunu b2-
lirtmrştir. .Rusya ve peyklerinıin delegeleri Ma
raristan hadisel>erini kendi zaviyel,erinden bir ir
tiNL hareketi diye göstermeyP gayret etmişler ise 

de izahlan tatminkftr olmamıştır. Birleşmiş Mil
letierin yalnız manevi sahada değil fiili ve ic
ı·ai bakımdan da müessir hale gelmesi Jüz~ımn 

bu miinasebetıe biı· kPrı> daha ortaya konmuştur. 

Süvcyş meselesine gelince : Bu ınevzu Rusya 
vr peylderinin, başta İngiltere olmak üzere, 
Clarp memleketlerini müstemlekecilik ile itha
mma yoi ac;mış, Arap memleketleri ve birı_:ok 
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Asya memleketleri hn ithanın iştirak r1 mişlcı·

dit. lngiltore ve diğer Garp memleketleri ise 
hadise ,vi ta khih etmekle beraber Bideşıni~ Mil
lctiC'r Toşkililtının müdahal0sine rıza gösterildi
ğini ve prensiplerine ria,vet olundnğunu ileri sür
müşler ve diğer taraftan, ölmüş bulunan kolon
yalizınıin yerine yedi vıe çdk telılikelıi b.ir lromünizm 
kolanyalizminin doğduğunu iddia etmişlerdir. 

Her iki ınevzuun ınünakaşıısmda gerek nötra
Ji;mı \ "C gerekRc ('Oexistencc yani sulh içinde bir
likte yaşama düsturlarınm realist olmadığı ve 
il'la~ ettiği sarahatıc belirtilmiştir. 

Umumi müzakerede konuşan delegeler tem
ı,il ettiŞ-i ıneınleketlerin durumuna da kısaca tc
mas etmişler, bu arada Almanya'nın birleştiril
meı,i me::ıelesi, Japonya'mn Birleşmiş Milletlerr 
girmesi, Keşınir meselesi, A'sya ve Afrika'da 
yeniden istiklalJ erine kavuşacak memleketler 
mcvzuubahscdilmişlerdir. Ayrıca iktisaden geri 
kalmış memleketlcre yapılacak yardımlar üz<'
rinde ehcınmiyetle durulmuştur. Asya mem leket
lerinin dünya siyasetinde ve barışında işgal et
tiği chC'ınmiyetli mevki birc;ok hatipler tarafın
(lclll helirtilmiş ~ok eski medeniyetlerin ,·arisi 
olan bu memleketlerc teknik ve iktisadi yardım
ların ar1ırılması Jüzumuna işaret olunmuş Ye si
yasi h ürriyetlerin yanmda -iktisadi lıürriyet!P
rin tahakkuk ettirilmesi gerektiği etraflıca izah 
edilmiştir. Nihayet atom enerjisinin sulhcü ga
yelere tahsisi şekli üzerinde de mütaaddit hatip
ler tarafından ısrarla durulmuştur. 

Birlik st atüsünün ve parlamentolararası kon
feransları ka;ideler inin bazı maddelerinin t a
dili : 

Bu nwvznda Siyasi Komisyon ve Hukuk Ko
misyonu adma raportör, aza~n !talyan eski Na
z ı rlarmdan Giuseppe Codacri Pisanelli tarafın

dan takdim ve izah olunan karar sureti üzerinde 
eereyan eden kısa müzakerelerden sonra teklif 
olunan 1adiUer kabul edilmiştir. 

Silahsızlanma meseleleri : 

Silahları Aınltm.a Komisyonu adpıa Rapor
tör lngilter<' D<'Jegesi Albert Roberf.<ı 'in raporu 
üz0rindeki izahatını takiben müzakereler açılmış

tır. ' Silahsızlanma nıevzuunda ccrc,.van eden bu 
müzakerelerde uınnmiyetle iki tez savunulmakta 
idi ; 

a) RiHihsızlamna ve atom silfıhlarının kul
lanılınasmı menetme hususunda bir anlaşmaya 
varmak lazımdır. 

h) Silahsızlanma ve atom silahlannın isti
maliııin men 'i ancak Birleşmiş Milletierin kont
rol Ye nezareti altında yapılmak icabeder. 

İkinci tezi savunan Avusturalya ve Amerika 
delegeleri Rusya 'nın Birleşmiş Milletleri n tefti'j 
hakkına muhalefet ettiğine işaretle bir ınemlekeL 
Birleşmiş MilJ.etleri mevcltt anlaşmalar alıkanıı
nın tatbik edilip edilmediğini kontroluna rıza 
gösterınczse onun samimiyetinden şüphe etmek 
luzungelir dediler. 

Diğer taraltan Amerika ve İngiltere 'nin fiili
yaMa ordularını azaı.ttığını ve atom enerjisinin 
kontroluna rıza gösterdiğini, fakat mukabele 
görmediğini ifade ettiler. İngiltere delegesi Nük
leer silftlılarm sadece men 'i ile iktifa edilemiye
r.eğini mevcut stokların \'e yapılan denemelerin 
de bir hal c;aresine raptı lazımgeldiğini açıkladı. 
l!'ransız delegesi İst> kontrolsuz bir silahsızlanm<ı 
olanııyaeağını ifade ettikten sonra Cenen·e Kon
feransmda E. Faure tarafından ileri sülürmfu; 
bulunan teklifi benim;;wcliklerini ve buraya ge
tirdiklerini söyledi. Bu teklif, silahsızlanmanın 

kabulü neticesi tasarruf edilecek fonların geri 
kalmış merrıleketlerin iktisadi ve içtimai kalkın
masında harcanmasım istihdaf ediyordu. Aynı 

delege silahsızlanma meselesinde halen her dev
Jetin lkendi başına har€!k.et atmekte olduğunu ve 
me se la lhsı r 'a devarrılı olarak silah sevkıyatı :ll
masaydı Si.i.veyş hadiselerinin . çıkmıyaeağım söx· 
lerine ilave etti. Amerikan delegesi kontrol mt
sdlesi üzerinde ısrarla durarak kendi teklifleri· 
nin tam ve ld'tfi bir kontrolu temin ede<>eğini 
ifadt> etti. Diğer bir .. A.merikan delegesi ise lVfa
c<ari\Stan esaret alıtma alınırken biz nasıl silah
ları bırakabiliriz, dedi. Türk deleg~si Fatiıı 
Ri.i.ştii. Zorlu. ,vaptlğı konuşmada ikinci tezi deı
teldenıekte olduğumuzu, yani milletlerarası tef 
tiş ve murakabenin silahsızlanma meselesinctt· 
esas almması lüzumunu belirterek bugi.i.nkü dün· 
ya şartlan karşısında tecavüze mukavemet kud
retinin ıazaltılmaması icabettiğini ve kolektif 
emniyete bağlılığın zaruretini ifade ve izah etti. 
Hararetli müzakereL.' ı· sonunda mevcut teklifler 
alfıkalı konıisyona havale edildi. 

!nsan haklannın beynelmilel him.ayesı : 
Hukuk Komisyonu adına Raportör Colacci 

Pisanelli'in raporu üz·erinde verdiği iza.hatı mü-



t aakıp h u ıııevzıula rııüzakeı·cleı · <'vt·<·,,·;ı ıı el mil) 
w nıütaadrl it t.ekJifleı· alaka lı koııı isyoııa lıa nı.le 

t·dilıniştiı·. .:.VIii;,::ıkerelPrde> ı:eşitli e.sart>t ş!'kil

lı>ri \'<· bmassa esir işçiler ve harb esirleri ve 
hnnlm·ın -indesi meseleleri ilt• Biı-leşmi\) 3Iillet
krı·e ı·d \'C takbih <>d ilm iı:ı hulunaı.1 ıl' ki tefrik 
ınesrlcsi ii:r.erindp tlnnılmuştm . 

Asya ve Afrika memleketlerinin ve toprak
larının içtimai, iktisadi ve siyasi inkişafı : 

Rwmanıeııiıı bu maddesi bt'§ k ısı ıncta ıı 1 erek
külıecti~·onln. !<.:n-ehi iktisacti <•ihazlanma ınetot 

lar·ı ıne\·znunda lktisat n 3-Lali;vt> Komisyonu 
adına raportöı· Belc;}ika d.elegesi sabık Hazırlar

dan .i\fauı·ii·e Bra:ıseuJ' rapoı·unu oknd.ıı . Bunda 
eı,eiiıniC' iktisadi i•ihazla n nın bakım ınrlan he ı · 

ıneınl t'ketin rlı>ğişik şart lar i<;indC' q> f<ırklı meı·

lıalciPt'rll' olduğu vt• bu i1iharla da keıırli ihti 

ya<:larımt en nygun geleeek metorlu bizzat ini i
habedecrği helil'tiliyor ve bn ma:ksatla da mil
l<'tler arasında teknik bilgi mülbadelesine, mil- ' 
letlera ı·~ st nıübadeleleriıı mfmia lardan kurta nl
ınasıııa elwııııni.vet vprilnıesi zaı·m·etinr işarri 

oluııu,,·uı·~hı. Bundan soııra iktis~:~di kalkınına 

iı;iıı ınillctlerm·as1 iı;ı birliği mev:.ı:uuncla ,vin<· tk
ti.sat ve Maliye Komisyonu adına <luiscppe \~t'

dovato (1talyan ddegesi) tarafından h<ır.ırlanan 

rapor takdim olunmuı;ıtur. Bu ı-apoı·da uınumi 

yetle nınlıtelil' menılekrtlerin kalkınma lıareket 

Jeı·i, istihsal, sanayileşme H nüfns meseleleri 

geniş hiı· ~t'ldlfle . ııwvzuubahsedilmckte ; mille1 -
h•rin ha~;at sP\'İ,VPierinin ~'Ükseltilıne!>i t;areleri 
mütalaa olnnınakta: iktisarli kalkınma nıevzunn
da ınillrtlt'ra.ra~ı iş hirliğine rlair Millet leraral'lı 
tmar ve Kalkınma Bankasının raaliyrtlt'l'i tah
lil olunmaktıl; bölgP kalkınma pJanları (YI'cseliı 

J 1 nwınleket aı·asındaki Coloınho -planı, Fraıı 

sa 'nın n eniz aşırı toprakla 1'1 l<alkınnıa plfın ı 
!<,IDEN vr Bel(jka'mn deniz aşırı topraıkla·rı 

kalkınma pli'ını FB~a w saiı·c gibi ) tatbikatı göz
den g<.'(lirilmektc ; Amerika 'nın Point Foııı· pliw ; 
( 1949) ve bHaha&'l. .kurulan EC.A, IOA ve MSA 
gibi t{'ı;kilat kanaliyle yaptları iki isa.di \'C tct · 

nik ynrdıınhır~ıı tatbikatı. Bx - lııı. Bankın ra 
:ıli,vPti Vf' nilıa~vet lıtısusi ı:ıektörc yine lnısusi mii
t•ssesrlrı· taı-afrnctan ( J.Jescl~ Hindistan 'da rlemiı · 

t:rlik sana,\·iiıw Alman Krupp ınikssesrııiııin ,\-a l'
dını plfını ıübi ı yapılan yarrlımla ı· :tikrolunmak 
ta idi. 

Hw::rı:.ınıcnin bu maddesinin ih;ündi kısını ola
nık i~tiıııai hizmetller hakıınındaıı drdPtiıı nıe · 

suii,vcti ınevr.uunda ic:timai vr insani nıe.<>eleleı · 

Komİ'l,\·omı adına ra.pol'tiil' Paki.stım delege-; ; 
< '. K f:ihlıoıı tarafından lıazrl'lanaıı ı-apor okuıı 

ıınıştLH'. Bu r·aporda iı;ıiınai hizınc·tleı· hakımill 

dan tk YI ete d üşen Pski \'r bu gü nJ<ü va1.i !'ele ı· n' 

hilhassa tlcviC'I ınefhunnında :t.a.manıımzrla ic.;tinıai 

refah ( Welfaı·e) fihinin geniıı tesırı lıelir1il 

mekte; 1kolonyruHııın vıe ·iıy-asi italhıa.k,küım .filkide
l'iniıı tasti,\·rsi Y.arm·eti H' hiUcn istikHlliw' kavu:;
maıııış lopmklarm self - tletel'lnimıt ion ın·ı>nsibi

ıı in tat hi kı snı·Ptiyle h ür ııırınloketleı- a rasıııu 

katılınasmııı kola,vlaşt ırılması nH' v;,nuıırla dm·ııl 

ınakta : As.nı ve .\fl'ika nıcmlckC'tlrı·inde (;alı 

~an <:O<'tık, kadın V<' g-en<:lerin dunıınrı, halkın 

sağlık ş;ıı·thıı·ı v~ bu hlısu<>ta ,vapılaeak sağlık 

hizmetleri, tabii fı fctlerı' ınfıl'uz kalmı bölgel rı· 
halkına. ,vapılae.ak ,vanlıınlar·, As,va \'(' ~\ frika 
ıneınleketlrri ha.lkınııı gıda , meslwıı, gi.yinı vr 
tahsil hakımnl'lan nasipleri \ ' C ic;tinıai sefaletkri, 
iş<:i nıesel{'leri ve iş\:i Jıaklarınm vikayesi. kör, 
sağ·ır, dilsiz ve hilfımuııı sakat ııü fnsmı ya:;amu 
sartlal'I, geQim ijal'tlaı·ı ve ha.,v<ıt seviyesinin 
yükseltilmesi, Asya n~ .Afrika meınlekctbı·inde 

t•ehalet 1-c mücadelenin zarnrcti, kaclı.rıın geı·i du
rumu gihi 1f{lşitli i<:1 i nuıi ınesdelcı· mütalaa ol un
makta \'(' iııtillUii inkişaflal'ın teknik ve iktisadi 
grli nıel_erl' bağlı olduğu ve bu itiba!lla da lm 
ıııemlek<'tlere millrtlerara<>ı yarrlınıhır ~·apılınuk 

sureti.rle a.vnı ;,amanda bir· rnnıiyct havaı>ı .vara
tılıH·ağı lntstt'm ifade ve izah olnıınıakta idi. 

.\Iütaakıp ıııevzu , miJll ::ığiliınin ya,nlnıast 

ve nıilll inki ·aJın ilıtiya~ göst<'rcliği ıwı·sonı>lin 
yetiştil'ilnıesi illi. Bu Jnısusb1 JijntC'IIrktüeJ Mü
naııelwtJpı· 1\oınis,,·oını adına Rapoı·tör · Lüksem
burg D(•]pg-esi Pierrc Uregoire raporunu okudu. 

Bn raporda A~,va \ '<' Afrika ınenılekC'th•riniıı ımı 
arif duı·umu, nüfusun büyü]{ kısımnın ccha.Jeti. 
işsizlik ,re bilghıiz işçiler, çocuk işçiler, gıda.•nz 

hk, ba k"lınNıY.lık , hulasa maddi ınahruıniyctler 
~·anında nıiiııl:',· i ınalınuni~·,,tler ,.e im ihtiyıH;

Iaı~m gide-rilınl:'si bakıınuıdaıı kar~ıla~ıliıı imkau 
Hızlıklar Ü7.Pı·irıde tlmulmakta; trlmik ter.ak
'k:iıleı•i ınanevi tf'l•a'klci:leriıı takibedeceği ve kii.tlc
lerin eğitimi V<' yetiştirUmesi ile de i~timai w• 
iktisadi gcJ işnwleriıı hi rliki <' yürü 1 ii lr<'eği if ad(• 

olnııma.kta; .a.vı· ı ayrı medeniyetlerin ınevciıdol
dnğu w hit;birisinin ıunnhasıran ilical medeniyet 

diye alınamryacağı, kültürde standardizasyon 
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yapıLamıyacağı ve hei' mecleujyette bjr rönesans 1 
~'H pıl ına."n \'<' ıne<irni~·ct ler n l'asıncta bir )·ak ı u
ıa~ına temin edilnw.si gerelı:tiği hnsmdarı a1:ık-

lanmakl~: geri kalıııış ııwınlekE'tlrriıı fikr1 kal-
kınınal Mı n' ınaari 1" d~h alarının hall i lııı:-ıusuıı 

da Birlr~miş Millrtlerin l i ~P.SCO 'l'eşkilfıtı vr 
.VI illetlrmnısı lşGi 'l'eşki la tuıın faa liyetlcri ~ik
ı·olunmakta ,.e buna nın ka bil bu ıııwı~~anı Cl:lva
tıııı h-.ıllinde bilhas.· ıı şu hmnıslnı· })(']irtilınckte 

idi : 1 :e~:iei rnahiyet.teki 1Pdhiı·leı· n-· kifa~·rüıiz 

y:n·dımhır gülüm: kıılınaktadır . Bn it ihal'l<ı lu
::.an Haldaı·ı Be.vıınııamesindP zikı·olmıan hn-;us
hıı·lln daha ~-akm bü· iş bil'liği w ga?l'E't göstE'l'
mek H' hnmııı iı;:in dr lı;ı~·at sevi~·E'lc>ı·i ~-üksek 

memleket IN· halkın ı. mahnımiyt>t i~:indeki cliğel' 

kütleleı·in lehinde, kendi ııi.spet:;i~ dereeede yiik
::ıek ·hayat şa;·tlarındıLn feda!karhğa dil..vet etmek 

lılıınıclır. 

Son menu «muhtaı· olmıyan topı·aklarıu is

tiklallerinr kanışınası ba kıın.ından idarr rdill'll 
Devlete (hi~en va7.ifelE'r» idi. ..\lnltta ı· olnny<ı n 
1oprakhıt· ve ırk meı,;clelel'i komisyoun ndma Nu

Ilan delegoesi IJ. 'r. Hammad tamfıııdmı lw:r.ırla 
ı~a.n ı·apor okundu. Bu rapordn. geçen sene ko

ııı isyonda kol o ni sa h ibi ın Pm lckrt lrr d<'l egelrriıı in 
(İng-iltere. Belc:ika, Framm ) bu hnsnstaki fi 
kide!'i il<> istikla!lcı·iıw yeni kan1şnuı~ ıneınl<•

ketler del<'geleı·inin (Hindist.an, Paki~t an Ye Sn
dan) fikirlrri lıulftsa edilmekte; nıiist<'ınll'keri

lik ı·uhnının kola~- lwla~· ölmrdiği, hüyi.ik dcY
lvtleıin miistcmlekelere i~tiklal vadE'deı•ken bumı 

~:eşitli şartları.ı. talik ettiklel'i , nıesl'la Belt~i 
ka 'nın hütün idare et.tiği 1oprakLır<ia nıuhta

riyet. müsavat "" i~ birliği esaslanııı tat h ik 
eaeceğini, fakat kendİSlllC' hiJ· ağ·nhny ınrvkii 

tanınması grrektiğiııi ile !'i süreı·krn lng·iltcn' ·. 
ııiıı oc ıniist<'ınlekeleı·in krncli krndill'riııi idat·t> 
l'der halr gelıncleriı1i ve kendi halknıın l'cfahıııı 

sağlıyahilmrlcrini ~art koşnıası, ve• niha.vP1 Fnm
<.:a 'nın idaı·r.<.:ill'll'lü bütüıı topraklarda mahalli v<' 
ıncrker.i hükümt>tl' iştirak c•iheti ileri :;ürülerek 
ortada nıulıtaı· olmıyaıı nıemlekctlt• ı· rlfıvası bu

hıntnadığı .v·an i hnnlal'lıı h ir Framıız i tt i lı cı d ı 

i~inde tt• ımı il Pdil(]ikleri irldiasmdı.ı hnlmıd n ğu 

i;~,ah çılunmakta idi. Buna mukahil flindistaıı, 

Puki:-ıtaıı \ ' P Rudan delegrlrriııin Rrl f rle1 cı·m i
nation prensibi Ü7.cı·ind{• durchıkla!'ı \'(' bn nH'

sctlenin an<'ak milletlerarası hir teşekkül ımıı·i 

l'l'ti~·l" hall i kabil olaeağı kamıat in dr bulunduk

lun bclirtiliyordu. Birleşmiş :\Iilletler temsilci-

-;inin isP hu nıe,·zudald ia.ıli~·pf leı·inde idare ('(lcıı 
dcvle1lerdeıı l'sıı.slı malfımnt almnııuırlığmı ifa
de ettiği bildiriliyorctu. Raportör son olaı ·ak 

Birleşnıi::ı .\IilletlrrN' hu lınsnsta biı· kal'ara nı

nlnıaımıı ileri sürü,vor ve hö;.-·Jc bir karara meı-;

nedolnıak iizrı·e ek nıulıtaı· olnnyan ve geri kal
mış me ın khtleriıı istikHi 1 ,.c inkişa i' davalarını 

Birleşmili )fjlletlC'ı·iıı bizzat ii:r.ri'İne alıııru;ı Ye 

ıııiistemlckerihği tasfi,,·e rdr<'Pl< lııısu.<.:i koıni~

·'·onlar tr. ·kil dnwsi, BirlE'şmiş Nülletlerin Inı 

husıı~taki kararlanııııı icrası i~iıı t edhir alınası 

\'(' ııihayet Prnnsa 'mn yaptığı gihi temsil (assi
ınilatioıı ) yoliyle ha~ka şekildr nıiistemlc>kec•iliğ<' 

drvamınn katiyen ıniisaadc i'tııwmrsi lfı~ımgeldi 

ği mii.talaasında bulunuyordu. 

Huzııanwnin ~'n yüklü madde~ini tPşkil t>deıı 

bu br~ m<~~vzu üzerinde 'kıı~a yakın delege öz 
alnıı') Y{: bu t:ok geni~ iktisadi w içtimai ıııe

~lelere ınnlıtelif eeplwlerinden temas etlilıni<itiı·. 

Hararetli nıü~akcı·eleı· esnasında hilh~ıssa. ikti 
sa(li :vaı·dıınlaruı ma lıi~·pt i Ü7.erindc durularak 

lnmun siyasi ka.~· ıt \'t' 'artlara. asla bağlı olııııı 

ına~ı hi~ııng-Pidiği \'e genişletilmesi zarureti ht•
Jirtilnıi~ w hıı ara!lı.ı silfilısızlanııw ~·oli.vle )lilli 
}Jiidal'aa m::ısı·nflıınndan ~·apılacak tasarruflu 
t ı rı iktisadrn g-eri · kalmı~ ıneml·eketlerC' yurrlını 
mak-;acti~·le milletlerarası hil' l'onda biriktirilmt~~i 
teklifi ileri sürülıııüştür. Self - Determinatiotı 

ınevımu üzeriııd<' rsral'la 1hınılarak Birleşıni~ 

Jtilletlerin bu lnısnsta daha miirsı-ıir faali,vetlcr
(11.'> buhınması fikı'i ınüdafaa olunmuştur. lkti 
sııcli yardımlar gihi trknik ,·r kültilı·el yardım

la ı·ııı da genişletilm 'si w milletlerarası i. hiı·

liği. y::ırchınlaşma ve yak.uılaşmaı gayretler:iniıı 

nrtıl'ılmıı.:;ı ıaı-ı.u·rti ifade olnnmuştnr. Bu mii 
~akeı:elerdl' '!'ürk · <ielegesi Halttk Tiıı.ıuı·t.a~ <la 
söz alarcık ~\.sya ve Afrika ııwııılcketleri ve top

rakbırının iktisadi biin.velcrine temas etmiş. bu 
memleketl<'riıı. iktisadi kalkınmaları i~in daha 
i'a~la yardıma ınuhtaeolduklarını, iktisadi \ ' P 

teknik .vawlımlarııı arkasında hiı-:bir siyasi nıli. 

lfıhar.a hunlunmarnaı:;; ;~,arnrPtnn hclirtmiş1iı'. 
Bundan soııı·a Türkiye 'nin ik1 isa di kalkınmaımı

dan kısac·n balısrdcn•k iktisadt>n ilPI'Iemiş ıni'nı 

Ieket leri n. geri kalııııış ın<'mleketlel'P ikra:r.atüı 

huluna('ak hir :foıı te.sis ederek ınilll hüt~eleriıı 

deıl hn fona 'bir mikta ı· ayıı•malaı-ı imkanından 
halısctmi~ vp iktisadi hün;v-eler arasındaki faı·k

laruı izalesi ilc dün~·a sulhüne hizmet edilmi~ ola -
cağını ifade etmiştir. 



Komisyonlar : 

Muhtelif teklifierin haıyale edilmiş bulun
duğu Siyasi Komisyon, Hukuk Komisyonu, Si
Hl.hlarr Azaltma Komisyonu, İktisat ve Maliye 
Komisyonu, İçtimai ve Entellektüel Meseleler 
Komisyonu ve Muhtar Olmıyan Topraklar ve Irk 
Meseleleri Komisyonu Konferansın beşinci ve 
yedinci günlerinde toplanmışlar, Umumi He
yetin nihai kararına sunulacak karar suretlerini 
hazırlamJşlardır. Siyasi Komisyon İGtimaında 

ıni.i.nhal bulunan Komisyon Riyasetine ittifakla 
Türk elelegesi Fatin Rüştü Zorlu seGilmiştir. 

İcra Komitesine iki azanın seçilmesi : 

Birlik stati.i.sünün 17 nci maddesi gereğince 

İcra Komitesindeki mün'hallere aşağıda isimleri 
yazılı zevat seGilmiştir : 

Azalığın 
hi tam 
tarihi 

Ernst Boerlin (İsviçre) 1957 
(!stifa eden İsviçreli Senarclens 'in 
yerine Saturnino Braga (Brezilya) 1960 

Kapanış: 

Konferansın 2'2 Kasım Per.şembe günkü İ<:-
1 imaında : ~evvela 45 - 46 ncı Konferans D~vre
si için ParHl.ınentolarar.ası Konseyini teşkil eden 
zevatm listesi Umumi Heyetin ıttılaına sunul
muş ve bilahara da hazırlanan dört karar su
re~i ayrı ayrı reye vaz'olunarak kabul olunmuş 
ve Reis Viskont Stansgate bir konuşma yaparak 
'fhailand 'da gösterilen fevkalilde misafirperver
liğe teşekkür etmiş ve konferansın çok faydalı 

mesaisini ınütaakıp memleketlerine dönen dele
gclerden, milletierin refah ve saadeti ve ([ün
ya sulhü için alınmış kararları, kendi parla
mentolarmm ve hükümetlerinin ıttılaına ulaş

tırmalarını ve Milletlerarası Anlaşma ve iş bir
liği hususunda gayret göstermelerini temenni 
<'derek 45 nci Parlamentolararası Konferansını 

kapamıştır. 

«Parlamentolararası Konseyin» 79 ncu tçtimaı 

14 Kasım 1956 günü Konsey Reisi V ikont 
8tansgate ıtarafından açılan 79 ncu İçtimaa 78 
delege iştirak etmiştir. Ruznamedeki madde-

lerin müzakeresi sonunda aşağıdaki kararlar 
al ınnnş tır. 

1. 7 - 8 Nisan 1956 tarihinde Duhr'ovnik'
te akdolunan 78 nci İçtinıaın . za·bıtları okuın

. muş ve Polonya delegesi Lubienski'nin bir ke
lime değişikliği te'klifi ile birlikte ittirfakla ka
ıbul edilmiştir·. 

2. Parlamentolararası 'büro raporlarının 

tet1cik ve tasviibini ınütaalop ruznameye mun
zaın (A) fıkrası gereğince !cra Komitesinin 
Konseyin 78 nci içtimaından 'beri ihdas edilmiş 
yeni gruplara mütaıallik rapoı·u ittifakla kabul 
edilmiştir. Bu ıkarara nazaran Avusturalya ve 
Laos gı11pları da Parlamentolararası Birliğine 
iltihak etmiş oldular. 

:~. 4f:i nci Parlamento~ararası Konferansının 
Reis seçimine geGilıniş ve Birleşik Amerika De
l'egesinin teklıfi üzerine Thailand Meclis Reisi 
Phra Prachonpachanuk ittifakla se,ilıniştir. 

4. Dünyada meıvcut parlamento tipleri hak
kında ·bir anket ·hazırlanınakla vazifeli Tali Ko
misyonun an'ket'i.ne milli grupl31rca verilecek 
eevaplarm 15 Ocak L957 ye kadar gönderilmesi 

'kararlaştırılmıştlı·. 

5. 46 ncı Parl3:mentolararası K1onferan~ 
sm 15 - 18 Eylül .1957 de Londra 'da toplanma
sı hususunda İngiliz Dolegesi A}bay Stoddart 
Scott taı;afından yapılan te'klif 2 ye karşı 35 
reyle kalbul olunmuştur. 

6. Mali nwselelerin rnüzakeresi sonunda : 
a.) Yapıl~n 'tasarruflıar dolaJ1siyle rnunzaın 

tahsısat talebme m ah al olmadığı anlaşrlınıştı r. 
•b) 1956 mail yılı için Avusturya Delegesi 

Stürgkh il'e İsveç Del~gesi Hag'berg ınurakıp
lıklara seç'ilmiştir. 

c) 1956 ·bütçe tasansı iki tali tadil ile it
tifakla kabul edilmiştir. 

7. Filipin Grupunun, ölçü ve ayarların 
tevhicli hususundaki teldifi, i<atibi Umuminin 
tasviyesi üzerine İcra Komitesince 1957 çalışma 
prograrnının tanziminde nazarı iti'bara alınma
sına ittifakla karar verilınişt1r. Rus Grupu
nun, sila'hsızlanmaya ıni.i.taıallik te'klifinin ise, 
Konsey içtimaını takiben toplanacak 'Konferans 
Heyeti Umumiyesine sunulması kararlaştırıl
mıştır. 

8. Konsey tarafından, Cooley (Amerika) 
ııııı yerine Braga (Brezilya) nın dört sene için 
ve istifa eden Senarclens (İsviçve) nin yerine 
ele Boerliııg (İsviı:re) nin ·bir sene için İcra Ko-
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mİlesine aza se~ilmeleri hususunun Uınumi He
yete arz edilmesi ka'bu'l edilmiştil' . 

Bu •kararları mütaa·kıp Konsey İçtimm ni
hayete ermiştir. 

45 . 46 ncı Konferans Devresi için Parlamen
tolararası Konseyin tarzı terkibi 

Reis : Viskont StailJSgate (19'54 - 1957 clev

ı·esi için) 

Arnavutluk 
Amerika B D. 
Avustralya 
Avustury:a 
Belı_:ikr, 

Brezilya 
Bulgaristan 
B urma 
Seylan 
Çckoslovakya 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Batı - Alnıanya 
İngiltere 

Endorıezya 

İran 
Irak 
İrlanda 
İsrael 
İtalya 
.faponya 
J..JaOS 
Li bel'ya 
Lüksemburg 
Uola.nda 
Norveç 
Pakistan 
Filipinleı· 

Polonya 
Romanya 
İspanya 

Sudan 
lsveç 

!sviçre 
Thailand 
'I' ürkiye 

Azalar 

R. Aliya, S. Baholli 
D. A. Reed, H. D. Cooley 
R. L. Dean, A. S. Luchetti 
B. Stürgkh, . E. 'Koref 
P. Struye, R. Gillon 
S. Bı<aga, M. A. Viana 
Kosovsky, P. Kostourkw 
Tl. Kyaing, T. Aye 
R. G. Senanayake, N. M. Percra 
,J. Krofta, J. Berak 
A, Andersen, O. B . Kraft 
L. 1-leljas, G. Henriksson 
M. Montet, R. PrizaTd 
H. Pünder, C. Sclunid 
M. Stoddart - Rcott, H. Haynd 
I. Rosjadi M. Isnaeni 
M. Saed, A. Massoudi 
I. Mulla, Z. Al- Askari 
P. A. Baxter, S. F. Lemass 
D. Hacohen, C. Ariav 
O. Codacci- Pisanelli, E. Carboni 
T. Narita, Y. Morita 
R. Pholsena, P. Phongsava:ıı 
F. E. Tolbert, L. E. Mitchell 
B. Renter, P. Grezvire 
E. Sassen, P. Kapteijn 
F. Moe, H. ~- İngelbretsen 
Za·heruddin, C. B. Gibbon 
C. P. Primicias, M. Zosa 
S. Zolkienvoski, J. K. Wend<' 
A. Bun.aciu, P.Balaceanu 
J. F. Villaverde, F. J. Ctrode 
M. Zarroug, M. A. Mahagoı.ıh 
R. Sandler, E. H\gberg 
K Bocrlin, H. Oprecht 
Prachonpachanuk, R. Nides 
Fatin Rüştü Zorlu, M. Haluk Ti
murtaş 

Rusya 
Yugoslavya 

N. A. Mikhailov, K. A. Gubin 
M. Snuderl, A. Berus 

tera Komitesi 

Reis : Viskont Stansgate (İngiltere) 

Azalar 

R. Nides (Thailand) 
Codacci - Pisanelli (İtalya) 
h Helgns (Finlandiya) 
N. llikhailov (Rusya) 
İzzeddin Mulla (Irak) 
R. G. Senanayake (Reylan) 
E. Boeı·lin (İsviı_:re) 
R. Braga (Brezilya) 

. .A:zalığın 
hitaın tarihi 

1957 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1957 
1960 

Parlamento Umumi Katipleri muhtar 
seksiyonu toplantısı 

Parlamento Umumi Katipleri muhtar seksiyo
nu senelik umumi heyet toplantısmı 16 - 21 Ka
sım 1956 tarihleri ' arasında Banı:ı;kok'da. Santit
haın Hall 'do akdetmiştir. 

Bu toplantıya (15) memleket parHimentosu 
umumi katipleri iştirak etmiş olup isimleri aşa·

ğıda yazılıdır : 

Re ed 
Loof 
:Madam Klapp 
Deraniyagala 
Lidderdale 
Pat.naik 
Piaggesi 
Yumasaki 
Ali Afza 
Sir L. Khatim el 'Sanusi 
Suııe Holm 
Kovacik 
Sharon Pantharo ve Paradaı 
Buranasiri 
Rcfet Sezen 
Petruşev 

Amerika 
.Avusturalya 
Brezilya 
Seylan 
İngiltere 

Hindistan 
İtalya 
.faponya 
Pakistan 
Andan 
İsveç 
Çekoslovakya 
Tha-iland 

Türkiye 
Rovyet Rusya 

}f. Lidderdale (İngiltere) nin riyasetindo 
toplanan mumi Heyet, Paris'te Eylfll ayında 
vakı toplantıda i1tihaz olunan mukarreratı tas-



vibetrrd~ ve teşrii faaliyetİlı vekiılctcn ifası hu
ı>usunc1a Olsen (Danimarka) tarafından ih7.a.r 
edilip iki a~- cTvel azahıı·a al'z edilmiş oJan ra
pol'un Yaı·chğı ·neticeler hakkında mutabakat'ını 
izhal' etmiş ve muhtelif parliinıentolardaki büU.:1' 
'!istemi hakkmda }/f. ~hakdher'in (Hindistan) 
hazırlannş olduğu rapoı· hakkında umumi hir 
mü7..akere ile iktifa olunarak 191)7 de Londrat'dıı 
toplanacak nlan Padfınıeııtolatarası Bil'liği. Kon
feransı ı-<mıı<ıucla yapıla(' n k içtimahn·da: ınüzakt•

ı·csin(' devunı edilerek bıı rapordan kati neth·e
lel' istihsali karşıta.~tınlmış ve mütaakıp toplan 
tılarda fla nıznamede bulnnaıı (tadillerin mi.1uı 

kerl' usulü) ve ( l-lüküınet f.aaliyetinin pnrlameıı-
1ol:-ır taeafından ınurakabesi ) hakkında hamda
nan ı·aporları müzakcı·c W\ !adil elıniş \ 'C hunla·
ıııı 1etkik edilmelerini tasvibetıniştiı·. 

iJüııdcınfleki i~lerin ınü·zakeresiJıin hitammı 

ıııütaakıp se1:inw geçilm iş l<~dvvanl Fellow.ek 
( l ngilteı·e) mevcut ii?.aııııı ittifaki.vh' Reisliğc i.ıı -
1 ihu.bolunmu.ştuı·. 

Bangkok tpplanLılaı·ı esnasıııda hali i<:tiıııarla 

hulunan 'I'hailan<l ::Mill'l .:\-Jeelisinin hiı· cehıesiıı 

flp Fnıumi Ilt>:vet itz.alan hazır hulunmuşlal'dır . 

Konferansta alınan kararlar 
I · Birlik Statüsünün ve Parlamentolararası 

Konferansları kaidelerinin bazı maddelerinin 
tadili 

1\.\Bl .L EDfLK~· .J.JE'I'tN 

( Yeni pa ·ajlaı1n altı <:izilnıi ·tir ) 
Bil'!iğin ~tatüsü 

:Madde -- 13. 
Padaınentola<l'ara.'\ı Koııse.v, Konferansııı açıl

masından asgaı·i hir H:V evvel uı-mlü claiı"Csiııde 

1 eşkil edilmi~ her· milli g·ı·up taı·afmdan tayiıı 

('dilen iki azadan teı:ıckkül c<leı· . Bn tayinler 
Paı·lftmcntolaral'asl Büro,vcı ve Bü ı·o tarafından 
rla Koııferamıa bildirilir. Koııseyin vazife ınüd
fleti biı· Konfer·anstan müt.aakıp Konft>l'amıu ka
flaı· devam edeı. 

Bütün Konsey azalarının Parlamentomın faal 
i'ı.zuları olması icabeder·. Bir ilzamn ölmesi veya 

~elmemesi ba1inde o [ızanm i<'msil ettiği gnıp, 

~-Priııe hi ı · V('ktl tilyin ed e ı . 

..\[adde - 1 :ı. 
Koııscyin vazifeleri 1111nlardu· : 
1. Kendi nizamlarını tesbi't eder. 

1 

'1 KeniH g·ruplMı tarafından teldif edilmiş 
Par1fıınen1onun ~"ki iizalaı·mı Birliğin azaları ola 
nık kahul eder. (Statü madde ..ı ) 

:ı Parlamentola·rarası Konferanslamıı tol)
laııtt~' a. davet eder. 

-l. Konferamılann ı·uzııanıe..'liui tesbit edt:ı· 

\'l' hi zat i h i kara ı· tar 1 rklif edehiliı·. Koniemnsa 
'lHlllllaealt hütiin rliğel' karar tasarıları Konse:ve 
hava[(' ediliı·: ilzalardan her hangi birisi, Koıı 

.<;eyİlı evwl<•c bi ı· K om İl!>yon tarafından sunulma
nı ış hulımaıı bi ı· kaı·ar tasaTun.nı kabul, tadil ve
.nı ı·eddetmek fuerc Konfeı·ansa tekJif etmesi !m
su~uııd.a biı· takriı· verebilir. 

.ı . Daimi veyH mmrakkat if:'tkik koınis~·onla

n tel}kil t• deı·. 

6. StatiiJıün <lcğiııtirilınesi teklif.leı·i hakkın

• la fikrini heyaıı edeı·. 

7. Konferansa. Koııfeı·aıısın Reisini V<' ReiH
vekillerini teklif eder. 

H. tcı·a Komitesinin fıxalamıı teklif eder. 
!l . Konfel'ansla·rın toplantı ımıhallini seı,:eı ·. 

( :4t~ıtü madde 6) 
J O. :Birliği u Kfıtibi 1.' ımımisini tftyin edeJ". 
1.1 . 'rcbenu ve vasiyet tarikiyl<' verilen şey

lerin kabulüne salfthiyet verir. 
12. ~enelik g-elh· ve gideı· büt<:e~inin nıikt.a 

nnı tcsbi1 eder. 

1:3. Her yıl fızalal'ı aı·asından iki lıe,sap mu
ı•alnbı tılyin ve onların teklifi üzerine geçen mali 
clcvı·e hesaplm1nı ta .. •wibeder. 

H. 1 ~ nıumiyeth' Pal'lfıınentolaı·aı·ası Birliği 

nin gayeleri n i tahakkuk e tl irmek i<;in geı·ekli tc

ijehbüslerde bulunur. Bilhassa konferanslar ar<ı 

sı ff~sılada ~tatüııün hiriıwi maddesi mueibin<'(' 
BirEğin Jı.an•ket sahwmıa g-iı-erı ınilletleraı•ası 

meseleler hakkında Birlik ııaınına: resmi heyan 
ıla lnıhuıcıhilir. 

)fa<.l<le - 17. 

lcJ'a l{oıııitesi mulıtelil: gı·uplarıı ait il.olnt7. 

azailan teı~ekkül eder. 
Konse,vin r·cisi icı·a komitesinin tabii azm-ıı ,.e 

1'eisidiı•. 

~eki;ı: fıza Paı·liuneııtolararası Kon~e~- a.zalan 
al'asından Konfeı·ans tarafındmı intihabedillr. 

Rtatünün 15 ııci ınaddeııinin ~ nci paragrafı 
ınucibince, yalnı;r. Konse,Y taratmdan teklif edi
len naınzetlcl' Konferans tarafından İrı·a Konıi -
1 esi j~in .vapılaıı se<~ime g-irerler. 

Konsey taı·afından naza.1•ı itiba!l'a alınmadan 
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evvel naın~etleriıı se ·ildiklel'i t<ıkdirdc vazi:fe:d 
kabul edeceklerini Kruıseye ı·c>mıen hiJdimıeleri 

ieahed.eı·. 

l<·ıa Komitesi st~<;imleriııde naın:r,edin \ 'C gru

rnııHtn. Bidiğiıı (:alışınnlarıııa ·'·apmış olduğu 

yardun nazaı·ı itiba:ra alıuır ve eoğmfi bakımdan 
makul hir tevıı:i elde rdilnıesint• ~alışılır . 

Reist.en gayrı ilzalaı· döı·t !-lenelik bil' nıüddt·t 
i~in secıilirler ; hcl' sene rsmı ile iki u-ta <:eh'ilir. 
t)ekilen iı.z:a iki ~<' ııc zarfında yeniden namzet 
olamaz V(' ~ ' l'l'İ ltl' başka lı il' P.'l'll pa ait h il' aza ika,_ 
me edilir. 

Tlighir koıı feı·aııs akdedi lnıcdiğ·i :dlarua Kon 
-te;· )'elli aza seqe~ektit•. 

Komite fızmmını öliiınü, istifaı·n ve:·a mebmı
luk sıfatının zıraı veyahut <hı Konser R{'isliğine 
iııtihahı haüııde, Konse~·. ~- eni bir ;;;e<:imin yapı
lıwağı ilk koıı t:eı·ıuı..,;a kadar ~ıza olcn•ak kalnınk 

iizcı·e hi 1' Jıalef 1 uyiıı eder. Y <>ııi ı1za, <:ekiliş Sl· 

- rasıua göı·p istilılfıf eti iği iızmıın : 'erini al n·. 

Jera Komitesi lu•ııdi nizamııa•mesini teshit 
Pdcr. L•'cvkaiade hir hal :~.nlıunınil.a Konseyi top
l:uıi ıya da.vet ed<>bilir. 

le ra Komitesi Koııfcı·a ııs ve~'~ 1\onsc>:\- t ar~ı 
t'ıııdan alınmış karaı·larııı iı>ı·asnn Parlanwııtolar

a.rası Büroya bildirir. 

ParHi.mentolararası Konferanslar için hükümler 

}iadde - 3. 

Konferaıısııı a kdedilet•eği ııwııı leketiıı Parll
ıııentolara.rası flı'upu. Katibi Fmunıj il<> anlaJ?a 
ı·a:k toplaııtm nı i ertibcdilmesindeıı rnesuldür. 
Bnınmla. beı·aber Komıey, huzı ahvalde Bil'liğiıı ' 

veya muhtelif. gruplarm i<~tinıanı ic•abettirdjği 
musraflaı'ln hir kısmını üzeı·ine .alnı;ıı.ıına li1zımı 
olup olnıudığ·uuı karaı· verebilil·. 

( lkirwi paı·ag'l'a'fın metni kaldınlnııştn ) 

}1adde - +. 
1 (e ı · i~t.imaııı :-ıüresi Konferanı,ı kahttl edecek 

olan Urupla. mutabık kalınaı·ak Padfunentolar
ıı.r·ası Konse~· tarc.ı fındaıı teshi.t edil<•<·eki ir. 

'R.uznamede münderi(: meseleler. mü...,ta'Celiyt•t. 
ha lleı·i. m i.it>tesna, h ir ü~tiınam açılı§mdaıı som·<ı 

her hangi bir zamaııdn heyeti ıuııuıniyede derhal 
müzakere edilmelerini mümkün kılmak i1zen~, 

dııiıni w~ra nıuvakk<ıt. encümenleı-e havııle olunur. 

Madde -!'!. 
K:onferansııı Rı>iıü. rdseleri a.c;.ar, tatil ve ta 

lik eder, Konferansın ~~~h~mcısuıı idare eder; 
ııi?.amnaıneye riayet edilme.cıine nezaret. hatipleri 
da.vPt, <·elseyi tatiL meseleleri reye arz ve re,\-
lerin neticesini ilfm eder. Karadarı niha·i olup 
ınüzakereı:;iz kabul edilmek zo1mıdu<lır. 

Konferans çalışmalarının umumi ularak ida
resinde, Konferansın teşkil edPhileeeği eııcünıen 

lerin km'Ulma<ımda, yapılması İc4lbeden tebliğ

leri karaTla ·tırmakta , her c·elseniıı ruznanıesiııi 

tesbit etmekte ve muhtelif nıcvzuJarm nazarı iti 
bara almnıa sn·asınm ta;·ininde Büt'Q ilzalan 
R.eise ~7<ndım edel'. 

Madde - 13. 
K0nferaıLı;ların ruz:naııwsi Komıe~· tarafından 

ie.~hit <>rlilir. (loitatü mad\le 9) Rıızııı,mıedeki 

ıne"elcleı·c· nıütaallik karar tasarıla1'1, tadilnaıne

leı· Ye takrirlcriıı, kouferaıısm bü1üıı i\zalaı·ımı 

teYzii ve mür,akere edilecekleri eelsenin açıll§ııı

dan evvt>l ePlselerin akdeclildiğ·i salonun methaı
line bılik edilmeleri irabeder. 

Bir karaı·ın lıe:··eti ıununıiyedt• ıııüzakcr~i 

sırasında bir tadilna· ıııe vf'tildiği zanıan bu tek
lif, o elegelerden üc.;ünüıı veya rapol'törüıı ta le lı i 
üzerine. ınütalaası alınmak ic.;iıı salahiyetli ko
ıni·yona JıaYale edill'bilil'. Komisyonun müta 
laası. ki nınkabil hiı· tadil ihtiva edebilir, 24 ı.;aı:ıt 

i<:inde verile<>ektir. 

Ruznanıede nıüııderü: lmlnıumyaıı lmı·a.ı ta.sı.ı 

ı·ılat·ı ve ta:kı'irleı- mıeak konferans bwı~arı naza
rı itihara rılriığı w Parlfuıwııtolararası Konseyiıı 

fikri ile tcklif sahiplerinin kısa izahatları diıı 

lcndikten sonra müzakeı·esinc üçte iki re~· eksP
ı i~rt•ti ile lnırar w•l'diği tak<lirdc müzakeı·e oltı 

mıı ·. ( ~taiü nıa•dde !l ) 

Parliiıııt'ııtolararası Kom;C,\'İıı teıı!-.ihi ik dai 
ıni lıir komisyon tarafından k<>ndisine sunulmuş 
bir karar tasanı.;ı hakkınôa müzakere a<;maksızm 
mütRlaa lw.van t>hııe·i Konferanstmı taJeh.,dile
hilir. 

Tasaı•ıııııı evvelemh·de milli gı·upla r tarafm
flan tetkik edilmek üzere Kont'eı-anstan asg-ari iki 

a.v önce sunulma::ıı icabeder. 
:\[ezkfır metin fGi.tihi l ımun.i taraf.ından oku

nuı· Vf' ıni.Uaakıbcıı Konfermıs hunıuı J'eyc arv. 
Pdilip ('dilıniyeeeğinı> i.h:tt- 1ki eluıeri~·('tlP kııra 1' 

verir. 
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Karar istihsal edilirse, o zamaıı Konfcnı.ns 

ekseriyetle esas mesele hakkında re,vini izhar 
eder. 

Karar tasarısını reye koymamak luı<rarlaştırı
lu"Sa, tasarı. yeniden alakah enrü.mene havale 
edilir. 

Evvelki paragraflar mucibiııee inikat esna
sında Koni'eram tarafından tetkik edilerek bir 
karara iktiran etmiş bulunan bir meıiele haldun
da aynı kon feramıta hi'çbir müzakere açllamaz 
ve hiçbir rey ver·ilemez, şu kadar ki, alakah 
komisyon ParHimentolaTarası Konseyin muvafa 
katini aldıktan sonra, evvelce görüşühnüş bir 
moselenin yeniden nazan itibara alınmasını tek
lif eden bir takriri Konferansa sunabilir; böyle 
bir takrir mü1:akeresiz reye arz olunur. 

Madde - 14. 

Hilfı:fı derpiş edilmedikçe Konferans ka,rarla
rı mevcut rey sahibi azanın rey ekseı·iyetiyle i~

tihsal edilir. 1\icvzuubahis kararlar ancak usulü 
\·eçhile reye müracaat suretiyle aluıabilir. 

İcra Komitesi seçimi için gösterilen namzet
ler, bunlarm tetkik edileceği Konsey toplantısın 

dan asgari bir gün evvel Katibi lTınumiliğe ya 
:r.ı.lı olarak bildirilil'. 

İcra Komite~ü se(_;imlerinde Konsey tarafmaan 
teklif edilmiş namzetlerden bir veya birkaçı nısa 

bı dolduramazsa Konseyden yeni teklifler ileri 
sürmesi talebcdilir. Gizli olarak reye nıüracaatin 
neticesi Konferans tarafmdan tfıyin edilen tasnif 
heyeti tarafından tesbit edilir. 

Madde - 15. 

Reyler işari olarak veya bir azanın talebi üze
rine yoklama usulü il<' istihsal edilir. Vazifeli 
memurların intihabı asgari yirmi aza: tarafından 
talebedildiği takdirde, gizli reyle icra rdilir. 

(Statü madde Jl ) 

Her Konferanstıı iptidasında Katibi L'mumi 
her delegasyona statünün 10 ncu maddesi muci
bince kullanacağı rey adeliini ırösteren biı· kart 
verecektir. 

II - Silahsızlanma meseleleri 

::\Iilletleri, silahianma yarı~ı sebebiyle üzerle
rine yüklenen ağır yükten kurtarmak, atom 
harbi korkusunu insanların zihninden silmek, 
ve böylece bütün memleketlerdeki hayat seviyesi
ni yükseltme;ve yarıyan kaynakla·rı serbest hıı:ıık-

mak, hızlı biı· silahsızlanma il<' temini kabil ta
:-.arruflardan ayrılacak bisselerle lıusu~i bir roıı 

ibdas ederek Asya, Afrika ve başka yerlerdeki 
a~z inkişaf etmiş ımntakalara Birleş:ıniş MilJetle
ı-in murakabcsi altında adilane tevzi edilmek üze
re yardımda bulunmak arzusunda huluıınn 45 nci 
Parlamentolararası Konferansı : 

1. Başkan Eisenhower ve Mare~al Bulganiıı 
tarı·afındaıı tavsiye edilen ler gibi itimat yaratıcı 
tedbirlerle halihazır .şcraitte hemen tatl)ik edile-. 
bilecek kafi derecede muraka beli ııililhsı zlamna 
tedbirlerinin yakı.rll zamanda tatbik rnrvkiine kon 
masını, 

2. Silahsızlanma meselesinin bir bütün ola
rak halline doğru mübim bir adım olmak üzere 
bütün dovletlerin silfıhlı kuvvetlerinde ve mutat 
silahlarmda büyük mik,vasta azaltmalar yapımı
sını, 

~- Kütleyi taheibedici silalıların imal, isti
mal ve tecrübesinin men 'ini, 

+. Bütün devletlerin üzerlerine aldıkları vc
cibeleri yerine getirmelerini temin ma:ksadiyle 
yukardaki tedbirlerin müessir bir şekilde Millet
lerara.'-n teftiş ve murakabesiııi, 

lçine alacak şümullii bir silfıhsızlanına anla~
ınası imkanlarını aramaya devanı etmeleri için 
kendi hükümetlerini ve ha'Ssaten Birleşmiş Millet
ler SilahRızlanrna Komisyonu T5Ji Komitesinde 
temsil edilmekte olanları teşvik etnıey{' '. bütün 
dünya parlamentolarını davtt eder, 

Yukarıki paragraflarda tadackdildiği şekilde 
şümullü bir silahsızlanıncı anlaşına·Aının akdine 
intizaren bir an evv<'l iatbik edilebilecek Mil 
letlerarası murakaheyc tabi bir siHthsızlanmanııı 
ilk adımı mahiyetinde bir anlaşma imkanıııın 

araştırılınasını ve hassaten tecrübi atom infHak
larına mümkün olan en yakın tarihte son ver
mek iı:ıin hie anlaşma akdine ~ah~'llınasıııı tavsi 
ye Pdf'r. 

III - İnsan haklarının beynelmilel himayesi 

-t5 nci Parlamentolararası Konferans, 
Birleşmiş Milletler Umumi Heyeti tamfmdaıı 

kabul edilmiş bulunan Dünya Insan 1 fakları B(•
yannarncsinde münderiç prensipiere Parlamento
lararası Birliğin bağlılığını tekrar teyiaedeYek, 

Perelin iktiı:ıadi ve içtimai haklarınuı korun
ınasının, . ı;ıyası lıaklaı•ının hima,vesiııiıı ınütrm-
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nı.inı cüz 'ü olduğunu hassat en nazarı itiba ra 
alarak, 

1948 de Roma 'da akdedilen 37 nci Parliimen
tolal:'arası 'Konferans tarafındau kabul olunan 
Beyııelmilel Ahlak Prensipleri Bcyannamesindl'
ki bu lıususla ilgili alıkilını 11atı-rlatarak, 

Birleşn~i~ lVfillctlcr teşkilatı çerçevesi daJıilin
de Ye diğer resnil veya gayriresmi bej,ıelın.ilcl 

teşekküller tarafından insan ha·klarının tanınma

sı i(}in I'Wl'f edilen gayretlerc işaret ederek, ve ay
nı zamanda son hfıctiscleı·deıı fcvkalikle ınütehc.r 

.vicolarak, 
Bilhassıı Anayasaya veyaı hiç olmazsa te§rii 

nıetinlere konulmak ımretiyle bu hakların bütün 
memleketlerde tanırunasını ve lıususiyle milli 
siyasi sistemin intihabında tatbikıni sağlamak 
üzere tam ve ınücssir tedbirlerin alınmasını te
min hususunda b~tün parlamentoları davet eder: 

Mütareke veya ııullı anlaşması veya muahede
]criıı iınzalanışındau sonra muhtelif ve ciddi esa
ı·et şekillerhıin. esir çalıştırılmasının ve haJ.'b 
esirlerinin ınevkui' tutulması halinin ınevcudiyl' 

ti gibi UNO tarafından takbih edilmiş ırk tcfri
kmin mevcudiyetini de nazarı itibara alarak Ye 
ıuütarekc veya sulh anlaşmalan Ycyahut ınuahe

delorin imzalanışından sonra esaretin, esir çalış
tırılmasının ve harb esirlerini ınevkuf tutınanm 
ve keza her nevi ırk tefrikınin bütün dcvletlcrcc 
tatbikattan mümkün olduğu kadar süratle kaldı
rılması icabettiğini müli'ihaza etmekl0 - nıütarc

kcnin veya ~mlh anlaşınaları veya ınuahedelerin 

imzalanışından sonra: csarC'tiıı. esir (,\lthştırılma

~ının veya lıarb e~irlerini ıneYkuf tutmanın vo 
keza her nevi ırk tdrikıni.n kökünden kaldırılına 

sı için hükünteUer tarafından ahunıış tedbirleri 
talıkik gayesiyle harekete geçilmesini tcklif etlcı·; 

1948 Dünya Beyannamesinde ilan eililmiş 

prensipierin heyne1milel hukuk saha'Sında müm 
kün olduğu kadar <:.abuk tanınmasını insan hak
ları himayesinin terakkisi için temel tMakki eder; 

İnsan Iıııkları lwmisyonu tarafından. Dünya 
İnsan Hakla•rı Beyannamesinin tanınması gaye
siyle hazırlımıınş ve biri si,vasi diğeri ise içtimai, 
iktisadi ve kültüre] hakiarta alakah iki andlaşnıa 
tmıarısının nihai olarak kabulü. hususunda Birleş
~niş lli1letler Umumi Heyetinin gösterdiği gcdk
me sebebiyle t~ıhaRSul etmiş vaziyete Birleşmiş 

Milletierin dikkai~n i çeker; 
Bu sahada Birleşmiş Milletierin gayret gös

teııne~·ıi iç.in hi.ikiinıetleı-inin ctesteklcnmesil'l!i t('-

min maksadiyle Milli Grupları kendi memleket
lerinde nüfuzlarını kullanınaya davet eder. 

IV : Asya ve Afrika memleketlerinin ve top-
raklarının siyasi, iktisadi ve içtimai inkişafı 

A ) Lktisadi cihazla.nma metotları. 
4fi nci Pnrliimentolararası Konieransı. 
Asya ve Afrilm memleketlerinin ve toprakla

ı·ının iktisadi eilıazla:nma metotlarına mütedair 
raporları na7.arı dikkat0 alarııkı · 

~iındiye kadar ula.şılmış iııkişaf derecesine 
göre bu meınleketleriıı ikti<ıadi davaları karşıla

.... ·ış ve hallediş hrrzlarında büyük farklar mev
cudolduğunu müşahede ederek, tarihi ve cağrafi 
funiller, siyasi inançlar ve diğer unsurlar bakı

mından her memleketin kendi inkişaf şeklini ser
bestçe karadaştınnak hakkına salıİbolduğunu ve 
her memleketin kendi ihtiyaçla•rma ve modern 
alemdeki terakkisine en iyi şekilde cevap verecek 
sisteme teveccüh ettiğini nazarı dikkate alarak, 
milletlerarası ticaret manialarının azaltılması 

hatti1 kaldmlmasnıı, teknik inkişaof ve sermaye 
yatırınıları vasıtasiyle ana davaların hallini ko
layl~tıracak olan sulh i<;inde beraber yaşama: 
ı uhumuı kuvvrtlenmesini ve bu suretle milletler
arasında daha· İj'İ ınii.n;asebctlcrin teessüsü için 
maluma t 1 catisindc bulunu ı ıııasıııı talcbcdcr. 

H ) İktisadi kalkınma iı;iıı nıilletlerar~L'·il iş 
birliği. 

Rtat.üsünüıı l nci maddesinde beyan edilmiş 
olduğu veçhilc Parlamentolararası Birliğinin 

ha ·lıca gayelerinden birinin milletlerara '1 sulhü 
ve iş birliğini tervicetmek olduğunu hatırlatarak, 

Düşük hayat seviyesi, g-ıdasızlık ve işsizliğin 
arnili olan gelişmemi§ ekonomileriıı içtiınai ve 
milletlerarası bulıranın kaynaklan olduğunu tes
lim eden: 

Daha az iııkişaf etmiş meınleketlere bütün 
devletlerin yatdıııı dınel()riniıı ahlaki biı· ,·azife 
olduğunu hcyan eden; 

. \sya ve Af.l'ika 'n 111 

bir yardıma hususi bir 
eden; 

bazı kısımlarmda böyle 
ihtiyacolduğunu kabtıl 

Bunun bütün dünyaca prensİbolarak kabul 
eliimiş olduğunu ve mali ve teknik geniş yard)1n 
pH\nlarmın. Parlamentolararası Konferaıısın bu 
mevzuu 1953 senesinde nazan itibara aldığı ta'-
1'tht<•n beri Birleşmiş :Milletler marifetiyle ve di-
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ğer <;ok taraflı veya iki taraflı kanallardan tat
bik edilmiş olduğunu takdir eden, 

4::3 nci Parlamentolararası Konfeı·amn, 
Y cııj ve devamlı .gayrctlere olan ihiyacın azal

nıanııı; olduğuna ve dünya nüfusu aıttığına göl'e 
bunun daha da nıüstaceliyet kcsbettiğinc kaaui 
olup, 

Ya·rdım pHinlarını yürütmüş olaıı tcşekkülle-

• rin <:alışnıalannıu verimini artmnak ve mevcut 
milletLerarası i~ birliği ınctotlarııııu nıahdut kal 
masını önlemek gayesiyle hu <:alışmalaruı şinı 

diye kadar kazanılmış tecrübelerin ve bfrzı mem
leketlerdeki süratli ta·havviilfttın ışığı altında ,ve
niden gözden g·ec:irilınesi icabettiği ınütalaasın

dadır; 

.\z inkişaf etmiş memlcketlerc iktisadi ;nu·
dını yapılırken, onların hareket serbestismi ıc 

Jcli:·ecek \'P~·a hükümranlık ha:klamıı tahdiclede
cek hrr hangi bir siyasi, stl'atejik \ ' C sair şart ko
şulmaınası icabettiğine aynı zamanıda işaret eder; 

.filletlerin hayat seviyesini yükseltmektc kul
lanılmak üıeıc en iyi metot, ihtısas ve teknik 
hil~ilcrin kendi memleketlerinin mevcut tırbii Ye 

l:w~eri kaynaklarına tatbik edilmesi imkilmnın 

müzakeresini bütün parliımentolardan talebeder; 
'l'am projelerin, mali imkfnılarm devıım1ılığı 

zarurcti bakımından da önceden planlanmasını 
temin maksadiyle uzun vadeli pl'ogramlann fi
nansmanının g-aranti edilmesi arzusunu bilhassıı 

kaydeder: 
tşbu karaıda ana hatları g·ö.-;terilcıı program

ların talıakknku için, silahianma bütçelerinden 
elevanılı surette yapılacak tasarruflıırın, kurula
ı·ak bususi bir fona her memleket tarafından 

tahsis 'olunınasını tcklif eder. Bu fonun ku1la
nılma">ı Birleşmiş ::\Jilletler Teşkilfı.tınııı nıuraka 

h(''iİne tfthi olacaktır: 

\'p ıııillcUcı·ara>ıı if? hirliği metotlarına rlalıa 

arneli alfıka gösteınıeleri İ\:İn efkarı wmuniye,vi 
tenvirc ve hükümetleri nezdinde nüfuzlınmı 

kullaııınıya medar olabilecek heı· fırsatı kullan

maya Parlamentolararası l\Iilli Gı upları davet 
f'cler. 

C) 1<:tinıai hizmetler bakım ında u devletin 
nıe~uliyeti : 

~;) nri Parlanıcniolanrra~ı KoP.fıfransı, 

Devletin rolünün milli ve milletlerarası Halıa

da milletin ıefah ve >ıaadctilıi tahakkuk l'ttirnıck 
olduğunu hey~n eder : 

Bu itibarla, mümkün olan a~:ami vüsatte ve 
ferdin ve cemiyetin karşıhklı mesuliyeti zihniye
ti h;indc, Asya ve Afrika nlilletlcriııe, haklı ola
l'ak ıniiitehir olduklal'! istiklal hislerini zedcle
ıncksiziıı faydalı olabilecek si<;temli bir karşılıklı 

.var1lım proı:ı:ramınm taıı:r.inıi icahertiği ınüliilıa ·

,.;asıııdadır: 

Konfemlls, bu hususta devletin i~tiınai ve ik

iİ"i•ldi meselelerdeki meımliyetİnin kendiliğinden 
aşikar olduğunu ve binaenaleyh bu sahadaki 
nıııuıni es..'lsları, tatbik metotlar ını ve ınilletleı·

<ırası i.'! birliği şartlarını tesbit etınenl.n ycl'iııdo 
olduğunu te:videder. Böyle bir iş birliğinin ba~-
1 ı ca gayesi, Asya ve Afrika memleketlerinin ik

tisadi, siyasi vıe ·denrdkratiık bünyeleıoliınıe uy;gun 
bir iqtiınai plfmlanıa hazırlığı olına1ıdn. 

, \.>ıya ve Afrika memlcketlcriytc alukalı nıese 

lelet' meyanında bilhas.<ıa: üıcı·inde dtıı'tılınası ge

l'el\cnler şunlardır : 
1. lC}timai suiistinıaltcı·e karşı. himaye, 

2. İnsan ticaretinin 1ô.ğvı , 

3. .\ çlıkla mücadele, 
-k Bilhassa WHO'nun tavsiye ettiği esaslar 

flail'csinde sıhha.t merkezleri ktmna1{ suretiyle 
lıa~tulıklardalı korunma ve mücade}e, 

5. Herkesin normal şartlar altında yaşama 

sını ve kabiliyetlerini inkişaf ettinncsini sağlamak 
üzere bütfu1 milldlerin <U>~ari hayat sev i yf'leı·i 

nin yükseltilmesi, 
6. Tanı istihdam, işçinin lıiınayc>ıi, seııdilw 

lara illihak ve iş seçme serbestisi teminatı, 
7. :\IfıiCıllel'in rehabilitasyonu, 
K İ1:tiınai ,vardını aidatı t.euiyesindeki mü

tckabiliyeti ve iı:Limai eıııniy~ masraflarıııııı 

te~vi,vesini derpif;< eden anlaı;malaı: akdi, 

fl. .Asy:ı ve Afrika milletlerinin tahsil n• 
tetbi)-·csi w ıneslcıkl n' teknik bakımdan ~,·eti~ti 

ı·ilnıesi1 

1 O. G' eıııi;ı. e tt c k ad ının mevkiinin yükselt i 1-

nıesi. 

Konferans, esas gayesi az inkişa f etmiş ıneııı
lekctlcl'e, halkıııın daha ~-üksek bil' ha,vat sr
,· iycsiıH' ka,·u~ına>ıul'ı temin edcC'ek vasıtaları 

vermek olan bc.nıclnı il el mücssir bit· teknik YI! 

ınal'i ) al'dıının rlevaını \'C gcnişletilıncsi İhti,V'a 

{'1111 te~·idcllcr. 

,\.ı;;ya H Alri.ka nıillPtlel'iniıı, müsıtvi n 
ıııü-;takil de\'lrtlcı· aNı>ımda tahakkuk ettirildiği 

tn kd irdi' lı:ı kiki \'(' ta ın adcledilehileıı iktisadi "" 



tekııik bir istiklıile tarııaıniyle sahiholmalanııa 

yeni ı:;artlaı ııı üsaadc cdiııceyc kadar. ilk önce 
lıaınnıaddelcr. mamul maddeler ve :vabaıwı tek
ııüıiyenlerden fa,VLlalanmalııl'ı lazııııdıı·. Bu se

lıepledir ki, Parliuııenlolaı·uı·ası Bidiğ· i, ;vukaı·(la 

zikredilen g·ayelerı.• nla~ınanııı yegane yolu 
lm olduğu içiıı, muhtelif Yesilelerio ınilletleı·in 

ın illi' istikliıllerini ınüdafaa ctmişt il'. 
Tronfcraııs, bu gayenin talıakkuku iı_:in :-;ilı'\lı 

lnııma tahsisatının bc:;;cl'iyetiıı Ra.aclet ,.e in

kişa (ma mütaa Ilik projelel'e fa~·rla lı bir şekilele 

aktan la bilcreğ·i fikl'indedir. 
D) ;\Jilll c:~itiıııiıı ~-a~·ılınası n· ınil1i iııki

şafm ilıt iyH\~ g-ösü•nliği person elin yetişti ri 1 me~i . 

4i5 ııei Pal'lfınırntolarara ·ı Konferansı, 

Kültüı· salıasımla. eihanşüıııul tı:ımnüt prcıt

sibini te.rideclerck, 
Dünya 1 ıısıı n II akları Ue,vu ıı namesinin c ği-

i iııı hakkt ilc alft!<alL ~6 ll('t mandesini JıatJl'-

Jataı·ak, 

! ıısaıı ~:1lu;iyl'l i nin ta ın mfı nasi~·lc iııkişafıııa. 

ıııfıt ıı f bi ı· eğ·itinıiıı teknik''(' ıneslrki eğitim ilc d 
t>IC g·itıııesiııiıı elr.('lll olrlnğnıııt ııa;.;arı it ibar·a ala

ı·ak, 

Bilhassa Asya ,." Afrika meınlE>kctleriıırl.c 
maarifin yayılması ve milli inkişafın ihtiyaç gös
tcrdiğ·i p(•rsoııclin artan bir hızla yetiştirilmesi gi

hi i f.ısı, henüz istiklaliııi kazaııınannş her hangi 
lıir ıncmlckctiıı tam istildiUine kavuı;;masma bağ

lı buluıııııı. lınsnslarııı eheınıniyetini ınülalıaza 

l'rlrrek, 
,\\ılka\ı ıncnılcketler!P sıkı hir temas halin

de ı:alıı;mı Cı\'1~8CO vr }lilktkrarası Çalıfiıua 
'I'r~lölat ı ~ibi heyııelıııilel tc~ckküllcrüı, cmir
il'l'illc ta lı <ı is e<lilıni~ l'oıılarm hifayetsizJiği lıa

sehi.vk köstekil'nmi~ olduğu mı tehal'i.1z ett ir(• re k , 

Bilhassa ,\s~·a ve Afrika memleketlerinde yu
kard:.ı ınez.klı ı- gayeler için ayrılaıı fonlarm 

a l't ırılınasıııı n' ym·dınılarııı ın <ieYaınm ı sağla
ına~·a Paı·lfııııentolaranısı Birliği azalarım rla

n'l. eder. 
11(' 1' 1:l':-ıit eğitiııı w teknik ıııüesscseleriııdeki 

ııı(•vcut .n:rlcri, burs adedini, tahsil yardım
larıııı ,.o arıı~tırnıa t.ahsisalım ve kültür müba
delesini arfn·nıak ı-~nrctiylc bu kıtalara memmp 
1 alehcl en' k1•ııd i ıııenı lekeHerinde ı;;iındiy<' kadar 

göst\'l'ileıı kola.' lıkları artırmaya mnhtı>lit' millet 
mii.ııws-ıi!Jeri.ni davet eder. 

Bn ıııuııll'ln:tkrin y.akııı bir gelcr1•ktC' (•ilıaıı-

><iiın ııl k ii If ür mira'lının 7.Pııginleşmesiııc kendi 

hisı-.eleri (' 1lü~~:n .'·ardımı yapa bilmeleri 1(:in 

ıııi'ıncYi ka,, ·ıuıklanm tızami derceed<' i~letınek 

ÜZ(' l'\ ' daha lllÜCSSİl' bil' yal'Ull1l ,\'OJi~·]l' cidcıı 

gelen lıl' l' ı:ıeyiıı ,nqıılıııasını talebcder. 
ı·; ) :Jiulıtaı· ulmı?<lll toprakarlll i<ıtiklfılil'

ı·ıııe k<ıvuşııutı-~ı hakıııııııdan iüan· 1•deıı rlPvi<•te 
lliil)l n ,· azifcleı·. 

-~G nci l'al'ltı.nıeııtolaramsı Konferans. 

Kl'ııdi kcıılliııi idaı·c etmenin bütün ınilletll' 

riıı ~·ayl'ikalıili deYir bir hakkı oliluğuna ınaua

rak. 
Bir U('l·ietin. idaresinde bulunan lıir topra

ğ-ın lll'nli.t kendi kendini iJaı·c i(;iıı h:ızll' olma 

dığım H · lıir int i kal dcvl'esinin şa,-anı arzu ol
duğun u ı ı ıi.i !it h aza edebileceğini kaydederek, 

l>oğnıtlan doğruya bi ı· anla. maya 'urllama
d ı ğı t akdiı·d~, kcıır1i kendini i da rP ı•tııw ehliyet i 
nı · sclcsiııiıı Birlr~ıııi~ .Jiilletlert' snııulmasıııı 

tan;iye eder . 
. \~·nca, Birle:;ımiş :\lillellerin bir millet in 

kendi kendini idare etmek ic:in henüz haw· · 

ulnuıdığıııı mütalfıa etıne.,;i halinde ıncvzm.dıa

hi o; ıııilletiıı lll'kleıne ıni.iddetiııc i~aret etııwsıııı 

YC ıw tazrda lıazırlanabi1ceeğ1 huı-~nsunct.a fikir 
Ycı·mc::;ını Yo i1la rı ·eden dcYlctiıı kcn(1i keıı 
diııi idıu·p lıııli tahakkuk eelineeye katlar bu ga
~- ~·~·•.' ıw kadar yaklaşıldığı hakkında Birleşmiı; 

.\liliPtlen' '>Cııelik r~por vermesiııi taYSİ~·e eder 

Fatin Rüştü Zorlu 'nun konuşması 

:-\a,,·ııı Hds, sa~·ııı Dclcı,!;elcr. BH~·aıı1ar. Ba~-

laı· : 
Tüı·k l'adbnıeııto C:nıpu adıwı lnu·at1a h.o

nn~alıi tmek benim i<:in hüyük lıiı· ~ert' f H iııı t i
)'azdır. 

flpr ~c~·dm 1' \'Yel hüyük ıııedeniyPt mel'kez
leriııclcn biı·i olaıı bu ;ıüzcl Bangkok şehrinc bi;.;i 
diınf eJ ıııiı:ı ohluğmıdaıı doJa~· ı 1'lıai Urupnıw 

Tiirk P·arlfmH·nlo Unıpumm teı;ekkiirleriııi arz 

ctıncııH' nıüsaadel<'riııizi l'iea ederim. 

Ttll'k IlC'.\ d i bizlere gösterilen son den·•·ı· 

nı i Ha ri1ıwn <'l' lıi.i·miika bnl \'C nıükeınıııel oı·

g:ın.iza::;~·oııdan dolıı.n kendisiııdcıı evv<>lki lw
;vct lel'in izhar Pt miş olct.uklan ~ülnaıı hislerine 

i lt ihak ct ıııek istl:'r. Tlwilaud 'a gelmek iı:iıı ki 

]ometrdeı·~:l' ~·ul lmlrttik. .Jieıııleketi.ınizdt> sul 

lılin höliinıı~<•zliğine oldıığn ıtibi dünyanın hil'

li :!inc <lL' kıınctl( inandığınıızdmı biz lnınu ta 
nıam~ıı tabii buluyoruz. Thai M..illetini ıse, ya-
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rarlık ve cesareti ile yalnız şanlı ta ihi içinde 
değil, bir tecavüzü durdurmak ve bir milleti 
emperyalist komünizm boyunduruğundan kur
tarmak için hepimizin gittiğimiz uzak Kore 
topraklarında kıtalarıınızia omuz omuza çar
pıştığını görerek de takdir etmek imkanını bul
duğumu~dan, çok iyi tanımaktayız. 

Belki de iki kıta arasında bulunduğumuzdan 
bizim dünya anlayışımız milletierin oturduk
ları kıtalar.a göre ayrılmasını asla kabul et
miyoı·. Çünkü bizler Asyalı, Avrupalı veya Af
rikalı olmaktan evvel hepimiz insanız ve eğer 

bilgilerim doğruysa dinlerimizin hiçbiri salik
leri arasında bir ırk ve kıta tefrikıne cevaz 
vermemektedir ve bizler bu kıtalaııa aidiyet his
lerini. yaşatmayı tehlikeli buluyoruz. Pek ya
kın hadiselerin tarihi Avrupa veya Amerikalıla
rm başka bir kıtada bulunmakta olan memle
ketlerin istiklalini korumak için hayatlannı ver
mekte bir an tereddüdetmcdiklerini göstermiş
tir. Koreyi zikrettim. 

Sayın Reis, Katibi Umuminin son derece 
mufassal raporunun hakikaten büyük. bir alaka 
hatta diyebilirim ki, heyecan ve şevk ile tetkik 
ettim. Gı'ı.:en yıl esnasmda şahidi olduğumuz 

muhtelif hadiseleri olduğu kadar sulh taarru
zunun muhtelif safhalannı da önünüze serınek 
lı1tfunda bulunmuş olduklarından ötürü kendi
lerine teşekürleriıni sunmak isterim. Raporun 
Ağustos ayında nihayet bulması, onun oku
nuşunu benim için çok daha alaka çekici kıl

mıştlr. Bu sayfalara göz gezdirirken büyük 
devletlerin her buluşmalarında hissettiğimiz he
yecanı ve Sovyet Devlet adamlarının muhtelif 
müspet beyanlannm bizlerde uyandırdığı iyim
serliği yeniden yaşadım. 

Kore Harbi nihayete ermişti. Hindiçini Har
bi bitmişti. Sovyet idarecileri yabancı memle
ketlerde olduğu kadar kendi memleketlerinde 
de Stalin reijminin hatalarını alenen ilan edi
yor ve Stalin rejimi zamanından beri bir em
niyetsizlik hi~si içinde bulunan herkese teminat 
veriyorlardı. Bütün bunlar, o anlarda hepimi
zin hissetmektc olduğu o iyimserlik ve ümit ha
vası ile birlikte raporda çok iyi belirtilmiştir. 

Sayın Reis, ilk defa olarak beynelmilel bir 
konferansta hükümetimi ilzam etmeden serbest 
bir parlamento fizası sıfatİyle konuşuyorum; 

bu sebeple şayet samimi konuşmak saildyle hata ' 
edersem beni affediniz. 

Heyeeanımız had noktasuıa varmıştı, ve bil
hassa Rus ınümessilinin topraklarını tahliye için 
Macar idarecileri ile miizakereleı;e girü,;ıniş ol
duldarını ajans ve gazetelerde gördüğümüz an, 
yeni Sovyet rejimine ve onun sulh taan-uzuna 
karşı cidden .fazla şüphe ve itimatsızlık göster
miş olmakla kendimizi ithama kadar git,mi§
tik. 

Böyle düşünmekte ve kendimizi fazla itimat
sızlık göstermiş olmakla itharn etmekte pekala 
haklıydık. Filhakika, l\f.arcşal Tito'nun kahra
man ı:ejiınini boğınak teşebbüsünde bulunmakla 
Stalin 'i itlıaın etmiş bulunan Rus idarecileri 
yeni bir istiklal arzusu kar5ısıııda nasıl eğil

nıesini bildiklerini pal'lak biı· şekilde göstermek 
istiyorlardı. 

Fakat bu iyimserlik çok sürmedi. Budapeş
te 'de yeniden pathyan toplarta duman gibi da
ğıldı ve bizler dünyayı cvvelce olduğu gibi 
yine emniyetsizlik ve tehlike ilc dolu bulduk 
ve ınaattcessüf hüdiseler tehdit ve itimatsızlık 

hususunda bizi haklı çıkardı. 
Sayın Reis, Türkiye, sulh sever fakat teca

vüze karşı mukavemete azimli devletler tara
fından vücuda getirilen NATO, Bağdad Patkı, 

Balkan Paktı ve S.EATO gibi kendi kendini 
müdafaa toplulukLarı vasıtasiyle sulhün ko
runınasına, kolektif enmiyete ve sulhün bölün
mezliği eı-;asına bütün itimadı ilc bağlı bir menı

lekettir. 
Sayın Reis, Türkiye ve onun gibi düşünen 

diğer memleketler bu müdafaa teşkilatıın keyfi 
olarak değil, doğrudan doğruya veya dolayı
siyle maruz kaldıkları tehditierin tazyikı altın
da kurmuşlardır. Zaten Sovyet idarecileri bu
nu pek iyi anlamışlar ve selefieri tarafından 
irtikabedilıniş hataları açıkça ve alenen beyan 
ederek bu tehdit ve itimatsızlıkların kaynağıııı 
kurutup oı'Ladan kaldırınayı deneınişlerdir. 

Fakat bu vaziyetİn devam edeceğini ve bir 
gün Macaristan hadisesinde olduğu gibi de
ği~ıni.yeceğini bize kim temin edebilir Kimseyi 
ithaın etmek veya başkalarının vaziyeti hak
kında hüküm vermek için hakem olarak or
taya çıkınayı denemek arzusunda değilim. Fa
kat, kendilerine karşı müdafaa tedbirleri al
ıntş ve tedafüi anlaşmalar akdctıniş olduğumuz 

bazı memleketlerlc olan münasebetleriınizde dai
ma muztarip bulunduğumuz husus · aramızda 

mevcut bir itimat buhranıdır. Bu vaziyeti or-
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tadan kaldırmak ve itimatsızlıkları izale etmek 
için açık konuşmak Lazımdır. Bir arada yaşama, 
muhakkak ki, harbden daha iyidir. Lakin bu
günkü şekli ile bir arada yaşama (Co - existan
ce) , bir silahianma yarışından ve kaybolmakta 
olan eskisinden çok daha sert ve tehlikeli yeni 
bir nevi müstemlekeciliğc maruz birçok mem
leketin ve milyonlarca insanın ıstırap ve kor
kularının devamından ve bir soğuk harbin uza
yıp gitmesinden başka bir .şey değildir. Biz bu 
iki çeşit sömürgeciliği Bandung'ta takbih ettik, 
şimdi burada neden takbih etmiyelim? Şayet 
içimitden bi1zıl.arı bir .arada yaşamanın fazi
leti hususunda bir an için ümitvar olmuşlarsa, 
1\Iacaristaıı hadiseleri onların bu ümidini yok
etmek için ortadadır . Eğer faal bir bitaraflık 

ve bir arada yaşama siyaseti takibeden memle
ke1ler hala en iyi yolda olduklarını düşünüyor
Jarsa, kendileriııe müsaadeleriyle diyeceğim ki. 
şayet kendilerine belki birtakım ınenfaat sağ

lıyan böyle bir siyasete deYama muvaffak olu
yorlarsa, bu Amerika Birleşik Devletleri tara
fından fevkaladc alicenap ve tam bir şekilde 
«lestcldenmekte olan müdafaa teşekküllerine men
sup memleketlerin katlandığı ağır yükler sa
yesindedir. Bnrada Avusturya lVIcbusu Mr. 
Stiirgkh 'ün cesurane beyanatma cevaben Maca
rist.an hadiselerinin bam başka bir şekilde anla
tılışını dinledile Ben, Sovyet Devletinin Ye mil
letinin tecavüze uğradığı yıllarda gösterdiği 

kahramanca mukavemeti gözlerimle gördüm. On
lar şüphesiz başka · bir harb istemiyecek kadar 
harbden ıstırap çekmişlerdir. F'.akat bu ıstırap 
onları, aynı şekilde hürriyetini i. tiyen bir millet 
karşısında daha anlayışlı davranmaya sevk 
etmeli idi. Bu anlayış örneği hepiınize cesaret 
l'ermiş ve ıı;ıtmap ve daimi tehditle malll.l bır 
beraber yaşamanın değil sulh ve medeniyet içe
risinde birleşmiş bir dünyanın temellerini at
mış olurdu. Eğer bir arada yaşama ve bitaraf 
kalma fikrinin faal taraftarları ikna kudretleri 
sayesinde bize bunu verebilseydiler, bütün beşe
riyet kendilerine minnattar kalırdı. 

Burada Siiveyş hadisesini zikrctmeseydim, 
tarafgirlikle itlıam edilmiş olurdum. Türkiye, 
Mı~ıır milletine tarihi, manevi ve dini bağlarla 
bağlı bir menılekettir. Dört asrı miitecaviz müşte
rek bir hayatımız vardır. İşte bundan dolayı zaten 
!srail tarafından bir tecavüze maruz kalmış bu 
Devlet ve millete karşı müttefikleriınİzin kuvvet 

kullandıklarılll görmek bizim için üzücü olmuş
tur. Sebepleri ne olursa olsun, bu hareketi bü
tün beynelmilel hukuk prensiplerinin bir ih
lali telakki etmemek benim için zordur. İngiliz 
ve Fransız kıt' alarının derhal çeiklmesini istiyen 
Birleşmiş Milletler kararı lehinde Türkiye'nin 
kullanmış olduğu rey, ve İngiliz kıt'alarmın çe
kilmesi için üç müttefiki Irak, İran ve Pakis
tan 'la birlikte Türkiye'nin İngiltere nezdinde 
yapmış olduğu teşebbüs, Türkiye 'nin bu hare
ket karşısında duymakta olduğu üzüntüyü açık 
ve 'vazıh bir şekilde ispat etmektedir. Sulha o 
kadar hizmet etmiş bulunan -bu iki memleketin 
Birle~miş Milletierin kararını derhal kabul 
etmiş olması sulh dostlarının kalbine ancak fe
ralılık verir. Bu misalin Rusya tarafından ta
kibedilmesini bekliyoruz; hepimiz kendisine mü
te ·ekkir kalırız. 

K:ltibi Umumi, raporunda iktisaden geri kal
mış memleketlerin vaziyetini ve bu memleketle
ı·in emellerinin dün~ sulhü üzerindeki tesirini 
büyük bir vukufla tebarüz ettirmiştir. Filha
kika iktisaden geri kalmış memleketlerin hayat 
seviyelerinin yükseltilmesi ve iktisadi bünyele
rının kuvvetlendirilmesi düşünülmeden müsta
kar bir sulh ve daha iyi bir dünya tasavvur et
mek bana imkansız gibi geliyor. İktisadi kud
retlerini arttırmak hususunda hepsinin sahip 
bulunduğu büyük irade ve kuvvetli arzuyu gör
mek ic:in bu memleketlerden geçmek kiHidir. 

Katibi Umuminin rapoım bu devletlerin ikti
Padi yardım arzularının karşılanması için Rus
ya ve Garp arasında mevcut bir rekabet ve ya
rışmadan bahsetmektedir. 

Bazı az gelişmiş memleketler için Rusya 'nın 
ilan ettiği iktisadi yardımın ne şekilde icra 
edileceğini tamamen bilmiyorum; yalnız biz Tür
kiye 'ye dokuz seneden fazla bir zamandanberi 
yapılan alicenap iktisadi yardımlardan dolayı 

Amerika Birleşik Devletlerine müteşekkiriz. 
Diğer taraftan, Milletlerarası !mar ve Kal

kınına Bankası da Birleşmiş Milletierin ge
çenlerde kurmu~ olduğu yeni bir mali teşekkülle 
birlikte ayni vazife ile meşguldür. Amerikan ik
tisadi yardımı ile Milletlerarası Bankanın yar
dımının tevziinde hiçbir siyasi gaye güdülme
diğini biliyorum. Bunun için o yardımları alan 
mmeleketlerin hareket tarzlarma bakmak kafi
dir. Bu memleketler meyanında Amerika Bir-
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buna müsaade ediyoruz. yalnız hiı· tck şartı

mız vardır, bize de ayni serbestiyi tamyınıı» 
diyorlar. Şüphesiz atom silfthları insanlığın is
til~bali i~in öldürücü bir tehlike arz ediyor. 
Fakat halihazırda hürriyetlerimizin teminalı 

ve emniyetimiz Aı;10rika Birleşik Devletlerinin 
bu silahta haiz . olduğu üstün lüğc dayanmak dır. 
Demokrat memleketlerin sulh armları ve Bir
leşmiş '.Milletler kararlarına inkıyatları husu
sunda kendilerini haklı göstermeye ihtiyaGları 

yoktm. Içlerinden ikisini~ bir hata işlediği 
doğrudur; fakat Birleşmiş J\IJiUetlcrin kararla
rına kendiliklerinden itaat etmeleri onların sulh 
severliğinin ve milletlerarası hukuk disiplinine 
riayet mhunuıı kalbierinde ne derece kökleşmiş 
bulunduğunu parlak bir şekilde göstermiştir. 

:Macaristan hftcliseleri,' Birleşmiş :1\filletlerin 
kaı·arları ınueibinee t.ashih edilıneılerse, bey
nelmilel hil' ııınrakabe ve teftişe tfıbi olmayı red
dedeıı büyük dcdctlerin zihniyeti üzerinde bu
günden aynı hükmü verınemize mfıni olacaktır. 

!şte bunun i~imliı· ki, davanın hal tarzı.nı hic; 
olmazsa kısmc;n bugün aramızda bulunan Sov
yet mcslekda~larımın dinde görüyorum -ve atoın 

silahiariyle diğer sil[thların beyneimiJel mura
kabc w teftişini kabul etmesi i~in hükümetleri 
nezdinde ellerinden geleni yapmalarını kendi 
lerinden is1irham rdiyorum. 

~flyın Rcis, yapmış olduğum beyanattan Türk 
delegasyonunun sili\.hsızlanmayı 'önceden tesis 
edilmiş bir milletlerarası murakabe ve teftiş 

sistemine tabi kılan karaı· tasarılarının lehinde 
olduğunu görmek kolaydır. 

Sözlerimi hitirmeden ewel iki şey söylemek 
isterim : Evvelii burada bulunan Fransız me
buslanna, billuıs.sa Mr. Edgar Fa u re 'a, proje
lerinde iktisadeıı az inkişaf etmiş milletleri dü
§ürunek lütfunda bulunduklarından dola'yl te
.,ek.kür etmek isterim; zira Edgar F'aure bu mem
leketlere, silfıhsızlanmadan sonra askeri bütçe
lerden tenzil edilecek fonların tahsisini teklif 
etmektedir; fakat bn mcselenin tahriplule pro
pagandaya sık sık mevzu t~kil etmesi hase
biyle ancak milletlerarası murakabe herkes ta
rafından kabul edildikten sonra nazarı itibara 
alınması liizııngeldiğinc işaret etmek isterim. 

Raniyen, ~ulhscYer büyük devlet mebusla
rmdan, milletlcrar::ısı murakab(' ve teftişe tfıbi 

silahsızlanma filı:rinin bütün dünyaca kabul 
edilrreği gi.lnr karlar memlekl'tlerinin askeri 

gaytctlerini azaltmak hususunda hiçbir şey 

yapmamalannı, israrla rica etmek isterim; zira 
istikFıl ve hürriyetlerimizin hugünkü şartlar 

dühilindc maalesef ancak bir tek teminatı var
dır, o clıı t('('aviize mukavemet kudretimizdir. 

Haluk Timurtaş'ın konuşması 

Na.vın Hcis, bayanlar, baylar; 
ARya ve Afrika memlekf.'tlerinin siyasi, içti

mai ve iktisadi kalkınmaları mevzuundaki gö
J'ÜŞI<'rimizi arz etmeden önce, bu memlcketLe
rin hayati. meselelerini bütün cepheleriyle tah
lil eden g.ayet. kıymetli raporları hazırlamış 

bulunan Raportör Mösyö Brassem, Vedovato, 
Gibhon, ·Gregoirc ve LJaınmad'a tebı·iklcrimi sun
mak isterim. 

ll alil;ıazn ı;ıaı·tlar altında l.m memleket! erin 
milli istilısali, milli geliri ve bu gelirden nüfus 
haşına isabet ed<'n miktar ve hayat seviyeleri. 
iktisad en inki~af ct mi~ meınlckctleJ'fı nazaran 
<:ok düşük nispetlrr ar7. etmektedir. Buralarda 
nüfusun hüyük bir kısmı ziraatle meşguldür ve 
nüfus süratle artmaktadır. Binaenaleyh hu mil
letierin müteınacliyen artan ihtiyaçlarılll karşı

lamak için iktiRadi faaliyetlerin genişletilmesi 

.zarmcti. vardır. ~Milli istihsali artırmak ve ha
yat seviy('sini yüluırltmek maksadiyle bu m~m
leket lerde geı·ek ziraat i gel iştirrnek ve gerekst> 
sanayileı;ıınc.vi teşvik hnsmmnda vakit ge\}irme
den bfizı tedbirlerin alınınası laz•mdu. 

r 'mumiyetle bu memleketlerde zengin t~ı bi1 
kaynaklar meveuttur ve bnnlarm süratle işle

tilmesi kabildir. Bugün Asya ve Afrika mem
letketlerini dolaşan her hangi bir kimse, bu
ralardaki büyük iktisadi kalkınına azminin elle 
tntulur bir hale geldiğini pekala müşalıedc edc
biliı. Gerek siyasi istiklfılll'rin{' ötedenberi sa
hibolan, gerekse bunu yeni elde etmiş bulunan 
bu ınemleketleriıı hepsinde de iktisadi sahalar
da hak sahibi olmak arzusu hclirmiş bulun
maktadn. 

Ah gelişmiş memleketlel' umumiyetle, iktisadi 
rih.azlanmaları i<:in gereken yabancı sermayey(' 
ve bunun ,vanında teknik yardım \;e yetiştir~ 

nıeye muhtaG bulunmaktadır. Bu memleketler 
bilhassa bu yardımları .. dde etmek için devamlı 
p;ayret ler sarf etmekte ve ekscriya müşkül5.ta 

nıaı·uz kalmaktadırlar. mğer bazı Garbi . Av
l'tıpıı memleketlerinin, Amerika Birleşik Dev. 
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lotlerinin ve hattiı 1914 ten evvelki Rusya 'nın 
iktisadi tarihlerini tetkik edecek olursak bun
ların nasıl seyyal ve kolay temin edilir ser-

'ınaye yatırımları sayesinde gelişJikleri derhal 

gÖZü sarpar. 
Zamammızda, Amerika Bil'leşik Devletıci'i

nin şimdiye kuclar hiçbir devletin gösterıuediği 

büyük bir diğerkamlıkla geri kalmış memlc
ketlere hattfı hibe şeklinde büyük yardımlar 
yaptığı görülmektedir. Burada şunu belirtmek 
isterim ki Ame-rikan yardımı hakkında bazı dc
lagasyon tarafından ileri sürülen iddialar ta
mamen esastan ôri bulunmaktadır. Zira bu 
yardımların nrkasında siyasi her hangi bir 
maksat. yoktur. Filhakika. bu nevi yardımlar, bir 
nıüdafan teşkilatma dfıhil meınleketlere olduğu 

kadar bitm•n f mcınleketleı·r de ya.pılınakta<'lır. 

Diğer taraftan, yardım alan memleketlerin ağır 
askeri bir yük altına girdiği iddiası da doğru 
değildir. Bizzat. kendi teerübeleriınizdcıı de bi
liyoruz ki, istiklallcrjni bir tecavüze karşı mü
dafaa azminde bulunan ınemleketlet--o ayrıca 

askeri .vardımlar da yapılmakta ve bu sayede 
çok ağır mail külfetleri hafiflemektedir. 

Milletlerarası İmar ve Kalkınına Bankası, ik
tisadi kalkınma planları için krediler açmak
tadır. Fakat. maalesef ne yardımlar ve ne de 
krediler yukarda bahsettiğim geri kalmış mem
leketlerin ihtiyac;larım tam manasiyle ·karşıla
mamaktadll'. Parlamentolararası birliği 42 nci 
konferansında kabul edilen bir kararda «geri 
kalmış memleketlere yardım için iş birliği za
ruridir» denilmekt<' idi. Ilalhuki, bugüne ka
dar bu çeşit iş birliğinden elde edilen neti
eelerin tatminkar olına,ktan çok uzak olduğu
nu söylemek mccburiyetinrlcyiın. Mesela, Millet
lerarası !mar ve Ka lkın:ına Bankasının 1955 yı
lına kadar n.<:tığı krediler yekfmunun ancak 
1/4 i Asya ve Afrika memleketlerine isabet et
mektedir. Binaenaleyh, bu yardımlarm bir an 
evvel artırılm;ısı icabeder. 1 

Geri kalmış nıemleketler(' yapılan yal'dımla

rın bir iane mahiyetinde olduğunu düşünmek 

hatalı olur. Hakikatte, mensubolduğ11muz mil
letler camiasının mcnfaatleri, içtimai bakım
dan geri kahnıı;ı memleketlerin bir an evvel kal
kınm~vını icabettirmektedir. Bu yardımların · 
mfmcvi bir mecbnriyet addolunması ise be§e
riyetiıı terakkisini göstermesi bakunından bü
yük bir ehemmiyet ta~ımaktadır. Ş1ırası muhak-

kaktır ki, bu yardımlar sadeec manevi randı

man vermekle h~lm~yıp iktisaden az gelişmiş 

olanlorla birlikte mü.terakki memleketlere de bü
yük faydalar sağlıyacaktır. 

!ktisadi ve teknik yarilımların arkasında ·ak
lı heı· hangi hiı· hususi ve5·a siyasi maksat bu
Junmamalıdıı · . Asıl gaye, bir memleketin is
tismarı değil hangi metotla olursa olsun ikti
sadi, kalkmmasıdır. Bu arada, siyasi istikHllin 
yanında bir de iktisadi i<ıtikHUden bahsolun
maktadır. Kanaatimizee, bugünkü şartların bey
nelmilcl mahiyeti bakınundan her memleket, 
iktisaden ne kadar kuvvetli olursa olsun, ikti
Radİ bağlılıkları düşünmek mecburiyetindedir. 
Bu ise beynelmilel tesanüdün tesisine ınedar ol
ması itibariyle memlek~lerimiz için hayırlı

dır. Binacnalcyh az gelişmiş memleketlerin ik
tisadi istiklfıli, ancak diğer memleketlerlr mü
savi haklara sahibolmala.rı ve hakimiyet \'e ha
reket · scrbcstilcriııe asla müdahale olunmaması 
mfınasınr. alınmalıdır. 

Bu noktaları zikrettikten sonra, Asya W' A\·
mpa 'mn birleştiği noktada bulunan Türkiye'nin 
iktisadi durumuna birkaç kelime ile işaret et
mek isterim. ~on altı yıl içerisinde, dikkatle 
hazırlanmış iktisadi· programların tatbi,kı neti
cesinde milli gelirimizde '% 100 ü aşan bir ar
tış kaydedilmiş. bulunmaktadır. Yatırım, is
tihsal, imal. münakalr ve ticaret faaliyetlerin
deki süratli gelişme vı:- genişleme bu müspet 
netieenin, elde edilmesini mümkün kılmıştır. Ge
rek Devlet eliyle yapılan yatmmların büyük 
nispetlerde artırılması ve gerekse hususi ya
tırım ların tezayüdü iktisadi faaliyetleri kamçı

lamış bulunmaktadır. Neticede, nüfus ba.şma 

isab~t eden gelirde, ve umumi istihliik hacmın
da görülen artışlar hayat seviyesinde de biiriz 
bir yiikselıne tevlidetmi§tiı'. Diğer taraftan 
milli bütçelerdeki devamlı inkişaf sayesinde 
bilhassa . nafıa, maarif ve sosyal hizmetler sa
hasında ehemmiyetli terakkiler kaydolunmuş
tur. l\lilli büt<ıenin hemen hemen yarısınm 

Milli '.l\Iüdafaa lıizm<>tlerine talı,Qis olunmasına 

rağmen, en uygun bir iktisadi inki.~af politikası 
tatbik edilmesi ve iktisadi yardımlardan faydıa
lanılma~ı neticesinele yukarda bahsedilen müs
pet geli!)lmcler sağlanmış bulunmaktadır. Bu 
münasebetl , mcmleketimize cömert teknik ve ik
tisadi yardımlarını gördüğümüz Amerikalı 

dostlarıımza şükranlarımızı ifade etmek isU>rim. 



.-0. gelismiıı rııernlekt··t leı·e iktisan i ,val'chın 
maksadiyle kullanılmak w hir fonda toplanmak 
üzere ı-;ilii hsızlanma ~-o!i~· lr asker! bütçelerden 
'ta•·an·nl' ~· apılmasmı iler·i siirrn bir teklif üze
rinde dr kısaca c hı ~·ar ağı ın. Fikir doğru ve 
<· ~ızip g-iiıül:nıesinr !'ağmrn, kolaylıkla bftzı siyasi 
propng:anclalarcı ınesıır 1 te~kil cdehilil·. F'ilha 
kikn. silfth<ıızlaııma ınesdesi, daha Öıı(·eki ınii 

zükerelerdr dt• nıüs.ahetlr ettiğ-imiz üzere, henüz 
halledilmiş (lrğildir ve hiı· anlaşmay-a va!'ıl

nınsı cla uzak hiı · ih1 imal olarak durınaktadıt·. 

İktisadi inki~af iı:iıı ilk ~aıt siyasi istiklal
<1 it w• bı ı da, bugünkü şrr.ait karşısında ancak 
sulhscwl' nıt>nıleketlrrin bütün kuvvetini mu
lıafaımsi,vl e. 1cminat altına ahnmış oluı·. Bu 
.'cheple hen. yııkaı1ki teklife mukabil, iktisaden 
~·eli~ıni~ nıcmlcketlct'in, az ,gelişmiş ınenıleketlcre 
ıniisaıt ~uı·ilat'la kı·edi trıniıı Pdrrek bir fon 11'\
..,i,., etnwk üzen·. kendi milli hütı:elcrinden nıun.v

~ - ı' n tı:ılıı.isa1 ayınnalarım tcklif rdcreğim. 

.\s~· u \'P .\l'rika memleketlerinin <ıiyasi, ikti
-;ı ı tli H i<:tiınai kalkınması mcYzmında ( Tınumi 

Hr.wır takılim olnnmı be~ karar· tasaı·ısma cla 

taııı a ıni :d<' i:;;til'ilk !'lıııcktl' olduihınııı;.-;n he.vaıt 

Pl.nırkli'n zrvk <luyrıı·ıııı. M:illetleı·arası ınüııaıw

hctlenh· karşılıldı anlayış, yardım ve iş birliği 

hi.isııüni~· rtlr tahakkuk ettirilclik<:r iktisadi bün
,\-cler ıırasıııdaki t:arldar da kolaylıkla •aza
larak, dünya ııiınrtlPr·iııden lıer millet daha mü
sai.1 ı-;artlın altında fayclalaııabileeektir. Bu tak
rliı·clr üw <;ok iir.lediğimiz di'ın:va sulhüne hie 
adım. daha :valdaı:mıf) olara.ğ ı r.. 

Türk Delegasyonu 

lfe,w~ı Ht·isi ; Fatin Rüştü ~orlu (Çanakkalr ) 

Knti ıı . Uallık Timtıı·ta~ ( Balıkesir ) 

Azn \"amık Oedik (Aydın ) 

» Halil lmrr (Balıkesir) 

» Kfızıın l\feri~ (Kocaeli) 

» .\lıızaffel' Kurbanoğ-lu (Mmıisı:ı ) 

>; !-!aclettin Ertm (Niğde) 

» ~i(• ı·veı· Soınuııcuoğl n (S inoh) 
>' • ll'll'Ct Kirişeioğlu (Zonguldak) 

P(• fr t Sezen ('J' . B. :\1. .\1. l Tnınmi · 
Kfı.tihi ) 
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'~BBlJİGUBıR 

Parlamentolararası Turizm Birliğinin 4 . 7 
Kanunusani 1955 tarihinde Roma'da toplanan 
bsşinci kongresinin esas mevzuunıı sosyal turizm 
meselesi teşkil ediyordu. Bu mevzuda Birlik Baş: 
kanı M. Henri Marck 'in geniş ve etraf'11 raponı

nu tercüme ve ta.bettirmek mümkün olmadı. An
c~ sosyal turizm meselesini telhis eden bir teb
liğ ile kongrede müzakere edilen tebliğleri ter
cüme ve ta.bettinnek suretiy1~ a.rkada.şlarıtJ1]2;ın 

istifadesine a.rs ediyoruz. 

Pcırlamen!olaramsı Turizm 
Birliği Türk Gruptı 

· ··· 'll'" d . . .. ," 

SOSYAL TURİZM 

Sosyal turizmin önemi 

Ha.Jık turizmi, iş<ıi turizımi olarak d· ı ad-1ıandı 
ı·ılan, halkın, işç·imn ve genç.liecin seyahat mesıe

lelı:rini el·e alan sosyal turizm, buıgii'ni; n umumi 
turizm mevznn içinde 'Cb'emmiy·otl ıe ÜZ(;tinde du
.n.üma·kta Ye modern dülnyamn sosyal teıkamülü 

yoh.mrln ulaştığı rner·hn•lelrı·<len biı·i sayı ·l •maıkta 

d ı r. 
' Döviz turizmi olan dış turizmİlı memleket 

E'lkoııomisind(fuıi miisp·et ve fayda~ı mcv!kM ka
daı·, sosyal turizmin de _gcl'~k mcml'eıkf~'t ekono
misinde, g<erek turizm e'ndüstrisiniıı devam v·e . ' 
'kı.nwe'tlrnmesinde 'tesir-i vr· ,fayd.a;ları vardır. 

Sosyal turizm, meınl&kettc umu;mi 1isti:1ısa1i'n art 
masında kuvvetli ilJ.h· amıHdir. Çünlldi, ınıadcnl'eı· 

de, ra.hdıkatarfln' .aeelyderdıe, !bürollarda •aylarca 
·gü'neşten mahrum /bir ıhald'e lkaJ,m ış ve iş saaıtleri 
dışında da gruyıeıt ipti•dıai hıfzıssıhha 'şartları iGiıı 

.Qe .yaşamış ola;n işçil-erin dinlenme-Leri, açılk ha 
vadıa s11hlhat 1bu1maları, O'll1arda yen'i 'bir canh hik, 

• yeni ıbir e-ner.:iıi yaratnna:kta olduğundan, lb~:ııne 
ticE' istihsaH11 •W vanclımamn artmasında mü:es
slı· dllmaılct·adw. 

Sosyal turizmin doğuşu 

lsti:h'l'a·l vasıtalarındaıki mua.~zamı teılmik t~ 

ı·aklld, r;'alışma sa~Heri-nin azalma.sm'a v~ dola.yı 

siylc serb-cs't sa•aıtlE>rin G'Oğalmasma sebeıb<Ylmuş-
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1m. l>ü111yanın .geniş bil' kısmmda ·İ·nsarüarm ibü
yüık .biı· eksel'iytoti esaı,eıtten kurtul•ımış, t·e"elh
hüslerin orta•k idaresine ve isrtismaT edeceği iş

<:ilikten hug-ünıkii ıhi!lnaıy•eli iş sistıcmine 9mvnş

ınuştur . .Şüphesiz ı}m teıklnırni.i.l', ızamanh, muazzam 
nıüe ·aclel'e l<eri~ı Inı v\retiyloe n' kii.ıtü ı· -;ı> viyesiııin 

yö.kselınesiyle olmuştur. 

Seı·b<'st zamanın artırılması h:iıı .v~pılan ınH

<·nil<'lelı<'t' hır, maildna .devr'inin fbaşlamzsiıylE> bil'
t1en süratli neticeler vıf."nıniştiı·. Seı1hes~ zamanın 

ın'lmaısı dn. sosyal hıd.zmiıı rl'oğmasıw, ~®'elbol

ıııuştur. 

Sosyal turizmin inkişa.fı 

Hu~niıı , ıMcleııi millE>tleı·in, işr:ilE>rin teı·di hiir
ı•iyetlE>ı-irnin m'tırılması fi'krino:en anladıkları 

ınana, i-şçilere a:yrılan se·r'best zaımamn .giHikçe 
genişletilme'Riııi s·ağl'ama[dır. Bu selb~eıple bir~ o k 
nıC<ml~ketlerde sen~li.k ücı·etli tati'l kaınınlarıııın 
kabulüne c'l'oihu ıı;idıi.Jınıektedir. 

Rrnelik i.ieret.li <tatil knnunlaı·ıııın ;ıınıFlııı · Y<' 

leı•'tleı· aı·asıncbki si.yEJRi, İ1~timai ve iıktisadi mü
nase hctlcı'e .rıı ptığ;ı ve ya pa•cağı tPsirlcr ıbir 1 a
ı'a~a ·bınıkılırsa. ıtnrizm iizerinoe i•c·ı·n ettiği te
sil'l'erin Yeı·imi peık 'hi.iyi.iıktüı·. 

nug-tinkü tmisük faaliyetlerin rki uws rrnıt

lnı vrya •baŞ'k·ıı biı· ta.birlr iki esa" sailu vardır. 
nunlardan hil'isi nıanHi olup, mümkün olduğu 
kEJclaı· fazla ~a.yıdn insanı dünyanın .g-üzellik['eı·i 

,.~,~·a dnha doğTnsu .g·örüllrneye değer ıncrkrzle 

ı·iyıll' temasa ·getiı"11ıclk, dıi.ğeri ise maridi olup. 
reı,tlrl'in yrı· t1rğiş'timıesinden <loğan şervet tr
ılavüliin'den rn iyi bir şckildr iı:;tif·n dr •'rlı>ihilm<'k 
imkanını arai-ilırııııı'ktac1 ıı· . 

8osyal tuı·izm, hu i·ki heocfteıı biı<incisini tnt 
nıinc doğru gitmelkıtediı·. Es'a.sen, lbüytik ııtütlr 

lrrin es'tetiılt ve medeni bilgileı·inin n:tırılması

nııı nihai g-ayesi. tl'en veya o'to'bi.is ile yapılan 
yı ldıı·mı g·rzilrri. ı·ıl'ı !!:<'h' 1\amplaı·a ~·ığ·ılııınlal' 
,-ey-,a ·bir paııayır ha.Une getirilmiş tatil g'iin'lrl'i 
nlmD~mahclu . 

nuıı;ü•n, sosyal tul'İz•m meselesi, kültürel, i~ 

Hmai veya i•ktisadi haınıgi lbakımıdwn ı>le a<lım1'
sa .alınsıın, 1hir~o~\ iml\ianhıı· ve neticelıeı osağhyıı 

c·a'k . kuvv•ettıe ,göı,iildiiğü•nden, inlkişaf1 hususun
da muıhte.Jif ınemle~\:ct'lerdc esa•slı çıalı~ma.lar ya
pılma.ktadır . . l\Iaımafih . . içıtimai teik&ımiliin nis
ıwten yeni bil' merha'l!esi ı:ııtıyılan s·osyal turi·zm. 
~i.i.ratle ve kuvvetlle in1dşa.f eıdıcbilımıelk i<:in \"e-

rimli: bir organizasy.ona v~ pı1aıtik ta1ı1Jik.aıt şeı.ıril
lt>ı-ine lh!enüz kwvuşaımamış>tır. 

So:sya 1 turizmiu intklşafını temin ınaiksadıyle 
muhtelif memlelkeıtlıerde rahnıaın te'dbirleı'e •ge,in
ce, bunlııır gaye itibariyle iki ıesaslı nQiktada top
l 'anmaktadır. Birincisi, tuı,izm ·alış - verişinde 

alhcıının, yani işçi tnristin alım kabiıliiyetini yük
seltmek ikincisi de satıcımn veya hizmıet arz 
·edenin, yani uhı.ştıım'a vasıtıa]arımı~, konalldama 
tesislerinin, eğlence masraflarnun .bu ~IJ.ını ka
lbHiyetine uy~un birr sev.İ•J"ede 'bulunm~sım s::1ğ

J amıaıkrtır. 

Belçika'da. işçinin satınalma ka'biliy~tini 

yüıkseltmek için, sene'lik taltil •giinloeri nıüdd~tiu
re işçiye ıioki mi·sli ıy;evmiıyıe verilımesi ikıa.nurıe11 

'l<'aihı.ııl edilmiştir. MaımafHı, Bel1~ıika'd'a 1946 da 
kaflml .edilenlbu usul diğer ınemlek'eıtJıerde tatbik 
r'di1memıe1ktedir. Bu'nım yerine Fransa, Avustnr
.nı. Almııııya, FEolnmla v<.> İsviçre'de olduğu 

ıı:~bi (İsd~re Seyahaıt Sandığı) na !benzer teşek
'kiilfel'lır Rosyal turizm ga~resi idn yapılan tasıır

ı·u fl ar te ,.i k erHlm eJk'te-di ı·. 

~<:tıcıııın \'<',Ya hizmE>i aı·z l'<fırniıı. İt?<,miıı 

alım l:ahiliyetiıır uygun biı· s<:'viyede bulunma
sını ""ğlaın:ı hmmı:>tınn ?<'linrr. hirc;:ok menık 
kt-.tiı>ı·dr : 

;.:ili. 
1 

l'l:ıştıl'nı,ı YM;ıtalııı·ı ür•ı·etlPı'iniıı trıı-

.; Oteleiliğ-in İŞf~i tm1;.:mi ilı ·ti:vaı:laı·ın<t iıı -

1 ılıa.k rttirilınf.:'ı=ı-i. 

:1. Üeı·e1li 1.atillrı·den faydalanan iş<:iler 
i<:in k:ı .mplar. tatil nwı·krzleri, Y).lı1.1ar kurma 
gibi trdhirleı·r başvunllmaıktadıı·. 

Milletlerarası Rt>snıi Turizm 1'eşekkiill< ·ı·i 
Bıil'liği Kongresinıe (Union !nterııationale Des 
Oı·gaııismt>s Offiriels cte Tourisme) Turizm Etlid 
Komisyonu ndına Belçika Tn!'izım Genel K{)mi
srri HaşiJ:\nnı ~f. A. Hanlot tarafmdan snm1lan 
ı·aporda, Cliinyanııı bi.i;ri.ik bir lnsmında işçil<'
riıı heyeti umumiyesi •yararına olarak senelik 
ii<·ı·etli tııtilleı' lehindeki mevmıatın gelişmiş o1-
ına-;ından ıneınnuniyet duyulduğu kaydedil
ınC'kfr. tuı·zimin lm ,Yeni v<!çhe.sinin gcre'k e'ko
ııoınik, kültül'cl, sosyal ba.lomlardan ve geı"('ok 

i~~i kiitlPIE>riııin hayatı bakımından haiz olduğu 
t'lırııımiyet hrliı•iilnwktedir. Ayrıca: «Bahsrtti
ğ-imiz geli~nır; git•tikr:e cn·tan iyi ter:hiz edilmiı-ı 

kulüplrrin n yurtlann tesiRi, ihtısaslanmış ~'

killer.d ı· tmiznır ait n•eşı•iyıııtın geniş mi'ky:ıstıı 

yapılıııaRı. sinrııııı filiınleriyle, sayısız konfe-



ranslar verme yolu ile ve rohhederi, gezüer tPr
tıibedrlmesi gib'i faaliyıetlerle teşvilk edilmekte
dir. Bunuırla berwber bi.i.tün bu faaliyetlerle 
ve cğitiım için sarf edilen gayrotlcrle nispeten 
kısa bir ımınan zarfında. ücretli tatillerin ka
bul edildiği her memlekette, mevcut işçi kütlele
ı·ının kf~ffesinin - turiı?m kültürü - seviyesine 
yiiksettıilabilcceğini nınmak beyhudedir. Bunun 
sebebini bilgisizli'k ve zevksizlilkten ziyade, ailr 
veya fert gelirlerinin kifayetsizliğind~ aramak 
lazım'dır. 

Muhtelif alakab meımleketlet'in halıihazır va
zi,yetlerinin tetldkınden a~ıkc:a meydana ~ıkan 
müspet ncıticeler, senel'ilk ücretli tatillerin sür
atlle ve devamlı suret!U} umumile.ştiği, işçi kit

ıJelerinin tatiNerini seyahat cthwek gel.}irmelk 
hususunda büyük bir arzu gösterildiği şeklin

dedir. 
.\-lenfi ' netieeler ise, mali batluımdan turizm 

tolmiık vasıtalarını Qdk geniş insan kütllelel"i ta
rafmdan istifade ecHlebNir hale . getirebilmektt> 
w işçilerin menfaatleriyıle turi.zm sanayınun 

menfaatlerini ahenkleş'tiı~n·C'k için tatil mii<l
detl~rini ra.<ıyonel bir şekilde uzatmakta1d zoı·-

1 uklardı r. 
Bir taraftan işçiyi seyahat tasarrufuna gö

türen ve teşvik ııden seyaıhat sandıİdarmın umu
mileşmesi, cHğer taraftan m'cslelld tatiJlerin in
sicamlı bir şekilde uzatılnıası, «işte kanaati'miz
re bugün iı:in müsmir b<it' icraat programının 

iki ana fikrini bunlar teŞkil etımciktediı·.» dıı

nilmoktedir. 
Bu rapora göı·e muhtelif momlekeUeı·dc sos

yal tuı'izm sah~ında yapılan ı:alışmalar, aşağı

daıki şekilde huJoasa rdilme~-tedh· : 

GÜNEY- AFR1KA: 
Halen işçilere asgari iki hatlta ücı·ctli tatil 

hakkı tanıyan bir kanun mevcuttur. Bu kanun
'dan istifade eden işçi say1sı takriben 400 000 
dir. Tumtltere Home'laı·, gen~li'k kamplaı1 ih
dası, işçi gruplarına <lt-ellerde esaslı tenziHtt 
yapıliması suretiyle muhtelif lwlaylJklar temin 
edilmektedir. Hir~ok müess~seler tatil mevsim~ 
dışmda ucuz tarifeler· tatbik etmektedirler. 
Ros.yal tnrizm hcniiı pek yeni olduğu için Gü
ney - Afr~ka Hükümeti esaslı bir t~kiHlt kur
mamıştır. 

o ALMANYA: 
Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti ta

rafından çalıştırılan bütün işçiJterin ücretli ta-

tU hakkı mevcuttur. Bu kanundan istibde eden 
işçilerin sayısı, aşağı - yukarı 13 milyondur. (Al
man Sendikalar Birliği) azaları için istirahat
haneler mevcuıttnr. 

Bundan haşim Sendikalar BirJıiğinin malıal
n teŞkilatları ve diğe'r sendikalar kendi teşe'b

biisleı.ii ile kendi bölgeleri içinde gençl~rin top-
1anabileeeği gençlik kampları da kurınaktadır
lar. 

ARJANTiN 

1943 ten itibaren iş hukukunda başlıyan re
form ile bütün iş<;:ilere diğer bazı haklarla be
raber iicvetli tatilden istifaide haik'kı da tanm
nn~tır. Ücretli tatiLden işçllerin ha~{lkiyle istifa
de edeıbilmesini trınin maksadiyle ilave bir ted
b'ir olaı·aık cta, patııonların işçilere her sene tam 
bir· ayhk ikrai[J)iye ,~ermeleri mecburiyeti ihda.s 
cdiJmiştir. Demiryollarmda hUisuısi tenzila,tlı bil' 
tııı ·ift> tatbik edilmemelkle beraber tren üereth•
rinin yü:ksC<k işçi yevımiyelcrine nazaran düşük 
oluşu, iş~ilcrin kütle halind<> seyahat etmelerini 
nıü:mkün kılmaktadır. 

Resm1 Devlet Teşeldkülleri ve mahalli 'l'u
ı-izm İdarelc'ri çeşitli işçi seyahatleri tert1ple
nıektcctirler. 

Rirı,:ıok teş('lkküHdin kendi hususi ucuz otel
leri ve tatil merkezlel'i de mevcuttur. Bu tatil 
meı·kczlerinden ve turizım ınıntakalarmda ku
rulmuş biiyük şehiı•lere ya:kın (popırlaire) ucuz 
plajl:mlan başka, işçiler grup halindie teı,tip

len miş gezin'tıilerC> ele iştiralk edeı•ek bazan mer
kezden 1 700 koı. uzaıklılktaıki mesafelcı·e kadar 
da gi'debilmclktedir]ıer. 

A VUR'I'lTRAT.J YA : 
1950 Ilaziranında ücı•etli tatiılden i~-tifa.dt> 

cde;ı işçi sayısı 2 546 000 idi. Avusturalya De
miryolları İdareleri tatilleri esnasında hangi 
sınıfa m'Cnsul]yolllrsa oılsnn bütün Avusturalya
lılarm istıifacle edebilecalderi tenzililtlı tarifeler 
tatbik M:ıma1ritedirler. 

Demiryolları personeli ise umumiyetle nakil 
vasıtalarından meceam•n istrifa:de edlebilmekte
dider. 

KANADA: 
' Kanada işçi mevzuatı ınruhalli hükümetler 

için birinci derecede mercidir. Altı mahalli hü
kümet Brıtanya Kolombiyası, Manitoba, Anta
rio, Quebce. Saskatchewan, kanunları ile muay
yerc bazı işGi sımflarımn ücretltİ tafilleııden isti-
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:fade edebileceklerini kabul etmişlerdir. Unıu- ' 

ıniyetl<' sanayide c;alışan işçilerin büyük bir ek- · 
seriyet5 bu nıeyandadır. Saskatchewan ıni.istes

na diğer büti.in viliiyetlt'rcle işçilerin bir mesai 
senL'Sİ sonunda bir hafta ücretli tatil haikfln var
dır. Sasıkatchcwau da bu ha·k iki lıaf,tadır. AJ
bert.a da ise kanun ]l{ii sene mesaiden sonra ih.-i 
hafta ücretli tatil krulnil eıtnıeıkitedir. Biı•<:ok 
kolr.ktif iş mtlikavelelerinde ücı1ct1i tatiUere ait 
hıükiimlel' vardır. Patronu ücretli tatil vqrınek 
ıniikellefiyetiııi kanunen yüklemeyen dört eya
lettc rlr i~çilrr ya patı,onlarla aralarında nıeY
cut hususi anlaşmaya göre veya koll?ktif iş mu
ka vE>leleri ınuciıbince sencliık ücretli tatilleı'<len 
istifade ctmf'ktedirleı·. 1947 dıc yapılan biı· is
tamdiğe g-Öı'c, ~<~brika sanayiinde çalışan işçi

leı-in % 98 i her sene üetcitli tatil alınalktadır. 

BELÇİKA KO JGOSU : 

Heni.i.z tatbik edilınakte olan bir pı·ojeyr gö~ 
ı•t> ;y m· li i;:ıçiyr srnede 12 gi.i.n ücret li tatil vr
ı'ilece]{ ve şayet iı::c:i istet1Se i.iç sene tatilleriııi 

biril{tiı•ehilecdk vr birden ala.bilecdktir. işçile
re tatil müddetleri zar.Eıncla nlaştıı'!lıa vasıtala

rınca hicjbir ten;-.iliit yapılmamakta, sadece okul 
tatılleri dolayısiyle ailelerinin yanına giden ta
lebeler ulaştırma vasıtalarınpa tcnzilruttan isti
fade edebilmekteclirler. 

~'RANSA: 

.llilli .Demiryolları İdaresi senede bir kere, 
tatillerinde F'ran:;a dahilinde s yahat r1Jınek is
tiy,•ıı işçilere gidip g~lıne yol masrafı i.izeı·üı
den % :30 teıızilai yapnıaıktadır. Birc:oık teşc•k
külJerin Jwın'iteled kendi teşekküller•i peı'Sonr
lillc lıususi rkolaylıklaı· t'oınin dınektc>tlir1e ı· . 
l\fese1a ta.: il Kolor.ileı·i fiyatlarında fazlaca ten
zilat yapmakta ve bazı alııvalde ula~tıı"lna va
sıtaları bilotleıine de risturn veı1mektedir. ~os
yal Tuı'izmi alakıldar eden ınühim bir teşebbüs 
de (Iscre) dr (Chmll!brousse) da kurulmakta 
olaıl oteller ve spor techizatıdır Üç sene son
ra ta'Dlaınlanacak olani bu dağ spor meı1kezin
den malıdut gelirli turistler yaz "<' kış istifade 
ed!'.1bHıeceiklerdir. 

1NG1LTERE: 
lngilıtrere'de hemen h-emen her işı_:i senede 

bir hafta veya daha uzun ücretli tatilden isti
faci.~ etmektedir. Yeni yapılan bir arı.kıetteıı an
laşıldığına göre İngiltere kahil nüfusunun tal~
riben yarısı deuuek olan 18,5 milyon kişi tatil-

leriıii İngiltere:' dışmda geçiııınektedirler. İngil
terc'dE> tatil gc<:irileb'ileeek :verlerdeld tesisler 
şunıarchr : 
55 000 Otel 

150 Tatil •kampı 

:ıoo Kamp ve 1•öy otelleıi 

180 000 yrutarkh 
75 000 » 

i$]0 000 » 

Hepsi 1 565 000 yataklı 58 150 müessese 
etmektedir. Demiryolları İdaı-esi % 25 tenziıla.tJı 
şah 'ii turist biletlıeri. <:ı ka ro.ıuJJMa ve ayrıca 8 ve
ya daha fazla kişilik gmplar halinde seyahat 
r<1cnlere de tenzilat yapmruktadıı;. 

:;.urası muhakkaktır ki, demiryolları fiyat
larının nispi yü'ksekliği ve otel, lmınp ve köy 
ote.i;crinde tatbik eelilen fiywtlar birc;ok kimse-

. leri tatillerini oJtlukla 1'1 ycl'Clr geçirınreyr mec
bur rtnıt~ktediı· . .U una rağmen yu•ka rıda söyle
eli ğı miz gibi lngilteııc kalril nüfusunun büyük 
bir kı mı tatillerinele seyahat edebiJ,ınek inıka

U11la sa.hiptjr. Şurru;ı da eıh'emlnıiyetle kaydedil
melidiJ' ki, 1948 de 424 544, 1949 da 521 807 
pa~apoı·t verihm~tir. İngiliz pa ·aportlaıı beş 
se lll' nı ü.cldt>tl'e ınutcbt>r olduklarına görr btm
larttı mi.i•hinı hir kısmının Avrupa'ya ilk seya
hat ell<>nlerc Ycı·ildiği anlaşılmaktadır. 

HlNDlS'rAN · 

1 !14 dr yapıla u istatist:ilklere göre fabrika, 
atc1yc vr hiiyiik sanayide ı:alıl$an işçiler sene
lik Ü('l'otli tatilden istifade etmektedirler. Ya
vaş yavaş nıağazular v·e ticari firımalar da müs
t alıdemierine sen elik ücıieHi ta.til vermeye baş
la1n! ·ıktadıl'laı·. Hindistan liiikünıeti Ulaştırma 

Bakanlığı ic:indt' yeni bir tmü~m ofisi kurulmuş
tur. Bu ofisin v:ızifcsi. muhtetif tuı'İzm acenta
larına yardrnı. vo:ı aralarınrdaıki iJ'!tiıbatı temin, 
tur~zmin ve bilhassa sosyal turimnin inkişafım 
tenıiııc çalışmak olaca:ktJr. 

ıRLANDA: 

Irianda mevzuatına göre bütün işçiler scııe

J:ilk Ücl'etli tatilden istifade e'tmekteclirler. Dl?
ıııiryolları idareleri tatilde seyahat ~?den işçile
re trnzilat ya pmamalktadır. Anca k, cleın1ryolla-

11 ıııüstahd~mini kendi hatlarmda seya•hat et
tikleri zmnan bir milktar tenzilat yapılmaktadır. 
Birçok ticıwe't v~ sanayi firmaları tarafmdan 
(Tatil ta 'anufu) tertiplenmekteclir. Yalmz 
( ldunda Turiı~ın Birliği) 300 den fazla firİna 
arasında geniş bir tasarruf hareketi teŞkiliitlan
dımıı!ltır. Tasarıııf teş:ekki.Hleıine cla'hil olan
lam, sa '1sının kati olarak tesbiti lmbil olama-



-964-
ın ışı n·. C\Iilli Tdanda Geıl(:ler Tı>§kil5 tı ) ııııı 

~imdilik 4 000 fizası olup ıneınleketJiıı hrı · taı·a 

fın :· dıığılınıış :ıo kııdaı· otc>H nH'Ycuitur. 

tT!ALYA: 
Bu sene Roma 'da te0rüibe mahiyetind~e olmak 

iüıere 250 kişİHlc (Casa del C'. l. T.)' teşıkilM 

kurulmuştur. Tck yaıtaıklı bir odanın fiyatı 

1 200 lirei ve tanl. pansiyon 2 000 liret'teıı tbirwz 
fazlaıdıı·. İtalyan Dağcıhk Kulübünun ıtaU{ri1b'en 
!O 500 yıataiklı 380 sığınağı vaıdıı·. \Bundan baş
ka diğer tcşekküUere ait aşağı - yukm·ı 840 ya
taıklı 36 ~ığııutk cla'ha V'aı·dır. !Bu ıkullüp "l'eııırın:uz, 

Ağuslo aylal'llıda Mont .Blane'cla büyük biı· 

ka.nıp kurar. Kampın tec:'Iıizaıtı IÇ!~tclır, dağ evi, ve 
sairediı·. Servisi ınükemıııeJidir. 1949 da JO ob·eeji 
olan halıyan Gençl~k Oberjleri Cen1İıyethı~ıi §İıın
al 974 yataklı 29 ·olb'cr'ji vardn·. Yataık fiya:tı gc>
(·ede 1'50 lirettir. Diğıer tarartan şunu da :kaydet
mek laızımdı r ki , halyan Krum pinıg :r•'rdeı·asyomı 
~çeıı Uazir&nda kuı"Ubuuş lolouğu 'için f•aaliyeti 
lıaJMonda ma lüınat veı•nu~k henüz nıüıııkün de
ği1fliı· .• \~ağıda is1m1el'i yazılı 'iiııiıveı·sit·eleriıı .hrr 
hiı·inin ıbit·€r .tal·ebc yurdu vaı;dır. 

l•'an·ar.c, Ocııova, Macerata, :Mrss·iııa , l\'Iilaııo. 

:\fodcnrs, NapoLi, P.adu, Perugia, Pizıa, Roma, 
TurinP. !Bu talebe yurtları yal'nır. J Temnınz -
~~ Ağu~oı:; aı•asında ecııclbi tahfuc ıhann'dıı·aıhi 

lirlcı·. Ücret t•ıını pansiyon güncl•e] 500 lireıttir. 
Devlet Demiryolları tatilele olan işı:ilere 1m

f>tısi tcnzi:Ji\t .v·apınamalrtadıı·. 'P'alkrut iJ)enıiı•yol

l:ı ı·ı t daresi hafta sonu •turisti1< gezileı·i ic:in 
~( 60 tcnzilii.Lh ·hususi tadfeleı· taıtlbrk etmelkte
rliı . Bundan ıbaşlm iı)f:ilcr oi.ğcr ynı·tt:ışhtr .g·ihi 
g-ruplar teşkil ederek, 1 gı'uplaeııı s:ıyısın·ıı görP 
yapıian tenzilfıttan istifade ederler. 

~feselfı : Asga6 :ıo lkişilrik ıg-rnpl'ar iı:in 7r ::ıo. 

a~gari 1:10 l<i:-ıili 1k g-ruplaı· i<:in 0!, 40 tf'nzili\t .\a
pılw. 

LÖBNAK 
Bütün ı_,übna n lı işf:iler sen eo~ .(13 ) gün üc

retli tatildPn istil'aclr t•tmrkt>CdirJc ·. ·Du tatilleı·

ıl•·ıı istifaelp c>rleıı iş<: i '>IJ~r ısı ta kriılY<'ll (50 000) 
tl i 1'. 

ffalihazıı·da so~yal turizıııiıı ileride Hüküıne1: 
taı,a1ınclan Qıt·gaııizc f'dilııı'E>sine C!aiı· hil' eti.ic1 

• hazıı·lanınaktadıı · . 

C'EZAYtH : 
~mai, ticaı·i \"<'ya xeı·hest mesleklerde ı.:<~lışaıı 

hütün i~<:i11PI' srneflP Pll H7. (15) g;ü ınJiik ii 'rı·rtli 

tatilden istifade ederler. Yeni yapılıa.ın bir sayı
ma göre bu ıtaıtillden ·istibdıe <eden ısınaıiı, ıicıaııi ve 
sHbest meslekleı~de ı.:a.lışan işçi 'S!ayısı 42 000 
Avrupalı. 180 000 'Cezayiıplj ollmruk 'Ü'ziere 
(220 000) ıı_,a;dardlr. Ha:lihazıroa Gezayıh·'de 

('l'·atH lG·in Tasarı"Uf Sandılldıarı) m•evcut deği·l
d.ir ve Hükü mıet tarafındıa n !böyle bir i e·şe!l<ikü ·l 

i •hi!a..:ı düşünülmenn!!Medh. 

Y'J<)Nit ZELANDA : 
Yeni Z:elan~laclı memurlar senede iki ıhallta ta

tiluen istifade ededer. •Bir se'lle l}ıiıznıe.t·ten soıı

nt meıııurla e senede ii<: ılıafta ücretli 't•ati.ld<en üı
tiiade <'·d1erlcı·. Otellerde 1lwıtdileriniıı % 25, •aiıle 

Jeriııin % 50 ıtemilifıttan istifa·dE' e'deıhilme·11eni 

i(:rıı mal1 yaı·\).ım yapüınaıldad~ı·. 

PEıRtr : 
PCıL·u'cla sosyal baıkııudan i>l<'t'i haını'lc yapıla 

ntık ıhalihazıeda lbü'tiin iş~ileriıı Ücı'eltli 'Ta·'t~l [\:lı
nu ııunda ıı is'ti Fa oc> rde.lbilınesi ~c> min eclillmiş·t.iı·. 

İS'VE() : 
Halihazırda ::ıc>ııe.dc (12) mesai günü iicı'Ctli 

tatilde rı istifade eden iş<<;i sayısı 2 200 000 di ı·. 
(19:JJ ele) IIüikiiımet Parlfıimeııtıoya senelik üc· 
ı·etJi tatil mii'ddctinin 18 iş ıgüınünc ı(3 frı·a11taıya ı 

çık'al'llnıasuıa dair Ibi ı· ka ııun teklıifi 'Y'apaca·l\ltır. 

'İsve<: Dcn:ıiryıolları t[~tildıe olhtn ~ş<:Heıre ieuzilfı.t 
yapıııamııkta;dıı·. Jı'alkalt 1946 dan lb1eri Dc:v]e't nJir 
taliınıı tna me il c aşağıo•ruki ıgrurp~a ra ücretsiz c:;r 
yahat h•aılckı tanımışıtıı· : 

1. .1: ııncleı·: (evli \'eya bckar) 1!1 yaşıııdaıı 

küı;ü k 2 <;ocuğa bakan ı~ı11wlere veya husmıi 

schcplerlc istirahatc ihtiyacı olaıı aunelerc sc
llPlik ~eliı·lcri 7 000 kmonu gc<:ıııenıek şaı·li~· 

le fsveı; dalıilinde ııc>ı·cyr istcı·sc ı.ı:idip gclnıp 
hPdnva S<'Yit'hat halı:kı tanınıııııkLHlır. 

2. ~rıırd(' iradı 7 •500 kuronu g'Pf:ıııiyeıı 

ııil<' ~:ocuklıırıııdan 15 yıı~ınchııı kil<;iik lıcr 1}0-

(·ıığa, -ıcııede hir hrc bv·eı: di'ihilinde, Daninıar·· 
ka n· f<'iıılfıncliya '~r;ı gitınrk ir,in hudut ııııııbı 

kalaı·ı dfılıil. lwr i'itikanıcttc •lwd;ıva sf'yııhlit 

hakkı tnııııııııı~tıı·. Döıı\~ seya'hnti ~idi!Pn ?<'l'

cle nsgari ( .ı) lıaJtniık bir i'knnıetfen xoııea yn 
pılahilir. :-)cı.nt ı:o<"ul< ( !0) yaşıııclaıı kÜ\Ük isr 
lıı:>oııvn bilet hakkı <:oenğa l'efalı;nt l'<lPn hliyü 
i:!;l' ele si'ınıildiı·. J!l-l:R drn lwı·i talniıJwn 70 000 
.-:ocuk rl'l'ııkntlrı·iıHle 4~l 000 Jıiiyı.klcı·i ile bn 
iiı·rehiz sc•a.vlıatlı·ı·dı•n isti·fadf· dıırişl'ercliı·. f)ıı 

ı·a~ıııı l<ııyd('tJn<"l< lazımdır ·ki. bn ;;cyahntler 
dt'ıni,.ynllıın fııı·fıfıııdıııı ·ıwdHI ' <l olaı·ak tı'ı·tip -
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lenınemekte seyahat ücr.etleri (Krallık 'osyal 1 

Hiımıetle ı· İdan'si) tıırafından ödeıımek,tcdiı·. 

ı ~vtçııE : 
Ku hususta h emeıı heıııen heı· l<aııtuııun hu

:susi ' kanunlan olmalkla beraber ücretli tatillc
ı·e di.ıiı- Coııfccteration Kanunu mevcut değilcliı·. 
Ocı·ctl'i 1:ıt<illerden 640 000 ·1dşiııiıı istifade et
tiğ·i tahmin euilmcktedir. Demiryollaı·ından bi
laistisna biltli.n m üştcrilcı·i aşağıda ki t<'ıızili\tl ı 
1 :ı ı·i fcleı·clen istifa ele ctmdl\it~dir : 

n) Pazar hiJıctleııi (Yalnız kışııı ) 

lı l Circulaire biletler (% 20 tCJızilfıtlı ) 

l'l ı\ıbone biletleri hartalıık. on ]H'Ş g-ünlük. 

a~·lık ve scııcHk. • 
. d ) ıBirhil'inc bağlı ş('!bekt• alıoııuıaııı ( 100 

dt' ıı 700 km. kadaı· ) 

c·) Yanın bilet abonıııaııı 

f') Tatil aboııınanln ı·ı 
g-) Aile bi lıetl'cı·i 

h ) (:i !kişiden aşağı gi'Uplar • olmamak şaı·
tiylc ceıniyotleı · ve ınE!ktcplcı· ic:in % ~O - % 50 
tcnziHitlı bil •tlcı-. talchı>lcı· ic:'i.n teıızilfıt. f'-i -!-;) 

tı>n % 75 kadaıxhı·. 

Dördüncü ~ılllf otel'l'c ı ·.ıle, oberjlerdt·. pnn~i 
yuıılaı"dD ve huiıUSİ ederele vp (Tahiııt Dostlım 
ı;ıvıcri) ndeki ,vaıta ık sa~·ısı 27 ;)00 düı ·. 

A:IIEHlKA : 

A nıcıika~da GO 000 000 kişiden ta krilwıı 

ıııi.istalıdeııılcriıı % 97 si, iışc:ilcriıı % HG sı i.ic·
ı·ctli tatil haldoııdıın istHade ettınc'ktedit·. Kaıııp 
\-~· ubcı·.ilere p;cliııce; Aınerrka'da bu sahadaki 
faaliye tl er fovkaliiclc mahduttuı·. Anıel'ikan i~

ı~isi uımumiyetle ya kendi kendine veya ailt'tıi 
ile scyn:ha.t etmc>yi tcrciıh 1:'1/ıncktedil'. Şnı ·n "ı 
nıulıaJkkaJ1ctır ki, Aıncdlkaıı seyahat acl'nlaütn 
mü~t rileı-iııe biı·r,ok seyahat plfınlan hazırla 
nınldu faı.kı.ıt her zaman teı·dh hakkını tanı ola 
ı·;ı 'k oıılaı·a bıraıknıaktadll'. 

YUÖU::;LAVYA : 

Bi.itiin Devlet tcıscbbü" \ ' t' t::~kilatında işc:i 
lcı·in h c ı· ay ilcretleri tutcu·ı ,iJe miitcnasip sa
bit hi ı· - ınilktaı· pa nı yı ya.tn•clııklan tl<ı.u·~ılrklı yai'
Jıqnlaşnıa sandıklaı · ı meventıtul'. Yukııı•da halı 

sett i ğjıınlz ']mrşıhıldı y aı,dıımla~·m a saııdıkl:nııı

dan ılıaşka hcı· sendika teşlülftt\nın. işinde ü •

nıayi.iz ccleıı işr:il\'l'c tıııınııın('ll meccaııi tatil te
min <'1ındl\ ıııal\ıwdı il\' a,vı·ılımş ııııı·a foııhıı·ı 
nı e'v ruttn r. 

Parlamentolararası Turizm Cem.iyeti 
Cenova. 

Y. P..Al{J__,A~lE~TOLARARASJ I<ü-:'\(.-lRt~ 
Roma i - 7 Ocak 1955 

TATİL DEVRELERİNİN YAYILMASI VE 
SOSYAL TURİZM 

Raportör : Me bu s Gilles Gozar d 

Tatil dcHcleı·iııin yayılma-sı, ınütevazi halk 
"ınıflan . turizminin inkişafı ic:in başlıca ~are

l c ı ·tlıcn bil'i. olaı·ak (:ünkü; mezlkfıı· sııııflaı·a su 
::ıchirl el'i ndc olduğu gibi dcııh ve dağ istasyon
laı:ıııda d a otl'l ve lol<anta fi,,·atlarnıın h'isscdi 
liı· Lleı·eccJe t..cnzilindeıı iı:;tifad c etııncl< imkfi 
ıııııı v\•ı··ccekÜr. Bu istasyoıılınııı faaliyeti esaH 
itibaı•iyle nıc,•sünliktiı· Ye beklcnllnedik miihinı 
ın e tcoı·oloji ::ıa ı1:l arı istisna edi li ı-se. ay m se...- i

yede tutmaya iın1kan yoktuı·. l•'akat « ınevısiııuıı » 
lınkadal' kısa süeıucsi gerek ckononı'i g•e ı•ek sos
yal bakımdan şayam t cessüftüı-. Fı·ansa'da )fiJll 
Istatistik Enstitüsü tarafmdnıı yapılan aı·wıtır-

ımılardan ııırydaııa 

,~ıııevsiıniıı» ıır katlaı· 

ükiı· verir : 
İlk ih: aylıl< devı·(' 
~isan 

:IIayıs 

Haziı·an 

Temmuz 
.iğustm; 

!~ylül 

~ ıwü ii<: ııylık dene 

l:ıllwn tatil c giriş l"itıııi. 

daı · oldnğtı haklon(la hir 

% 0,30 
Ç'c ı 

% 0 

% 8 
%- 30 
9( 30 (%- 36 sı ilk 10 

gi.in zarfında) 
% 12 
5~ 1 .. )0 

Oöı·iilüyıoı· ki. la.tüc gi,dişler'İn yarısı Ağus· 

to~tıı Ynkubulınaıkta ve 3/4 rü el e 15 Temmuz ll(' 
1 J.}~rl(ıl aı·a ·ııw sı]nijimak!tadn·. 

Bu ic; turizme. sayı ı iıki, Ü(} milyonu bulaıı 
€'enebi turist telmcümünü ıi.Uiv,e etıneik Lazınıdır . 

nu :tehacünıün, bizzat tmi~er 'i~in •olduğu lka
cla r bunlarm lmreıketleriyle ala'kalı muhtelif vaa
liyetJeri i<:in de 'arz ·ettiği mahzurl'ar, ta!til ıd~Vrt'· 
l·e l'iniıı •ka'bil oOlduğ'ı.l ni p·ette )"ayılması çarelerhı-i 
araştınıraya ·Sc:vik •el'ıniştiır. 

Tmistrk ım~vsiım clarlığıııııı turis't1'er için ilk 

nınhzuru, otel fiyatlarının .hissedilir derecede 
aı-tmasıdır. 11a,1H~a tatil i~asyo'lllm·ımıı pro ;peik
tüslt>ri ne 'bir ~öz a tıhrsa, i:kametin meıvsinı h:hı
d lf.> v1'ya ıne\·siın dışında olduğuna ırauıran l'i 
~,rı~1aı·rla. Çf 80 ilfi (';,. .J.O ·nrasında değ.cyNı 1Jiı· · 
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fark mü~ruhede olunur. Bu fiyat artışı mürtıevazi 
ailel~ri ciddi surıett-e crıı rpalamakta rv·eyıa QlÜarı 

tıvleriııde 1k'a11maya mailılkilm eylemel{!t;edir. 
Bu vaziyet hiç şüphe yıdk ıki, ıefkıonmni~i ba

•kımmda:n, dıeğıi~miyen •al'z ımuv:ı.rce'he&inde ttale
i>in fbiı·den ıbiı·c artnnasiyi:e izah ediiebHir. Bu 
itibada da ibiizı ote1cilerin rhtilkir ıkazançlları el
de e'tmclel'i ıniimklindü·ı·. Pa·ka:t ·ekıser 'alhvıall!de 

şunu :krubul etm~ ]azımdır ıki , yapı']an hi:zımet

lerin ma Tafını karşılıyalbihuek ic.ı1n fiya:tlarıtı 

ar.tırıhna.sı zaıııı·i ıo1mruktadıı·. Fi1halkiıl.ta IO'tielci 
lik cihruzı haf.tada !bir •gün {(alışan m·alldı11aya ben
zetilebilir. 

'l'urizm mevsiminin darlığı, ITlıa~i mruhzurda·n 
sal'fmazar, tul'istleı·i daha 1ı'a~1<a ınüz·iı: vaZiİ·yet

lcı•e de manız ıbıl'a1kın'alktadıl'. Otel nıüst•a1ıd'emi 

·ai, <;ok sayıda ınü.şteriyi 1mı·şllıamaık zarm,etfylt> 
i,şinde :aynı ihtimanıı .gö's.teremiyM. iBu11dan lbaş 

J{a snrronlaı·, ıbarrar ve ~ıolkantalaı-, dolup taşıığı 
ci'hetle, aaıha az konfo'r' t!enıi•n ede'b'il~ıyodar. 

Nakliye 'lm~nı.stm'da da aym ınıüşkilat ıkendini 

g-österiyor. En had devrelerde, demiı· veya il<!a
rayol kuıınpanyalan , ıtatlbika medbuı· ıtutuJıduık

ları fiyatla yol~uların :eml'ine ~üımmu ımilktnnn 

fla rısıta ıhılısis eıdemiyorlar. <Çünrrcii .bu wısııta 

lar senenin g.eri lkalıan lkıısmıncla. ımuatıtıa:l ıduı·a 

(•aktı·ı· . . J3unun netidesinde ide gar ·gişelteı'iıııin 

önünde sonu gelnıiyen kuyrulldar, ra'hal:sız V<' 'ba 
zan da aya1lr.ta seyahatler nıey:daınıa ıgeili>yıor vp 
tehacüın de\'re1el'inclf.', ücı·etl·i tatil'den faydala 
nan ve ıbalk Ibifetlerini llııimil olanlm•a; /bazı tPen

•ll'ı·e ıbinmelcri yasak ·edilnıe'k medburiyeıti h[rsıl 

oluyoı·. fBiz.zat otelcile-e iı:in ·clıe maih:zu:rlar daha 
a'Z değildiı·. ıMesela li'ransa 'ıda, 250 000 turi&f 
odasının mecınu 'kapasitesi fiilen ıaııcak 60 ~ütı 
mü'ddetle ku11anılma1k'tadır. ıBuıgürt'kü teıçhizıat, 

t-a.ti'l devreleri için 'kifaıyetsizclir. ]"1aıkat işle'tme 

devı·esini'n (1aı·hğı dolayısiyJıe 'btt tıe<;h~zatı ihisse
dilir ıcleııecec1e artmııaya ,]mkan yoktur-. Keza, 
müstahdemler ·de, ' ı,:ok ıkı~a süren dievreier i(~in 
işe alındıik1armdan, ihaklı olarwk yükseık ucret
ler taleıbediyorlar. :Bu da, tlll'istlere yüılde:tilen 
fiyatlan druha da ağırlaştıı•dığı ~halde nıüıstah

demlet·c yine 'de ·V'a· a•ti ·olaralk veşinen düşÜik ıbir 
saltınalma lmdreti temin •ed~biliyoı·. IMesl'eıküı 

•bünyesinde olan mevsim işsizliği, Avıııpa turiz
minin şnlu·etini nınbaraza için Zianmi 'Olan müs
talldemlel'in yetişt;hilımesini ,güçleştiriyor. 

Glerek müşterilerin, gıerelk ıo'telcilerin, 'll'alkli
yeciıl~rin ve uıiistalhclemleı-in ımfımz bulun'clulk.laı·ı 

hu ınüşkilatın ınıil!Ji elko'll'oıni ib:tıknnında:ıı ava
ıkihi ıuuha'kka'k ı]ti şayam teessih-dür. Çiinlkü 
ınevcuıt ~st~hısal gü1cünün isr.afiyle n'e'tieehmiıyor . 

~~nııdan ıbaŞkı:ı., eikıonomi ,t·alkriiben (bi'l· ay lkad•ar 
duı·a1klıyor, idıaı·ed-e, 8eooest rın·esi~ldıeı·d-e ve sai
rcde işler dtnıuym· ve ziraaıt ıgihi !bizzıarure, duı·

ın asma imkan 'Olmıyan fa·aiiy{)tl~rde, işl'em<' 

gÜ'<:lüklerinc maruz 1lt"cdlyorlar. 
Bü'tü-n ibu <J,)laihzurl'aı· ~ıer!ke's~e o ıka1dar ıma· 

lfıını1duı · ~ci üzeı~ııdc durma:k !J'üıiumsuzdur. 

Asıl ıneseJıe, mahzurları izale e'tnı•eık veya ~ıi<: 
değil~:>e hafifletmek i~rn en .~nüe&-Sir ·çar.e'leri !bir 
ara!da !tetk1k eıylemek't.ledir. ıBı.innısusta t 'atil dev
re~erinin daralınasını ınuc~bohm ·a'nıHfer:i !tayin 
·ederek 1b~ıılaı·dan 'h:ect· ıbiı•]ı üzerinde 'nıe derec€Y€ 
ıJi1adar m'üess:iı· o1unaıbiılıecıeğ:ini kestirnı-ek l'ruzım

uıı· . 

Öyile g·öziiiküyor •ki , ~m ıa:millerin iha§lıcal'arı. 
mocla, mektep tatil'leıinıin tadhi ve ilkliım §laı~tla
rıtlır. 1BunlarJn, biı·biı·i:ne inzrına•m tecle11 tesirleı'İ 

olduğunu mü§a'hede eueceğiz. 
Hiç ı:ıüp~ıesiz .taıbil tadhl~rini'll dnıtih•albında. 

modanın büyü·k ibh· hi~\,;"esi vıardıı·. iBu, tatilli:ırhı 
yülksek ve imtiya·zlı ibir sınıfa nna1hsus 10Iduğıu 

devrin ıbıaıluyesidiı·. O ·deviı'<le, Ağ'ust'osta, Pa
l'i~'te bulunnıamatk ftdeıt.ti. Zatıen ()peı-a ikıapalı 

idi. :saloularda öyle tatilini gecik'tirmiş, nıeş

g-uliycti olmıyıan bir kimse Paris't<ı cmu sıkıcı 

·hiı· yalnızlık i~inde ka'lırdı. Sonraları, Tem
muz nihayetinde veya Ağustosta Paris'ten ay
nlmak itiyadı, asclet veya. büyiik burjuvazi 
ıııiihı•iyle daıng·alanmış adctlcı·i dcı•hal kopye 
Nlcn faai halk tabakası arasında d'a yayildı. 

'.13u itiyada nasıl l{arşı gelmeli i ~fuhak'kak 

ki yu kal'da işaret oluııan ıbtHün bu · güçlükler 
ıııczkuı- itiyadı zayıflatmaya yardım ediyor. 
}ı'akat ciddi biı· 1habeı· vemıe gayretini buna 
iliJ.,·f' etmek zaı'Ut':İc!ir. 

Tedı·iı-ı yılının 1mpannıası da. esaslı bir tesir 
yapıııa'ktadn . Pi11ıakıi'ka 1}beveynin, çocu1da
ri·yle 'beı·abeı· g.itmek istedikled tabiidiı-. Fran
sa 'da şiddetli ve uzuıı ·miinakaışa.Iardan son:ea, 
ın<>ktep tatilleri tarİlıinin Z Temmuza alınması 
kaı·al'laştırıldı. Bu smıctle tuıizm nıe,vsiıninin 

uzutılınasına doğm ınühiın biı· adım atı1nıış o1du. 
l•'akat şunu kabul etmek lazımdır ki, fena 

hava şartları. tatil devresinin tayininde başta 
gelir. 

Ağustos ayı, dağda oturmak hususunda, Ha
' ;~,intn ve Temmuz ayından belki ele hi<: de iistü:ı:ı-
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l'üğii yokıtur. deniz kenarmda ikaınet etmek hu
susunda da Temmuz a.ymdan daJha gü:neşli de
ğildir. Pakaıt normal olarak daha fırtınalıdır 

vr dolayısiyle havadan ve yeşillikten malınun 
büyitk şehirleı· de dalha can sı'kıcıdır. Binaen
aJeyh gayet tabii olkwak el ve fikir m{)Saisi için 
mı az elverişli aydır . 'l'iyatro ve sinema gi1bi 
eğlenceler bilı> sıcaklardan dolayı cazibesini 
kayıbctmektedıir. Bundan dolayıdır ki, herkes 
salıiliere ve dağ iSıtasyruılarına kaçmak i~in be
eleni bir i'htiya<:ı duyın:aktadır. 

Tatil devrekrinil1 }"ayılınasına . karşı çıkaıı 

hu mani·anm tamamiyle ortadan .kaldırılabilece 

ği iddia olunanıazsa da. ehemıuiyetini azalta
<·11 k birtakım tedbirler alınab'ilir. 

Her şeyden evvel, yedeşm'iş !ikirlerin ekse
r'İya. g1·zlediklel'i Haziı•an , Temmuz ve EyliU 
aylarıımı turis-tik vasıflarım daha iy'i taıutıua'k 

il.'alıed er . e 
M eteorolojiniıı verdiği rakamlar gayet he

liğclri.ı·. Son 70 seııenin vasatisine göre hareı·et. 
yağınur ve güneş dereceleı~ yazın Pıwis 'U> şu 
taharvvülatı göstermiştir : 

§ "" 11J 

~ ~ .s 
~ ..... a; 

N ..., 
~ Q.) ,f.c ;.... 

~ -: :.:: 

Vaısati harerE-i ( ı.a.n-

t,igrad ) 17.3 19 18.7 l5.9 
Yağınuı· 

- İrtifa (m ilimetre) 57 59 51 48 
- Vasati devamhhk 29 30 28 29 
Oüneş (saat ) 228 239 228 183 

Görülüyor ki, haıreret ve güneş itiıbariyle 

Temnıuz aıyı. Ağustosa üstündiir, ve Haziran 
ayı da hemen henıen ooıa ımuıdilclri.r . . Eylul ise. 
ıırnuıni telU,klüleriıı hiHtfına olarak dört ayın 
t•n az yağışlı ohınıqır. Binaenaleyh. lıi~ deği:l
s(' Paris nımtakası iç1n, tatil dMTı·esinin a~ga 
d H> Haziran ile 15 Eylul aırasına yayılmasına 

<'i<ldi hi<fbiı· mfııı~ yoktur. 
I<Jsasen me-•mi saatleri de. imkan ııispetill'cle. 

i1dinı ta havvi.illl'rine inıt~ba l< <~ttirilmel1dir. ~ı 

f'ak menıleketJere iıntisalen, günlük mesaıi er-
1cene alın malıdır. t.ft ki en sıcak saatlerde ~a
lı~mak önlenebHsin. Keza. diğer devletlerde 
telafi edilmek üzere mesaıi müddetinin de biraz 
k ıso ltılması di.işiiımlebilir. 

Bilhassa bir te~hizat programı tatbik olun
malıdır. Kaıla!Jl·alık yerlerde yü~me havuzları 

inşası , park. koru ve gezhıt:i: mahalleri tesisi 
ve <kafi hruva teminıi için olduk~a geniş cadde
ler a«ılıııası ieaıbeder. Sıeakhğa karşı kafi de
recede tahaffuzu sağlıyan bir mesken mimarisi · 
ıbu şehireilik gayretini taınanılamalıdır. 

Nihayet gerek iş yerleri gerek meskenler ve 
eğlence salonları , hiç değilse vantilatörler ko
nulınak suretiyle hav.alandırılmalıdır. 

Şunu mü~a1hede etmek Hizımdır ki. tuıüstik 

mevsimin dara1nmsında başlıca aıııil olarak ele 
aldığıımz üç unsur, yani moda, mekteplelerin 
tatil tarihi ve iklim. bir araya gelerek biı,bi 

rine 1nzıuıam eden teessüfü mucip tesirler ya
mhnakıtadır. Gördük ki, çocuklann tatil ta
ıtrhi elıeveyırin tat'il tari'lıleri üzerinde müessiı

olınaktadır. Keza, endüstri Ağustosta durdu
ğu ir:i ticaret de kapanıyor. Parlamento tatiJ 
tl evı·esiııe girdiği i~in ibüyiik idare mekanizması 
ağır işliyeb'ilir. Muhaldra:k Id, modern bir eko
nomide taailıiyetler 'biı'birlerine bağlıdır. Biri
ııin tatili diğerinin tatil tarih'ini tesbit eder. 

Bu müşahede, tatil devrelerinin yayılması 
· mrselesini gayet baısit1eştirınektedir. Fıilhakika 

hugün göriilen son dcı1ece darlığı izaJh etmekte 
w bazı esaslı sahalarda yayılmayı sağlamamn, 

temenıu ettiğimiz t.atil ritmiııi umumi faaliyet 
sahasına intikal ettitmek İ'~n kafi geleceğini is -
pat eylemekteıdir . Hiç şüplhe yok ki. bu esas
h sa~ıaları kati olarak tayin i~:in mütemmim tet
kiklcrr iıhti·ya(: '' ardır. Fakat şurası kati ola
rak , öyleneb'ilir ki, endüshi bunun b-aşlıcası 

dır. Binaenaleyh, t•esıııi ıuakamların, iş ve
ı·en leı-.in ve sendikalann aralarında temas ede
l'ek. fehd.ka:la rm Ağustos ta kapanmasını ön
lemek ve tatile gidişleıi münavebe ile ve kabil 
Dlduğu kadar geniş bh devreye yaymak i~in 
icahedeıı tedbirleri karariaştırmaları liizımd1l'. 

İ]tjzam ettiğimiz hususi· tedbirleri takviye 
i~in gen:iş lbir habeı· verme gayre11i de za·ruri 
{)ır . Rütiln aliikalı~a.ra turistik mevsim darlığı 

mn mahzurları açıkça anlatılnıak, mevsim dışı 

tatillerden ne giibj istifadeler elde edebHecek
leı'i ua~1:1 iyıi bildirilmek suretiyle tatile gidiş

Ierin daha geniş hir devreye y.ayılmasıın kısa hh· 
zamanda temin etmek mümkün olacakt1r. 

11odern bütün yayın Yasıtaları : 1Iatbuat, 
sinema Ye l'atlyo. bu hususta lmHamlmahdır. 
Bu vı:ızife. yalnız r0smi makamlara değil, otel-
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c'ilik federasyon1arına, her neviden turizm ce
miyetlerine ve •hatta lbıi.zzat hususi müesseselere 

' de terettübeder. Otellet.in «mevsim:. tarileleri 
ile «mevsim dışı» tanfeleri arasındaki farkları 
daha açık bir tarzda göstermeleri ve bu taıife

lerden her birinin kati tatbik tarihlerini tasrih 
eylemelevi b:iılhassa şayanı temennidir. Çok de
falar, reh'berlerde veya prospektüslerde, ·as
gari ve azami tarifeler gösterilmelde iktifa olu
nuyor ve alakadarlar burrun mevsim değişikliği
ne mi taalluk ettiğini yoksa dereceli servis va
sıflarından ileri g·elen bir :Fark mı olduğun_u an
lamıya imkan tbuJ.amıyıorlar. 

Hiç şiipesiz, otelleriri teıızilatlı t·arifelerln€ 
ıi_nzımam etmek üzere nakliye ücretleıinde ve 
ikaınet ınası,a:flarında tenzilat gibi munhasıran 
ekonomik teşvikler de düşüniileb'ilir. Fakat bu 
hususta turistleri mutlak olarak iki sınııfa ayır
mak Hlzımdır : Tatil tari1hlerini intihapta ser
best olanlarla iş şartlarının ica!bı olarak muay
yen bir tarihte gitmek mecburiyetinde olanlar. 
<:<osyal turizme •bağlanmak istenmiyorsa, pek 
haklı olarak yalnız birinciler ceza görmelidir. 
.Maalesef fiiliy;atta lbu iki sınıfı birbirinden tef
rik etmek o kadar güçlüklerle karşılaşıyor ki, 
ücret veya naldiye tarifele-vinde bir fark tes'i
sine mfıtuf her türlü ted'birden sarfınazar et
mek mürecca'b göziiküyor... Netice : Bu rapor, 
sosyal turizmin azamj derecede inkişafma mün
N'r olacak .bir tatil devresi yayımını mümkün 
kılmak irjn 'hi~bir ~are göstermiyor, tıır1stik 

mevsimlerin daralmasındaki mahzurları bir 1tere 
da'ha belirtiyoı·. Rapor, Fransa'da mektep ta
tilleri tarihinin öne alınmasının hu hnsusia his
sedilir lbir sala1h teşk'il ettiğini ·kaydeyliy•or. 

Rapor, diğer hususlarda, rtatil tarihinıin 

intihabında hala kötü ıtesirler y;a:pan 'birtakım 

itiyatlarm ortadan kaldırılmasına matuf mut
tarit ıbir propaganda ve halher verme gayreti
nin zaruretini tebarüz ett'irmiştir. Fakat şura
sı .aşikardır lci, ıbaj}hca iş resmi veya hususi te
şe!Ybüs salhalarında yapılmak •gerektir. 1ş ve-

reııldi: ve sendikaları imkan nispetinde müesse
selerini en mühim ay olan Ağustosta kapamak
tan vazgeçmeye ikna etmek Hizımdır. Eğer 'bu 
müesseselerin kapanması gayri.kaıb'ili iGtinap ise, 
bunun Haziranda veya Temmuzda olması miirec
ca'htır. Fakat ekonomik ibakımdan en ıiyj tarzı 
hal, faaliyet tamamiy'le durdurulmaksızm mü-

navebe ile mezuniyet verilme usulünün itti.lha
zıdır. 

Esasen bu forınülün ibilahara otomatik ola
rak el~onominin lbüyü:k bir kısmına yayılması 
için bidayctte 'bazı 'kilit sa:ha:larda tatbik meıv
·lciine konulması kafidir. Filhakika bugün tu
ristik mevsimin daralmasını muciıbolan tesir
ler. •aksi isıtikwmette dr müessir olabilecek ma
'niyettedir. 

PARLAMENTOLARARASI TUR~ 
OEMlYETt 

Cenova. 

V. PARLAMENTOLARARA-SI KONGRE 

Ronıa, 4 - 7 Ocak 1955 

OTELOİLİK ENDttSTRtSt VE NAKLIYAT 
SERVISLERIYLE İLGİLİ OLARAK 

SOSYAl! TURİZM 

Rap()rtör · M. J osef Fink, Milli Meclis Azası 

Tuı<izmden bahsederken, taıti:l v~ İstirabat 

maksadiyle yapılan turistik haı,eketin bütün un- ' 
surlarını ui.i~üniiyoruz. 

Bu hwdise, tarrhi inkisafında insanın yal
nız baııka. meınleketlere ait insanları ve şeyleri 
değil bizzat ya'bancı memleketleri düşmaınca mü
talaa etmekten vazgeçtiği; kültür !htiyaçları

nın uyandığı, yani milli iktisadiyatı dı~ında, 

başka ınillet1erle, misafirpel'Verlik göstereı,ek 

ve c1'iğerlerinin misafirperverliği•nden faydala
narak, temas etmek zarureti tczahiir ettiği za
manlardan başlaı·. 

İşte, bu suretleelir ki, tul'isıtik hareket, ia
ti'hte, birçok sc·beplerle, mulhtelif şekillednde 
baş1amıştır. 'Bütün kültiirli.i tezaihürat gibi, tu
rizm de, tarih 1boyrunca tekfumül ve ideoJ•ıji rit
miııe uymak mcc.buriyetindedir. 

Roma İmparatorluğunun 'kozmopolit turiznı 
•hareketinden sonra ceTeyan duı·mu ·, fakat orta 
~ağın itk de"Vrelerindc mukaddes yerleri ziyaret 
hareketi ortaya çıkmış ve ~mnu da mümtaz şah
siyetlerin ferc1en y·aptıkları uznn seyah·atler ta
kibetın~ştir. Fakat turizme yeni hamleyi ve
ren ve modern turizrtı.in başlamasını mucibola11 
şey, bütihı rhayatın kaynağını ta•biatın teşkil 

ettiğinin keşfedilmiş olmasıdır. 

Esas ifilbariyle 'bu, zengin sınırlara has bir 
lüksten ilbaretti l•'akat sonraları miinakalaJ 
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ı'asıtalarmın tekanıülü ve fiyatların ucuzlaına;;ı 
v keza nüfusun artması turizmde •bir inkilap 
yaratmıştır. Bu arnillerden her ikisi de tur-iz
me bü· kütle hadisesi. yani Profesöı· Kraı)f'ın 
Tuı-iznı Taı·Bıi eserinde dediği gibi, asırlaı·a ~a

mil olaıı ve henüz kemale erişmekten «Ok uzak 
hulunan ·bir hıkişafa ma.hza•h olmak inıl<anını 
,-erınişti ı· . 

Halk lüillt>leeiıri11 haı·eketi ıııuhakkak ki, 
turizmde deı-in, lmti ve E>saslı lleğişiklildeı· ~' a

r>aca:ktı. 

Bugün al'tık ıııunıha ·ıran tabiattan zt>vk al
ınal< ve tenıaşa istiı·a•hatini temin ı>tınek 'i (:in se

ya•hat t>dilnıiyor. Bugün .veı· değiştil'ıuek ihb
yacını tatmin iı;iıı. en kısa zamanda f;ok şeyler 
görmek te('ı·ü:beleı· yapma:k ic:iıı seyalhaıt edili
yor; işte modern turizınin gayeleri bunlardır. 

Bunu. «İsviQre turizminin 1hüıı~·ev:i tahaY
vülleri» a-dh eserinde M:. Golden. «Zevkin te
kasÜ'fÜ» suı·ctinde vasıflandırma'ktadır. Ve bu 
tekasüf ııeticesinde otelcilik endüstrisi seyyah
ların ikaınt>t nıü<:kletleı-iııde azalış kaydeylrmiş

tiı-. 

'T'urizııı. gitgidC' artan nispettt' dalia. c;ok ve 
dı:cha g-eniş, halk tahakalarını eezbeyl mekte
diı·. :\akliyat tekniğinin telülınülü halk kütlt>
lE>ı"İnin seyahatiııi kolaylaştırmakta. ve fiyatla
rın ucuzluğu da daha fazla sayıda kimseyi l'cn
dikı-ine aı·z olmımı hizmetlE-eden istifadt'ye sHk 
Ptıııe·kted'iı·. 

)levent. otrl lojnıaıılanmn nıebzuliyeti, sıı·a 

sıra fiyatlaı· arasından her aileye büt<:esiııiıı 

«tatiller» fnslı imkanlarına e·n t>lvel'işli olanun 
~cr_:ınrk imkanını wrnıektediı·.. «'l'atillt'l'» lash 
ise. aHenin ger.:iıni ic:in zaı'lıl'i olaıı ınası•arflaı· 

~ıkarıldıktan som·a geliderden geıi kalan lus
ıııı :He 'karşılmııı·. Bu suı·etle halk turizrıü ba
sit şeklinde ta1hakkuk etmiş oluyor. Bittı:ıJbi ıbn
nun için um u nı i ge1'irl eı-deıı bi ı·kısıııııı seyn hat
leı·t> ayr1hıbiJıııesi iraht>del'. 

l>{'nıek oluyoı· ki. halk turizmi. muhtelif 
sosyal sınıflarm gelirleri turisti·k maks::ı.tlara 

mali iınkanlal' ayı·ıhnasımı nıüflaa;(((' ettiği zaman 

haşlamı~tır·. 

Munrtı.asıl'aJı ıııaddi olan •lıu nıüşahede, diğer 
iki aınilin de mevcudolnıasırıı icaJbettirir: tatil 
i·htiyacı n zaman imldinı. Tatil i1htiyacını, hı

ristik hareketi yamtan ve her·kcs~e nıalunı olan 
ı-;chepleı·p d:ı~·:ınıl' : ~ııhhnt. kiiltiil'. pğ·lpııı•f', eli-

ğt>r nıiltetleı·i daha iyi tanımak lüzunıu ve sa
iı·e. 

Halk tuı·iznıi. hi<: şüphe yok ki. sıhhat ve 
hygiene sahalarında olduğu gibi ekonomi saha
ı>mda da bitinci deı·ecede ehemıııiyct keshedPr. 

Bil' memlel\.etin azami kıymeti. halkın ya
ratımı n istihsal etme kudretine bağlıdır. Bi
ııaenall'Y'h halka karliı elden gelen bütün ihti
ınaıııı göstc ı·rıı ek Dt>Y 1 etin umumi men faa tl eri ik
t.izasmdandıı·. 

üuumi sıhihat ile halk turizmi arasındaki 

ıuütekabjl nıtinasebet gelir meselesiyle bunun 
taksimi. ücı·etlerle fiyatlae arasındaki n:ispet 
ıne-<ıeleleı"ini ön plana. koyar. Halk turizminin 
iktisadi ehemıniyeti, turist otelciliği ve ıniina
kalat mü.esseseleı·i üzerintleki truhı-ik edici te
sirleriyle taayyün eder. 

Halk tm·iznıinin inkişa.fı, yukarda da kay
dedild'iği üzere. gelir nispetlerine bağlı olduğu 
ci'hetle, halkın 'büyük bir kısmının bugün tu
ı'izmin nimetlerinden istifade edemediği veya 
ancak malıdut hiı· tarzda istifade edebilruği mu
hakkaktır. 

~1adcli V C' nıılnc\·i ku vvctleı"İlı i'hya bulması, 
devletİlı, sosyal kanunlarla ve ·bilhassa ücret
li tatilJpı· tavizinde 'hulmımak smetiyle umumi 
sıhhat üzeriııde ~'aıpaJbilecPği tesil'e ıııütevak

kıftıı·. 

~Ianıafilı. ücı·etli tatiller tesisine rağmen, 

ha'lk ·kutlcleriniıı istifade cttirildiği mali imkiüı
laı· tatilieYe tahsis olunacak yeı·dc daha müb
ı·eııı ih1i~ra(~la!'a saıf C'dilirS('. maksat hasll ol-
ııı az. 

Eğlen<'l' \•e istimhat ic:iıı, hilgileri11 artml
ması ic;in ve turistik hareketin bilcümle neti
eeleri hakıımııdmı yel' değiştirmenin ehemıni

~rf'ti. devletin eeıniyetlerin ve teşekküllcrin ik
tisadeıt zayıf . halk ta'ba'kaları lelıiııe yardnnlaı· 

Ye fiyat tenzilatı temin etmek suretiyle tuıistik 
imkaıı la 1111 işletilmesine ıuuzaha.ı'etlerini ica!bet
tiı·ir. Bn snı·etlı' «sosyal tuıizm» fikriuP gel
miş oluyoruz. Bu fikir yalnız milli müessesele
I'İn polit'ik- sosyal sahalarına hakim olmakla kal
ılrİY'Ol', aynı zamanda turh;tik ekoıi'.onü mesele
leri ı:Pı'(~t'V('si i<~indr münakaşa m.eıvznu ~n olu-

vor. 
. t svir_:rt> Otelriler Cemiyetinin ı·esmi orgaı~ı 
o laM «La Revue Hôtcli 'ere Suisse» so ·yal tu rizın
IP hil' parolıı olarak meşgul olmakta Ye 13 Ka-
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sım 1952, tarihli nüshasında, miinteşir bir ma
kalede şöyle demektedir : 

« osyal turizm, bizim menfaatlcı-imizi doğ

rudan d·oğruya alakadar Ptnıesi bakımınaan za
uıammızın parolası olmuştur. Oazeteleı,dr tu
ristik - politik bütün meselelerele mevzuubahs
olmaktadıı·. 'Bizzat siyaset adamlar:ı ·bHP bun
dan lbahsetmektedir ve halk kütle;,;i de her ııe 
zamarrı turistik hareketten bahsolunsa, her
kes sosyal turizm meselesinde aldığı vaziyete 
göre ınuhakeme etmektedir. Bu itibarla sosyal 
turizmi miidafaa edenler kuvvetli hil· trveccüh 
kazanmaktadır. 

Fakat 1bu fikirden faydalananlara S{)Sy~d tu
ıizmin ne olduğu. sosya1l turizmden ne anladık
oları sonılsa, miişlkül vaziyette kalırlar. Belki 
de sonunda şu cevafbı verirlrr : , osyal turizm 
haki'lci IJ:ıa1k tuıizmidü ; geçmiş zamanların zen
gin ve işsizierin turizmine ımıkabil ı::ahşanlamı 
turiznıidir. ıBu. iktisac1en ~n zayıf olan halk 
tabakalamım. bliyiik kütlelerin. hu~usi bir 
«kütle turizmi» tr~kilfıtı r·rııızi ::ıltmda yapacak-
la.t·ı tmizm<lir.» . 

~~hayet İsvi<;rı> Otel("ilrr Cemiyetinin orga
nı. csa:-ıen o1dnl((:a rnühinı hulunaıı bug-ünldj 
tarif ve izahların, hn ekonom'ik ve sosyal hfı

diseyi iyice anlamaya inıldbı veı·mediğini kaydr
diyor. tsviçrı' gazeteı,-inirn mütalfıasına göre. 
mezkur hadise. turistik taleplerin. bilhassa 
haı•bden 'bed. esaslı hi r· 1 ahaNvü.Je uğramış fbu
Junnıasıııdan ilrr·i geliyol'. 'F'ilhakika 'hngi:in tu
ı·iznı. vaktiyle bundan mahrum kalan, fayda
Janamıymı halk talhakala ı·ı tarafmrlan yapılıyor. 
Buna mu1mhil rliğeı· sınıflar• turizmi hırakmaya 
veya işlirakkrini tahdiclrtmeyr mrehur· olmuş
lardır. 

Rn lıarlisr yrni hir· şı'y drğiJıJir·. ('iinkü ta
rih lıoyunf!a hilzı il.detl<'ı·iıı ve ihtirya<:lamı halk 
arasına yayılmasını intaceden sosyal bünye dr
ği ikliklerinde hirçok misalkrinc tesacliif rc1i
Hr. Öyle ki hazıııı ihtiHll nıa~ıiyethıi haiz bek
lenmedik. gayri niz::ınıi. t az yi k edir i harici' 
·artlal'lıı trsiıi a1tıiır1a lıwmlr gelrıı hi•· teka
ıııül ınev·zuubahııolalhilil'. 

Haldki gclidn iyilrşnwsi neti('e1ıindc turizm 
imkanları aı1:nıış ve arz sahasırıda da ucm: hiz-

• ıuetlcein tezayüc1ii sayesinele fbiı· gelişme kaydo
lunınuştul'. Hee iki istikaınette lle g-eçici bir·
takıın aksa1dıklaı· olmuştur· ve hu aksal<'iildaı·. 

hitla bi ı· kısmı hıı lk ı turh-ılik ihtiyaçla rmı tat-

minden meneden Ye böylece >bir sosyaıl huzur
suzluk yaraliaıt g.eııgirılırklere sehebolmuştur. 

Politik sosyal tedbirlerle bu ge1ıginlikleriıı iza
lesi, tul'izm ·hareketi i:izeı'iude Viyıana'da_ ya
pılaıı ilmi amştırmalaı·a ııazararn, sosyal tudz
nıi meydana getjrir. Sosyal turizm. «Devletin 
veya Dev le1 müesseseleriyle hususi müessese'le
ı•in yardımı ile halkın iktisaden zayıf olan ta
bakalarının tuı·izme katılması» suretinde tarif 
ol urımaktadır. 

Halk turizminin diğer biı· şekli , piyasa eko
nomisi sırhasında talep ve arzın serJbesitçe ı•eka
beti, · turistlik tec:hizata miinasip değişikliklee 
yapmak <ıuretiyle müsait şartlar temin ettiği 

takdirde bir meml~kct halkımn mühinı ta;ba
kalar:ı geliderinin ~)ir kısmını turistik harekete 
tahsis ederf+ bıı harekete iştirak ettiği valrit tf'
celli eder. 

Demek oluyıor ki, sosyal turizmin bariz 
vasfı seıfucst turizm piyasasının miiessis bir un
suı'U değil halen turizmden isti'fade için yardl
ma ınu'hta<:· halk ta!bakalarmın i'htiya~ları sn
best turizm piyasasında temiıı edilinceyf' kadar 
geı·ginlilder"İ lwr-tal'af etmeye milltuf bir sosyal 
tec~biı· olnıalctaıı ibarettir. Bu imkan y.1 piyll
saya ~artlarnnn tm·iznıe sevk etmek istediğimiz 
sınıflar:nı işfira kuvvetlel'ine uyduı·nıa:kl-ı, ya
hut. da. aksi takdirde, iştira. kuvvetıleri düşük 
olan sınıflat·ın ıwsyal <lunıınl::ıı·ını ylil{seltrı~eklr 

rldı>- rclilir. 
Tudstik t>konoıııi sosyııl turizıne gr~ıneme

lidir. meğer ki sosyal turizm lehine yapılan ga:r
ı·ctleı·in koleklti>f trnıııyiiJlHini ta.kviyeyi istih
rlaf rylesiıı. 

!::;osyal tuıi:r.min pratik nıeseleleı1yle alaka
dar olan te'şekküller. ga.yr·ctleı'ini seyahat V<' . 

ikaıııei ınasmflarınw azaltılmasına tevcih et
melidirlcl'. Vakıa seya!hat masrafları lıususun
da gnnıplar .halindeki turistlere tal'ifeleı·de ten
zilat yapılmakta ve halk tuıistleı'l.i için de, kanı

ping- 'ler, tatil evleı•i vr saıiı·e tesi.ı; mHlıındk suretiy
J ıe 'İ11mınet ına:sı·aflial'ı taıhnnrrniil edil'ir lbir Ihale ge
tiı·iJmektediı·. 'F'akat her· şeye rağmen halk tu
dstlerini hu şekillrrc1en hiç h.iri.niıı tatmin ede
nıeınrsincleıı korlmluı·. Çünkü herkes. tatil 
dovı·exini g!'(:ireceği yerin i11'tiflıa'bıııda en genifı 

hareket seı•bcstliğh1i ıımhafa7.a etmek ister vr 
kendisine gösterilecek mecburi ikaınet yrr]()ri
ııe giltıneyi arzu etme?.. Bu ciiJ:ıet otelcilik endiisi
risinin elikkatini r:ekınrlidiı·, hususiyle tecl'iilbe 
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göstermiştir ki, muhtelif teşekküller ancak mec
bur kru1dık1arı takdirde kendilerine t-atil eıvıleri 

ve saire in a ediyorlar. Binaenaleyh otelcilik 
endüstrisinin, ~bizzat l<1endi menfaati iktizası 

olarak. bu müşterileri müııasip fiyatl·ar teklif 
edercık celbetmesi lazımdır. 

Bu çer<:eve içlııde, klendi melllsuplarına halk 
turizminin icaıp1aırına uygun fiyatlar temin eıt

mek iizere otelcilerle doğrudan doğru:yıa a:pıla

şan müesseseler anca,k mütalaa edileibitlir. Otel
cileri yegane a:lrukadar ed~bilecek olıan bu sistem 
sayesinde ikamet dev:oosi büyük yaz mevsimin
den evvel veya sonraya besadüf ebıtirildiği nis
pettc tenzilata trubi tutulan paınsiyıon fiyatlan 
mukavele He teSbit edilmektedir. Bu anlaşma

la.rlıa % 20 ila 30 ten.zıilat. elde ooiıliyor. 
Ekser allıvalde , sosyal turizm tasarruf - ta

til sistemiyl-e tahll!kkuk - ettirilmektedk 
Bu sistem büyük bir inkişafa mazhar olmuş

tur, ve bunun 'biilf.ün memlekletler için gerek 
ekoııomi ve nüfus siyaseti gerek beynelmilel 
pı'ogrrum brukımından büyük ehem.miyeti vardır. 

Sosyal, ekonO'lllik ve aihlak bakımından sos
ya:l turizmi durdurmaya veya <ta'h'd.idetmeye im-

kan yoktur, çürııkü biy()lojik bir zaruretin iila
desidir. Binaıenaıleyh iki z1t tarafın yani hem 
sosyal turizmden isıtifade edenlıerin hem de tu
ristik ekonominin icaplarııu ve iımkanlarım na
zarı dikkaıte almak lazımdır. 

Muntazaun rmüşteı'Heri o~aın otelcHer hile, mü
esseselerini a.zami derecede işletmek ve bu su
retle masraftarım azaltmak ve o kadar arzu edi
len mevsimi de uzatmak maıksadiyle halk turizm 
ha.ı·eketine alaka gösteriyorlar. 

Herk€s terc~han yaz aylarmda tatile gitme
yi al'zu et,g.e bile herkese iki a:yıl'ık tam meıvsim 
davresiııde mezuniyet vermeye fiilen iıııkan yok
tur. Binaenaı1eyıh, daima daha fazla tatilciye 
seyıaJhaıt ve ikamet imkanı verilirse daima mev
sim~ uzatmak imkanı hasıl olur. 

M.u'hakka:k ki, bültün >bunların otel seı~vis

Jeeinin masraf ve fiyatları üz~erinde şayanı dik
lmt tesirleri olacaktır. BittaJbi, halk turizm ce
reyaınları mun'hasıran ıtnristik rma'hiıyeti haiz ma
halrlere teıveccüh etıniyeceilctir. iBilakis daha az 
ziraret edilen yerlere akacak:tJ.r ki, huraların 

iktisadi şartları halk turü•tlerinin telıacümün
den fevkaladit' feyda,]anacaıktır. 

• 
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Pa ı·lfmıeııtolaı·arnsı \ '. Kongr·c 

Rrmırr. i - 7 Orak 1 .95.? 

... 

45 memleketin beynelmilel tediye muvazenesinde turistik kısımların ehemmiyetine mütaallik 
istatistikler hakkında izahatı mutazammın bazı mah1mat ve notlar 

Bir memJeketin tediye mnvazenesi, hil' ser11• içinlP diğc·r nıcml!:"ketlerdrıı renebi dövizle yapılan 
,·eya alınan ve «<'ari hesaplar» ilc «~rmayr hareketi hesaplarına» taallük <'dPn bilcümle tedi.w•leri 
ihtiva eder. 

«Cari hesaplar». gözüıken (mal) ve gözükıniyen ( hiznıPtlcr) ithaHtt w ihracat hmmstarında dö
Yi71le yapılan bilcümle muamclrlPre taalli'ık eder. 

«Sermayt> haı·ı>kPti hesapları» ikraz v<'ya i"tikrazlar .vahut da sair istisnai mahiyette anlaşmalar· 
dolayısiyle milll I'P ernf'bi sermaye nakilteri bısmmnda clö,·ir.le .''apılan bileiimll.' fev'kalfide muamele: 
lere taalluk eyiE.'r. 

Hi<: ı;ıiiphP yok ki ,• «cari hec:ıarlar» ın PhPmmiyeti «Herıııa.vp harc•keti hesapları» nın ehemmiyeiin
den bari~ bir tarzda iistiindiir. 

Ba~lwa «cari hesap» kısımları arasmda, it!ı;ıli\;t ve ihı·acat, pasif veya aktif vapur kira ücretleri, 
turizm hasılatı 1'<' Harfiyaıt:ı, ödenen vaye tah'>il olunan faiıder , kitr·Jar- I'C tl"'llettiUer, p.asif w ı-ıktif 

para römizJeri ffi<'l"<'ııttur . 

'rediye ınnvazenesinin «cari hesaplar» saha,;ınchı turizm hasılat w sar·fiyatına (turizm ınnva.wne

si) atfolunması ikıtiza rocn husu.-ıi ehemmi.vet il<'rideki sayfalarda belirtilmiştir. 
Turizm kısımJanndan mütevelli1 akıti 1' vey:ı pasif bakı,ve aşagıdaki cetvelin son sütünnna kaydo

lunan yüzdelerde tayin ed'ilmi!1tir. 
Tetkikınden de anlaşılarağı üzer<' : 
L Bazı memlek<'tlerde t m·izm sekıtörünün açığı diğeY «rari hE>Saplar» açığına iıızımam etmiştir. 

(::Vlesela Cenup - A fıi.ka Birliğinde ) Bu takdirde yüzdeler. bu açık'lardan turizm e isabet eden his
seyi gösterir. 

2. Bazı memlt-ketlerde turiz açığı diğer «cari hesaplar» dan mütevellit ıkazançla 'kapanmıı%ır . 

()feseHi Birlr~ik Amerika Devletleri) Bu takdirde yüzdeler, turizmin pasif bakıyesi olmasaydı eari 
heııapların E>n yütksı>k aktif bakıyesinin ne olabileceğ·ini gö&tt-rir. 

3. Bazı memlekı>Herdr turizm sektörünelP kaydedilen kazanç, «cari he-.g,.aplar» ın mecmu k&rını 

artırmıştır. (936, 1948 ve 1950 de .Japonya'da olduğu gibi). Bu takdirde yüzdeler, «<'ari he-saplar» ın 
aktif bakıyesinde tu riz m s<'ktörüne isa;bet' eden ·hissryi gösrerir. 

-!. Bazı memleketlerde turizmde kaydedilen kazancı, sair «<•ari hesaplar» dan mütevcHit açık ta
mamiyle götürmüştür. (Mesela Fransa, İrlanda, !talya, İı;viçre). Bu takdirde yüzdeler, turizmin a•k
tif muvazenesi olmasaydı «cari hPsaplar» ııı pasif bakıyesinin ne nisp<"ttr artmış bulunacağını g·t stc
ı·ıı· . 

:5. E ar. ı memlek<'tlı>r<IP turizm dr n m liteveli it ka;~,an<:, «cari hesaplar» daki diğer losımların a()ığu)ı 
kaparnakla kalmaınııj lı'<'yeti umumiye-si itibariyie bir kar temin edecek mahiyette olmuştur. (1949 -
1950 de Meksika 'da olduğu gi'bi). Bu t akclird•· ,vilzcleleı·, nıezkılr kar ile turizmden miitevellit 'kazan<~ 
arasındaki nispeti i fadr> eel e ı· V<' «cari» m uanırlel<'rcle turizmin ı:ıık letini gösterir. 

6. Bazı memlrketlerde «cari hesaplar» ın kazancı veya açığı, munhasıran turizm hesaplarına at 
fedilmek lazımge1ir. Bu takdirde yüzdeler. turizm he-saplarına atfedilmek lftzımgeliı·. Bu takdirde 
yüzdeler turizm hesaplarının hakıyPleri ile «c·ari hesaplar» m heyeti umumiyesi itihariylc bakıyesi 

arasındaki nispeti irııc eder. 
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Oenova 

4!1 MEMLEKETİN BEYNEL.MlLEL TEDlYE MUVAZENESİNDE TURlSTİK KISIMLARIN 
EHEMMİYETİ ,HAKKINDA BAZI İSTATİSTİK l\fALÜMAT 

Tediye muvaze-
Tediye muvaze- nesi cari hesapla-
nesi cari hesap- rının bakiyesine 

Turistik larının (mal ve nispetle turistik 
muvazenenin hizmetler) muvazene baki-

~ Memleket Sene Para bakiyesi bakiyesi yesi yüzdesi 

Almanya Federa'l · Milyon Amerika 
Cumhuriyeti 1950 doları + 11,9 623,7 1,9 4 

1951 + 17,6 + 144,3 12,ı 3 
1952 + 23,9 + 557,4 4,3 3 

Avustralya 1938/39 Milyon A vustral-
ya isterlini 3 ı6,7 17,9 ı 

1945/46 1,2 + 3ı,5 4,0 2 
1946/47 3 17,2 17,4 ı 

1947 3 6,2 48,3 2 
1948 4,2 . 6,1 68,8 2 
1949 2,5 + 20,5 12,1 2 
1950 s,ı 65,2 12,4 ı 

1951 8,9 + 69,2 12,8 2 
1952 10,5 586,8 1,7 1 
1953 X 14,0 + 164.5 8,5 2 

Avustuı·ya 1947 Milyon A:merika 
Doları 1,3 205,8 0,6 ı 

1948 1,3 267,0 0,5 ı 

1949 + 0,9 
. 295,4 0,3 ·1 -

1950 + 11,4 132,1 8,6 4 
1951 + 17,9 176,2 10,1 ı-

1952 + 24,8 104,5 23,7 ~ 

Belçika - Lüksemburg 1937 Milyon Belc:ika 
frangı + 625 + 1.070 85,4 3 

1946 + 237 16.078 1,4 .ı 

1947 + 294 16.453 1,8 .4 
1948 2.102 6.457 32,5 .. 

.1. 

1949 1.316 + 1.836 71,6 2 
1950 1.406 12.838 10,9 1 
1951 2.081 + 10.689 19,5 2 
1952 1.750 + 8.320 21,0 " .... 

Brezilya 1947 Milyon krueziro 593 2.834 20,9 ı 

1948 • 94 846 11,1 1 
1949 28 2.104 1,3 1 

1950 52 + 2.246 2,3 t. 
1951 50 6.907 0,7 ı 

1952 69 11.623 0,59 1 
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Tediye muva.zıe-
'rediye mu vaze- nesi cari l~esapla-
nosi cari hesap- rm m 'bakıyl:'ı.ine 

Turistik larmm (mal V(' nispetle tnristik 
mu vazem'niıı hizmetler) muvar.en<> bııkı-

.Memlekrt Sc m· Para. bakıyesi halnyt>si :vesi yüzdesi 

·- ------
Kanada 1938 Milyon Kanada 

Dolan + 63 100 63,0 "3 

1946 + 86 357 24,1 3 
1947 + 84 + 103 81,5 3 

1948 + 146 + 466 !31,:3 3 
' 1949 + 92 + 194 47,4 3 

1950 + 49 301 16,2 ..j. 

1951 6 494 1,2 ı 

1952 66 + 211 31,2 2 

Şili 1946 Milyon Amerika 
Doları f 0,8 29.4 2,7 4: 

1947 + 0,9 47,8 l,fl 4 
1948 + 1,2 8,G t·U 4 
1949 + 1,0 ~5,0 1.2 -1: 

1950 o l0,8 K 

1951 1,0 ·!3,7 •) •) 
~.-

1952 0,6 + 7.9 7.5 2 

Çin 1930 Milyon • .c\.mcrilm 
Dol8.rı + 10 77 12,9 ı 

1947 o 24H 8 

1948 + ı -t 112 0,3 :1 

1950 - 2,8 96 2,91 1 

1951 2,5 49 5,1 1 

1952 1,7 96 1.7 1 

Kolombiya 1947 .Milyon Amerika 

Dolô.rı !l,+ 126,9 7,4 l 

1948 2,7 50,1 5,2 J 

1949 4,6 + 14,1 32,6 2 

1950 5,5 19,1 28,8 ı 

1951 12,4 30,1 41,2 ı 

1952 14,0 3,9 :35, ·~ 

Kostarika 1938 Milyon .Amerika 

Dolan 106,] 106,1 100,6 6 

1946 2.150 14.050 15,3 1 

J!l.J.7 + 200 l4.000 1,4 i 

1948 300 1.000 30,0 2 

1949 1.000 3.300 3,03 1 

1950 1.000 + 1.400 7,1 . 2 

1951 1.500 800 18,7 1 

10:>2 2.000 6.300 31,7 ı 

1953 X 210 .500 24,7 ı 
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Tediye ınuvau-

TediyP muvaze- nesi cari hesapla-
nesi cari hesap- rıruu 1bakıye.s:ine 

't'uristik larının (mal w n.ispetle turiı.tik 
muvazeneniıi hizmetler) muvazene bakı-

M.e:mıl ek et Sene Paru. bakıyesi bakıyesi yesi yüzdesi 

Küba 1946 .:Vli'lyon Küba 
Pezosu 18,0 + 142,1 1,2 ~ 

1947 31,3 127.fı 24,fl •) 

1948 ;J:; , J + 98,-l ~~~ ,+ ·) 

1949 12.0 + s:J, ı 14,-l: ., 
J950 :!.(), () ', .. + fJl,H 43,0 •) 

1951 U.c + 61.0 41,!1 •) 

1952 11,5 43,:2 :.!6,6 
1953 8.:3 + 13G.7 6.07 .. -

Danimarka l93R .ı\filyou Da.nimaı·-

ku Kuronu 15 + 116 13,0 4") -
1946 f,) 881 J.7 1 
1947 ! il 303 4.9 1 
1948 -HI 288 ıa,s 

1949 ;)() Z72 t8.:J 
l950 HO 829 7 ,, ·-1951 60 :?6~ ~1.~ 

1952 4) .-
.... J ...ı .. 153 16.:1 

,, 
1953 X ~o + 76 26,:1 ') 

Mısır 1946 MilYQn MısLr lirası ..ı.,~ :20,4 ~3.5 1 
1947 ~,5 :W.~ 12,3 
1948 7,3 ıa.s 52, 
1949 10.3 :3,:1 312,1 •) 

1950 9,8 lO,..J. 94,2 
1951 15,J 16,4 92,1 
1952 11,6 33,4- 21.7 

Ekuador 1946 Mily(m .A..mel'ika 
Doları :u; l,R 200,0 7 

1947 ~,7 6,7 -t0.3 1 
1948 t,, tt,..J. 15,7 1 

i . 1949 :!.,1 19,6 10,7 1 
1950 :2,6 t- 15,9 16,3 :!. 
1951 :~.3 -ı, 6 ,7 1 
1952 l,+ ""1 12,3 11,3 ') 

1953 :2,0 9.R 20,4 
.Amerika Birleşik 

Devletleri )938 Milyon Amerik~ı 

Doları 17:: 1.100 13,;} ~ 

1~ :305 + 4.922 4,1 :2 

..... 1947 206 11.746 J.7 :2 
. ' 1948 :292 + 6.658 4 •> , •) ' ) 

1949 315 + 6.404 4,9 :2 

1950 350 ..L 2.006 16,9 2 1 
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Tediye muvaze-

'rediye muvaz<'- ne..cri cari hesapla-
nesi cari hesap- rının IJ:>a:kiyı>:ôiıe 

Turistik larının (mal V<' nispetle tur;stik 

muvazcneniıı hizmetler) rnuvazene ocı.ki-

~lemlekr-t Beıw Para bakiyesi hakiyesi yesi yüzdesi 

1951 292 + '4.299 6,7 ~ 

1952 :)QO 3.036 9,8 2 

1953 :~68 + 1.012 36,3 2 
Finlandiya 1938 Milyon Mark ı o t 530 1,8 2 

1946 t- no + 30 366,6 5 
1947 + 210 + 9.195 2.3 3 
1948 o + 3.590 8 
1949 900 t- 11.890 7,5 2 

l950 1.700 -+ 1.650 103,2 2 

1951 5.060 + 4:5.760 11,05 2 

1952 ;}.4()() 13.400 25,3 ı 

Framıa 1946 .Milyon Amerika 
Doları " L9 2.386 0,7 

1947 + 9,3 L679,4 0,5 4 

1948 + 70,2 1.650,7 4,2 4 

1949 + 120,6 701,6 17,1 4 

1950 141,2 - 216,7 65,1 4 

1951 + 77,3 1.044,9 7,3 4 

1952 + 24,5 606,2 4,04 4 

Yunanıstan J938 Milyon Amı_,rika 
ı 

Doları + ;),J 5,3 58,4 4 

1947 0,5 210,6 0,23 ı 

1948 t- 2,4- 285,7 0,84- 4 

1949 :1,6 273,0 1,3 1 
1950 2,2 ;{21,3 0,6 L 
1951 + J.5 :320,0 0,4 4 

1952 -+ 2,5 135,7 1,8 4 

Hindistan 1946 .Nlilyon ruqyı~ 35 328 10,6 ı 

1947 47 1.299 3,6 ı 

1948 -W 962 4,1 L 
1949 90 1.780 5,05 ı 

1950 140 + 565 25,8 2 

1951 250 723 34,5 l 

1952 74 270 27,4 1 

Endonezya 1938 .\iilyon rubyı ll 108 10,1 1 

1948 8 393 2,03 
1949 :~2 681 4,7 1 

1950 33 + 704 4:,6 2 

1951 27 + 486 5,:{ 2 

1952 107 2.855 3.7 
İran 1946/47 Milyon riyal f>12 + 377 135,7 2 

1948 264 576 45,8 
1948 298 ..... 451 66,0 2 
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'l'rdi.Vi' mı n aze-

'l'ediye ıuuYa,r- nı>si cari heısapla-

nesi cari hesap- rımn hakıyı·~jne 

'l'uı'istik larının (mal V(> nispetle turistik 
nuıva:l!enenin hizmetler ) muvazene bakı -

.Memleket Sene Par·a bakıyt>si bakıyesi .''f'si yüz<l<>si 

1950 99 1.982 -Ul 
195] HO 584 18.8 
1952 144 :U2!) 6.7 
1953 ı- :~ 2.122 0.2 4 

lrnk J938j39 Bin İrak Din· • rı + 369 - 839 44,0 ..ı 
1946 + 1.4:62 :3.504 41 ,7 ..ı 
1947 o 14.842 8 
1948 + 155 25.077 0,6 -+ 
.1949 • + 700 15.080 4,6 -t 
1950 570 t· 1.211 47.6 2 
1951 665 + 4.400 15,1 •} 

1952 5.300 + 410 153.6 :2 
İrlanda 1938 J'lilyoıı lrlfında 

lsterlini -+- 2,4 '2.7 88,8 -1-
1946 + 18,0 7,5 240,0 5 
1947 + 28.0 47,3 59,2 4 
1948 j- 33,0 :37.5 88,0 4 
194H + 28,0 25.5 10,9 4 
1950 + 25,0 44,7 55,9 4 
1951 + 27,0 76.6 35,2 4 
1952 -+ 25,0 26.4 94,6 4 

İsrail 1949 Milyon ls nı il 
• lirası t- 1.3 77,7 1,6. 4 

1950 o 283 8 
1951 + 1 368 0.27 4 
1952 X ~!ilyon Amedkan 

Dolan 300 0,3 1 
İtalyıı. 1938 Milyon .Ameı·ikan 

Doları + 68,8 75,7 90,8 -l 
1946 + 2,0 + 79,0 2,5 3 
1947 + 6,4 773,2 0,82 -1: 
1948 + 23,9 344,1 6,9 4 
1949 + 34:,4 253,] 13,5 4 
1950 + 66,8 83,7 79,8 -! 
1951 + 71,9 280,5 25,6 4 
1952 + 75,0 638,5 11,7 4 
1953 +- 1.30,7 459,5 28.4 4: 

Japonya l936 :VIilyon "\.ını: rikıı 

Dolan + 8,9 + 109,8 0,8 ., ,, 
1949 + 7 •) ·- 306,4 ~,a 4 
1950 20,4 + 70,2 29.05 ;J 
1951 + 4,5 + 158.4 2.8 • 1 u 

1952 _+_ 3)2 .+ 193.3 1.6 ') 
u 
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'fediye muvaze-

'rediye muvazr- IH'&'İ cari hesapla-
nesi caıi. hesap- rınınlha:kıyesine 

'L'uristik larımn (mal \ ' l' nispMle turistik 
}nuvazenenin hb.metler) ınuvazene hakı-

.:\leınli"kP1 Setw Para bakıyesi lJakıyı•si yesi yüzdesi . 
----- -- --~ - --

Meksik<ı 19!3~ .\lilyon Am~l'ikH 

Doları + 8 •) -t ;) l.l ı 6. () ., , ... •) 

1946 + ~7 .:ı 16!3,9 :)!3 ,:1 -+ 
1947 + H2,H :!22,0 ; l7, ·; ~ -ı 

1948 + 104,1 R7,5 11,9 4 
1949 + 1:33,:3 + :}0,9 .ı:ıt,7 ;ı 

1950 ' 1f:i6,2 + 41,8 :n :1.6 ~ ;) 

1951 .. 1- 172,6 ı 10,6 155,!1 4 
1952 + 178,2 43,9 405,9 4 
]953 + 162.] • 107,4 ı :~ }, !~ 4 -

_ Toı·ve <; 1938 .Yfilyon Xoı'' t'<: 

Kuronu + f:il + 99 .ıı.:i !3 
1946 -1- ~)'> 

-d :)87 ;J,9 + 
1947 ;30 ı.ı89 ~:3,2 

1948 L(j R2:} l,H 

1949 60 J.25ti 4.H 
1950 50 849 :i,8 
1951 90 391 23,2 1. 
1952 70 4 8!),7 ı 

Yenizelanda 1939 Milyon Yenizelön-
da Lirası 0,8 + 6,3 12,6 2 

1946 0,7 6,6 10,6 < 1 
1947 • 1,2 8,] ı4,8 1 
1948 1,4 2,6 53,8 ı 

1949 3,2 2,0 160,0 7 
1950 4,4 + 17,8 24,7 2 
1951 4,5 + 18,4 24,3 tl 
1952 3,4 29,1 11,6 1 

H olanda 1938 )Iilyon f.lorin :16 + 14 257,1 2 
1947 + 12 1.667 0,7 4 
1948 12 1.136 1,0 1 • 1949 12 222 5,4 1. 
1950 + 15 1.066 1,4 3 
1951 + :34 90 37,7 4 
1952 + 7 -"- 1.870 0,3 4 

Peru 193 }tilyon sol 1,7 39,2 4,3 l 
1946 23,7 123,3 19,3 1 
1947 Milyon Aıneıika 

ı. Doları 1,0 24,7 4,05 ı 

. ... . 1948 1,6 10,0 16,0 ı .,. 
1949 + 1,4 11,0 12,7 4 
1950 4,1 7,4 55,4 ı 
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Tediye mm·aze-

Tcdiye muvazr- nl'si cari. hesapla 
nesi cari hesap- nnm baki;yl'.-;inr 

Turistik la nnııı (mal ve nispetle turistilt 
mu vazeııeniıı hizmetler ) ımıvazcnn kıkı-

}leıuleket enr Para bakıyesi hakıyl.'si .1resi ~'iiıd~·si 
-- ----

1951 4,0 38,1 10,4 1 
1952 + 0,7 63,7 1,09 4 

Filipin 1946 :.Vlilyon I''iliphı 

Pezosu 6. :J J05,1 6,1 ı 

;j/ : .. ::-·1 J 1947 1' 426 J 8, ı 
1948 7 296 •) q 

..J~f) ı 
194n - 599 1,3 

~ ;:· 1950 27 lO 270,0 7 
1951 26 183 14,2 ] 

1952 22 106 20,7 1 
1953 X 20 n '.!.7 ,7 ] 

Polonya 1937 Milyon Aınt· ıikıı 

Doliıl'ı 8,8 15,7 :56,0 1 
1946 + 20.4- 4-.H 4 

Donıinik ('uııılıuri;Vfıti 19=~9 )[ilyon Arue ıika 

Doları •) •) 1,2 183,3 7 ~.-

1946 '>'" .,1 + 18,0 15,0 2 
1947 1, -r 3.~ 46,1 ~ 
1948 1,5 6,9 21,7 1 
1949 1.0 + 6,7 14,9 2 
1950 1,1 + 20,2 .3,.1 () 

1951 Q.8 + 7,2 1,1 2 
1952 1,7 4,5 37.7 1 

Cenup Roclez;va 1939 Bin Cenup Rodez-
ya İst('rlini + 295 + 29] 101.4 .) 

194{) 730 1.864 39.1 4 
1947 110 18.200 0,6 1 
1948 140 20.900 0,62 1 
J949 180 :~0.300 0,59 ] , 

1950 240 ~.n.zoo 1,13 
1951 %0 .>3.100 0,65 
1952 ~!90 -1-2.700 0,91 1 

Birleşik Krallık l938 :\lilJ' Oll İstl.'rliıı l2 70 17,1 ~ 
1946 33 3-1:9 9,5 1 
1947 ;),) :{64 15,1 
1948 33 + 60 55,0 1 
194~ 30 + 79 .fj ,7 
1950 24- + 322 7.4-
195] ~9 39~ 7,2 
1952 •) + 16~1 ı' t 

~alvador ı9aH .\!ilyon Salvador 

Kalonu + o, ı -ı- 1,7 s.ı; 

"'- ,1946 1,8 + 8,5 21 ,1 .ı... 
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Tediye ınuvaze-

Tediye muvaze- neı:.i cari hesapla-
nesi cari hesap'- rının lbakıyt•S!iıw 

Turistik lannın (mal ve ıLispetlc tuı·,stik 

nıuvazeneruıı hizmetlet ) muvazene hakı -

~1emleıket Sene Para bak:ıyesi bakıyesi yesi yüzdesi 

1947 2,2 + 6,4 34,3 .. , 
1948 2.~ + 3,2 ' 71,9 . 2 
1949 1,7 + 33,1 5.1 ') 

1950 7.4 + 34,2 21,6 2 
1951 9,8 + 20,3 48,2 "' -
1952 ı o.~ + J9,6 02.5 2 

İsveç 1938 Milyon \sYeÇ Ku-
r·onu + + 97 1,0 ':! ,, 

1947 12 1.443 0,8 
1948 58 404 13,1 
1949 lfi + 456 3,2 2 
1950 23 + 161 14,2 2 
1951 24 + 926 2.5 ') 

İsviçre 1949 ::\-Iilyon 1sviçr(' 
F'ı·angı + 4:00 1.220,9 32,7 * 1950 + 300 424,9 70,7 4 

1951 ; + 250 689,10 36,3 4 
1952 + :360 + 613 0,58 " .~ 

1953 + 460 + 1.395 0,33 .1 
ÇPkosloYak,va 1937 + 110 409 26.8 <') 

•) 

1947 166 ::! .252 5.1 
1948 1:n 2.11R 6,4 

Türkiytı 1946 Y.Hlyon Türk 
IJiı·ası 7 •) 

.~ 187,8 3,8 
1947 L0,5 54,2 19,3 ı 

1948 2.6 23l,ı:l ı' ı ı 
1 

1 
1949 8,9 162,4 ;},2 

1950 16,8 110,1 15,2 
1951 0.9 230,9 0.:3 
1952 21,1 

, - :) 1'1.9 4,1 
Ce n up Afrilw Birliği 19R7 .\[ilyon C'eııup -

Afıikıı Lirası :i.(i 15.:J :36.1 
1946 2 6-!.l :~. 1 1 
1947 1.0 155.7 0,6 ı 

1948 0,5 175,6 0,:3 ı. 

1949 0,5 1 J3,5 0,4 
1950 f,f) 1,7 88,2 
1951 ı 104,8 0.9 
1952 J 64,3 1,0 

rrugua~ 1946 'Milyon Aıııı:·rik:ı 

Dolôı·ı + !),:2 -t 1 J ,6 i9,2 ·~ •) 

]947 + L4,8 - 38,3 :ı8.6 4 

i" 194$ + J4,ii 12,1 tın.s ı 
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Tediye muvaze-

Tediye muvaze- nesi cari hesapla-
nesi cari hesap- rmm bakıyeBlllc 

Turistik larının (mal ve nispetle turistik 
muvazenenin hizmetler ) muvazene bakı-

Memleket Sene Para bakıyesi bakıyesi yesi yüzdesi 

1949 + 8,0 + 9,9 80,0 
., ,, 

1950 + 6,1 + -!9,+ l2,3 :~ 

1951 -+ 4,7 76,9 6,24 4 
1952 + .ı,o - 33.9 ] ] .7 4 

V enezü.clln 1938 :\iilyon Amerika 
Dolaı'l 2,3 + 10,5 21,9 ') ... 

1946 7,2 3,4 211,8 1 
1949 23,1 157,8 14,6 
1950 33,5 + 58,2 37,7 ') ... 
1951 ·U,2 + 72,1 57,1 2 
1952 42,4 + 43,9 96,1 2 

Yugoslavya 1938 :\1ilyon Dinaı + 102 + 354 28,8 
,., 
<} 

1946 13 + ) .402 0,9 2 
1947 14 5.450 0,2 ı 

1948 22 2.549 0,86 1 
1949 83 6.555 1,26 
1950 56 5.985 0,93 
1951 37 11.922 0,31 1 
1952 + 419 39.211 1,06 1 
1953 ...ı... ô99 67.457 1.02 J , 

Not: 
Aşağıdaki izah notlarının hedefi, turistik kısımların, tf'diye muvazenelerindeki diğer cari he

saplara (mal ve hizmetler) nispetlc vaziyetini anlatmaktır. 
( 1) Turistik ınuvazenenin pasif haloycsim· ea ri hesapların diğer kısmıiannın (ınal ve hizmet

ıcı·) safi pasif bakıyesi ilave olunmuştur. YüzdrlN. pasif bakı~reııin turistik ht>sapların zimmctin<' 
kaydolunacak kısmını gösteı·iı·. 

(2) Turistik muvazenenin pa::ıi r bakıyesin i, caı·i hesaplarm diğer kısımlarından ıuütevellit 
döviz gelirleri taınamiylc kapatmıştıı·. Yüzeleler turistik muvazenenin pasif bakıyesi olmasaydı 
eal'i hesapların (ınal vr- hizmetler) me cm u aktif bakıyesinin m· nispcttf' artımş h u lum1cağını gö.'{
tcı'İr. 

(3) 'J'uristik nıuvazeneniıı aktif bakıyesine. cal'i hesapların diğer kısımlannın (mal ve lıizınei
ler) safi aktifi bak ı yesi ila\'(' edilmiı:ıtir. YüzclPl('r. turistik hesaplardan mÜt('Vf!'llit aktif balnye lm-
llllDl ifade cdcı·. 1 

. 

(4) Turistik ıııuvazeıH·ııin aktif bakıyesini. cari lıesaplarııı diğer· kısımlarının (mal ve hizmet
ler) pasif bakıyesi tamaıniyle götürnıüştür. Yiizdeleı·, tUJ'istik muvazeneniıı aktif bakıyesi olmn
saydı caı'İ hesapların (mal vr- hizmctl<>r) mecıııun pasif hakıyı>siııiıı n<' nispette m1mış huluna<'a

ğını gösterir. 
( 5) 'l'uristik bakıyenin aktif bakıycsi. <"ari hesapların dj ğer kıımnlarınııı ( nıa 1 VP hizmetlf'r) 

pasif bakıyesini tamamİyle kapatmıştır. 
(G) 'ruristik muvazeııc safi pasif hakıyt• ll l't: <'dN·kcn. <·ari hesaplarm diğer lmmnlan (mal V<' 

hizmetlf'ı') sıfır halnye veı·nıişlf'rdiı·. 

• 
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(7) Turistik muvazenenin pasif bakıyesi, <·.ari hesapların diğ·er kısımlarmdan (mal ve hizmet

ler ) nıütevellit gelirleri taınaıniyle götürmüştür. 
(tl ) 'T'uristik nıuvazeııe, sıfır bakıye arz ediyor. 
(9 ) Uari hesaplar bakı:vesi, «yatırım gelirleri» ile «iuuhtelif hizmetler» den rnütevellit gelirle:1 

ihtiva etmiyor. 
( 10) Oari hesaplar ba.kıyesi, «muhtelif hizıııetlC'n> den ınütevellit gelirleri ihtiva etnıiyoı·. 

(x ) İptidai malı1nıa.t. 

Parlamentolararası Turizm Cemiyetinin 

Y. KONGRESt 

Birleşmiş Milletler Umumi Konferansı tarafından 1950 Temmuzunda Floransa'da ka.bul edilen 
terbiyevi, ilmi ve kültürel mahiyetteiri eşyanın ithaıli için Beynelmilel Gümrük Anlaşması ile 
O. E . C. E. Turizm Komitesinin S Aralık 1904 tarihli karannın tasdikı 

Raportör : M. Augııste Medecin 

.Paı·laınentolaı·arası Turizm Cemiyetinin 14 Eylul 1948 de RapaHo'da akdettiği ilk konferan
sın açılış celsesinde. halyan Parlfınıenl)su Tueizm Gl"lıpu Başkanı ~ayın Henatör Giuseppe Canepa , 
demişti ki : 

«İnsan bugiiıı memleketinin hudutlarmı ancak iizücii ve kıl'ıcı ınuameleleı·e nıfııı.ız kaldıktaıı 
~onra geçebilmektedir.» 

«Parlamentolararası Turizm Oeıııi:vetinin her azası. 1 a hakkukunu temin etmek üzere kabul e:v
Ji:veceğimiz ıslahatı kendi hükümet ve pat'lamerıtoımna aı-z etmektr nıüsavaat gösterecektiı·.» 

Ve şunu Have etmişti : 
«Hedefe vasıl olmak kudreti bizr hüyiik bir llH'deniye1 CS!'I'i uğrunda <)alışmu k ŞUUl'UUdau g·t> 

leeektir.» 
Medeniyet amilJeıinden birinin tle devletlerin kendi topraklarına yabancı ziyaretçilerin girmc

sini kolaylaştırmak suretiyle gösterdikleri liberal zihniye1 nasıl bir hakikat ise. bu liberalizıniıı 
ıuaattcessüf her· ıııeınleketin kendine has idari hüküınleriylP takyidedilmekte bulunduğu ve bn 
lıi.iküınlerin. scyyahların seı·bestçe seyı·üsefe-ı· etmelrdne hh engel teşkil ettiği de bir haldkattıı · . 

Reynelmilel turizmin daha büyük biT· inkişaf göstHınesine engel olmakta devam eden gümrük m<t 
ııialarını ortaya koyan i~te bu hükünılerdir. İktisadi kornnnıa sebeplel'iyle, lımııınaddelerle mamul 
maddelerin serbestc:r tedavülünün günu·ük him~ye tedbirlel'iııe nıfu·uz kalması kabul edilebilirse 
de, hu aynı nıanjalaı·ın Hkir maddeleı·inin de serbest<;(~ tl'davülüne eng'el olmasını tasavvur· etmey~" 
iınki'm yoktur. 

tnsan l'lthunun insicanılı biı· iııkif;aJ iı.~iıı (lainıi olarak ınuhta<.: bulunduğu malzeme araııına menı 
leketlerin tanınmasını kolaylaştıran ve kiiltü 1' teşekkiUl e ı·injn gitg·idC' daha ziyade ~rayıııaya ~abş

tıkları filinı, bl'uşür, ı·ehbe ı· Vf' ımiı·e gibi heı· ı:ıey gir·eı· . 

}fuhaberatta, sineıuada , fotoğrafta tahakkuk ettit·ilen terakkileı·, lıı>yeti umumiyesi itilıariyh' 

« beşeriyetiıı sanat. kültül' veya ilim mC'bdeini» teşkil edeıı ve unsul'laı·ı seri halinde her menılekr -

1 in elinde bulunup bütıiiıı cihana dağılmış o1ı-ıı i. harikalaı·ın :va,vılması "" tamtılması hususundn. yeni 
imkanlal' yaratmıştır. 

Modern münakaHıt ı-asıtala.rııuıı sümti , kıtcıl an biı,birindeu ayıran muazzam mesafelel'i kısaltıuıı:; 

ve insana ınerakmı tatmin etmek ve ,\'·rni ufuk1 ara dalmak imlkanlaruıı balışetmek iizel'e seyaihatleri 
kolay]aştırmıştu·. İştf' hu kola:vlıklaı·darı , ınaddPsi tükrnmC'z fevkal:iclr 'hiı' nndiir:rtri doğmuştur : 
«Beynelınilel Turizm». 

Anca!k, turistlerin seyahati, ifmta kat.;aıı hinıayecilik p&ı•desi wltında ve maalesef ekseriya. insan 
hürriyetine lüzumsuz bağlardan ba~ka bir !jCY olmıyan idari lıii'kii:ın1erle l.a:kyi'dedilınemcsi icabeder. 

Bu tedbirler, sosyal terııkki ası·ı denHen zıuıvınıınızda hiikü.ındcn artık sfi!kıi olmuş kanunlıırm 
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bir neticesidir. Bunları idame etm~k istenıelt turizmin daha fazla gelişnıesini akim bırakmak olur . 

.Müteveffa Seııatör Luigi Gasparotta 'nın Ra.pallo'da cemiyetimizin ilk kongresinde söylediği gibi. 
turizm, ipıtidai şeki'llerinde bile, daima bir medeniyet amili olmuştur. Liberalizm iddiasında buluıım
ken mantı~ü olahm. Bn ınıınialaı·ı kaldırmak imkanlarını yara~maya çalışalım. Cemiyetimizin taldb<'t
mesi laznngelen hedeflerden biri de i!jte budur. 

Birçok memleketler arasında vizelerin 'kaldırılması, turistlerin t8Jbi tutulduğu muameleleri yu
muşaıt.ınış olmakla beraber, bu aynı memleketler arasında sayısız eşyanın ithal ve ihraeı tahdidedil
miş 'bnlunma:kta ve bu arada hatıralar da1ıi hala uınumi kaideden kurtulaınamaktadır. 

Seyahatlarinin hatırasıını daima caııb olara~c muhafaza· etmek istiyen bir turistin, ziyaret ettiği 
yerlerden, oralarda gördülderini hatırlatacak, dolaştrlu memleketllerin sanaıt, tarih folklor veya kill
t i.i.riinii canland1raeak şeyleri getirmesi kadar tabii ne olabilir·? 

Scyahatleı'den getirilen bu ufak tefek eşyanın ticari kıymeti ekseriya cüzidir. Hakilki laymederi 
ise taınaıniyle itibaridiı-. Qiinkü onların kıymetleri, turistin bi:i.tün gördüklerinin canlı şahidi, vedle
Mlde~·i aziıı: bir kimse. bir dost için iyi düşüncelerin timsali olmalarındadır. Memleketlerine dönen 
turhıtler arasında, birçok nıahrumiyetlere katlanara:k e1de ettikleri ıbn hatıraları ölçüsi.i.z gümrük icap
larma tcl'lmtıne ense, şahsi mRllarımn Riiınrükçe ellerinden alınmasım tercih edec~kler pek çoktur. 

Bazı meınlekdtlere gired<:en bir i urist in .tabi tutulduğu muamel-elere ne demeli9 Vaktiyle imtiyaz-
lı bir sınıfa mahsus olan birçok eşya vaı'dır ki, bugün i~timai mev'kii her ne olur a olsmı seyyahııı 

hayart:ına girmiş bulmıuyol'. llmin w endüstrinin seri tera:kkileri, fotoğrafı, fonoğrafı, küçük radyo 
alıize makinelerini, ti:vatro veya seyran düı~bünlerini, bilhassa seyahatler için yapılnuş pek çok oyun 
aletlerınİ herkesin ulaşırbileceği eşya haline getirmiştir. Bu eşyadan bir kısmı için bazı memleketlP-rele 
hnla ta~ebedilmekte olan teminat kaldırılma'lırlır. Çok liberal tedbirler alınara!k bütün memleketler
ele bunların yeknesak bir lia:le getirilmesi kabul oluıımahdu·. 

Keza, turistiık propaganda sahasmda da, di'ııyanın muhtelif ınıntakalarımn talbii veya artistik gü
zelliklerinin rcsiınle :raymlanına~ıın kolaylaşt1tnıaık için her şey yapılmalıdır. Bu propagondanın en 
canlı bir timsali ol·an turistik filim, seı•lıestçe 1 edavülünde hi~biı· ve~hile tahdicle uğramamak için en 
liberal tedbirlerden faydalanmalıdır. 

1ştr. uzun zamanelan beri ıniUI ve beyııelnıilel turizm teşekküllerinin meşgalesini teflkil eden dü
!jÜııcclrt' bunlardır. Cemiyetiıniz, daha l949 da. Aııvers'teki kongresinde, Birleşmiş Milletler Ekono
mik vr Sosyal Konsryi tarafındaıı beynelınil<'l turizınin inkişafına medar olmak üzere kabul eelilen 
«Beynclınil('] Turizm Gümrük }fukavr<lcsi Projesi» ni gündemine almıştı. Giriş riisuı)nı ve vergileri 
tfibirlrrinin :-ıarih tarifi yolunda 'hu })]'Ojr ilr ilk adını atılmıştı. Keza, bu proje, fotoğraf makinderi. 
küGiik cbatta ınaıızara ~eiJrnıe malkiııeleri , şahsi mücevherler, düı'bin'ler, musi'ki aletleri, fonoğraf, ya
ıı:t makinesi, alıcı radyo makineleri, kamping ve spor malzemesi ve saire gibi şahsi eşyaların, zati ol
malan vr hir mübadele eşyası perdrsi altmda döviz ihracatını gizlemeye matuf sarih ticaret madde
si teşkil rtınemeleri şaı'tiyle, seı•besi~r ,.P hila rüsunı ithal ,.e ihra(:ları için o devirele mPr'i bulunan 
hükümlerden daha liberal hüküml<'t'i tervicediyordu. 

Mezkfıl' projenin 4 ncü ınaddesindr, ınatbua Ye propaganda afişleı-i gibi tmizm malzemesinin 
ıniktarca hiHi tahclit ithal ve İlıracında hususi kolaybklar derpiş etmektedir. Bundan da esas mak
sat turisti yabancı ıneıuleketleıi zi, aı·ete teşvik veya turistik kültürel, artisti!- veya sportif malıi
vetteki toplantılar veya gösterilerde hazır bulunmaya davet edebilmektir. Bununla beraber, para
~ız dağıtılması icabeden mezkfn· evraktaki reklamlar %' 25 i geçmfyecektir. 

Aym proje, iilimlerin liberal gümrük muamelelerinden faydalanabilmeleri için yukarda zikre
dilen ııeşriyatın istihdaf ettiği aynı husus la rı istihrlaf eylemesi lazımgeldiğini tasrih ederek nazik 
filim nıevzuunu da ele alıyordu. 

Filimlerin <'badı için olduğu kadar (16 milimetre) boyları için de (500 metre) tahdidat koyu-

yordu. 
Motorlu ve pedallı vasıtalarm seyrüseferini tanzim eden sair hükümler de mevzuubahis bey-

ııelınilel gümrük mukavelesi projesinde clerpiş olunuyordu. 



-984-
, ihayet. mukavele projesine ek)i «imza protokolth nde anlaşmadaki bileümle hükümlerin un

ı•ak asgari. kolaylıkları tazanırnun eylediği Y<' hinaenaleyh, ıuezküı· anla~maya iliibak edecek her· 
memleketin daha liberal tedhirlrr almakta :o.cı·beı-ı1 bulunduğu n anlaşmanın hic:biı· YCqhile ınünızi 
devletlerden hirindı· mer'i olan daha geniş kolnylı k trclhirlrı·ine :~.a ı·aı· gt•tiı·enıiyeeeği tastilı olunu
yordu. 

·ı950 0-edir ki, bu peojc Belı~ika, Lüksemburg. •·'ı-aıısa, .:\oı·vc<:. Hulanda. 1:-ıvic_;ı·e, ingiltere ve lı·
lilııda tarafmdaıı kabul olundu. Bu ıncmleketleı·iu ınüınessilleı·i. kendi pal'li\mentolaı-J taı·afmd:Hı 

tasdik edilmek kaydı ihtirazisiyle mukaveleyi Ye l'ldedni ic·nı rnevkiiııe koyan bir' anlaşma inıza
ladılar. Sade ingiltere vr !ı-landa ıııukaveleye iltihcıklanıu nwlfuf bir lwyaımıuıwr(' rlrl'ccyledikled 
ihtirazlarla t.akyideylediler. 

Parlamento nıemmplarmın ıneçhulU değildh· ki, hcynelmilel bit· anlaıJıua ıneıııleketlel'in ekseı·i

sinde ancak parlamentoiatın tasvihine iktiı·aıı ettikten sunradJL· ki. vacibülicnı, olur. Bn tasvip, 
her memleketin anayasası ınncibince ittibazı geı·e k en tcşl'ii tedbirler<' h ağlı ola bi1İl'. 

Avrupa İktisadi İş Biı·liği Teşkiliitı 'rurizm Komitesi (0. 8. ('. 8.). 14, 15 vr l6 Haziran 19fi+ 
tarihlerinde akdettiği 15 nci içtima devresincl<'. Birleı;ııni~ Mill.etlel' 'l'ı;'f:ildHitıııuı lll54 Mayısmda 
New - York'ta tertibettiği Turizm Gümrük Koı11'cransının ınesaisi neticelerine ıttıt? peydalı ettil:
ten sunra Gümrük eksperleri grupunu. O. E. C. K 'ııiıı J' (5:3 ) 320 sayllL kanm hükümlerini 
O. T. Y. tarafından tanzim edilen turiznı lchiııc Güımilk Kolaylıkları ~luka.Yelesi hükümleriyle 
ınukayeseyr ve vm•acağı neticeleri kendisine bildiı·nıeye .memur t>tınişth·. Bu suretle 'l'mizm Komi
tesi, C (53) 320 sayılı kaı·aı· :n Aralık l95fi te munkazi olduğu zaman hu lıusustaki ıuiltalaasıııı 

Konseye bildirecektir. 
O. E. C. E. Konseyinin bir kar H ı· ve re bilmesi için. Ko111ih• aynı suretle (1 (53) ::l20 ı hiıiııci 

revision) sayılı kararın B pı·ojesiyle Birleşmiş 1\Iilletlcrde turistik pl'opaganda evrakının ve mal
zemesinin ithaline mütedair olarak Birleşmiş l\I.illetlerce tanzim olunan mukavcieye ek protokol 
arasında da bir mukayese yapmaya mczkur gli.nırük eksperleı·i grupmın memur eylemiştir. 

Birleşik Amerika Devletlerinde intişar eden «Bulletin - Department of State» in Temmuz J 95,~ 
nüshasında verilen malumata göre, Birleşmiş Milletlel' Mukavelesini ve Muıııt.anı Protokolü jmzıl 

eden aza ve ortak meınleketleı~ (buıılaı·daı_ı bazıları parH1mrntolannca tasdik edilmek kayclJ ihti
razisiyle imzalamışlardır) şunlardır : 

a) Tnriznı lehine Gümrük Kolaylıkları l'lukavelesi : Almanya - Avusturya - Belı;ika - ~'ı·ansa. 

:Jionako - İtalya - Holfında - Portekiz - RjrJeşik Kıı·albk - lsvet: - lsviı::rr - Aıneı·ika Birleşik DPY 

letleri. 
b) Turistik propı:ıganrla evrak vr malzemesinin ithaline müterullik günH'ük kolaylıklan mukaH

lesine ~k Pl'Otokol : Almanya - Avusturya - Bel~ika- .F'ransa - Monalı::o - Holfmda - Birleşik KraPık -
İeveç - lr.viçre. 

Bunlara muvazi olarak, Birleşnıi~ Milletler Teşkilatı mnumi konferansı tamfındaıı 1950 'l'eııımu 
zunda Floı•ansa lda teı•biyevi, ilmi veya kiiıltürel mahiyetıte eşyanın ithali hmmsunda da ıbir anla~ıntı ak
tedi1miŞtir. Bu anlaşma, A leffinin 5 nci fıkl'ası hüküıııleri itibariyle turi~m 'bakımmdaıı 'bilhassa 
şa yanı dikkattir. Mezkfıı· fıkrada aynen şöyle denilme-ktedir : 

«Huswi teşebbüsler tarafından neşrolunaıı ve halkı memleket dııjında seyalıatleı·e davot edenlel' 
de dahil olmak üzere resimli veya resimsi~ h.ıl'istik pı•opaganda af.i~leıi YP tnristi'k neşri~-at (Bı·oı.;üı· , 

ı~hlber, tarifeve ınümasili ncşriyat) .» 
- Bununla beraber, yu'kaı1da zikredilen eşy.a ı<;iıı derpiı-ı ('dil 'll g'i:imrük t'esim ıımafiy(•ti aı:ıağıdaki 

eşyalara tatbik oltmı.naz ·: 
a) Hususi ticaret propagandası ınaksatliyıe wya onun hesabına n~rolmum kitap, risale ve. evrak. 
b) Münderccat sathının % 25 ten fazlası ıliina tahsis edilmiş ve her ~ey. ~'aka1 tul'isbik pnıpa 

ganda afişleri nıevzmıbahsolur.\la, bu y'iizde nhpct ancak hususi tical'et iH\.nlamuı taullflk eder. 
MezkU.r aniaşmanın C ekinde terbiyevi, ilm} veya kültüı·el mahiyette göz ve kuh~k malzemesi le

hine hususi hükiiınleı· derpi~ ı.~dilmekte ise de tUl'ist.ik filimleı·e h'i~tbil' a1ıftıı buhmulnıaınıştn Bn 
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boşluk ~yanı teessüftiiı·. Turiı;tik filim tt>rıbivevi Yeya kültürel bi.r tınsuı· telal~ki L>diliyor a, me.drul' 
llkin J ne~ .fıkrasının tarifi iQine giriyoı· demektir. Aksi taikdirde teessüfümüz bir kaıt daha artar. 

Her ne olursa olımn, 1950 J\nlaşması turizm lehine bir merhale teşkil etmektedir. Binaenaleyh 
hu raportın hedefi, 1950 Anlaşmasım imz~üamuı olan bütün memleketlerin parlfuııento azasıııı, l:endi 
hiiki:imetl01-i ''eya porlihn:entoları nezdinde §a:hı::i te~~lfuüsleriyle daha fazla gecikmeden tM<lik ted
birlerinin alınmasını ve, 1IT('vzuu1bahis anlaşınaların mümkiin olduğu !kadar fazla menıleket tarafından 
tat'hik edilebilmesini temin için müdahaleye davet etmektir. 

Bu sehepledil' ki. rapor'törüuiiz aşağıdaki karar suretinin kabulünü size telldu etmeye içtisar e;v
l~~~edir: 

H) Avrupa Konseyi İstişa.ri Meclisi birinoi 
çalışma devresine ait 

RAPOR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Annpı:ı Konseyi lstişari }leclisi birinci <;a

lışma devresine 16 Nisan 19!56 Paznl'tesi günü 
8trıızbtll'g'1a başlanmıştır . 

<+irermn Mebusu Hayrettin Erkınen, ] >enizH 
)lPbüsu :.;\Iehmet Kara.san, Kastamonu l\lebusu 
Bası·i Aktıış, Konya Mebusu Hamdi Ragıp 
Atadenıir, )lalatya Mebusu Kamil Kırıkoğlu. 
)1nğla. -:\Jcbusu Zeyyat Mandalinci, Siird Mebuım 
Bnld Erden, Trabzon :i\Iebusn !smail Şener. 

'l'wı.bzon Mehusu :t\Iuzaffcı· Harunoğlu 'e Urfa 
.\lchnsn P'Prinnıı Er~in'dPn ınütef:;Pkkil he~-etimiz 
toplantı inm 1ştirrık rtm1ştiı·. 

Bil'inri ~alı-ıın.a g-ününde :.\leelis Reü;i se<:imi 
ynpı lını ~ \'(' .\ ,-ustnı·:va'nnı ~-\xrupa Kom;cyiııP 

kabulüne dair )< azırlar Komitesinin raporn itti 
ralda kalıııl t • <lilmi~tiı· .• \ynı ıı;ü.ıı :\!erli" Bnı:;

l~ıınvcki!likleri scı:iınine ge<,:ilnıiıı adayıımz Oi
resnn Mrhusu Uayrcttiıı Erkmen Rcifwekilliğine 
ittifakla sr<:ilmiştir. 

Tcın~ilı•ilerinıiz konı is,nınlım:ı !)ll ~ckildt' cı~-

rılmışlarrlıl' · 

J)aiuıf Komi.~yoıı : 
\lelınwt. Kıırasan , asıl: :Jhızaffeı· Harunoğlu, 

~·c<lrk . 

t'nııoııi 11$11'1' J(oıtti8!/0iııL : 

;l;ey,l at }fanclalinei, KRnıil l\ınkoğlu, nsıl; 

Bası·i _\kta~ ,, Feı·if1ıın grg·iıı. ~·eelrk. 

iktisadi İşler J(nmisyonn : 
Ha~'l·eHin l·~rkmcn w :Feridun grgiıı. İsınail 

~l·ıwı ve Kfıınil I(IT'ıkoğ-111, yeoek. 

JJ 11kııki N ldetti .If cselclc1" Komisyvnıı 
Dasri Aktas I'C .:\1ehnıet Karıısan, asıl llııy-

1' ·ttiu Eı·kmen, ~·ed ek. 

~osyal M eseleln J{omisyonıı 
Müzatfer Harunoğlu ve Baki Erden, asıl; 

Isınail Şener, yedek. 

Jliil.teciler Komisyomı 
İsınail Şener ve Haındi Ragıp Atademir, 

asıl; Zey:vat :Mandalinci, yedek. 

.Vizamrıame J(omisyon!l · 
Basri Aktaş . 

. llmi ve Kiiltiir Komisyonu 
Hameli Hagıp Atadem ir. asıl; Mehmet Kara-

o.:an . .''Nlek. 

Jlalwll1 1 danler Kumüyau u : 
Haki Erden, asıl; Basri Aktaş, yedek. 
'1'1msil Edilmiyen lfemlekctlct Komisyoııtt 

.%<>,,·:vat )Jannaliıwi. 

• Zircl(ll Komisyon11 : 
İsmail Şener, ıısıl; Baki Erden, yedek 

Yuııaıı Felôkl'tzedtlui Komisyonu : 
L.:;ınail ~~·ııer. asıl; )Iuzaffer Harun{lğ]n, 

yPdck. 
Ha~Tt>ttiıı F.l'lnnen Başkanvekili sıfatiyle, 

Baf:;kaıılık di \'anı iızası huhmıııaktadır. 

.\~·nı gün öğleden sonra Avusturyıı Hariciyf' 
:Nazu·ı .M. Ji'igl ve ~azıdal' Komitesi Reisi, ltal;va 
Hari ·i.vl' -:\azıı·ı PrM . . :ünrtino birer nutuk 
vermişlerdir. 

17 :.Jismı Hlöfi ~alı giinü (Umumi lşler) Ko
ıniı:;~rnmı J'll ponınım milzakerf'ııine başlanmış 

l1ir<;ol Jı.ıtiplt>ı .hl'ııpa politikası, Doğn ve Bah 
P1Ünaı:;ebetlel'i. ıneYzunııda al!tk.a (:eki('i konuş

ınalar ,\-apınışlardır . 

~' mmıız Hıırici;ve . azll'l M. Pinean ile I:ı'ede-

ı·a ı .\Jınaıı,,·a Harici;ve ~azu·1 }1. Von B ren-
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tano da dı§ 
leketierinin 
mişlerdil' . 

politika meseleleri üzerinde mem
görüşlerini etraflt şekilde izah et-

18 Nisan 'da Avrupa meselelerinin müzake
ı·esine devam olunmuş Başkanlık Divanı, Tem
silcimiz Hayrettİn Erkmen 'in muhalefetine 
rağmen (Kıbrıs ıneselcsinin) hususi bir Celsede 
görüşülmesine ekseriyetle karar vermiştir. Bu 
meselenin gör~ülmesinin muhakkak olduğuna 
çok evvelden nazarı itibara alarak hazırlan
mış bulunan Heyetimiz hemen toplanarak ak
şam saat 21 de yapılacak Oelsede temsileNerimiz
den Basri Aktaş ile Zeyyat Mandalinci'nin tc
zimizi izah etmelerine kar.ar vermiştir. Aynı gün 
öğleden sonraki Celsede Yunan Hariciye Na
zırı uzun bir konuşma yap.a.rak clünya mesele
lerini gözden geçirmiş ve Kıbrıs meselesini ha
his konusu ederek mali'1m Yunan görüşünü tek
rarlamıştır . 

Gece saat 21 de Kıbrıs müzakeresine hasre
dilen Celsede önce bir Yunan delegesi söz al
mış Yunanistan 'ın Ada rızerindeki taleplerini 
tekrar etmiştir. 

Söz alan Temsilcimiz Basri Ahaş Kıbrıs 

meselesinin iktisadi, siyasi, coğrafi ve stratejik 
esaslarını ve adanın Türkiye ile olan bağlarını 
etraflıca belirtmiş ve Kıbns 'ın Türkiye 'nin mü
dafaasmdaki yerini teşrih ederek Yunanistan'ın 
bunu kötü bir politika mevzuu yaptığını Tiirk 
- Yunan dostluğunn haleldar ettiğini, Balkan 
Paktı ve NA'l'O yu işlemer. bir hale soktuğunu 
izah etmiştir. Basri Aktaş Kıbrıs 'ın, bugünkü 
Statükosunun değişınesi icabederse adanın Yu
nanlı1ara değil , Türklere verilmesinin lazııngel
diğini söylemiş Türk halkının Ada hadiselerini 
yakinen takibettiğini Türk milletinin mutaba
katı olmadan alınacak bir kararın kabili tatbik 
olamıy.acağını beyan etmiştİl'. 

Temsilcimizden sonra diğer biı· Yunan dele
gesi söz almış konuşmasının baz1 cümleleri 
Avrupa Birliği fikrine ve tabii nezaket kaide
lerine aykırı görülmesi, ve ınemleketimize mü
teveceih itharnları dolayısiyle Heyet Reisimiz 
Hayrettİn Erkmen müdahale ederek Riyasetin 
nazarı dikkatini celbetmiş, Meclis Reisi delegeye 
üç defa ihtar etmiştir . Bunun üzerine Yunan 
Oelegesi sözlerini kesmeye mecbur olmuştur. 

Daha sonra birçok hatipler konuşarak (Kıb
rıs Adası) aıılaşmazlığının en iyi şekilde 'halli 
için temennilerini ifade etmişlerdir. 

Delegemi:ı: Zeyyat Mandalinci temenni ve 
tenkidleri eevaplandırmış Türk görüşünün reali
tesi üzerinde durmuş Yunanistan'ın devamlı 

olarak Türkiye 'yi Kıbrıs meselesinin rlışında bı

ı·akmak istediğini bunun imkansız olduğunu 

Tiirk,ve 'nin Adanın ınukadderatı ile sıkı sıkıya 

alftkadaı· olduğ·unu Tüı·k Milletinin Adanın Yu
nanistan 'a illuıkma müsıı::ıdP etmiyeceğini he
yan etmiştir . 

Müzakere gece .rarısmı biraz geçerken nı

hayei"e ermiştir . Birçok heyetler lıeyPtimiz söz
cülerinin 'Pürk tezini. etra flı şekilele ifarle hu
~usundaki gösterdiği. olgmıluğu t.ehrik ctmiı:; 

lrı·dir. 

19 Nisan Pel'ı;;embl' günü celse ekonomik iı;; 

lerin mi:izakeresine hasrediimiş Annpa Ekono
misi hakkında. Alınan Başbakan Yardımcısı 

M. Blücher 'in nutku dinlenmiş ve diğer hatip
]pı· Avrupa iktisadi meseleleri ü:r.erinrle konuş

ınalar yapın1şlardır. 

20 Nisaıı Cuma günü kültür işleri ve içtimai 
meseleler mÜ7AJ.kere edilmiş ayrıca gece eelsc
sinde umumi siyasi meselelerin görüşülmesine 

rlevamla. 'remsilcimiz Zeyyat Mandalinci Bağ

dad Paktı ve Orta - Şark meseleleri üzerinde 
biı· konuşma yapmış tm paktın tedafüi milnasını 
belirtmiştir. 

21 Nisan Cumartesi günü bütçeler ve idari 
meseleler görüşi.ilerek kabul edilmiş ve !stişal'i 
:Merlüı 15 EJ-iın Hl56 Pazartesi güııü toplanmak 
üz<'r<' oturumuna son Yermiştir. 

Lstişaı·i Meclisin Unnuni Heyet müzakereleri 
devam ederken fizası hulunduğumu~ bütün 
komi"lyonlae mükerreren toplanarak gündemin
deki mesckleri tetkik etmiş karara bağlamış
Jarclır. 

Heyetimizin bütün azaları her Ud nevi toıı 

lantılara iştirak ederek görüşleriınizi komis
yonlarda da dikkatle ve vukufla ifade etmiş
lerdir. Heyetimiz azalamnn çalışmalardaki 
mu.vaffakiyetlerini bilhassa helirtmek isterim . 

Keyfiyeti hürmetlerirole arz -ederim. 
Ankara 

4 Mayıs 1956 

Kastamoıın Mehmnı Türk Grupu Heisi w 
Basri .rlktaş istişari Meclis Reisvekili 

Giresun Mebusu 
H ayı·ettin E1'lrnıen 

, 



flM -
I - Avrupa. Konseyi tstita.ri Meclisi stıkisinci 

devre fa.alyetine ait 
RAPOR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reis1iğine 

Avrupa Komıeyi lsti§ari Medisinin Vlll. Dev
H' <ıa.lışmalan haklundaki temsilci heyetin'Lizin 
raponın.u Yüksek Heisliğe saygı ile arz Ye tak
dim ederiz. 

!stişari Meclis bu devrede üç; umumi heyet i op
lantısı yapmıştır. Bunlardan birincisi 16/ 2J Nisan 
1956; ikincisi 15/ 26 Ekim 1956; üçüncüsü de 8/ 11 
Ocıık 1957 tarihlerinde yapılmıştır. 

Yüksek Meclisc;e 1stişari l.\feclisc seçilen bü
t tin arkadaşlarıımz Heyeb Hnıuıniyc toplantıla 
nna olduğu gibi, Konseyele seçilmiş oldı.ııkları ko
ınisyonların Awupa 'nın muhtelif şehirlerinde 

~-aptıklan toplantılarına da muntazaman iştirak 
ctmişlerdiı'. Bu toplantılara iştirakleııini sağla
mak hususunda Yüksek Hcisliğinizin gösterdiği 

yakın alakaya, heyetimiz teşekkürlerini arz c.-der. 
I - 16 - 21 N[san 1956 Umumi Heyet toplantısı 

Bu toplantıya Giresun Mf'busu Hayrettin Erk
men, Denizli Mebusu lVIehmet Karasan, Kasta
nıonu l\Iebnsn Basri Aktaş, Kon)·a Mebusıı Ham
di Ragıp Atademir, Malatya Mebusu Kamil Kı

nkoğlu, Muğla Mf'busu Zeyyat Mandalinci , Siird 
}fcbu~u Baki Erden, Trabzon 1\'Iebusn İsıııııil Şe
ner, Trabzon Mebusu Mtızafff'r Harnncğlu ve 
Urfa Mebu.<ıu Feridun Brgin'rlen ıni.lteşekki.l he
yf'tiıniz iştirak etınir:ıtir. 

Birinci çalışma gününde Meclis Reisi Reçimi 
yapılmış ve Avusturya'nın Avrupa. Konseyine ka
hulünc dair Nazırlar Komitesinin l'aporu ittifak
la kabul edilmiştir. Aynı gün Meclis Ba~kanve
killikleri se~imine geçilıni~, adayımız Giresun Me· 
busn Hayrf'ttin Erkmen ReiRvekilliğine ittifakla 
sr(ıil miştir. 

'l'emsil<'ileriıniz konusyonlara ı;u ._ekilde ayrıl

mıı:ıtır : 

Daimi ]{oııu:syon : 
Mehmet Karasan, .HayrHttin Erkme11 asit: Mu

zaffer Harunoğlu, yedek. 

Umumi l§ler Komisyonıı : 
Zeyyai Mandalinci, Kamil Kırıkoğlu , asil : Bas

ı·i Aktaş ve Feridurn Ergin, yedek. 

lktiscıdi lşler Komisyonu : 
Hayrf'ttin Erkmen ve Feridun Ergiıı, aml; ls

mail Şen r re Kamil Kmkoğlu, yedek. 

Hukuki ve İdari Meseıeter Komisyon1ı 
Basri Aktaş ve Mehınet Karasan, asıl; Hay

rettİn Erknıf'n, yedek. 

SosyallliesdelM' Konıisyonıı : 
Muzaffer Harnnoğl u ve Baki Erden, a-ııl: İli

mail Şener, ~r('(lek. 

Jliilteciler Komisyonu : 
İsmail Şener ve Harndi Rag1p Atadeıniı•, asıl: 

.:f;f',v:vat Mandalinci, yedek. 

Ni.zamname Komisyonu : 
Basri .Akta.~. 

J(ültiir ve llim .11eseleleri Komisyomı : 
Hameli Ra gıp Ata.d.emir, asıl; Mehmet Kaı'a-

san, yedek. 

Jlalwlli ld(tı·eler f{oınisyonıı : 
Baki 8 ı·dcn, asıl; Basri Aktaş, ?edek. 

'l'em.sil Edilmiyen MemleketlPr Komisymw 
Zeyyat Mandalinci : 

Z1:rcwt K omisyomı : 
!Fımail Şener, asıl: Baki Brden. yedek. 

Yunan Ji'elôketzedcleri Komisyomı : 
1snıail Şenf'r. asıl; Muzaffer Ha.rnnoğl u, ~-e

c]('k. 

Hayrettin Erkmen Başkam·ekili sıfatiyle, Baş

kanlık Divanı azası bulunmııktadır. 

Aynı gün öğleden sonra Avustul'ya Harici?e 
~ ii:ıarı l\f. J;,igl Ye Nazırlar Komitesi Reisi, İtal~·a 
Hariciye ~azırı Pı·of. l\1aıtino birer nutuk ver
mişlerdir. 

1.7 Nisan 1956 Salı Günü (uıntuni işler' Ko
misyonu raporunun müzakeresine başlanmış; bir
çok hatipler A vruıpa politikası, Doğu ve Batı mü
nas€'bet.leri me,·zmında alilka çekici konuşmalar 
ya pııı.l§lardı r. 

Fransız Harıiciye Nazırı M. Pinean ile Fede
t·al Almanya Harieiye Nazırı M. Von Bt·entano 
da dış politika meseleleri üzerinde ınenıle.ketle
dnin görüşlerini Ptrafll şekilde izah etmi~lerdir. 

18 ::'IJ'isanda Avrupa meselelerinin müzakere
sine devam olunınnş, Başkanlık Divam, 'Pemsil
cimıiz Hayrettin liJrlanen'in muhalefetine rağ

men (Kıbrıs meselesinin) hususi bir celscde gö
riişi.Hmesine ekReriyetle karar Yenniştir. Bu me-



selouin göı·ii§tllınesiuin muhakkak olduğuna <;ok 
evvelden nazan itibarn alarak hazırlanın ,ş bu
hınan Heyetimiz hemen toplanarak akşam sa.a t 
21 de yapılacak celsedc temsilcileriuıizdt:\n B.u;
ıi Akta.ş ıile Zeyyat Mandalinr-i'nin tezimi%i izah 
t'tmclerinc karar vermiştir. Aynı gün öğled0n 
ı:ıom·ald Celsedc Yunan Hari.ciye Nazırı uıun bil· 
konuşma yaparak dünya. meselelerini gözden 
qe<:irnıiş ,.e Kıbrıs meselesini bahis koııwm ede
rek nuı 1 fnn Yunan göriişi.inü te kraı·l am 113 ln. 

Hece saat 21 de Kıbrıs meselesinin ıniwr.keı·e
sinr hasredilen f'elsede Ötıcc biı· Yunan rlelege
:ıi söz almış Yunanıi.cıtan'm Ada i.l:ı:erindekı talep
lerilli tehraı· etıniştiı-. 

~öz alan Temsilcimiz Basri AklH~ Kıhtıs mc
ı-ıelesinin iktisadi, siyasi, çoğrafi ve ..,ı,·ı:ıtejik 

esaslarını ve adanııı Türkiye ilr olan bağlarıru 
1-'traflıca belirtmiş Y<' Kıbns'ın Türkiye'nin mü
dafaasındaki yerini teşrih 0derek Yunan1stan'
ın bunu kötü bir politika mevzuu yaptığını 

'l'üı•k - Yunan dostluğnnu ha.leldaı· ettiğini, Bal
kan Pn.ktı ve NATO'yu işlemez bir hale soktu
ğmıu izah etmiştir. Basri Aktaş KıbYıs ' ııı bu
günkli. Statükosunun değişmesi ica bedeı·:;,:, Ada
mn Ymuınhhıı·a '<ieğ·il, Tiirklere vel'ilmeshıin H\ 

zımgeldiğini söylemiş 'l'ürk halkının Ad;ı, hadi
'W·lerini yakinen takibettiğini Türk milletiııin 

mutabakatı olmadan almacak bil' kııraı-ın kabili 
tııtbik olamıyar.ağım beyan etmiştir. 

'J'euısiloimizden sonra diğeı· biı· Yunaıı elele
geRi ~öz alınış konuşmasınm hazı eüınJeleri .AT
ı·upa . .Biı·liği filuine w tahH nezaket. kaideleri
ne aykırı göeiUmesi ve nıcııılekctimizc nıil.ıevec

eih ithanıları dolayısiyle Heyet Reisiıniı~ Hay
l'ettin Nrknı eıı müdahale <'derek Rıiyasetiıı naza
ı·ı dikkatini <>rlhetmiş. :Meclis R isi delegeye i.iç 
defa ihtar etmiştir·. nunun üzerin<' Yunaıı dele
~f'si sözl('ıiııi kesın('yP nıedmr olmuştur. 

Daha sonm bjrçok hatipler konuşaı·ak rKıb

ı·ıs Adası ) anlaşmazlığıınu en iyi ~ekilde halli 
il~in temeıınileıini ifade etıııişlm~diı·. 

Delegeıııiz Zeyyat Mandalinci ternenni ve ten
kidleıi cevaplaıı<lmn ı ş 1'ilrk gi:hiişi.inüıı reu1ite
si iizerinde durıııU§ Yunanif'!tan'm devruııh ola
l'ak rrii.rkiyr'yi Kılms meselesinin dışında bırak
mak istediğini htmuıı imkansız olduğunu Tür
kiye'nin Adamn ınu.kadderatı ile sıkı sıluyu aJa
kada.r olduğunu Türk ..\filletiniu Adanın Yunan-

istan'a. ilJıAkımı ınlisuııd" ('iıııiynnrğiııi fwyaıı d
miştiı·. 

.Müzakeı-e gece yarısını biraz ke<;erken niha 
yet<' <'rıniştir. Rircıok heyetler Reyııtimiz :;özcii 
lerinin Tiirk temni etraflı şekilde ifnde hwmsuıı 

daki gösterdiği olgunluğu tebrik ı:fmişicıdiı·. 

J9 Nisan Perşembe günü colsı: ekonomik iş 

lerin müzakeresine hasrediimiş Avrııpa fıikono

ınisi. hakkında. Alınan Başbakan Yardımcısı M. 
Bli.icher'iıı nutku dinlenmiş \'e dıiğer hatipler 
~\vnıpa iktisadi ıneseleleı·i ii.z<>rindf' konuşma 

Jaı· yapmışlardır. 

20 Nisan. Cuma gü.nii kii.ltür işleri Ye lı;timai 

ıneseleleı· müzakcrı: edilmiş ayı·ıea gere <>elsesin
de nınuıni siyasi meselelenin göriişülmesine de
vamla 1'cıusilcimiz Zeyyat Mandalinci Bcığdad 
Paktı ve Oıta - Şark ıneseleled lizerinde hir ko
nuşma yapmış bu paktın tedafi.ii milnaınnı be
lirtıniştiJ·. 

2 1 .'Jisan Cumartesi günü biitçeleı· vn idaı·i 
ıneseleler görüşülerek kabul ed ilmıiş Ye tstişari 

.i\Ieclis 15 Ekim 1956 Pazaı1:esi ~ı·iinü toplanmnk 
iizel'e otunınıuna son veııniştir. 
II. - 15 ~ 26 Ekim 1956 Umumi Heyet toplantısı 

Bu toplantıya Giresun Mebusu Hayrettİn 

.l!Jrkmrn, Denizli Mebw·n Mehınıet Karasan, Gir<'
ımn ~'febu~u Hıamdi Bozbağ, Kastaıınonn Mc:bu·u 
Basri A!ktaş, Konya Meıbusu Ha.ındi Ragfp Ata
demir, Malatya Mebusıı Kam.lil Kırı!koğln, Siircl 
~febu..<nı Baki Erden, Traıbzon Mebusu MuzaffN· 
Haıı.m~ğlu, Trabzon Meıbusu tımıail Şener ve 
Frfa Mebusn li'emdun Ergin · iştiralk etmişlerdir. 
Heydinnizd~ valn değiıt~klıik clıalayısiyıle koınis~rou
lar d-a !ill 50kilde tüf]ki·l ecmlınilfİıir. 

Daim 'i 
l omis,\'011 

LTınnnıi .tııleı· 
Komisyoınt 

1ktisadi 1ı:ıler 
Komisyon n 

Hukuki ve .lcln
ri M:CS\llelcı· 
Komi<>~'otm 

H ayretti.ıı lıJrkmen, )[elun(4 
Karasan asil, Muzaıfft>r Ha
ntnoğln yedf)k. 

Ba.sri Aık!tAı..), Kamil Kırıık•)i't 

lu asil, Hlliyı•etthı E:rknnen, 
F<'ııi.dmı Eı•gıin yedıek. 

Hayı-etin JiJrkımeıı, F'eridun 
Eııg·in asil, l:smai'l Şener, Kil
nıtil Kırıkoğlu ;ve-d (')k. 

1 

Baı>ri , \!ktll§, J\llehmet Kara-
san asil, Hayrettin Erkmen 
~red(l]ı: . 
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İçbmai ~\Iesele
ler Komisyonu 

~i.i.ful> ve l\iülte
C'iJPl' Komisyonu 

Kültül' w liinı 
..VIeseleleı·i Krı

mi3;\·onu 

.:\izamna.nıc :\o
ıni<ıyomı 

'fPınsil edümi
~'en meınl ekellN' 
Komis?oıın 

Ziraat Konı i:-ı -
~ro nu 

,\la:hadli İdan· !f'r 

Komisyon n 

]'elaket.zed-elüı·p 

Yaı•dım Komis
yonu 

Bütçe Komi ;; 
yomı 

.\I uzaffer . Harunoğlu, Baki 
Erden asil, İsmaH ŞeıH'l' :'e· 
<l'ek. 

i smaiı! Şeııeı·, Haındi Ra15ıp 
.Uademir asil, Ham'di Boz
ha~· ~-edek. 

H amdi :Hagıp Atademir asil, 
:~\ff'lmıei Karasan ~,.edek. 

:.\luzaffeı· Uarunoğin asil. 
}felune1 Kaı·asa.ıı yl:'dek. 

Hamd.i Bozbağ a~il, H am d i 
H.agıp Stademir yedek. 

ismail ~l'neı· asil. Baki ·ı::r
clen ~ rı~cl~k . 

Baki Eı•rlen asil. Basri AklaH 
yP'dek. . • 

hnıail Şener asil. :uuzaffer 
Harunoğlu yedek. 

Hameli Bo7ihağ ıısil. Baki Er
den yedPk. 

15 }!)kim guıı u lı_:tıiınaında yeni azanın .seciın 
maibııtala.ı'ı incelenmiş; komisyon ı·apoı~törlüğü. n ii 
en genç aza olı.ıraO{ ii\fuzaffer Harunoğlu yapmış
tır. Komisyon seı;:~mlcı'i yapılmış Y(' B~kanlık 
Divanı ve Daimi 1\.mnisyon faaliyet ı•apor·n II il~-
retün Erkmen tarafından Umnnti H eye tt' :ırr. 
ı•dilmi~it . 

16 PJki111 ko m is~'onların faa,Ji;ı·.,tıi ü~ıı st'rhe~t 

h1 ı·aıkılmı~ ıı·. 

J 7 mkim ~;aı1?amba giinü Nazn·lar Komitei'li 
Reisi ,.e !·talya Haricıiye Nazırı M. Gaetııno Mal'-

1.ıino tarafından Nô.zırlar Komitesi rapoı·u. eımmıi 
He~·ete takdim edilmi§ 1 e Ha.rieiye Na.zm, ımtlnı
nnıı Jütanıında tsti ·ari :u clis i"ı.zaları taı·afından 
kendisine tevcih ed il n suaH re ceyaplar , ('tıınis

ioir. 

A,\'111 gün ııaat 21,45 te gece Celsesi yapıln.u~ 

ve Annpa Konseyinin nüfus w ıniHteoil€'r i indt~ 
hususi te:msiloisiniıı rap<>rn dinlenıni~ ve bu ra
por üzerinde müzakerelerde bulunulmuş W' rapor 
ko.misyona lıa vale Cflihniştıir. 

JR Ekim t956 Peı~embe giinü Cmumi lşlı r 
Komisyonu raporımnıı ınüzaikeresinc ba<ilaımus

tır. l.'ıınmni Heyete iki rapor takdim edilm~ı:ıtiı·. 

Birinciı;i : Soıı lıadi.'el.cr ınuıHtcehesinde Şark b/o
kıMıa lıw'.~l miiştuek politikaytı Llairdi. İkinciısi <le· 
Sadccl' ~üvey~ Kanalı ile ilgiE idi Pnmmi mü:.:a
kere'lel' ~o:u·asnıda birt.;ok hatipler söz alamı:ıür. Yu
nan delegoeleri her defa ·mda olduğu gibi, hıı d':'fa 
<la Kıbrıs meseh,,;ini öne atm.ı~laı'<iır. 

Bunun üzeri mı. lTınumıi İşln Komi ·you u aza ... !l 
olan Basri .Aktaij arkadaşumz söz alara'k : Kıl)l·ıı-. 
~\dafnnııı . \.na\' atanın •bir par<;ası olduğ·umı •iJıııl<' 

i lt> sözr başh11nuş, .\.damn hangi ~aı~Harla 1 ngil 
teı-e'ye teı'k edildiğini e-traflıca 'izah etmiş; 1Alz:uı 
:Muuhedesinin -buna ait hi.ikililnlerin:i tahlil ett !k
ten oonra eğeı· Adanm el değiştirmesi bahis me,·
zuu olursa bunnn nir:in Yunanisraıı'ın lelıine te
rBlli edeceğ.ini sornın tur. Temsilcimiz halen Ada 
da de,·ron eden teröı~izınin birçok safhalarını izah 
Ptmiş; bunun E. O. K. A. adlı bit· tcliekkül tarıı- · 
fından İıa.zırlandığ·ını ifade M•mi§ Y<' sör.leı·iııe 
ijÖyle devam etmiştir : 

Yunanistan hö:ylecc yani teı·öıliznw yaı'<Üm 

!'derek ve onu beshyeı'ek dünya unumıi efkiirıııı 

Ada iizel'in(! çekmek Y(' lıa'ksı:z taleplerinıi bu rol
da dt>nmı e1tinınek istiyor. lngiltere'ııi.u h'k ta
l'aflı H)Üzakereye ge~ıwsinin. de şayanı kaıbul Q]

ınadığıııı belirten temsilcimiz «Avrupa Birliiğhiİ1 
1 ahal{kuku için gayretlerimizin deYamını temin 
etme I iyiz.» de:ıniştiı-. .A.rkada~Nmzm konllljllHı' ı 

}f ecli<>in umumi tasdbiu~ mazhar olmuştuı·. 

l"mum i polıiıt..ilka mi.izaıkercleriııe Perşemhe w 
C:uma güuJeı·i gündüz Ye g~e devanı edilmi~tiı·. 
Ayııı gün 'l'iir.l<ıiye Hariciyt> V ekilin i. teıusil<·ıı 

Türkiye'nin ı. .. ondr<ı Büyük El~isi 8uad Hayı·i 
Ürgiiplü söz alı nı.· ,.e daha evvel Uroııu~mu~ htıhı
muı \ıman D~vlet Veik'ilıi Kasıimatis'e cevap \'eı·

·ın i~ w 'l'üı-ki.ye 'nin Y mıanistan'la olan doırtluğa 

wıxliğıi ehemnıiyeti 'heliı1-mi§ ve Hizumsuz y •J'l' 

zC'dclenmi~ bulunan dostluğun tekrar t eessu'>Ü 
i<:in hiir A nu pa dewdlerinin hi.itüıı kuvn~tleı·ini 
bi rle~tıimıesini is tl:' mi -tir. 

Ürg-üp1ii'ıdeıı p,·,rel konutıJUll:j bnJuııan Yunım 
Devlet Vekili Kasimatis İglJi ari Moolıisin Kı!Jl'l~ 
danaını ibeninısemediğini ileri sürerek bazı attf-
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larda bulununca Reisin ihtarına maruz kalml§ ve 
çok zor bir duruma düşmüştür. 

Biizı delegelercin veı-d,ilklel'i ve Kılırıs me.-;ıete

:-rini tetlcik etmmk iizere kurulması imcnen husı.ı:;;i 

lriı· komisyon anevzuuuda müzakere a~ılmasını 

talebeden önergıe effi'Jeriyetle ooddecli'hni~ir. 

Aynı gün ıbir Yunan delegesini cevaplandır

mak üzere söz alan delf'gf'miz Haytf'ttin P,ı·kınen 

~nnlan <;Ö?lemiştir : 
Kılmı; ıneselcsinıin İstişHri lVlechstP göı'Ütıi.il

mcsinıi, arzu ettiğimizi ifade edeyim. Bu düşün<:P
mizin sebebi, Meclisimizin Avı-upa Birliği gibi 
ulri bi'l' gayeye hizımet etmesi arzuınuzduı·. Bn 
ulvi gaye kaı-şısında, ·kü~üık hesaplanı yer buluH
ınadığına inanıroru7.. Yunanlı dogtlııı·hltllz ına,d <'

.'>ef ayııı anlayıijı göı:ıteıımiyorlm·. İki yıldan beri, 
:Meclıisiımi7lin lıeı· iç-tlımaında Kıbı,ıs ınes(•lesiııden 

n ;ra lııız Kıbrı,.; meselesinden bahsediyoda ı· ve 
bunu yaparken Avı•upaJlılarat•ası İl) birliği pı-en•:i

hini YC A nu pa Konseyinin eol VP elıenımiyeıtiııi 

inkftrelan c;ckinmi.vorlar, Hem iı; birliğine ve ..~.h

rupa Konseyine inanımıyodar, hem de Kıbrıs nıe
selesinin miltemadiyen bu lVlecli;; içinele müzakere 
konusu yapılmasını is111yorlar. Bu tezai ne suretle 
izah edi1lebilir? Hemen arz edey1inı, Yunu11Iı tom
si:lciler, Avrupa Bü~ iğini gerçdkleııtimnclc maık~·a
clıiyl'e kullanılması ge ı~ en küı'Siiyi:t, lıaks1z da" a
larına propaganda vasıtası olarak 1m1lanıyorlar. 
Bu propaganda, dünya efkarını hcdf'f tuttuğu 

kadar, keııdi İ(! e6karı umumiyelerine de lllattLf
t ur. Bir mcbusun, ~ahı:ıi se~inı propagandasına, 

), nu pa Birliğini tahaklmk ettirecek müesscsemizi 
vasıta kılma~>ı ıkadar ~a:yanı c.c;ıcf bir haroket tal'zı 
ta ·av\·ur olunabi1ir mi? Kl!brı:s meselesi 1954 yıl ı 
na kadar Yunanhlal'l llliçbir suı'ette meşgul etme
miştir. Bu aciamu staıtiisünü tayin eden Mmet
lerarası anlaşmanın altmda Yuııanlistan ınii11ws 

si!inin imzası 'Vardır. Bugi.hı!kü iddialan, iki km
sey azası memleket amsında biı· ihtilftf değil, Yn
ııanistan'ın bir iılhak ıta~ebinden ilıaı·ettir. Yıuwıı
iı.i.an'r hu talebc se,1k eden frmil, kendıi i~ mü~

külleridir. Yunan efikarı umumiyesinin dik.'ka~,i, 

bu müşki.illcrden alınıp milli dava haline gC'tiı-i!

mesine gayl'et ,sad olunan Kllbı·ıs meselesinP \UI' -

1-ilrmek istel1!lne1~edir. Bu derece hafif bir haı·ckc.:I
Je milletlerarası iş bil'li~i gayesini baita!lıyan Yu
nan miimcssillerinin gayretlerini eseflc kayc1e1-
mck ycdnde olur. Dün bir Yunan miiıııes.<ı.İli ı:ıö~rle 

söyliiyoı·du. «Tül'lder, Kıbrı-s'ın Yunanistan'a il
hıtkından neden endişeleni~rorlar. Samim1 do91.lu -

ğumuza inan:ınıyorlal' · mı?» A<:ık~a ifade edelim 
lo, biôın için biiyük cleğel' ta§ı.ran bu dos1.lı.ıikt:m 
bugün maalesef eser kalmamıştır. Eğer Yunanlı
lar, 'l'i.irk - Yunan dosÜuğuna bedel olaralk Kth
rıs'ı istiyorlarsa, İJii bils'in!lel' ki, memieketinı bıı 

bedeli asla ödemiyeceıkıtıir. 
:!0 !<}ki.ııı 1 956 Cumart-CHi gün ii, ::ıabahııı crkeıı 

ımatleı·ine kadar devam eden anüzakerat ncticeı>iıı 

<le nıporlaı· Fmıınıi !~leı: Komisyonuna Juwalc 
edilmi:jtiı·. 

1957 Jıi.it<;esi Umumi Heyeıtte kahul rdilm~şliı·. 
:!2 Bkim Hl513 Pazaıtesi srubal1ı toplfı.nan Umu

mi H eye!; giindemdaki. bazı nuıddt~lerin Ü<ıihll'ii 
Umumi T-1 i1.vet toplantısında miiza:kere €d ilmesini 
'kararla.ştmmştır. Daha sonra Huku~\ii ve tdaı·i 
Meseleler Komisyonunun medburi otomobil sigo]·
tası. haıkkınclaki tt>klif.i rmüzaJkl'l"E' ve ittifak·lH ka 
hul ·P<.lilmiştiı·. 

Aynı gün, Avrupa ınüşteNik pazan teşkilıi !ıa
smmncla Ekıonomik İşlcr Ye Umumi lşler Konıü.;
~ronu raporunun ve Avrupa İktisadli İ§ Birliği 
teşkilatımn (0. E. E. C. ) nıpornının mi.izaikeresi 
yapılınıştu·. O. E. E. C. nin ı·aporu .Avustuı·y:ı. 
Hariciye Nazıl'ı M. l•':igl tarafl'ndan ta!kdim edil
ıniıı, ıniiza1mrıı t g'<'C'<' yımsı rı:ı:l an sonı·aya ı1rarlar d e
Y am ebmi~ir. 

23 JiJkin:ı 1956 sabaJlıı aynı ınevzuhn·ın müza
ıktıı-esi ilr geçmiş ve rapodar ikaJbul edıi1ıuiştir. Öğ
leden sonra Avrupa :Münakalat vekiillcriniıı 'Nüııci 

toplantısmın ı·aporn müzakere ve tadH <'dilerek 
kabul l'dilmüıtil'. Daha soma Atom enerjisi saha
sında ,\., ı·upa organizasyonu ınevzuunun mi.iza
kel'csinc de,-am <'(lilllliİI) \ 'P rapor ufak biı· tadil ıle 
kabul edi.lnü~tiı·. Avrupa müşterek pazan hal\ikııı
<laki l"apor mütea:ddiıt tadilleıjle lkabul ediilmiştiı·. 

:24: I!Jikirn 1956 sa:Gahı posta ve t·elc.~oı:nünikııs
~·on servh;lcrin:de Avrupa !~ Birliği lıaikılnnd::ıki 
rapor ve A ITUpa Köıni.ir - Çellik Birliğiniıı rapol'u 
müzakere ve kabul edilıniştiı·. Daha sonra Avrupa 
Iş l(cınuını (0harte sociale) ı ve bir Avrupa ikti
sudi ,-c İ(}Üınai işler aneclisi i>h:dası hail\lkındaki ı•a

por miizaıkeı'r edilmiştir. Ve toplantı gece ~rarısın
ilan sonraya kadaı· devamı ctmiiştir. 

25 Ekim 1956 swbaıhı toplaınan UınUJmi Heyet 
i nsan ha]{] tn'l \llıevz u u nda iıkinci Y ıwaı·lalc Jlf asa 
konferansı teııt~bi hususundaki ta!kriri Kültür İş
leri Komiı;yonuna havale etmiştir. Daha sonı·a 
Orta ve Doğu Anupa~da cereyan etmekte ol:ııı 

lıadiseleııin ımi.izakeı'esi yapılmı~ ve Meclis bu ha
difrelerin kurbanlarını anmak için bir datkıil{'alık 
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saygı duı-uı~u yapmıştır. İstişari . Meclisi.n Milli 
ParUımentolarla olan ımünaseıbatı müzakere edil
miş ve rapor ık:abul edıHmiştir. !stişar'i Meclıisin, 
Gal'bi - Avrupa Birliği Mecli,si ile münasebetJL.ıri 

müzakere edilmiş ve rapor Kültür İşleri Konus
yonuna havale ed.Hımişt'ir. Temsil edilmiyen ırn~ın
leiketler hukkındakıi rapor ımüstaceliyetle görüşü'l
müş ve karar sureti kalbul edHnıiştir. lnsan Hak
ları Avrupa Konvansiyonunun (:Madde 15 parag
raf 3 ün) tefsiri hususu müzakere edilmiş ve tav
siye sureti :kabul edi11miştir. Şarki - Avrupa'daıki 
siyasi mahkumların seı~est bırakılması için gere
ken teşebbi.islerin yapıLması hususundaki karar 
sureti 26 Ekim 1956 Cuma sabahı müzakere ve 
tadil edilerek kabul edilım'iştir. Beynelmilel Çalı§ 
ma Te§kiU.itının altıncı raporuna verilecek ce·.rap 
sureti tadil edilerek !kabul edHmıiştir. Avrupa sos 
yal Chart:E-'ıi tadil edilerek kabul edilmiştir. Av1'U· 
pa Siv'il Havacılık Komisyonunun raporuna vet•i
lecck cevap kaıbul edilmiştir. Beynelmilel Avt•u
pa Hicret Komisyonu faaLiyeti hakkındaki dör
düncü rapora verilecek cevap hususundaki karar 
sureti kabul edilmiştir. BeynelımHel vaziyatteki 
son gel'işmeler dolayısiyle Avrupa Konseyinin 
umumi politikası müzaıkere eıd~Lirken Yunan dele
gesinin K11brıs ineselesi hakkındaki raporu tadil 
taıkriri Meclis Reisi tarafından reddedilımiştir ve 
karar sureti Umumi Heyet tarafından kaJbul edil
miştir. 

Bu suretle ilkinci kısım toplantısını bitiren 
Meclis 3 11cü kısııın ıtoplantılarının 8 - 11 Ocak 
1957 tarihleri arasında yap}lmasını kararlaştıra
rak içtimaa nihayet vermliştir. 

ın . . 8 - 11 Ocak 1957 Umumi Heyet toplantısı 

8 Ocak 1957 Salı sabahı saat 10 da Avruoa 
Konseyi !st·işari Mecl'isi 8 nci Devre 3 ncü tkıs;m 
toplantıl<arına başlamış ve delegemiz Hayretün 
Erkme'n BaŞkanlık Divanı ve daimi 'komisyon ra
porunu Umumi Heyete taıkdim etmiştir. Bilfiıhara 
KüLtür ve !Lmi Meseleler Komisyonu tarafınıdan 
hazırlanan «Avrupa ınİllletleri arasınıda müşterek 
bir Avrupa filkrini geliştirmek için, üniversitel~re 
yapılacalk yardımda Avrupa Konseyinin roHi» 
mevzulu rapor müzakere edilmiş ve rapora ekli 
tıtV'Siye ve direklt-ifler kabul edilımi§tir. 

Öğled,en sonraki toplantııda mülteciler ve nü
fus işlerinde .Avrupa Konseyi ·hl.lsllSi ~t~msilcisi-

nin faaliyet raporuna veriılecek cevap müzak.~re 

edilerek 114 numaralı ıkarar ·İ'le 112 '"C 113 numa
ralı tavsiyeler 'krubul edilmiştJir, 

Nü.fus ve Mülteciler Komisyonunun Macar 
mülteci'lerine yaı'Clım hususundaiki raporu müs
taceliyetb müzakere edilerek 114 numaralı tav'ii· 
ye kalbul edilmiştir. 

Temsil edilmiyen memleketler komisyonunun 
Macaristan'dan yapılan kütle haıl'indeki tehcir 
hakkındaki raporu müstaceliyetle müzakere edi.lc
rek 115 numaralı tavsiye l<!aıbul edilmiştir. 

Aynı komisyonun Rusça yapılan radyo neı;:ı-i

yaıtı hakkındaki raporu da mıü~1aceHyetle müza
kere edilerek 116 sayıılı tavsiye kabul edilmiştir. 

Umumi !şler Komisyonunun Avrupa Konse
yinin umumi politikası mevzuunda. hazırladığı ra
portm müzakeresine başlanmış vaıkit geciktiğin

den celse taıt~l edilmiştir. 

9 Ocak 1957 Çarşamba ısabahı Umumi İ~lt>r 
Komisyonunun raporunun müzakeresine denını 

edilmiş, Avrupa Padamenıtolarının ahenkleştir il 

mesi ha:kkmda ll 7 sayılı tavsiye ile 103 sayılı ıli

r~ktif kal:ıul edilmiştir. 

İçtiırnai Mes~leler Kom'isyonunun hazırladığı 
<<Harb malullerine Avrupa deıniryolılarında ınü

te.kabiliyet esasına göre yapılacak yardımlar» 

mevzulu raporu müzakere Ye 118 sayılı ta,·si:re 
kabul edilmiştir. 

Felrukctzedıelere Yaroım Komisyonunun ra; ıo
ru müzakere ve 119 sayılı tavsiye kabul edilmiı:ı
tir. 

Bilalıara Unıurni l§ler Komisyonunun Avi'u
pa Konseyinin Umumi Politikasına dair rapottı 

müzakere edilmiş ve bu arada bir Yunan delegesi 
yine Krbrıs üzerine 'konuşmuş ve konuşması sıra
sında Reisin ihtarlarına .maruz kahpıştır. Bmllln 
üzerine delegemiz Basri Aktaş söz almıştır. 

Orta - Şarık'a Sovyet nüfuzunun hemen İkiııci 
Cihan Harbinden sonra sızmaya ve girmeye ça
lıştığını söyliyerek söze başlaımış, Stalin'in ölü
münd1ln sonra ıbu hareketin daha da arttığını be
lirtmiştir. Orta - Şaıık'ta:ki hareketlerle birinci 
derecede ala,kalı bulunan Tür'kıiye, Atiantik Paık
tına iştirakten sonra askeri kudretini artırmı~tır. 
Türkiye'nin Bağdaıd Palrtı ile de Orta - Şark'a 
Sovyet nüfuzunun girmesine .mfmi olmaya çalıştı
ğını, bu pancl:a demirp'erde ötesinde olduğu ;{ibi 
hür dünyadan da tenkidıler gelırnesinin şayanı te- · 
essüf olduğunu kaydetmiş ve bütün bunlal'a ra~-
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men Pal~ın ayakta durduğunu ve sağlam oldn
ğunu ,söylemiştlir. 

Kıbrıs ınes<'lesine de t(>mas lld<'ll Aktaı), Tiiı·

kiye 'n in, ihtilfıfl arın halledilmesine büH'ın imkfı ıı
larİyle çallştığıııı, bnna annkabil Yunanistan'ın ' 
Kıbrıs lt·a terör yarartan ve 'kan akltan EOKA · .vı 
desteklediğini ve b<'slediğini etraflı bir ıjckıilıl c lw-
l i rtmi~·tir. 

Temsilcimiz Oıia - Şark 'ta sullıün Bağdad 

Paıktı ile tkornnmasınm mümkün olduğ·ıTını YP hn 
paktı kuvretleırdirmok lazımgelcliğini , Nismho'~ <' r 
planının memnuı'l'İ~'<'t YCl'İf'İ olflnğuuu, al akıı ı ı 

cle,<letlerin i.~ birliği ile daha i.' ' İ hir lıalP gE'til'i
leecği:r:ıli izah C'brniı;ı YC sözl cı·inr <<.A.' nı pa BirLgi 
nin kurulması i<: in bii ti.i.n ku ndinıizl c ~-omlıııı 

yarak ı_:alıf)manıızın zarmi olduğunu» ilitve Ptmiı-ı

tir. 
Öğleelen sonı·aJü toplantıda müza'k<'ı·M d<'' ' aııı 

etımi~, geı_: vakit l1l~kscm burg Ilaı-i e iye N azıl'ı 
::\L ,Joseph Be<'h Vekill<'ı' Komitesi Reisi ola•'ak 
İstişal'i M eclis fızaları tarafından sorulan sualkr<' 
eevap wrmi~tir. Bundan sonra müzakeraıt gen~ 

devam etıni!jtir. 

1 O O e ak 1957 Perı-ıeınhc sa b alı ı toplanan l rınu

mi IT e,vrt, Unmıni !şler Komisyon n rapornnıııı 
müzakeresine deYam etıni!jtir. Öğleden .c.;onnı.ki 
oturnımd :ı. ciel0geıniz Ha,vrPt.tin E:rlknıen söz ·ıla

rak : 
t:-ıb!Jal'i .Mccl isiıı Orta - Doğu hakkında g-;is

trı·diği alfıka~· ı memnnni~·ctle karıjıladığıııı lıelirt 

tiktcn sonra şunları il~· ''<' <'t•miştü- : 
«Bu nımtaka dünya snlhü hakmıınclaıı <'H ·na 

zik Y0 tehlikeli sahadır. Ortv- Şarkla alakalı Oal'p 
111·'11llpkctlf'ri, ı müşt<'l'<'k bir haı·ı•ht hattı tcsiJit 
,.<'tatbik C'tnıt>lidirkl'. Bu politi,ka bölge ınillc•ile 

ı·iniıı n~·ıjnı haklarına ıı~·gnn w iikt iseteli yasf'ı ını

Jip olımalıclır. Bis0nlıowc'r planının J\ııwriha Bır-

1<·:-ıik De\'lci kriııin 1ııgilt<'l'<' YC' .Fransa .' · pı·iıw 
·lmim olmak ga,ncti olaı·ak nısıflanrlmlması Jıaıa: 
lıclır. Büti.in hi.ir v0 d0mokrati<k ıncınlckct]('ı·in lııı 

plfını iyi ni.vetlc kar~tlanıaları w tamamlamaya 
~alı~ıııaları lflzı~nclır. 

Bunu ınlilaaıkıp Kılıı·ıs nıcYznuna temas ı•cl Pn 

ffa.vrdtin l~ı·krtl<'D sÖz]Pl'İllC' 1-jiiy]p dentın Pt ı.tİS 

Iiı·. 

« Ymuııı dı•l<•g·psinin lı<'r zanıaıı olcluğ·u gilıi l •ıı 
<lc•fa . c1a Dünyanın lıir nnnıanılı nı<'S<'IPsi olııc·;ık 

ııııitalfıa Piliği 1\'ılms ihiiliHıııa sı• ı•i \'C' saıiııı lıir 

lı al sun•! i hulnnınası sanıimi aı·znııııızcluı·. ]•'akat .. 
Yuııaıılıhıı .\.clanııı kPn<likriıw Wl'ilııı<·siııd\•ıı 

haşlm hal suretıine yanaşını?oı•lar. Dostluklar nn
eak •lmı·şılıklı aııla,vı:;ı Ye tedaıkflrlıldarla yaf)ar. 
ı f0lc' Ynıımı drlegcsiniıı Kıbrıs'ı bahane edc'rek, 
İstanbul lıfıclisesini Macarishm felaketiyle. ·an ya
na ko."ınası maksa.tlı harcJketill'iu \'C anlayışsızlı

ğının ac:ık dcliJidir. Birkac_: saat deYaın eden 'r 
hi<: kimsenin burnunun kanamadığı ·bir hadİS\.'Yİ 
yirmi beş biıı Macar'ın 'kahramanca can verdiği 
bir fpli\.kci Ic kı~·aslaınaık ancaık komünist propCt 
g-cımlasına yarar. 1Iaziclen ıkötii misaıller alr;ıak 

ıi\zımgrlirs0, Yunan ıniiste\'li or•clnlannııı ot.ız 

h<'ı) spnc (,nre Tüı~k halkına kar:;ıı kendi ocağımız
fla üılcdikleri ga~·ı·iin!:'ani fiiller.i tefenua-tiyle lıu
zm·nmıza s<'ı·cbilıiriz. Jlpr lıaldt> Yunan nıüste\ li 
orduları o zaman Ankara .~-akınlarına kadar ~t>lf

<lt>termlinalion pl'ensi•bini taot'bi'k iı.:in g<'Jonıc'ınişlcı·

clir n eğrr haksız tecavüzlerde muvaffak olsa:ı- ·dı

lar bugıiin sel.fldctermination sözünü Yunan mü
ınessili ağzına alacak değildi. 

Türk delegrsi sözleı•in0 devamla Lm•d Hacl
<·liff'in raporunun Kıbrıs meselesinin haHind0 
nı i'ı.ku ı bir ın üzaıke~'e zemini teşki·l '0ttıiğini be lıı't
nı İi-j ve A \'l'upa Konseyinin Orta - Şarkıta mÜ:-jl(·
ı'<'k bir poJoiüka t0sbitine hi~met etmek imkaıtını 
kaı.:ırıııcunmnm tı>mrnni ecler~k mıtkuna son Y0l'
ııı ü:ıt il'. 

Daha soma söz alan delogmniz Muzaffer H iı
nıııoğl n : 

Orta. - ~vdt'taıki hng·üııkü cluruımı 'lıuHlsa Pt
ınii-j n' lıi.i.ı· nıil10tlC'rin tamami.vle tedatüi maksai
larla ve Birleijınİı) Millotler Anayasası <;Cl'\0\'C'-ıi 

ic:iıl(k kmdukları Pa!kHan izalı l'tmiE~tir. Sözl~>ı·i

ııe dc•,·am c>d<'n teınsilc•imiz «lJakikatte · NA'l O 
ıınn sağ rc• ııalııııı t0~ki ı eJt•ıı B;ığ·ılad Pakl ı a,•ı k 
\'<'.''a kaıHılı hir ~ekilde snlh dü~manlarıııııı qıılite
ıııııcli 1aannzlarına ınfıı·uz kalmı~tır. Bu Paklııı 

rıl<'.\ "lıtaı•lal'J Pakt ınuvaff·ak olmaıııı~ olsa ·i<li lıii

f'tını la mı ı h u ıkadar il eri götürmez] erdi. Bağılafl 
Paktı soıı hadiscl<'ı· nı u vacehesindf' 'krııtli~İnilen 

heldenen Yazifcyi ~' apını~ w elımnıniyetfni ispai 
l'lıniştir.» demiş w daha soııra da NATO ve Bnğ
ılacl Palctı giıbi, mi.i.dafaa YC sulh rsasları clair0siıı
<1r kurulnın~ olan Balkan Palktının Ynnan TTükü
ııwt in in harC'kil.tı d ol a.vmiylr ittı J kaldığını an i ata
rak «Paıktın yalnız iki azasını alakadar etmrsiıı<' 
rağtnC'ıı, hu hükümet Kıhns ın<'sel0si ıkendiı:;ini ta
ıııami~- ı<' ta·t.ınin ederek ~<>lülıde halledilnıezse 

PruM ı l'eslı<'dec0ğini hi.lc i faık ct·1 i.» cl0ı11ti5t i 1'. 

::\fıızaf'f'rı· fTanıııoğlıı; Kılıl'ıs nınzmııııııı l:ıı

g'LtJllkl'ı flunımuııu izah ccl<'rek ıııeı:;eleııin lngitız-
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lerin Adadal~i tedlıiş lıarekatıııın dmdunılnıasıııa 
rmatuf şikayeti Ye Yunan Hükümetinin Adava 
Selfdetermination prensibinin tatbikı talebi ilr 
i·lgili olara1k iki cepheden Birkşnıiı) ~1illetl0r tı,p

lantHnnda görii~üleceğiııi sö:d0nıif) w NATO Kcm
~e~·inin son toplantısından balısi\0 d0ıni~tir ki : 

«Aza d0vldler krndi aralarında anlaf)amac1ık
ları taıkdirde, meseleyi ınil!letl0rarası başka t 'C'l}ek
ldHlcrC' iııt•i 'kal eNimneden cvTe] hchcnwhal ::-JA'l'O 
\C'rr_:evesi di\Jıilinde halle <:alışılması geı·0ktiği lnı
~nımnda .nıü1tefiıkan karar almı!)lm·dır. Buna ı ·ağ·

mC'ıı Yunan Hüldimrti hu kararın icalııııı ~- t•ı · iıı<' 

gM:irınemiştir. 
T<~rnsilcinıir. · «Ada:·a muht.ari~'C't wrilmes·:ııi 

l10dcf tntan Hadcliff projesi ,.c tngilir. teklif.l('ri 
Tüı1k Hükiiıncii tarafından Adadaki Ti.irk l•idcr
lPri il<' t<>1kik <>clilmcktc>dir. Bnnlal'llı ıııü.r.ak<•r,•1r
rr mMml bir zemin ·tc>Şkil rdPccği lı<>:van ~·dilnıiı) 

tiı>. Kıhrı:,; ımr<:<•lc•siııin rn ıni.ilıiın tarafı .\daıı ı n 

nihai ınu'kacldera.tırıın ll<' flelı:ıilrle ti\yin eo ilC'<' l'ği 
keyfivet id ir. Bu hu.susta Yunan IT ükümet inin w 
tc~lü;c:ilerin fikiı•leri bir.ce nıalumdur. Onlar 
·Selfdeterrnination fikri aı•kasıncla Adayı Yunan
istan'a ilhall\: rtınrk ·istemelctcdiı-ler» demiştir. 

Muzaffer 1Iarunoğlu. konni)masına d.t>vaıııla 
Orta _ Şal'k'ta bugiinılüi durumu da ~ö~·lc ir-ah d -

mi~tir : 
d{onıüni~tler, hıı bölgeye sır.nıak i<:in ])('r ".'ır-

sat•tan istifacle,ve <:alışı~'orlar. NATO fir.aları ir·:n 
te-dal'üi hir ittifak mncut ise elP bnıHlaıı Orta -
Şaı·k'ta :valııız Tiil'lü~-e istifad0 c>debilııwkh'<lil'. 
Bağ'Clad Paık1ı da I rak w İran 'ın eınııi~·<'t in i ko

runıak1adır. Diğc>r arap •mc>mlekc>tlcri ise koınii
ııi:-ı1 tehdidi karşısııHla mii.dafaasır. lnıluııman,ı ;ı 
c1ırlal'. Binaenalcylı 0l'ta - Şark'ın komünist nü
fnzunrlan kurtarılınası i c; in hi ı· an <>vwl nı ii~Jt cı· <•
ı,cn lıarc·kf'ie ge<:mcnıir. li\:r.ımclır. Yarın (:ok g·rc: 

kalmmış olah~1ir.» 

Daha hirı:ok hatip .-;():~, al<hk1 mı sonra ınüza

•lcercler kapanmıf) günc1enıin eliğer nHtdd<'lerim 

grı:ilrniştiı·. 
N ii rus n' :\IliJt eeiler Komis~·oıınnun mülte<·i-

1 Pri- ,.<' nüfus fazlası zirai i13c;ileri :nrl Cfltirıne lı .ık
•Jmı:da:l<!i raporu nıiir.alc<>re edilım iş ve 12 t sa?ılı 
taYsivC' Uınuıni Hc~ret<:r kahnl edilnıi~tiı·. 

ciiinclcıııin c1iğer madde'si olan ~iı•aat Koıııis
Yonunnıt sııııi giiln'PHİn kullaınlı~ınııı m·t ıı;t ]w k

im1claki raporun müzakcr0si :vapıl ım~ w 1 a.Ysıyc• 
surM:i Fnınmi He.v(lt~e kahul <>dilmi.~t·ir. Daha 
sonra An n pa 'ııın birlci'imesi mc>Yr.mında 77 sa;.- .ı 1 

tan;iye lıakkmda A\Tupa İktisadi 1ş Birliği. l'<·ş
kilatımn mi.i.talf1alanna ceYabolaraık İktisat Kcı
ıniı-;,,-onu tarafından hazırlanan rapor müzakere 
C' d il mi~ ,-e J 1;) sa:·ılı Karar Umumi Hr,,·<'ü:c ka· 
Imi e(lilınil)tir. 

Saat 2J tk ~-apılan gece toplantı.<:ııııtla )Jir.a:n· 
ıuıme Koıııi~~-oınııum Anupa Konseyinde nıaa~lı 
lıir ın<>nıııri~·0tin Pal'lamento fır.alığı il<> kallillt.(• 
lif ol nıac1;ğı hususundaki raporu mür.akc.re w 1 16 
sa~·ılı Karar Fımınıi H<>~·etc:e kahnl <'dilmiştiı·. 

A,nıı koınis~·onnn Konsr~- Daimi Koınis~-oıııı

ının salfıhi~ro1i halkkındaki tefsir raporu miiza!;:p
re w 61-1- w 613 sa~ılı enalctaki tefsirlcr kalml 
('(lilmiştir. 

(lünd<>min diğer lıir maddesi olan Fmumi tfj
leı· Koınis~·onnn un .J 1'ntprı 1itoın Birliği te13ki 1 rıt.ı 
hakkındaki rapoı·ı.ı müzakere edilnıi~tir. 

Jfii.~tc,·ck Pauır •lnınılnıası hıill&onda 1-ınnnıi 

tl)l<·r w l~kononıik lf)lrr komis:·onlarının rapor
ları nznıı nıii:t.akeı·C'lr Ycsilr olımıfjt ur. 

Bilalıara 10.J. sayılı DirrMif 1adi1 e<liler('k 
rınnıni IIeyl'l<:<' kahul edilmi~')\'(' toplantı~-a f!P I'(' 

~-an s mda ıı sonra nilu1~·<'t Y<•ril mhıtir. 

11 Ocak 19;)7 sahahı toplanan Fımınıi 1Te)o·ı' t. 

Kii.H ii ı· Y<' tl im l\[<'selelel'i Komisyonunun ıııiili ~'ri 
-:\[acar talcbrl<• riııe :'ardım hnsmnındaıki rapoı· ~ııııı 

ınii;,1n<'t•liy(•th' nıiir.akerr w 123 sayılı Karaı·ı ha

lnıl ct>mif;1 ir. 

TTnlnıki w İdari )fC'seldcr Koınis,·onuınm lnı

dııt hariri edilme> 1ınsmıınt1a (:ok taraflı An11ııa 
'Konnınsi.'·onu raporu mür.akt>ı'e n• 1:2.J. sa,,·ılı ;· aY; 

si~-<' kalml rclilmifltİr . 

.A~· ııı konıis~·onıın otelcü<>riıı m<>suli~·c-1ıpri 
lıuklmıiiaki ral)Ol'U mür.akcr<> w 1~5 i:m~·ılı ta,·,n~-C' 

kalıni Pdilmic::tir. 
~iifm; w :\[iiltrr'iler Koınis,,·onuının. RirlP~.ııifj 

)filldlc>ı· :\fi.iHccilcr Koıniserinin hPI)iııri rap0ı·n

ııa ccYahı ınü:;ı;akrrr w 117 sa~·ılı Karar kalnıl 

edil,mişt.ir. 

Kül 1 ii r w tl im t~h'l'i Komi~~-oıımı nıı 1"XE~r·o 
raporuna Ct"Yahı ıni.izaker<' rdilıııiş w 118 ~ayılı 
Karar, 12G. 127, 128 w 120 sa~·ılı ta,·si~·clrr Fı.·n-

• 
mi TTt'~·pt r:r ka'lml c>dilmif.ii:'ir. 

Bilfılumt. lıir g·ecr c-vnl mür.akPre C'dilnıil) ıııı-

1 una n Inı suslar lıaıl;:ıkında re~· <' ınüı·araat. c•dilıııi.l) 

w A \Tu pa "\toın Bncrjisi Organir.asyoıın w :\Lı;:

h'l'l'k ...-hı• pa Par.an hu.susuncltbki l 1 n YC' 1:20 :-a
~· ılı kararlar \'(' 130 sarılı tavsiy<' knhul edilmiş

til'. 
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l.Jmunıi İşler Komisyonunun ı numaralı ~\. v

rupa Rad.}"o İ•stasyonu hakıkındaı'kii raporu müza
kere edilcr.ek ı3ı sayılı tavsiye kalbul edilmiştir. 

Avrupa Konseyinde tems'u edilmiyen Avrupa 
J)evletleri Komisyonunun Macar İ'htilal Kons0yi 
ha:kkındaki raporu mÜ!staceliyet:Jle müzakere eelıle
ı-ek 121 sayılı Karar Umumi Heyetçe 1kabul edil
ınişt:ir. 

Umuımi İşler Komisyonunun nihai raporu ndi
zakere edilerek bazı - tadiıllerle 132 ve ı33 sayılı 
tavsiyeler kabul ediLmiştir. 

Avrupa Konseyi İ•stJişari Medisi gündeımin<ie
ki bütün meseleleri müza:kere etm~ş olduğu cihı?t
le, IX ncu Devre ı nci Umumi Heyet toplantısı
m 29 Nisan - 4 Mayıs ı957 tarihleri arasında ak
<lctıneye karar ,-ererek içtimaa ·nihayet vevmişı ~r. 

A Yrupr Konseyinin bu devrede aJkdettıiği üç 
t· muıni H eyet toplantısı ile komisyon toplant ıla-

rında varılan net•icelcr hakkındaıki bu raporumu
zu Yüksek Reisliğe arz ederken, temsilci aıık:adtış
larımızın, Umumi Heyet toplantıları, gilbi, ~o:r~tis
yon toplantıılarına da rınuntazaman devaım et ~ik

lerini, ve komisyon mesaileri hakıkında Grup Baş
kanlığına mporlarını verd~lüerini, Konıse.}"in her 
türlü çalıı;ımalarına faal bir şeklilde iştiraik ettik
lerini, Türikiye'nin menfaatlerini alalmdaı: eden 
hususlarda hassasiyetle du:rduJklarını, alınan 1 ir
çok kararlaıda müessir olduildarını, hulasa, meın
leketim'izi v;e Meclisiımizi temsil vazifesini la.vi
kiy}e yerine getirdiklerine 1ka;aııi olduğumuzu, 

Yüksek Rei!sliğe arz ederken derin saygılarıımızın 
kabulünü ı·ica ederiz. 

Türk Grupu Reisi 
Giresun M~bnsu 

H ayrettin Erkmen 

• 

l) T. B. M. M. Türk - İtalyan Parıamentolararası Dostluk Gıııpu 
RAPORU 

Muhterem arkadaşlar; 
18 Mayıs J 955 tarihinde teşekkül etmiş olan 

Orupumu:r. Nizamnaımenin 8 nci maddesi hü'~ınii 

gereğince, Umumi Heyet halinde toplanmış bu~n
nuyoruz. Mevcut ~a adedi 36 mebmj a~kadaştnn 
ibarettir. Mıalılın olduğu üzere bu gibi t.cşı;jkJkülle
rin çalışabi·1ınc i.mkfunları aza arkadaşların şahsi 
ya11drmları ve hele tawhhüdetlti'lderıi yıHı'k ta!lh
hütrlerini lutfetırneleı:ıiyle mümkündür. Buna ı-ağ
men, üzülerek bel•irtiy:oruz ki, . anealk 7 arkadaş 
yardımını esirgememiş; diğer aı1ka;daşlar ise he
nüz yardımlariyle bize daha fazla gayret sarf et
mek illl'kanınt bahşetmemişlerdir. Bu sebepten, 
Grupurouzun mali durumu takviyeye muhtaç lıir 
hal d edir. 

Teşekkülümüz ınutıat diplomaJtik kanaHal'la 
İtalya Millert MecLisine duyurulmuş; hıareretli •bir 
hüsnüıkabı;·le mazha:r olmuş; ReisvekiUerinden ve 
l\Iuhtelıit Partiler Grupundan Avukat Cino 
:.VIacrelli'nin Riyasetinıde 32 mebus ve 6 ayan ar.a
sından mü rakkabolmak üzere mukabil Türk - İtal
yan Dostluk Grupu kurulmuştur. Bu karşılıklı 

kuruluşların hemen akabinıd.e İtalyan Grupu Tür
kiye'ye gelmek arzusunu izhar etmiş; Meclis Ri-

3 . lV . .1957 

yasetince vMu hüsnükalbul üzeri·ne bu zıiyar·et ta
haıklkuk etmiş ve kendileri 7 Ocak 1956 tarihinden 
15 Ocak: 1956 tarihine l~adar misafir ve ilcram 
edilmişlerdir. Bu ziyareti iade etmek üzere Mec
lisimizden bir heyet, ReisvEıldllerinden Bay Ag:ih 
Erozan'ın Riyasetinıde 30 Mayıs 1956 tari'hiııde 

İtalya'ya gitmiş ve oraıda muhtellif şehirlerde aynı 
hüsnükabul ve ikra:ını gölllllüştür. 

Bu karşılıklı ziyaretlerden edinHen intiba ~. a
yet müspet olmuş; ~ki memleket mebusları, arala
rında dostluklar tesis ·etmiş; ·memleketlerim iz ara
sındaıki manevi bağ1lar takviye cdi,1miş; yakın 

komşumuzun her sahaıda taha!klkuk et,tli:rııniş olLlu
ğu başarılar takdir edilmiş w sanayi ı:ıa:hasınrlaJd 
ıkuvveti ınüşahede edilmiştir. 

Bize öyle geHyor ki; bu karşıhiklı gidi~ - geliş

ler temadi ettirilebiliir ve ıiki memleket Padaınen
toları mensupları arasındaki dostluQ{ bağları arzu 
edilir şekilde takviye bulursa bu kaynaşmad:ın, 
tahaıl~ukuna emek verdiğ.imiz her sahamız ve bil
hassa ilktisaıdi sektörümüz isıtifade sağlıyacaktH'. 

Bundan maada; henüz gereği nispette inkişaf 
adememiş olan Türık - ıtalyan karşıh'klı küiv:ir 
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münasebetlt'rinin genişletilmesi için de gayret 
sarf edıilmek hedefimiz muktezasındandır. 

JI ali d üzerı 

İlişik bi'lfınçomu.OO.a da görül·eceğ.i veçhile ınııli 
duruım hareketsiz bir haldedir. Aidat t·ahsil edDc
memiştıir. 

Bir kısım azadan alınan minhayselrrnecmu 4:6 
liradan yalnız posta parası olaralk 18 lira 33 ku
ruş sarf ediLmiştir ve sarfiyıatıımız da yalnız bu 
masrafa .inhisar etmiştir. 

İşbu kısa ruporuımuzu tasvibinize arz eder. 
İdare Heyetimizi biılcümle kusur ve tekasıülümüze 
rağmen ibra etmenizi rica eder ; hürmetlt-riımizi 

sunarız. 

Re is 
Ayıdın Mebusu 
Zühtii Uray 

Reisvekili Umuımi Kat:p 
-Ağrı M~busu Trabzon Mebusu 
Kasım Küfrevi !smail Şener 

İmzada bulunamadı 

Veznedar Muralkıp 

Siıird Mebusu Balıkesir Mebusu 
Baki Erden Halılk Timu1·taş 

Aza 
Samsun Mebusu 

Te'vfik l leri 

Aza 
Niğde Mebusu 

H. Anıi Göktiir!,: 

Türk - ltalyan Do&tluk Grupu 
18 :Mayıs 1955 tarihinden 3 Nisan 1957 tari l ı , nf' 

kadar bilan~osn 

.thal ardan 

AKTİF 
Lira K . 

alınan aidat 46 00 

YekU.n 46 00 

Re is 

Aydm Meıbusu 

Zühtü Umy 

PASİF 
Lira K. 

Yapılan 

posta mas-
rafları 18 
Kalan 27 

Yekiın 46 

Veznedar AJ:a 

Siiıxl Mebnsu 

Baki E-rden 

33 
'!.i 

00 
--



• 

1) Partiler 

T. B. M. M. 

M ürettep aza adedi 

541 .. 

İÇTİMA : F. 

Fev:kalade toplantı başında Büyük :Millet Me clisiri~le partili ve müstaıkil mebusların adedi 
( 537) ·dir. Bunlarda.n ( 488) i De mo kt·r"t Partıye, ( 3J ) i Cuımhu riye•t Hal k Pa ı-tisin e, (rı) C mn-
h uı'iyct ~i i\lillot PaPti,sine mensu.bolup (J 3) üye müstaldkli ı·. 

4 nıelnuslu'k da açıktır. (*) 
Bu toplantı ,sonunda, her parti kı.sımmda helirtilcliği ÜZ('l'C Demo'krat Parti aza adedi (489) 

('umhmiyet Halk Pm·tisi aza adedi (30 ) , C. 1\Tillrt Paı·tisi fıza adr'cli (G), miistaki.llrr <tdc>!di (10) 
ol lmU~tUI'. 

A<:ılc mt'husluk (7) cliı·. (""*) 

e:') (1 el ôJ. Bayar B ursa, ls lan b ııl; f tsanlnıl'ıı, Jlıwt J(öpı·ii. lii 1 st arı lml, Zonryuldrık)· İstanbııl'n, 
~ 1 dnrm JJ nıdm·es A ydm, lstanbnl; İ strınblll'u, Re Jik K or-altan !çel, J( ayseri)· !çel' i, teı·cih etınişlerdir. 

(':":') 2 rnebus (!(ayseri 1. Bfı·l.-ok, Diyadıakı r R. 8ahin) ölmiiJ, 1 i de melmslııktan (lstanbııl 
K. Atay) istifa ffıni.5tir. 

İÇTİMA: 1. .-

1 ııri toplantı hnşıncla Büyük 1Ti1Je.t }[ef'lisinde pnı·tili vr m[istakil mahuslanıı ııcledi (534) tür. 
Bunlardan (48!1 ) u n~ınokrat Pm·tiye, (:W) n Cuıııılınriyct Hnlk Pnntisinr, (5 ) i Cnıın lhmiyct~i. 

~[illet Partiosinr ı ııırn'sup ıolup (10) u nı[uıta.kilclk 

(7 ) mebusluk açrktır. 
Bu t.oplanir sommdn, 1her p:ıı·t.i kısımnda helietilcliği lizrı·r Demokrat; Pm'ti f~za aclrcli (467), 

Cumhuriyet Hnlk Pnrtisi (80 ) , Cunıhuri.vet~ı :'IIillrt Partisi (4) ve müstakiller :ıdedi de (80) ol
muştur. 

Aı:ık ımr'lıuslui1\: ( JO ) dnr. (* ) 

.. 
(':') Uç rnebıısun daha (Iürklareli M. Erbil, Kastaınmw M. A. Jliihlo, Eski§ehir S. Keçeri) nin 

öliirııiyle cıçık (10) cı yiikselrni§fir. 1 
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İÇTİMA : 2 

2 nci toplantı başmda Biiyük Millet .:\Ieclisinde partili ve müstakil nıebuslamı adedi (531) dir. 
Bunlardan (467) si Demokrat Partiye, (30) u C'unıhmiyet Halk Pııı·tisine, (4) ü Cumhuriyetc:i 
Ui.llet Partisine mensubolup (30) u ınüstaıüldir. 

(10) mebusluk açıktır. 
Bu toplantı sonunda, her parti kısmen de belirtildiği üze ı·e Demokrat Parti aza adedi ( 448), 

Cumhuriyet Ilalle Partisi (81), Cumhuriyetç:i Millet Partisi (4 ), Hürriyet Partisi (29) (*) ve müs
takiller adeeli (13) tür. 

A<:ık melnıslnk ( 1 fi) dır. (*~ı) 

( *) Bu toplantı yılı içinde (20. XII. 19.55 tarihinde) lfiirriyet Partisi kurulınu§tur. 
("'*)Altı mebusım dalıcı (Çondı Z. T'ral, .lfyon .l(cırahisar S. Öze·r, Antalya E. !{aran, Ankam 

O. Ş. Çiçekdağ, Ankara Ş. 1{. Mengii, lzınir E. IT. tJstii?ıdağ) öliimiyle açık adedi (16) ya yük

selmi§tir. 

!ÇTİMA: 3 
. . ., 

, 
3 ncü toplantı lıaşım1a Büyük :\Iillet :\Ieclisinc1e paetili ve ıniistakil mehusların adedi (525) 

elir. Bunlardan (448) i Demokrat Paetiye, (31) i ('unılımiyet lllak Paı-tisine; (4) ii. C'mnlnui
yetçi l\lillet Partisine, (29) u IIürriyrt Partisine ınemmholup ( J !i) ii ınüstakildie. 

(J 6) mebusluk açıktır. 
Bu toplantı sırasında her parti kısmım1a beliı·1 ilc1iği üzere Demokrat Pal'ti aza adeeli ( 440), 

0umbnl'iyet Halk Partisi (32), Uuınlılll'iyetc:i Millet Partisi (4-), Hül'l'iyrt Partisi (33) ve müsta
killeı· adeeli (14) tür . 

. Ac:ık nıelıusluk (18) diı'. (*) • 

C') 1 mebusun (Kayseı·i O. N. Deniz) in öliiınii ı•e 1 mebusnıı da mebııslııktan (Zongıildak H. 
Dııralı) nın istifası üzerine (ıçık adedi bıı rakama yiikselıııi§tir. 

• 

• 
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A) Demokrat Parti 

lQTlMA: F 

Fevkalade toplantı başında Demokrat Parti aza adedi (488) olup İsmail Hakkı Berkok (Kay
seri) , Eyüp Şahin (Diyarbakır) ın vefatları ve Kemal Atay (Sivas) ın mebusluktan istifası, Cavit 
Oral (Seyhan), Behçet Uz (İzmir), Giyasettİn Emre (Muş), Sadettin Ertur (Niğde) nin partiye. 
girmeleri üzerine bu parti aza adedi ( 489) olmuştur. 

(Parti Grupu ldare Heyeti) 

Demokrat Parti Meclis Grupu İdare Heyeti aşağıda adları yazılı mebuslardan kurulmuştur. , 

(Demokrat Parti Meclis Grupu İdare Heyeti) 

Re is : Hulu\Si .Köyımeiı Bursa 
Reisvekilleı:ıi Abidin Pıotuıoğlu Esmişehir 

» Muzaffer Kuırbanoğllu ıManisa 

Hıatip : Osmaın Kaıvr.a;moğl u Rioo 
Muhasiıp Hıüısey;in Fırat !çel 
Aza Kasıım Küfrevi Ağrı 

» Cevaıt Ü~mü _<\ytim 
» Raif Ay!bar B uma 
:t Muzaffer Önal Çorulh 
» Yusud' ~i,wğlu DiY'a:ıibaıkır 

» Halit Zaııbun Gü'mii.işane 

» Ekrem Al1ica:n Kocooli 
:. Hi.m.met Ölçmen Konya 
» Rifaıt ÖQten Sivas 

tQTlMA : 1 

1 nci toplantı başında Demokrat Parti aza adedi (489) olup, Salih Fuad Keçeci (Eskişehir), 

Muzaffer Ali Mühto (Kastamonu), Mahmut Erbil (Kırklareli) nin vefatları, Kasım Küfrevi (Ağ
rı), Muhlis Bayramoğlu (Ankara), Şeref Kamil Mengii (Ankara), Enver Güreli (Balıkesir), Fet
hi Çelikbaş (Burdur), Behçet Kayaa:lp (Burdur), Raif Aybar (Bursa), Sabahattin Çıracıoğlu (Bur
sa), İbrahim Öktem (Bur~a), Safaaddin Karanak~ı (Çanakkale), Mustafa Ekinci (Diyarbakır), Ra
gıp Karaosmanoğlu (Diyarbakır), Ekrem Hayri Üstündağ (İzmir), Ekrem Alican (Kocaeli), Tu
ran Güneş (Kocaeli), Ziyad Ebuzziya (Konya), Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu (Manisa), İsmet Uslu 
(Seyhan), İsmail Hakkı Akyüz (Tekirdağ), Feridun Ergin (Urfa), Muzaffer Timur (Urfa) nın 

partiden ihraçları ve Ekrem Yıldız (Bingöl), Lütfi Kırdar (İstanbul) partiye girmeleri üzerine bu 
parti aza adedi ( 467) ye inmiştir. 
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Parti Grupu İdare Heyeti : 
Demokrat Parti Meclis Grupu İdare Heyeti aşağıda yazılı mebuslardan kurulmuştur. 

Ueis : 
Reisvaki.l~ 

» 
Katip : 
Muhasiıp 

Aza 
» 
» 

» 

)) 

» 

» 
» 

(Demokrat Paırti Meclis Grupu lda.re Heyeti) 

Ruhisi Köymen 
Abidi·n Potooğlu 
Muzalifer Kurbanoğlu 
Osman Kavrakıoğılu 
Hüseyin Fn'at 
Kasıım Küfrmri 
Ceva't Ül!kıü 
Yaşar ıGüımüşel 

M U2arllfer Önal 
Ba:hıa Aikşit 

Yusuıf .~i.ooğllu 

Hali't Zaıfuun 
Himmet Ölı:men 
Rifaıt ÖQten 

lÇTlMA : 2 

Buı'S8 

Eskıi.ŞEfuıi.r 

Manisa 
Riz.e 
İçel 
Ağn 

Aydın 

Çoruıh 

Çorulh 
Denizli 
Diyıanbalkı.r 

Gümüşane 

Kıonya 

Sivas 

2 nci topLantı başında DemO'krat Parti aza adedi (4167) olup, Saip Özer (Afyı()n Karalhisar) 1 Os
man Şe\'ki Çiçekdağ (Ankara) 1 Enıver Karan (Antıl'lya) 1 Z·~hni Ural ( ıQoruh) un vafaıtları; Müker
rem Sarol (ılıstanbul) MU!vamk&t ihı~acı1 C~mal Köprüılü ('Edirn·e), Sel3Jhatıtin 'Doker (E1azığ) 1 Harmit 
Şevılret İnce ('E:rzurum), Ziya Termen (!Kastamonu), Hüseyin Balıık (Zıongulıdak), Cemaıl Kıpçak 
(Zonguldalk) ın part·idıen lhraçları; Muıhlıis Ete (Knıkaı:ıa), Aısıım Okur (.Anıtalyıa), Yusuf Azizıoğlu 
(Diyarbaıkır), Ekrem Oca:klı (Gümüşane), ŞeJkip İnal (Ha~ay), N8ız11m Bezmen (İsltanibul), Yunus 
Muammer A1a:kant (M.anisa), Hasan ~aııgal (Tı0kaıd), Emrulila:h Nutku (Tralb.oon) un partiden isti
faları ve İsmet Uslu (Seyhan) ın parıti(Ye giı~meleri ıüzerine bu paııti aza adedi (4418) e inmiş:tir. 

(Parti Grupu İdare Heyeti) 
Demokrat Parti Meclis Grupu ldıare Heyeti aşağıda yazıh ımabuslaı"<lan kurulımuştur: 

Reis : Buıihanettin Onaıt. .Antaıly.a 
Reisveıkilleııi Halıiık Şaman Bursa 

)) Mu.ıaiifer Kuıı1banoğılu M·anis.a 
Kıatip : H a:lit Zaıfuun Güımüşane 
Muhasip Balha Aıkşiıt Denizli 
Aza Ramiz Eren Ankara 

» Yusuf Aziıooğlu D)y;arbrukır (•) 
» Hamdri Boobağ Giresun 
» ll han Si.paJhioğl u tıımir 
» Himmı:rt. Ölçmen Konya 
» Ahırnet 'fupawğlu Seyhan 
» Rif,aıt Öçten Sivas 
))> Zeki Erataman Tclcirdağ 
» Maıhımuıt Gı0lı0ğl.u Tralbzon 

(•) Yusuf Azizoğlu'nun partiden iJtifası iiz~rine açılan yere [Ii.emal Demiralay (lspm·ta)} seçiı
miştir. 
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İÇTİMA : 3 

3 ncü toplantı haşında Demokı-at Pal'li ftza allerli (H8) olup, ()gıııan ;.;uı·i Drniz (Kay:;cri) ·nin 
vcıfaıtı; Salih Duralı (ıonıgıuldak) ın nıeihnsluktan istifası; J..,ınail Selı;nk ('akıı•oğlu (ıBilcciık) i .ıı paı · 

tidcn ihracı, Faıhri Beılen (ıBıolu), Oclftt Bo.vnuk ( ~~an.kırı), Suphi l<~rgeM ( l ı;lfızığ), l dan Aksu (ls

paı·ta), Fuad Köprülü ( 1stanıhul), Cihad Bwban (ıİzmÜ'), }luammpı· Obuz ( Kionya), lUiştıü Özal 
(Konya) m Partiden istifaılan Srı·,·cr Soınnncnoğln (Siııolı), Isınail Hal<ikı Al\ı.viiz ( Tekiı•dağ), 1In- · 
zaffcı· Timur (Fri'a) nın parti.vp girm(>i]cri üzerine rlm parti adrcli (-J.-1.0) a inıni~til'. 

(Parti Grupu İdare Heyeti) 

Drınolual J>aı•ti 11C'rlis flrupu J.daı'<' He.\'cti aı:ıağıda .vazılı ın~hu:;lardan kunüınuı:ıtuı·: 

Re is : 

R<>isvC' ki ll rri 

» 
lGi ip : 

1Itıhasip 

Aza 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

Namık Gedik 
Abidin Pıo:tnoğlu 
:\-!uzaffer Knı·hanoğ·ln 
Ila11t Zaıjhun 
Baha A!lcjit 
Ra;miz Eren 
H ameli Sanrar 
ll ir ri SC'zen 
TT aınd i Bo~hağ 
Kıemal Domirala:v 
lf immcl Öl~mrn 
Ahmet TıopalDğlu 
Rifat öc:tcn 
ZC'ki Er ai q.ınan 

Aydın 

.Fh1dşrhir 

Mani•sa 
( ı .üıniüıanc 

Denizli 
Ankara 
l)eniz l i 
E~kişrlıi ı· 

U i ı·csnn 
tsparta 
l(on:va 

s\',\"han 
Sivas 
TC'kirdağ 

• 
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Demokrat Parti 'Mebus Listesi 

Afyon Karahisar 
Rıza Çerçel 
Arif Demir0ı· 
SJtkı Koraltan 
Kemal Özçoban 
Saip Özer 3. l. 1956 tarihinde ölmüştür. 

(İçtima : 2) 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
:i\'Iurad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

Ağ·rı 

Kasım Küfrevi Partiden çıkarılmıştır. 
(İçtinıa : 1) 

Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
C'clal Yardımcı 

1•\ıruk Çöl 
Kemal Eı·en 
Harnit Koray 
hmet Olgaç 
Mustafa Zercn 

Amasya 

Ankara 

l\Iuhlis Bayı·amoğln Paı·ticlt>n çıkanlmışLır. 

(l~tinıa : J) 
Atıf Benderlioğ·lu 

Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Harndi Bulgurlu 
Osman Şt>vki Çiçekdağ 18. VII. 1956 tarihinde 

ölmi.iştül'. (İçtima : 2) 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergiider 
Muh li s Ete Partiden çekilm iştir. (İı:tinHı 2) 
l\Hiıntaz J?aik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kamil l\fengü Partiden çıkarılnııştn. 

(İçtima : 1) 
'l'alfıt Vasfi Öz 
Fuad Seyhım 
l\füıntaz Tarhan 
Aliye Temuçin (Coşkun) 

Hazım 'rüregün 
l<'uacl Zincirkıran 

Kenan Akmnnlar 
Fatin Dalaman 

Ant alya 

Enver Ka ran 2. VI. 1956 tarihinde ölmüştür. 
(İçtima : 2) 

Attila Konuk 
Asım Okur Partickn çekilmiştiı·. (Jçtiına : 2) 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

Necati Çelim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat İyriboz 
Ei rm Mendert>s 
A. Baki ÖlHlrm 
Zühtü Unıy 
f'ryat Ülkii 

Aydın 

Balıkesir 

Yacid Asrna 
Esat nuda koğln 
:\f cklı:i Raicl Eseıı 
EnYcr Güreli "Pnı·thlcn ~ıkal'ılnııştır. (İçtima: 1) 
Mücteha Iştın 
Halil lmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Hallık Timurtaş 
l\fuhanem Tunç'ay 
Sırrı Yn·calı 

Sıtkı Yırcah 

Bilecik 

İsmail Selı:uk ('aku·o~lu Paı·tiden çıkarılmıştır. 
(!çtima : 3) 

Şevki Hasırcı 

Talat Oran 
Yümnü. Üresin 

Necati Aras 
Sait Göker 

Bingöl 

Ekrem Yıldız Partiye katılmıştır. (fçtima : 1) 
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Nusrettin Barut 
Selahattin İnan 

Bitlis 

Bolu 
Reşat Akşemsettinoğlu 

Selahattin Baysal 
Fa:hri Belen Partiden çekilmiştir. (İçtima : 3) 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lı1tfi Oğultürk 

Burdur 
Fethi Çeliktbaş Partiden çıkarılmıştır. 

(!çtima 1) 

Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp Partiden çıkarılmıştır. 

( İGtima : 1) 

Mehmet Özibey 
Bursa 

Raif Aybar Partiden çıkarılmıştır. ( İçtima : 1) 
Sabahattin Çıracıoğlu Partiden çıkarılmıştır. 

(İçtima : l ) 

Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agah Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulı1si Köymen 
!brahim Öktem Partiden çıkarılmıştır. 

(!çtima : 1) 

Haluk Şaman 
Kenan Yılmaz 

Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

Ça.na.kkalle 

Nureddin Fuad Alpkartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı Partiden çıkarılmıştır. 

( İçtima : 1) 

İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

Tahir Ak-ınan 
İbrahim Aydın 

Çanlan 

Celal Boynuk Paı't'iden çekilmiştir. (İr,t'ima : 3) 

Kenan Çığman . 
Asım Emreın 

Tahsin Uygur 

Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Giimüşel 

Muzaffer Önal 

Çoruh 

Zihni Ura!!. 26 . II. 1955 tarihinde ölmüştür. 
(! çtima : 2) 

Çorum 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal mberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şev ki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemal 'J'erzioğlu 

Baha Akşit 

Ali Çdbanoğlu 
Mustafa Gi.i.lcügil 
!smail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hameli San ca r 
·Refet 'ravaslıoğlu 

Denizli 

Diyarbalar 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu Partiden çekilmiştir. 

(!çtima : 2) 

~f ustafa Ekinci Partiden çılmrılmıştır. 
(!çtima : 1) 

Ragıp Kanvosmanoğlu Partiden çıkarılmıştır. 
( İçtima : 1) 

Eyüp Şahin 4 . VIIT . 1954 tarihinde ölmüştür. 
(!çtima : F'.) 

Halil Turgut 
Mehmed Hüsr<.'v Ünal 

Edirne 
.VIehmet Bnginün 
Cemal Köpriilü Partiden <:ıkarılmıştır . 

(İGtima : 2) 

Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğln 
8aıba:hattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılı<: 
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Elazığ 

Suphi Ergene Partiden ayrılmıştır. (İçtima : 3) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selahattin Toker Partiden çıkarılmıştır. 

(İçtima : 2) 
Me'hmet Şevki Yazman 

Erzincan 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

Erzurum 
İshak A vni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavu~oğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hamid Şevket _İnce 

Hasan Nurnanoğlu 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 

Esat Tuncel 

Partiden çıkarılmıştır. 
(İçtima : 2) 

Esldşehir 

Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 1 . VII. 1955 tarihinde öl

müştür. (İçtiına : 1) 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

.A!bclülkadir Atile 
Ekrem Genani 
İ'hsan Da! 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salahattİn Ünlü 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettİn Erkmen 
'l'ahsin İnan<.; 

Gazianteb 

Giresun 

Abdullah lzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adna:h Tüf~kcioğlu 

Gümüşane 

Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı Partiden çekilmiştir. (İçtima : 2) 
Sabri Özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarıbun 

Hakkari 
Übeydullah Seven 

Hatay 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Cilli 
Şekip İnal Partiden çekilmiştir. (İçtima : 2) 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

Celal Ramazanoğlu 
Şevket Sarıcalı 

İçel 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlı;ı (Çukurova) 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Köksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Ünal (Mutlugil) 

İspa.rta. 

İrfan Aksu Partiden çekilmiştir. (İçtima : 3) 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İstanbul 

Kemal Atay Mebusluktan istifa etmiştir. 
... (İçtima : F.) 

Necmi Ateş 
Celal Bayar 
N azi m Bezmen Partiden çekil miştir. 

Faruk N afiz Çamhbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 

(İçtima : 2) 
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li'uad Köprüiii Partiden cıekil.miştir. (İçiiırı.a : 3) 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
)[ükerreın Sarol Oiuvakkatcn paı·iideıı çıkn

nlınıştır. (İçtiına : 2) 
Nizaıııettin Ali Sav 
Hami Sorinno 
Zeki Rıza Spoı·cl 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
N azlı Tlabar 
Ahmet Topcu 
fielal Tiiı'kgeldi 

Fahrettin Ulaş 
~UI'i Yanıut 

'l'ahsin Yazıcı 
Lutfi Kırdae Partiye katılmıştır. (1r:tiıııa J·) 

Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nrbil Sadi Altuğ 
PE>ı·trv Arat 

İzmir 

Cihad Baban Partiden ı:ekilıniştir. (İçtiına : 3) 
Muzaffer Balahan 
Behzat Bilgin 
~Iuammcr Çavuşoğlu 

Raclık Giz 
.A df Güngören 
Xecuet İncekanı 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Tialftk Ökereıı 
Nnı·İye Pınar 

~Irlıım't Ali Schük 
!lhan Sipahioğlıı 
Abidin Teköıı 

• 

Brhc:et Uz Paı·tiy<' k;ıtılıııı~tıı·. (tc:tiınn: l•'. ) 
Ekrem IIayl'İ Üstündağ Pa rfir1en c:ıkarılnııştır. 

· (tı:tiına: 1) 

Hrısı·i A kt n~ 
N~wn Batur 
Rülryman Çağlar 
Hilıııi Dura 
Raliın Bsrn 

Kastamonu 

)luzaffrr Kuşakc:ıoğlu 
\fuzaffeı· Ali ~Tühto 16. rx. 195;'5 tarihim1c öl

müşiüe. ct~tima : 1) 

Nazifi Şerif Nabcl 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya 'l'ennen Partiden çıkarılmıştır. (iç;tinıa: 2) 

Kayseri 
!•'ileri Apaydııı 
l~mai.l Ha ldu Bcrkok (Meclise iltihak etmeelen 

ölmüştür.) 

O~ııımı Nuri Deniz 14. JX. 1!)56 tarihinele öl
müştür. (İı:tima : 2) 

l~min Develioğlu 

J<:amil Giinclrş 

Rel'vet Haeıpaşaoğln 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kuı·ıml 

Ömeı· Mart 

~efik Baluty 
M. Ali Ceylan 

Kırklareli 

Mahmut l~ı·hil 17. TV. 1955 tarihinde ölmüş
tür. (İc:tiına : ] ) 

~'ikrct lı'iliz 

Hüsnü Yaman 

Nüzhet Akın 
Kocaeli 

Ekrem A licıın Partielen <:ı karılıınştır. 

Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Reltnıi Dinçer 
Hamza Osman Bı'kaıı 
R0feı· Göksel 

(1çtima : 1) 

'l'uran Gi.i.neş Partielen c:ıkanlmışlır. (İçtiına: J) 
l<ftr.ını :\frı·i.c: 

('enıal 'l'üziiu 
:\üzhd 1 Tııııt 
RarleUiıı Yıılıın 

Konya 

Alıdli t'l'ahman l<'alui Ağaoğlu 
Hameli Rag-ıp· At ndrıııi.ı.· 
l fillayt•t Ayd ııırr 
7\fustal'ıı Dağnac:ık 

'l'<·l'f'i k L•'i k I'C't na ı·aıı 
Hemzi Biranel 
~ı.tkı Ralinı Bmc:a k 
Abdi Çilingir 
Ziynd Bhüzziya Partiden çıkarılııııştıt·. 

(fc:tiııın l) 

Tıcyhan Gökınt>ııoğlu 

.\fnhittin Oli.zclkılınç 
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::\Iekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
'l'a nk Kozbek 
:Mnanunce Obuz Paıticlen \ekilmiştir. 

(!<;tiına : ~1) 
Hiınıııei Öl<.:ıneıı 
U. Rüştü. Özal Paı-ticlen <;ekilmiştie. 

Halil ÜzyÖI'Ük 

Kütahya 

Ali Galib Bulıik 
Ahmet İluımı C:ürsoy 
Ahmet Jüıvuııcu 
Si.ilcyınan Sünu·i Nasulıoğlu 
Osınau Öz bil en 
tlısan Şerif Özgen 
~ihat Haluk Pcpcyi 
İsmail Hakkı Vrral 

Manisa 
Sa ın ct Ağ·aoğlu 
Yıuıus Muammee .ı\lakant 

Hayri Bi.ikc 
Şemi Eı·gin 

Adnan Ka raosıııanoğlu 

(İç:tima 3) 

Paı-tiden ı:ckilıniş
tiı·. (!ı:tima : 2) 

l<'rvzi Lfıtfi Karaosınanoğ·lu P~ıtitlen c:ı kanl
ımştıı·. (! c:tima : J ) 

1\lclih Ko<;CI' 
Nafiz Köı·cz 
Muzaffer Kurbanoğ·lu 
~ucli .Mıhçıoğlu 

::\fnhlis 'rünıay 

_.\ htlulhıh Aytrıniz 

Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
:Jfcıhırıut Karalüic:ük 
Xecliın Ökm('n 

Hrnızi Öksi.i7. 
J[azhar Özsoy 

Maraş 

Mardin 

l•:t('lll _,\ylııı ı · 

AIJLlüıTa h man Baya" 
Bahaettin Brcleın 
Abdülkadir Kalav 

('('vc1ct Özti.'ıl'k 
TTaliın Şataıın 

lü,~it Kemal 'l'iıııunığln 

Turan Almrca 
Yavuz naşer 
Zeyyat Uanclalinei 
Xuı-i Özsan 
~atık Poyı·azoğlu 

Akif Sn n oğlu 

Şeııısi Ağaoğlu 

Şcfik ('ağlayan 

Muğla 

Muş 

ffıyasettiıı Eııırc Partiye katılınıştn·. 

. Niğ·de 

Ali Ulvi Ankaıı 
Hüseyin A vni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurınacıoğln 
Hasan Iraya ti Ül k ün 
IIi.i.s('yin Ülkü 
Zilıııi Üner 

(!ç:tiına : P.) 

~adettin Edue Paı·tiye katılmıştır. (İ<;tiıııa: I<'.) 

Rt>fet Aksoy 
Bekir Baykal 

Ordu 

Mehmet Cenıil Bcııgü 
l?'('yzi Boztepe 
Pazıl Bı·iın 

1-<'azlı Ertekin 
f-ialıri İşlıakan 

~elahattin Orhon 
}1 Pıniş YazH'ı 

IIüs<'yiıı .. Agnn 
İzzet Akc:al 
Kenıal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Hehmet Pııhri :\[ete 
.Ahmet .Jioı·ı.dl 

r~kı·<'ııı ~\ıııt 

~aliııı ('onoğlu 

Abdullah Eker 

Rize 

Samsun 

H:ıhıni Ozan Oiiıııüşoğln 
Öıııt'l' Giiriş 

'l't>dik tlrri 
Abdullah Kele~oğlu 
Muhi1tin Özkdeli 
Tiııın<li Trkay 
l•'e ı·id 'l'üze 1 
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Şükrü Uluçay 
Hadi Uzer 

Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınrk 
Salim Serçe 
Lutfi Sezgin· 

Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

, 

İsmet Uslu Partiden çıkarılmıştır. (İçtiına : 1) 
Partiye katılmıştır. (lçthna : 2) 

Mehmet Ünald~ 
Cavit Oral Partiye katılmıştır. (İÇtima : F.) 

Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

Sürd 

Mehmet Daim Süalp 
Sinob 

, 

Server Soruuncuoğlu Partiye katılmıştır. 
(İçtima : 3) 

Sivas 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Şev ki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
KazımOskay 

Rifat Öçten 
Bahattin Ömekol 
Ahmet Özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

Tekirdağ 

İsmail Hakkı Akyüz Partiden çıkarılmıştır. 
(İçtima : 1) 

Partiye katılmıştır. (İçtima : 3) 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arınan 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Sıımim Yüced(lre 

İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selahattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacı'baloğlu 

Tokad 

Hasan Kangal Partiden çekilmiştir. (!çtima: 2) 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

Trabzon 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu 
Selahattin Karayavuz 
Emrullah Nutku Partiden çekilmiştir. 

Sami Oriberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

Tunceli 
Ba:hri Turgut Okaygün 

Urfa 
Feridun Ayalp 

· (lçtima ·: 2) 

Feridun Ergin Partiden çıkarılmı§tır. 
(!çtima : 1) 

Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celal Öncel 
Saim Önıhon 
Aziz Ö:llbay 
Muzaffer Timur Partiden çıkarılmıştır. 

(İçtima : 1) 
Partiye katılmıştır. (İçtima : 3) 

Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Harnit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

Uşak 

Van 



Danyal A:kbel 
İ'lısan Aktürel 
Talat Alpay 
Mahmut Ataman 

Yozgad 

Ömer Lütfi Erzurumluoğlu 
Nurnan Ku~ban 
Haşim Tatlıoğlu 

Ali Ünlüsoy 

Zonguldak 
Sebati Ataman 
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Hüseyin Balık Partiden çıkarılmıştır. 

(İçtima : 2) 
Suat Başol 
Necati Diken 
SaıMh Duralı Mebusluktan istifa etmiştir. 

(İçtima : 3) 
Hakkı Hilalcı 

Cemal Kıpcak Partiden ı;:ıkarı1ınıştır. 

( İçtinıa : 2) 
Nusret Kirişcioğlu 
Eelibe Sayar 
..Avni Yurdabayrak 
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B ) Cumhuriyet Halk Partisi 

tQTİMA : F 

Fevıkalad~ toplantı başlinda Cwmlhuriyet Ha~k Pal'ltiı&i a~a adedi (31) ol'llıp Seı"Wr Sıoonrnıctroğlu 

(!Sinob) un isti,fası üzerine bu paı'ti ib.a adedi (30) a ~nmiştir. 

(Parti Grupu İdare Heyeti) 

Cumhuriyet H aLk Paı:itisi Mooli.S Grup u İdare Heyeti a.cıağıda adları ya~zılı m~bll'slardan ikurul· 
muştur. 

Re is İsmet İnönü Malalt!ya 
Reisv~killerıi N ü:v;i<t Y trt:kin Malatya 

» Seı,ver Somuncuıoğılu Sin db 
~at ip : Ali Yeniaras Kars 

» Ka:m~ı Kırık>OğJ u Malaıt ya 
::.\1uhasirp Mehmet Kaıtal }lala:tya 
Aıza Tuııguıt Göle Kars 

» Mtilimet Hazer Kars 
» fi.aşim Tarım Simfu 
» A r"Slan ıBora 'l'unooli 

tQTlMA : 1 

· 1 nci toplantı ba..~ında Cum!huriyet H~alk Paııtisi ftJZa adedi (30) olup, bu i<7tima. i<:erisinde deği!}iik
J ik oLmamıştır. 

(Parti Grupu İdare Heyeti) 

Cumhuriyet Halık Partisi Meeliıs Grupu İdare Heyeti aşağıda adları Y'azılı mobuslaıııdan ıkurul
m~ur. 

Re is 
Rf'isvakilleri 

» 
(\j8ı1Jip ler 

» 
).1 u'haısi p 
Aza. 

>? 

tsmet İnönü 
N üviıt Y ctlkin 
Sırrı .Atalay 
Ali Y:enia;ras 
Arslan ıBora 
Mehmet Kal'tal 
ŞeraJfettin Ayıhan 

Ha~im Tan 

Malatya 
Malatya 
Kars 
Kars 
'runecli 
Malatya 
Sin db 
Riı::ı cıh 
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tÇTlMA : 2 

2 nci toplantı başmda Cumhuriyet Halk Paı'ltisi ,aza adedi (30) olup, Osman Alişiııoğlu (Kırşehir) 
İn partiye girmesi ÜzeriM bu parti aza adedi (31) e ÇI1kımiştll'. 

(Parti Oıııpu İdare Heyeti) 

Gumilıuı,iyot Halk Partiı>1. Medis Grupu tdare Heyeti aşağıda yazıllı mabuıslardan kurulmuştur. 

Re is : lsınet, İnönıü Malatya 
Rcisvekiılleııi N Ü!v:İıt Y etlkin M:a.latya 

» Feılhi t.Jt.hl.cii. Tunceli 
1Gı'tip : Şcrafeıtltin .Ayıhaın Sinob (•) 
Muhasip Mehmet Karta 1 Malatya 
Aıza Ali Yeniaras Kars 

» KeınaJ. ıGüıven Kars 
» Haşiım Tarı Siıııdb 

(•) lstifası iizeı•ine açılan ym·e lllırahim Us (Kaı·s) 1 seçilmiştir. 

tÇTİMA : 3 

3 ncü toplantı başında Cu:nııhuriyot Halk Partisi a1Za ak:ledi (31) olup Hüseyin Balık (Zoı1igul

dıaık) ın paı~tiıye girmesi üozevine bu paı•ti fı,za adedi (3~) ,ve (:ıılGnıştır. 

(Parti Gıııpu İdare Heyeti) 

Cıımhur1yot H:hlk Partisi Meclis Oruıpu id;..re Re.vet.i a. ağıda yazılı nıabuslardan .kurulmu.,tur: 

H.cis : İ&met İnönü ::\tialatya 
Reisv~kiiUeri. Nüvit Y etikin Malatya 

» ~uri Sertoğlu Sin o b 
Katip : Kcına:l OOvıen Kars 
MUJhas1p ::V[ ch met Kaı~j;al .:\ialatya 
Aza : Ali Yeniaras Kan<> 

» Şe1~afettin Ayıhan Sinob 

• 1
T 'ls1m Tan Si no b 



Hüsnü Çanakçı 

Sırn Atalay 
Fevzi Akta§ 
Remzi Çakır 
Hasan Er'doğan 
Turglit Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
l brahim Us 
Rıza. Yalçın 

Ali Yeniaras 

Kars 

Malatya 
İsmet İnönü 
Esat Doğan 
M. Nuri Ocakçıoğlu 
Mehmet Kartal 
Ahmet Fırat 
Dr. Kamil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
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C. H. P. Mebus listesi 

lVIehmet l!..,whri Oral 
Hilmi Özıbay 
Mehmet Zeki Tuluııay 
Dr. Tevfik Ünsalaıı 
Nüvit Yetkin 

Haşim Tarı 

Dr. Muhit Tümerkan 
Nuri Sertoğlu 
V elı bi Dayı·baş 

Şerafettİn Ayhan 

Sinob 

Server Sonumcuoğlu Partiden çekilıniştir. 
(İçtima : 1<'. ) 

Arslan Bora 
Fethi· Ülkü 

Tunceli . 

Kırşehir 
Osnınn Alişiı·oğlu Partiye katılmıştır. 

(İçtiına : 2) 

Zonguldak 
Hüsryin Balık Paı·tiye katılmıştır. ( İçtima : :3) 
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C) Cumhuriyetçi Millet Partisi 

lÇTtMA : F 

Fevkalade toplantı b~ında Cumhuriyet<ıi Millet Partisi aza adedi (5) olup bu toplantı içinde 
bir değişiklik olmamıştır. 

(Parti Grupu İdare Heyeti) 

Cumhuriyet~i Millet Partisi Meclis Grupu İdare Heyeti aşağıda yazılı mebuslardan kurulmuş
tue : 

Rcis : 
Kıati'P 
Aza. 

» 

» 

(C. M. P. Meclis Grupu İdare Heyeti) 

Osman Bölii~aşı 
Osman .N1işiroğ!u 
Nlı:met Bi1gıin 

M:ehımet Mahmudoğılu 

Tahir Ta!'f(lr 

İQTlMA : 1 

Kıı~lir 

Kırşehir 

Krrşeihir 

Krrşehir 

Kırşehir 

t nci toplantı başında Cumhuriyctt;;i Millet Partisi aza adedi (5) olup, Osman Alişiroğlu (Ku~e
hir·) in istifası üzerine bu parti aza adedi ( 4) e inmiştiı·. 

(Parti Grupu İdare Heyeti) 

Cumhuriyetçi )l[ill~t Partisi lifeclis Grupu İdar(' H('yeti aşağıda adları yazılı mebuslardan ku
rulmuştur. 

(C. M. P. Meclis Grupu İdare Heyeti) 

Re is : Osman Bölü!kıbaşı Kırşehir 

Ka tip Osman A'1işiooğ·lu Kırştfuir· 

Aza Alhınet Bil.gin K ıvştfu ir 
» .Mehlmet Mahmudoğlu Kırşehir 

» 'l'::rhi.r Taşer· KırşE"hir 
t'.l 
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lÇTlMA : 2 

2 nci toplantı başında Cumhuriyetçi Millet Partisi aza adedi ( 4) olup bu devre içinde bir deği
şiklik olmamıştır. 

(Parti Grupu lda.re Heyeti) 

Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu İdare Heyeti aşağıda adları yazılı mebuslardan ku· 
rulmuştur. 

Reis : 
IDi'tıip 

Aza 
» 

(C. M. P . . Meclis Grupu !dare Heyeti) 

Osman Bölü~ba.şt 
Ahmet ·BiLgin 
Mehmet iMa;hrııudoğılu 

Tahir Ta..~er 

tÇT:tMA : 3 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kırşehie 

Kırşehir 

3 ncü Toplantı başında Cumhu riyetc;i Millet Partisi a.za adedi ( 4) olup bu devre içinde bir deği
şiklik olmamıştır. 

(Parti Grupu İdare Heyeti) 

Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu İdaee Heyeti aşağıda adları yazılı mebuslarda.n ku
rulmuştur. 

Re is 
1\Ji\.tip 
Aza 

» 

(C. M. P. Meclis Grupu İdare Heyeti) 

Osman ıBölüikbaşı 
Ahmet ıBi1gin 

Mehmet .Nialurmdoğılu 
Tahir Ta!'}er 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kırşehir 

Cumhuriyetçi ·Millet Pariisi Mebus Listesi 

Kırşehir 

Osman Alişiroğlu Partiden c;ekilmiştir. 

Ahmet Bilgin 
Osmaıı Bölükbaşı 

Mehmet Mahmutoğlu 
1'a:hir 'l'aşer 

(İ.çtima : 1) • 
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Ç) Hürriyet Partisi 

1ÇT1MA : 2 

İkinci toplantı senesi içinde (20 Aralık 1955 tarihinde) teşekkül eden bu parti aza adedi 28 olup 
bu devre içinde Şeref Kamil Mengü (Ankara), Ekrem Hayri Üstündağ (İzmir) in vefatları; Sala
hattİn Toker (Elazığ), Nazım Bezmen (İstanbul), Ziya Termen (Kastamonu) nun partiye girmeleri 
üzerine bu parhl aza adedi (29) a yükıse'Jmiştir. 

(Parti Grupu İdare Heyeti) 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu İdare Heyeti aşağıda adları yazılı ınebnslardan kurıılmuştur. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu İdare Heyeti 

Reis : · , . Elwem H. Üstündağ lzmir 
Reisvekilleıi Pı~tıhi Çeliıkıbaş Burdue 

» M uaım.mer Al.aıkant Manisa 
Aza Aıs~m ıOkuır Aın:talya 

» Hehçet Kay;aalp Burdur 
» Sa.baılıa't:ltıiın Çıracııoğhı Bursa 
» Hagıp ıKaııaosmıaiiıOğlu Diyaı1bakır 

» Ekrem Ocalklı Güıınüşane 

» ::\!uzaffer Timur Unfa 

lÇTlMA : 3 

3 ncü .topbn'tı senesi başmda Hriirri,vei Pa.r.tisi a·za a:Cl.edi (29) olup, lsmai·l B.alkkı .&kyıii~ ( Tekit·
dağ), Muzafıfer Timur (Uma) nın ist.ifaıları, !smail Selc:uk Çaıkıroğlu (Bileci.k), Cemal Köpriilü 
(Edirınie), Suphi E:rıgene (ıElfi:zığ), hfan Alksu (isparta), Cilhad Baıban (İzmir), Cl}mal Kıpçak (Zon
guldak) ın partiiye giııınıeleri üzerine bu parti aza ad<>di (33) e yükselmi.ştir. 

(Parti · Grupu İdare Heyeti) 

Hürriyet Paııtisi Mıoolis Grupu ldarc Hey(\ti aşağiıda adları yazılı mabuslardan kurnlmuştuı·. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu İdare Heyeti 

Reiıs : Peiıhi Çel~ba.s Burdııl' 

ReisvekiHe11i Yusuf Aziwğlu J )iyarıbakır 
» .F''t'ridun Eııgin Frfa 

Katip : St>laıh aıtitin 'l'ıok<!r gıazığ 

Muıhaısip Ragıp Kar~osmanoğlu Diyaı1bakıı· 

Aza .Asım Okur Antal,va 
» Sabahatıtİn Çu·acıoğlu Bursa 
» ?:iya Tcımen Kastamonu 
» Eınrullah ~utıkn Tra.bz<ın 



l-lürriyet Partisi Mebus Listesi 

Muhlis Bayramoğlu 
Mu'hlis Ete 

Ankara 

Şeref Kamil Men gü. J 9 . TU . J 956 tarihinde öl
müştür. ( İ~:tima : 2) 

Antalya 
Asım Okur 

Balıkesir 

En ver Güreli 
Bilecik 

!smail Sel~uk Çakıroğlu Partiye katılmıştır. 
· ( İc:tima : 3) 

Fethi ÇelikJbaş 
l1<'hr,<'t Kayaalp 

Burdur 

Bursa 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
thmhim Öktem 

Çanakkale 
Sa fardeli n Ka nınak~; ı 

Yusuf Azizoğlu 
)lustafa Ekinci 

Diyarbalar 

Ragıp Karaosmanoğlu 

İhsan Hamid Tigrel 

Edirne 
Crınal Köpı'i.ilü Partiye katılmıştır. ( İc:tirpa : ~) 

El8.zığ 

Suphi Ergenc Partiye katılmıştır. ( tr,tima : 3) 
~elahattin. Toke ı· Partiye katılmıştır. 

· İ<:tima : 2) 

Gümüşane 

Ekrem Ocaklı 

Hatay 
Şekip İnal 

İstanbul 
Nazım Bezmen Partiye katılmıştır. (!c,:tima: 2) 

( 

!zmir 
Ekrem Hayri Üstündağ 15. VI .1956 tarihinde 

ölmüşti.i.r. (!çtima : 2) 
Oihad Baban Partiye katılmıştır. (İ<:tima : 3) 

İsparta 
İrfan Aksu Partiye katılmıştır . ( lc,:ti ma : 3) 

Kastamonu 
Ziya 'rermrn Partiye katılmıştır. ( İ<:'tima : 2 ) 

Ekrem Alican 
Turan Güneş 

Ziyarl Ebüzziya 

Kocaeli 

Konya 

Manisa 
Yunus Muammer .Aılakant 
Fevzi T.ifttfi Karaosmanoğlu 

Tekirdağ 

. - -~ 

İsmnil Hakkı. Akyii.z Par-tiden ı:eldlmiştir . 
( İ<:tima : :ı ) 

Tokad 
Hasan Kangal 

Trabzon 
Emrullah Nutlm 

Urfa 
Feridun Ergin 
Muzaffeı· 'l'imUI' Partiden r,ekilmiştir. 

( İçtima : 3) 
Zonguldak 

Cemal Kıpc:ak Partiye katılmıştır. ( İr,tima .: 3) 



• 
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D ) Müstakil Mebuslar Listesi 

İÇTİMA : F 

l!'evkaliide toplantı başında müstakil ınebusların adedi (13) olup, C. H. P. den çekileiı Server 
Soonun.cuoğlu (ıS.inob) un iltiıhakı ve Belı'9et lTz (İzmir), Gıyasettin Emre (Muş) , Sadettin Ertur 
(Niğde), Cavit Oral (Seyhan) ın Demokrat Partiye girmesiyle müstakillerin adedi (10) a inmiştir. 

İÇTİMA :'1 

Birinci toplantı başında müstakil mebusların adrdi (10) olup, Ekrem Yıldız (Bingöl) ile Lutfi K.ır4 
dar (İstan:buil) un D. P. ye giıl'll:ı.e:lerı'i ve C. M. P. den çekilen Osman Alişiroğlu (Kırşehirı·) , D. 
P. den çı!karılan Kıunm Küfrevi (.Ağrı), Muhlis Bayramoğ!lu (.A.nJ.mra), Şeref kamil men
gü. (.Ankara), E11ver GürreJ.i (Balıkesir), Fethi Çelikbaş (Burdur), Behçeıt Kayaalp (Bur
dur) Raif .Aybar (Bursa), Sabahattin ÇLracıoğlu (Bursa), İbı·ahim Öktem (Bursa), Safaettin Ka
ranakçı (Çanakkale) , Mustafa Ekinci (Diyarba.Kır), Ragıp Karaosmanoğlu (Diyarbakır), Ekrem 
Hayri Üstündağ (İzmir), Ekrem .Alican (Kocaeli), 1'm·an Güneş (Kocaeli), Ziyad Ebbüzziya (Kon
ya), Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu (Manisa), İsmet Uslu (Seyhan), İsmail Hakkı .A.kyüz (1'ekirdağ), 
Feridun Ergin (Urfa), Muzaffer Timm (Urfa), un iltihakları. ile müstakillerin adedi (30) olmuş
tur. 

İÇTİMA : 2 

lkinci toplantının başında müstakil ınehuslarııı adedi (30) olup, D. P. drıı ç<'kilcn :\[uhlis l<ite 
(Ankara), Asım Okur (Antalya), Yıısuf Azizoğlıı (Diyaı-bakır), Ekrem Ocaklı (Gümüşane), ŞekiD 
Ünal (Hatay), Nazını Bezmen (istanbul), Yunus :\[uamnıer Alak::mt (~Ianisa), Hasan Kangal (To
kad), Emrullah Nutku (Trabzon) ve D. P. den çıkarılan Cemal Köprülü (Edirne), Selahattin To
ker (Elazığ), Hiimid Şevket !ne<' (Erzurum), Ziya Termen (Kastamonu), Hüseyin Balık (Zongul
dak), Cemal Kıpçak (Zonguldak), ile muvakkaten ihacedilen l\Iükerr<.'ın Sarol (İstanbul) ile D. P. ye gi
ren İsmet Uslu (Seyhan) C. H. P. ne giren Osman Alişiroğlu (Kırşehir) H.P. ne giren Muhlis Bayramoğ
lu (Ankara), Muhlis Ete (Ankara), Şeref Kamil Mengi.i. (Ankara), Asım Okur (.Antalya), Enver Güreli 
(Balıkesir), Fetlıi Çelikba§ (Burdur), Behı;et Kayaalp (Burdur) ,Raif Aybar (Bursa) ,Selahattin Çıra~ı
oğlu (Bursa), İbrahim Öktem (Bursa), Sefaadelin Karanakçı (Çanakkale), Yusuf Azizoğlu (Diyarbakn") 
Mustafa Ekinci (Diyarhakıı-), Ragıp Karaosmanoğlu (Diyarbalur), İhsan Hamit Tiğrel (Diyarba
kır), SelfLhattin Toker (Elazığ), Ekrem Ocaklı (Günıüşane), Nazım Bezmen (İstanbul), Ekrem Hay
ri Üstündağ (İzmir), Şekip 1nal (Hatay), Ziya Teı;nıen (Kastanıoım), Ekrem Ali Can (Kocaeli), 
Turan Güneş (Kocaeli), Ziyad Ehbüzziya (Konya), Yunus Muammer Alakant (Manisa), Fevzi Lut
.fi Karaosmanoğlu (Manisa), İsınail Hakkı Akyüz (T<'kirdağ"), Bmrullah Nutku (Trabzon), Hasan 
Kangal (Tokad), Feridun l~rgin (Urfa), Muzaffer Timur (Urfa), ııın aynlmaları üzerine müsta.kil
ler.·inadedi (J3) einıniştir. 

İÇTtMA : 3 

Üçüncü toplantı ba§ında müstakil mehusların adedi (13) olup,"-.). P. den ı:ıkarılan lsmail Selçuk 
()akıroğlu (Bilecik), D. P. den çekilen Fahri Beleıı (Bolu), Celal Boynuk (Çankırı), Suphi Ergenc 
(Elazığ), D. P. den çıkarılan İrfan .Aksu (İsparta), D. P. den çıkaı·ılan Fuad Köprülü (İstanbul), 
Cihat Baban (İzmir), Muanımer Obuz (Konya),Rüşti.i. Özal (Konya), II. P. den çekilen isınail Hak
kı A:kyüz (Teldrdağ), Muzaffer T.iırnur'un (Urfa), iil:tihaklları ve İsmaiıl Selçu!k Çakıroğlu 
(Bilecik), Cemal köpr\.Uü (Edirne), Suphi Ergene (Elazığ), İrfan Aksu (İsparta), Ci
hat Baban (İzmir), Server Somuneuoğlu (Sinob), İı)mail Hakkı. .A.kyıüz ('.rekirdağ), Muzaffer Timur 
(Ul'fa), Hüseyin BaQık (Zonguldak), Cema1 Kıpçak'ın (Zoııguıldak), ayrılınıılan üzerine nıüstakille
rin adedi (14) e çıkmıştır. 
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Müata.killer 

Ağrı 

Kasım Küfrcvi D. P. den çıkarılmıştır. 
(İçtima :1) 

Ankara 
:\fuhlis Bayramob'lu D. P. den çıkarılmıştır. 

(İçtima : 1) 
H. P. ye katılmıştır. (İçtima : 2) 

Mtthlis Ete D. P. den <.ııkarılmıştır. (fçtima: 2) 
H. P. yı> katılmıştır. (İ<;tima : 2) 

Şeref Kamil Mengii D. P. den çekilmiştir. 
(İçtima : ı) 

H. P. ye katılmıştır. (İ<.ıtima : 2) 

Antalya 
Asım Olnır D. P. den çekilmiştie. (İçtima : 2) 

H. P. yr katılmıştır. (İçtima : 2) 

Balıkesir 

Enver Güreli D. P. den ~ıkarılmıştır. 
(İçtirna : 1) 

H. P. yr katılmıştır. (İçtirna : 2) 

Bilecik 
İsmail Selçuk Çakıroğlu D. P. den ~ıkarılmış

tır. (İçtima : ::!) 
H. P. Y<' katılmıştır. (İc;tima : 3) 

Bingöl 
f~l Ekrem Yı1dı7. D. P. ye katılnııştır. 

(!~tima : 1) 
Bolu 

Pahri Belen D. P. den çckilmiştiı·. (İ~tima : 3) 

Burdur 
Fethi Çelikbaş D. P. den ~ıkarılmıştır. 

(İçtima: 1) 
U. P. ye katılmıştır. (!çtima : 2) 

Beh<.ıet Kayaalp D. P. elen çıkarılmıştır. 
(İçtima : 1) 

H. P. ye katılmıştır. (İçtima : 2) 

Bursa 
Raif Aybar D. P. den ~ıkarılnııştır. (İçtima: 1) 

li. P. yp lnıtılmıştıı-. (İçtirna : 2) 
Rabahattİn Çırac10ğlu D. P. den çıkarılmıştıl'. 

(İçtiın a : l) 
H. P. yf' katılmıştıı·. (İçtirrıa : 2) 

İbrahim Öktem D. r. ılcn (:ıkarılmıştn·. 
(tçtirrı }1 : ı ) 

IT. P. yr katılmıştır. (İçtima : 2) 

[•J Deııre başında rııiistakilleı· 

• 
Çanakkale 

Safaeddin Karanakçı D. P. den çıkarılmıştır. 
(İçtima : 1) 

H. P. ye katılmıştır. (İçtima : 2) 
Çanlan 

Celal Boynuk D. P. den çekilmiştir. (İçtima: 3) 
Diyarbakır 

Yusuf Azizoğlu D. P. den çekiliniştir. 
(İçtima : 2) 

H. P. ye katılmıştır. (İçtima : 2) 
Mustafa Ekinci D. P. elen çıkarılmıştır. 

(İçtima : 1) 
H. P. ye katılmıştır. ( İçtima : 2) 

Ragıp Kara:osmanoğlu D. P. den çıkarılmıştır. 
(İçtima : 1) 

H. P. ye katılmıştır. (İçtima : 2) 
İhsan Hamid 'l'igrel H. P. ye katı~mı~tır. 

(İçtima : 2) 

Edirne 
Cemal Köpri.ilii D. P. elen <:ıkarılmıştır. 

(İçtima. : 2) 
H. P. ye katılmıştır. (İçtiına : 3) 

Elazığ 

fiuphi Ergene D. P. den c;ıkarılmıştır. 
(İçtima : 3) 

H. P. ye katılmıştır. (İçtima : 3) 
Selahattin 'rokeı· D. P. den (;eldlmiştir. 

(İçtiına : 2) 
H. P. ye katılmıştır. (İçtima : 2) 

Erzunım 

Hil.rnid Şevkı>t İnc<' D. P. den çıkarılmıştır. 
(İçtima : 2) 

Gümüşane 

Ekrem 0<'ak1ı D. P. den ı;:ıkarılmıştır. 

(İçtima : 2) 
H. P. ye katılmıştır. ( İçtima : 2) 

Hatay 
Şekip İnal O. P. den çckilmiştir. (İçtima : 2) 

H. P. ye katılmıştır. (lçtima : 2) 
İsparta 

İrfan AkRu D. P. den çıkarılmıştır. (İçtima : 3) 
IT. P. ye katılmıştır. (İçtima : 3) 

İstanbul 
~azinı Bezın<'n D. P. rlen r,ckilmiştir. 

( İçtima : 2) 
H. P. yr katılmışhr. (İ<:tima : 2) 
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l *] Ali Fuad Cebesoy 
l ~ı Lütfi Kırdar D. P. ye katılmıştır. 

(İ<ıtima : .1) 
l<~uad Köprüiii D. P. den ayrılmıştır. 

(İçtima : 3) 
[f-'] Nadir Nadi 
. .MükciTem ~arol D . .P. den muvakkaten çıka

rılmıştır. (İçtiına : 2) 
l ~ı Hamdullah Suphi 'ranrıöver 

İzmir 
[oıı] B(:'hçet Uz D. P. ye katılmıştır. 

(İçtimn : F.) 
CihaLl Baba u D. P. den ayrılmıştır. (lçtiına: 3) 

H. P. ye katılmış'tır. (İtıtima : 3) 
Ekrem Hayri. Üstündağ D. P. lll'n çıkanlmıştır. 

(İ<;tiına : 1) 
H. P. ye ka.tılmıştıı·. (İt:tima : 2) 

Kastamonu 
Ziya 'l'rnnen 1>. P. den çckilmi~tir. ( İ<ıtiına: 2) 

H. P . ye katılmıştır·. (İçtima : 2) 
Kırşehir 

Osman Alişiroğlu C. l\1:. P. den çekilmişti!'. 

(İ<ıtiına : J ) . 
C. II. P. ye katılmıştır'. (İçtima : 2) 

Kocaeli 
Ekrem Alican D. P. den <:ıkarılnnştır. 

(İçtima : ] ) 
H. P. ye katılmıştır. (İçtirna : 2) 

'J'uran Güneş n. P. ckn <:ıkarılmıştır. 

(İc,ıtima : J) 
rr. P. ye k~ıtılmıştır·. ( İçtima: 2) 

Konya 
Ziyad Ebüzziya D. P. den ()ıkarılınıştır. 

(İc,ıtima : J) 
H. P. ye. katılmıştır. (!çtima : 2) 

[ *] Sabahattin Sönmez 
Muamıner Obuz D. P. den ayrılmıştır. 

(İçtima : 3) 
M. Rüştü Özal D. P. den ayrılmıştır. 

(İ<:;tiına : 3) 
Manisa 

Yunus Muanımer· Alakant D. P. den çekilmiş
tir. (!çtima : 2) 

H. P. ye katılmıştır. (İçtima : 2) 
ı" 1 Hikmet Bayur 
I<,evzi Lutfi Karaosmanoğlu D. P. den çıkarıl

mıştır. (İçtima : J) 
lL P. ye ka.hlmıştır. (İçtima : 2) 

[•j Deı•re başmda nıiistaMlıer 

Muş 

ij [ ~' J Gıyasettin Emı·e D. P. ye katılmıştır. 
(!çti:ma : F.) 

Niğde 

l '*) Eladettin Ertur D. P. ye katılmıştır. 
(İçtima : F.) 

Seyhan 
[•] Cavid Oral D. P. ye katılmıştır. 

(İçtima : F.) 
İsmet Uslu D. P. den çıkarılmıştır. (İçtima. : 1) 

D. P. ye katılmıştır. ( tçtima : 2) 
Sinob 

~l'l'veı· Sonumcuoğlu C. ll. P. den çekilmiştir. 
(İçtima : F.) 

D. P. ye katılmıştır. (İçtima : 3) 

Sivas 
["] Nuri Demirağ 

Tekirdağ· 

Isınail Hakkı Akyüz D. P . . den çıkarılmıştır. 
(İçtima : 1) 

II. P. ye katılmıştır. (İçtima : 2) 
II. P. den çekilmiştir. (İçtima : 3) 

D. P. ye katılmıştır. (İçtima : 3) 
Tokad 

Hasan Kangal D. P. den çekilıuiştir. 

( !çtima : 2) 
II. P. ye katılmıştır. (!çtima : 2) 

Trabzon 
l~ımullah ~utku D. P. drn <;ekilmiştir. 

(İçtima : 2) 
H. P. ye katılmıştır. (İçtiına : 2) 

Urfa 
Peridun Ergin D. P. den çıkarılmıştır. 

(İçtima : 1) 
H. P. ye katılmıştır. (İçtima : 2) 

Muzaffeı' 'l'imur D. P. den çıkarılmıştır. 
(İçtima : 1) 

II. P. ye katılmıştır. (İçtima : 2) 
H. P. elen çeki1miştir. (İçtima : 3) 

D. P. ye katılmıştır. (İçtima : 3) 

Zonguldak 
Hüseyin Balık D. P. ilen çıkarılmıştır. 

(İçtima : 2) 
C. H. P. ye katılmıştır. (İçtima : 3) 

Cemal Kıpçak D. P. drn çıkarılmıştır. 
(İçtiına : 2) 

H . P. ye katılmıştır. (İçtimıı : 3) ! 
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A - Büyük Millet Meclisi 1954 yılı Bütçesi 

1954 yılı 

E'. M. Tahsisatın nev'i 
ödeneği 

Lira 

Birinci kısım - Taksisat VI' 

benze1'i özlük halcl!ır 

101 Tahsisa.tlar 

102 
103 

ll Riyasot taJhsiısııt t 

ı ı Aza taıhsisatı 
:W Riyase't Di·vanı tazmina;tı 

9 600 
l2 4fl2 200 

24 355 

Fasıl yek:finu 12 486 155 

Murakip ücreti 
Azanın yollukları 

2 030 
4 527 000 

Birin<·i kısım yr1kfı.nu 17 015 185 

hinri bsmı - Peı·snnl'l 
masrafTan 

f - }laaş]aı· V<' Ürı·etlrı· 

201 Maaşlar 

ı 1 Yieclis memurları ımaaşı 

12 :Milli ~ar:ıylm· mrmıurları 

ımaaşı 

ı3 Koruyucu ::ısker 1miifı·rzcsi 

maaş ı 

21 jfeclis 'mf'lnınl'1aı1 a<:ı,lc ma
aşı 

~2 }fiili SaraylaT ,memurlaıı 

;ı<;ık nuı::ışı 

Fasıl yekUnu 

202 tt cretler 

!-ifi ı ROO 

51 900 

J 

1 

779 167 

ll :Meclis him-rırtlileri ii<·rMi ..J-27 ROO 
12 Milli Sal'aıyJııı· hi·zımr.tlileri 

ÜC'rrti 249 300 

Fasıl yekfinu 677 100 

= 

P. M. Tahsisatm ncv'i 

206 

207 

209 

J 3 Yeni Meclis ,bjnası ge (_li ei 
hizmetllleri ücrei!:i 

Fasrl yek:finu 

H - Başka 'haklar 

4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

ı 1 Meclis mornurları <;ocuk 
zammı 

12 Milli Saraylar memurları 
<:ocuil\: zammı 

13 Koruyucu asker müfreze
si <;ocuk zammı 

2l :Meclis memurlan doğ·um 
yardımı 

22 .\fill1 Saeaylaı· ıııcrntn·la ı ·ı 

doğııııl yardımı 

23 Koruyucu asker müfrezesi 
d!oğum yardımı 

:~ı Meclis ımf'nından ölüm 
yaı,dımı 

:ı2 .Milli ~araylar mrııını·lıırı 

ölüm yardımı 
33 Koruyucu asiker mü:frezrsi 

ölüm yaı•dımı 

Fasıl yek:finu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 . 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek 
para müWatı 

. 203 Geçici hizmetliler ücreti 
'r 

5434 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin (D) fık

rasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

,, ı l ~1 c<·lis 1haihGcsi ge~i<' i h iz-
\ metlileri ücreti 7 300 

ı~ }fil)i ~aı·aylar ge<;i<;i hiz-
\ nı eti il eri ücı·cti 1 O 000 

i954 yılı 
ödeneği 

I"' ira 

137 400 

154 900 

27 000 

ı 800 

l 320 

2 600 

ı 000 

ı 000 

3 000 

1 000 

1 000 

39 720 

ı 

79 896 
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F. M. Tahsisatın nev 'i 

210 

211 

212 

5027 sayılı Kanun gere
ğince Umumi Katibe veri
lecek temsil tahsisatı 
Fazla çalışma haklan 

1 O 5509 sayı h Kanun gcı-e

ğ·ince i\leclis memur ve 
lhizmetlilerinc vcrilec0k 
fazla çalışına Iıa:klan 

20 Basımevi memur ve hiz
mctlilerine verilecek faz
la r:a lı şnıa hakları 

Fasıl yekU.nu 

4367 sayılı Kanun gere
ğince kolluk memurlanna 
verilecek er tayın bedeli 

1954 yılı 
ödeneği 

ı~ ira 

3 000 

120 000 

lO 000 

130 000 

ll 100 

İkinci kısım yekftnu 1 874 884 

213 6341 sayılı Kanun gere
ğince doktora ödenecek 
tahsis at 

301 

t~ çiincii. kısım - Yönetim masrafları 

Büro masraflan 
1 ] M eclis kırtasİyesi 
12 Koruyucu aslker ıuüfı'C Z ('si 

kırtasİyesi 

20 Meclis döşemesi 
~1 Meclis demirbaşı 

:32 J<:oruyucu askeı' nı ii fı ·ez(' Sİ 

dcm iı'başı 

+1 :Meclis öteberi masrafları 
+2 Koruyucu asker müfrezesi 

öteberi masrafları 
4~ }[eclis şe1ıir suyu mas ı':ı f

J arı 

rJ 1 iVI·ecli.'l aydınlatma Vf' lıa 

valandırma masrafları 

02 Koruyu cu asker nıiifrez0si 
aydmlatma masrafları 

61 l\feclis ı sıtma ve yakaca k 
masrafları 

62 Koı·n)'1H'U ;ısker rniifrez0si 

10 000 

150 
2 000 
5 000 

2 200 
25 000 

2 000 

15 000 

2.) 000 

1 800 

22 000 

F'. )[. Tahsisatın nev'i 

302 

ıs1:tına ve yakac:ık mas
rafları 

90 renaze töreni ınasra tları 

Fasıl yekU.nu 

Milli Saraylar büro mas
raflan 

10 Kırtasiye 

20 Döşeme 

30 Demi ribaş 

-J. l Ötelberi masrafları 
+3 Şe'hiı· suyu masrafla 11 

GO Aydmlatma masraflal'l 
60 Isıtma Ye yakaca:k mas

rafları 

80 Hi:mıetlil<'rin ~-iye<>('k mas
raflaı'l 

Fasıl yekU.nu 

303 Basılı kağ'lt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon 

ücret ve masraflan 

306 

11 ~{ı:ıcli, posta ve telgnıf Ü('

ı ·etleri 

12 Jfilli Saraylar vosta Y(' 

telgraf ücretleri 
13 Koruyucu asker inüfrpzpsi 

posta ve telgraf i.icretleri 
21 'Meclis telefon masrafları 
22 ~!illi Saraylar telefon mas- 1 

rafları 

Fasıl yekU.nu 

Giyecekler t 
11 Meclis hizmetiileriyle kol - .... 

luk memurlarına verilecek 
giyecek masrafları 

12 Milli Sarayla ı' hizmetiileri 
giyecek masrafları 

Fasıl ye1~u 

1 

1954: yılı 

ödpneği 

!Jira 

ı 000 
.j. 000 

115 150 

1 GOO 
9 000 

13 000 
10 000 
10 000 
13 000 

6 000 

:ıo ooo 

92 500 

300 

100 

lfiO 
30 000 

8 000 

41 250 

42 659 

19 594 

62 253 



F. M. Tahsisatm nev·i 

307 Yolluklar 
ll Meclis memurlan sürekli 

görev yoUuğu 
12 Milli Saraylar memurları 

sürekli görev yoUuğu 
13 Koruyucu asker müfrcL:eı;i 

süı·ekli görev yolluğu 
21 Meclis memurları geçici 

görev yoUuğu 
22 MiJll Saraylar memurları 

geçici görev yoUuğu 
23 Koruyucu asker müfrezesi 

geGici görev yoUuğu 
90 5408 sayılı Kanun gereğiıı

<'f' Meclis Hesaplarını !ncc
Jcmt> Komisyonu nzıısına 

wriJecek yoJluklar 

Fasıl yekUnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi masraf
lan ve yolluklan 

309 

; 

401 

Jl Meclis memurları 
12 'Milli Saraylar mt>murları 

Fasıl yekUnu 

Taşıt masraflan 
1 J Riyas<'t otomobili işletme 

masrafları 

l 2 Riyaset otomobili onarma 
masrafları 

41 Başka taşıt masrafları 

' ' 

Fasıl yekftnu 

tlçüncii lmnm :vckfmn 

Dördüncü kısını · Dai1·e 
kizrııetleri 

Ba.sırrıevi i§letme masraf
lan 

1010 
I!JiH yılı 

ödcncği 

Lil'a F. M. Tahsisatın nev'i 

2 000 

500 

1 2!10 

5 000 

3 500 

2 000 

2 000 ____ , 
16 250 ı 

1 

402 

403 

404 

0 500 451 
500 

4 000 

2 000 

l 000 
!) 500 

8 500 

::J40 203 

76 000 

453 

Bahçe masraflan 
ll Meclis bahçesi masraflan 
12 Milli Saraylar bahçesi 

masrafları 

Fasıl yekftnu 

Riyaset temsil masraflan 
ve Riyaset konutu 

J O Temsil masrafları 
::JO Konut masrafları 

Fasıl yekUnu 

Koruyucu asker .müfrezesi 
masraflan 

10 Tayinat 
20 Giyrrekler 
80 T~rh,dıı nakliye ·iicrcti 
40 Tıbbi erza vr sağlık g·ercç

Jcri 

Fasıl yekftnu 

Yayın masraflan 
10 ~atmalma. ve abone 
20 Başka hH <;rşit masraflar 

Fasıl yekUnu 

Milletlerarası münasebet
lerinin gerektirdiği mas
raflar 

11 Pal'H'tmentolarara1lı Birli
ğine katılma payı 

12 Parl~ını'nfolararası Tul'izın 

Birliğine katılma payı 

21 Mrelis narnma kongre, kon
frranş, komiı:ıyon, tören vr 
rlawtlcrr i~tirak edf'crkl<.'
rin ~volluk w ması·aflat·ı 

22 A vr·upa !stişari Meclis vr 
komisyon toplantılarına 

katılacakların yollukları 

2!1 Parlamentolararası BirHği 

kon f-{>l'amnna iştirale cde-

195-J. yılı 

ödeneği 

Lira 

4 000 

2500 

6500 

5 000 
7 500 

12 500 

106 727 
29 325 
3 000 

ı 500 

140 552 

26 979 
7 850 

34 829 

4000 

3 850 

RO 000 

120 OOG 



F: M. Tahsisatın nev 'i 

eelderin yolluk ve masraf
ları 

24 Avrupa PaTlıfumeıltolar Bir
liği KjoiJJferansına iştirak 

ooeMkl,erin yıollu'k ve mas
rafları 

25 Parlamentolararası Tu-
ri~m Birliği Konfcransma 
iştirak edece:klerin yolluk 
ve ması'afları 

::w Meclis 11mmına ımoınlekete 
geleceık ecııeıbi misafirle
ı-in her çeşiıt ağırlaıma 

masrafları 

40 Parlı8:ınentolararaısı 'l'iil'!c 
gl'Upl a ı-ı uıa:sı-a:fl aı·ı 

Fasıl yekUnu 

454 Sigorta masrafları 
11 Meclis 
12 Milli Rarayhn· 

Fasıl yekunu 

456 Düşünülıniyen masraflal' 
4 76 S ten o kursunun gerektir

diği h m: çeşit m asraf) ar 
477 Yeni Meclis binasının g-e

rektirdi ği ınasra,flar 

})ördüncü. kısım yekunu 

Beşinci kısmı - Bon:T.<.ıt· 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

505 

10 J 949 - Hl52 yılları borçları 
:.W J 92R - 1948 ~rıllan horı:;ları 

Karşılıksız borçlar 

Be§inci kısım yckfım.ı 

- 1011 
1 95-:l: ;n lı 
ödenC'ği 

Lira F. M. 

60 000 601 

7 500 

7 500 

Tahsisatın ne\' ·i 

, Aıtın.cı, kısım - Yardırnlar 

Çeşitlıi yardımlar 

Altıncı kısım yekunu 

KISIMLA.R YEK0Nr
Birinci kısım yekô.nu 
İkinci kısım yekfinu 
Üçüncü kısım yekô.nu 
Dördüncü. kısım yekünu 
Beşinei kısım yekô.nu 
Altıncı kısım yekılnuı 

lf.l.Ji: yılı 

ödeneği 

Lira 

5 000 

5 000 

t7 015 185 
] 874 884 

340 203 
758 006 

8 196 
5 000 

<)..j, 000 
UMUMt YEKON 20 001 474 

1. 700 

378 550 

1 165 
8 000 

9 165 

2 000 

21 000 

Yatımıılar 

- Onarmalar 

701 Y-apı onanmı ve küçük 
yapılar 

10 Meclis binası 
20 Milli • araylar 
:30 Koruyucu asker müfrezesi 

binası 

Fasıl yekfinu 

U - Satınalma, yapı, tesis 
77 910 ve sermaye tahsisleri 

751 Satınalmacak makina, alet 
758 006 ve gereçler 

lO Basımevi için yeniden sa
tınalınacak dizme, baskı 

makİnalariyle matris lw-
500 deli 

ı 20 Yeniden satınalınacak ibiı-
J aded elektrik elizel grupu 
1 hecleli 

7 694 

8 196 
-~~-
~----..... 

80 .\{edis noktor odası için 
lıiı· atlC'cl ~ - K. G. hedeli 

Fasıl yekfinu 

Yatn·ımlar yekfınu 

15 000 
270 000 

5 000 

290 000 

206 880 

35 000 

3 000 

244:880 

534 880 



- lOt! -

B - Büyük Millet Meclisi 1955 yılı Bütçesi 

1955 yılı 

ödeneği 

F. _J,f. Tahsisatın u cv ·ı Lira 'i' ahsisatın neY 'i 

101 

102 
103 

Bi1·inci kısım - Taksisat 
ve benzeri özlük haklaı· 

Tahsisatlar 
ll Riyaset tahsisatı 18 000 
12 Aza tahsiısatı 12 960 000 
20 Riyaset Divanı tazminatı 29 070 

Fasıl yekfuıu 13 007 070 

Murakıp ücreti 
Azanın harcırahları 

2 030 
5 184 000 

Bi ı·inci kısım yekunu 18 193 100 

fl.·inri kısmı - P ersonel 
masrafları 

l - 1\Iaaşlar Ye ii<'retler 
201 Maaşlar 

1 J Meclis memurlan maaş ı 

12 Milli Saraylar memurları 
maaş ı 

13 Koruyucu askeı- mi:ifrezesi 
m aaşı 

2J M eclis memurları a~:ık 

m aaşı 

22 Milli Saraylar memurları 

aç: ık m aaş1 

869 625 

66 371) 

81 830 

1 

1 

Fasıl yekU.nu 1 017 832 

202 U cretler 
11 Meclis hiznı etlil eri ücreti 705 000 
12 Milli Raraylar hizmetiileri 

13 Yeni Meclis ~binası geçici 
hizmetiileri ücret i 

Fasıl yekunu 

1 1 - ıBaşl~a haıld a ı · 

206 4598 sayılı Kanun g-ere
ğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

1 1 Meclis ınemuı~Iaın <;ocuk 
zıaımmı. 

12 M.illi S:owayLaı· ıu emur}an 

ı.:oc11k zamını 

J 3 Koruıyucu asker müfreze
si çocuık ;,aımmJ 

3 1 M·ccl~ı; ıuonnı r1u t· ı d1!ğ u m 

)l<wdırnı 

22 M.iHi Sa.l'aylar ıııcJJıurları 

doğuım y~ıı·d.l!nn 
2:1 Kot'Uyucu asker müfrezesi 

<loğuım yard]llll 
;} 1 Meclis ııı eıınurhın i> hi u ı 

yardtnıı 

:ı2 Mrilli Saı·aylıaı· mcıuud~ın 

ölüın yıard.mu 

:3:1 Konıyucu aı;k{)t' ınüfrezesii 

ölüm yarelliını 

Fasıl yekunu 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi g·ereğixı.ce ödenecek 
para müka.fatı 

ücreti 376 875 209 5434 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin (D) fık

rasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

Fasıl yekfuıu 1 081 875 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
J 1 1\IecJis 'bah(:esi geç:ici hiz-

metiileri ücreti 12 500 210 
12 Milli Saraylar geçici hiz

metl ileıi iicrcti 18 750 

5027 sayılı Kanun gereğin
ce Umumi Katibe verilecek 
temsil tahsisatı 

1955 yılı 

ödeneği 

Lira 

180 750 

212 000 

26 520 

1 080 

] 920 

2 600 

] 000 

000 

3 000 

l 000 

1 000 

39 120 

1 

167 700 

3 000 



- 1818 ~-

1955 :rıiı 1955 yılı 
ödeneği ödeneği 

F'. M. Tahsisatın ııev'i Lira :F'. M. Tahsisatın nev'i Lira 

:nı Fazla. çalışma. hakla.n• 
90 Oen'lliZ~ .töreni masraftan 4 006 

10 &509 sayılı K!aınwı goreğin-
oo Meclıis menilw Vie hiz· 

tasıı yekbu 190 950 
m:atı1Jilerine verilecek iiazlıa 
çahşnıa hısık~aM 194 400 

20 Mıaıtıbaa memur vıe lıli<mnet- 302 Milli San.ylar 'büro maa-
Wer.ine verilıecek :flazıl!a GIB· ra.f1an 
hşma haıklıarı 15 000 10 iKırtıasi~ ı .500 

ı 
20 ~e me 138 000 

P$11 yektlnu 209 400 ı ı30 Demiırlbaş 50 000 
41 ÖWberi JllıllSrafılan 12 500 

212 4367 aa.yUı Kauun gere. 43 Şeh~r suyu ması-aıfları 10 000 
ğince emniyet mem.urla.n. 50 Aydmlatma masr~ları 13 000 
na. verilecek er tayın be- 60 l'sıtnıa ve .vırkaeırk masraf-
deli 11100 lan 7 500 

ı ıs 6341 sa.yıh Kanula dok~ ~ Hi'2IDl.etLilerin y.iı.yooek mas-
tora. ödeucek ihtisas taJı. 1'18!flan 54 949 
sisa.tı 6000 

Fa.sıl yekfuıu 287 449 
İkinci ·kmınıı Y'6kunu 2 748 028 

303 Basılı kağıt ve defterleı- 300 
t) çüncii "ısıtıı - Yönetim 

SM Posta., telgraf Ye telefft ma,srafwrı 
ücret ve masraflan 

301 Büro ma.sra.flan ll Meelis· posta ve telgraf üc-
n Mooli~ lm1.aısiye8i 15 000 retleri 5 000 
12 Kıo~uyucu asker müfrezesi 12 Milli Saraylar posta ve tel-

l<ırtmdyesi 150 graf ücretleri 100 
20 iM~is d~eıne.ti 25 000 13 Koruyucu askeı> müfrezesi 
31 Meclis demiı:1başı 25 000 posta ve telgraf' ücretleri 150 
32 K'Orll(YUcu asker miifreıM.i 21 Meclis telefon masraflan 30 000 

demiılbaşı 5 000 22 Millt Saraylar tele-fon ma«· 
41 Mieeli~ ö~beri masraıfları 35 000 rafları 13 000 
42 Koruorıuou ask-er nmfl'le?Jesi 

'öteberi masl'ftfları 2 000 Paal yekinu 48 2SO 
43 ·M ec şehir suıyu ma Nı.tf-

ları· 20 {)()() 
51 Moolis .ayıdııı:laıtma ve ha· 306 Giyeclkler 

valandırma maısraflart 27 000 ll Meclis hizmetiileriyle em-
52 "J{jowy.n~u aı ~ker ıtııüf reze5j niyet memurlarına verile-

:aıydınlatmaı masraflım 1800 eek giyecek masraflan 70 312 
61 iMooJ!iı ısl'tlma ve ~aeıtk 12 Milli Saraylar hizmetiileri 

mıuJra.fla:h 30 000 giyecek masraflan 55 160 
62 Koruyu6U a.9kllr müfrezt!Ji 

• 
11sıtma ve ~a~a<ıaık ma5NJıf. :ruıı ;elaiau 

lt5 '"' 
.hwı ] 000 



t .' ı' ' 

F. M. 'J'ahıüsatın neY 'i 

- lOM -
1!)55 yılı 

iidrneği 

1 ı i nı ı F: 
l 

iYI. Tahsisatın nev'i 

1955 yılı 

ödeneği 

];ira 

----
307 Harcırablar 

.11 Meclis meın.urları daimi 
vazife harcıı·ahı 

12 Milli Saraylar memurları 

daimi vazife harcıraln 
13 Koruyucu asker müfrezeı:ıi ' · 

daimi vazife harcırahı 
· 21 Meclis memurları muvak

kat vazife harcırahı ' 
22 Milli Saraylar memurları 

muvakkat vazife harcırahı 
23 Koruyucu asker müfrezesi 

nıuvakkat vazife harcu·alıı 
90 5408 sayıh Kanun gereğin

ec Meclis Hesaplarını İn<'e
leme Encümeni azasına ve
rilecek harcırahlar 

Fasıl Yek:Unu 

308 4598 sayılı Kanun gereğin-

ce ödenecek tedavi mas
raflan ve harcırablan 

ll Meclis memurları 
12 )!!illi Raraylar memurlan 

Fa.sıl yek:Unu 

309 Taşıt masraflan 
. 1 J Riyaset otomohili işlet'(Ue . 

masrafları 

'',.'40t . 

12 Riyaset otomobili ona rına 
masrafları 

41 Başk_a ta ıt masrafları 

Fasıl yek:Unu 

"Üçüncü . losmı yekunu 

Dördüncü kısım - Dair~ · 
·:· · · hizmetle1'i 

Ba.Sımevi işletme masraf-· ·. 
lan 
Ba.IiÇtJ-:iüasnflan 

.. --· · ·-t:.t.· Meclis bahçesi ma.~rafları 
J 2 Milli Ra raylar bahçesi 

1 , masrathıı·ı 2500 

7 500 :3 000 1 

J 000 
i. 

1 
i 

2 ,fiOO 

1 
15 000 

5 oool 
1 

20001 

28 501 

4 000 
ı 500 

5 500 

2 000 

ı 000 
7 000 

Fasıl yekUnu 

403 Riyaset temsil masra.lan 
ve Riyaset konutu 

1 O Temsil masrafları 

:30 Konut ması·afları 
.. ,, 

Fasıl yekUnu 

404 Koruyucu :·asker müfrezesi 
ma.Srafla.rı 

451 

10 'l'ayinat 
20 Giyecekler 
: ıo Ericlin hakliye "ücreti 
40 'l'ıbbi cc·za ve sağlık mal

.zemesi 

l'asıl yekUnu 

Yayin masrafları 
10 Satınalına ve ıibone 
20 Başka hf'ı' c:eşit ması·aflıır 

Fasıl yek:Unu 

453 Milletlerarası · münasebet
lerinin gerektirdiği mas
raflar 

11 Parlamentolararası -- Birli
ğine katılma payı 

12 Parlamentolararası Turizm · 
Birliğine katılma payı 

10 000 
8 000 

18 000 

1.67 035 
~o 448 
3 000 

1 500 

201 983 

10 000 
7. 850 

17 850 

4 000 

3 850 

10 000 '.·,; 
21 Meclis naıuına. kongre. 

konferans, komisyon, ö
ı·en ve davetiere iştirak 

edeceklerin harcırah ve 696 422 

96 000 

5 000~ ·'· .· 

mas·raflaı·ı 80 000 
22 Avrupa -!stişari Meclis ve 

komisyon toplantılarma• 
katilacakların harcırahları · 120 000 

23 Parlaınimtıolaı·arası !Birliği 

'l<"onfeı-ansma · iştiı·ak ede- . 

<·<~klel'iıı ha ı·cıra!h Ye mas·- · · 
rafları 60 000 



F. M. Tahsisatın nev'i 

. 24 Avrupa Parlamentolar 
Biı·liği Konferansına işti

rak edecelderin lıareıı·alh 

ve masraf] arı 
25 ParHimentolararası 'fu-

rizm -Birliği Konferansına 
iştirak edeceklerin iharcı
ra:h vr masraflan 

:30 .:\feclis naınnna memlek·ete 
gelecek ecnelbi misafirie
rin IJ:ı.er c;:eşit ağı rl ama 

masrafları 

40 Parliiment'olararası Türk 
Grupları masrafları 

Fasıl 'yelrunu 

454 Sigorta masrafları 

456 
476 

477 

H Meclis 
112 Milli Saı·aylar 

Fasıl yelrunu 

Düşünilimiyen masraflar 
Steno kursunun gerektir
diğ·i her çeşit masraflar 
Yeni Meclis binasının ge
rektirdiği masraflar 

Döı·düncü kısım ydkunu 

Beşinci kısım - Bon:;la,r 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

505 

10 1950 - 'Hl53 yılları 1b'Ot '(~ 

lan 
20 1928 - 194'9 yılları bon~.

lan 

Fasıl yekftnu. 

Karşılıksız borçlar 

Heşin:<>i kısım .Yekfmu 

1016 
1955 yılı 
ödeneği 

Lira l!, : M . Tahsisatın nev 'i 

7 500 

7 500 

100 000 

1 700 

384 550 

1 165 
8 000 

601 

·" 

' 9 165 701 

2 000 

25 000 

17 658 

Altıncı. k1sım - Y ardınılar 
Çeşitli · yardımlar 

Altıncı lnsıın yekfınu 

Kı.sıınlaı· yekunn 

Birinci kısım ye'kunu 
İkinci kısım yekfıuu 

Üçüncü •kısım yP'kfımı 
Dörduncü kısım .. yekunu 
.Beşinci gosını yekunu 
Altıncı kısım yekfıuu 

Yatır-ımlar 

I - Onarmalar 

Yapı onanmı ve İciiçük ya
pılar 

10 Mecli 'binası 

20 MilU Saraylar 
30 Koruyucu asker müfrezesi 

binası · 

'ı 

Fas-ıl yelrunu 

1955 yılı 
ödeneği 

Lira 

10 000 

10 000 

18 183 100 
2 748 028 

696 4-2~ 

779 706 
10 429 
10 000 

30 000 
715 000 

2 000 

747 000 

779 706 ····=== 

II - ~at.ınalma, yapı, tesi 
ve st-rmay<> tahsisleri 

1 

500 751 Satınalınacak makina, al&t, ···· 
ve malZeme ' . ı • 

11 Matbaaya. alınacak bir' 
1 aded zıınbıı ına•ldnası hp

deli 

2 

9 927 

12 Saraylarda yenıiden . te is. 
ohmaeak elektrik ve tel<'

fon ·1 e~isloı·~. ·m•ıısra fları 

Fas:ıa yelçUnu . . 
., 1 · . ; . : 

!) 000 

750 000 

755 000 

'. Yaürrmlar yekuııu:·:," 1 502 000 10 429 



Ta!lıaisaıtını nw'i Alınan miktar Kanun N o : _........ _ _ 
1955 752 T. Büyü'k Millet M€Cli~i 'binasının tefriş ve tet

yin ilim 

C - Böyük Millet Meclisi 1956 yılı Bütçesi 

1956 yılı 
ödeneği ı 

250 000 

.. 

F. !l. Tahsisatın ırev'i Lira F. M. TaJtHisatın ııev 'i 

101 

102 
103 

Biritıci kısım • Takstisat ve 
betızeri östük haklta-

T&hsisatlar 
ll Riyaset tahsisatı 

12 Aza tahııisatı 
20 Riyaset Divam tazminatı 

ı~ 000 208 
12 960 000 

29 070 

J'"mi' yekUnu 13 007 070 

Murala.p ücreti 
Azatwı barcıratııh.n 

2030 
5 184 000 

., 

12 Milli Saraylar hbanetlileri 
ücreti 

Fasıl yekfuıu 

Geçici bi.smetliler öcreti 
ll Meclis bahçesi geçici hiz. 

metlileri ücreti 
12 Milli Saraylar geçici biz. 

ınetlile ri ücreti 
.l3 Yeni Meclis binası geçici 

hizmetiileri ücreti 

1956 yılı 
ödeneği 

Lira 

427 125 

ı 284 775 

18 000 

30 000 

200 925 

niı~nci kısın) yekilım ] 8 ] 93 100 
Fa.sıl yekftnu 248 925 

201 

lkitıci kt .• mtı · Personil• 
?nasraflart 

l · Haa~lıı.r n~ Ücl'etler 

Maa.§ lar 
ll Meclis meınurlan maaljı ı 008 4:32 
12 Milli Saraylar mmn11rları 

maatı 74 871 
13 i\fcclis ~iuha.fız Bölüğü 

maa§ı 99 665 
21 Meclis memul'ları a~ık 

ınaa.şı 1 
~2 M:iJli Saraylaı · memudat-ı 

IHj lk M~l 1 

J'uıl yekdnu 1 182 970 

202 tt eretler 
1.1 Meclis hizmetiileri t1c-

r-.fi ~.57 1ii1t) 

206 

II · Başka haklar 

4398 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak .zam ve 
yardımlar 

ll Meclis ıneınurları çocuk 
zam m .ı 

13 MiUi Slllitylaı· nıemurluı 

<;ocuk zammı 
1 : ı -'fe eli s M uhaf ız Bölüğii. 

~ocuk ıammı 

21 Meclis meınurlarJ doğum 
yardımı 

22 Milli f-laraylar memurları 

doğum. yardnnı 

~3 MecH~t Muhafız- Bölüğii 
doğum yardımı 

31 Mecl~s memurian ölibn 
yardımı 

32 Mini Sar.83"lar mem.urla:n 
i:ilüm y;ı.l'clnr.l1 

-----

28 000 

1 080 

2 160 

2600 

1 000 

1 000 

3 000 

·ı 000 



~...,-

1956 yılı 1956 yılı 

ödeneği ödeneği 

F'. M. Tahsisatm ne,· 'i JJira li' :\.{. Tahsişa,tın ,nev 'i Lira 
---- - -

33 Meclis Muihafız Bölüğü tlçii.1&Cii. ku.m · Yöt.ehnı. 
ölüm ~ardımı 1 000 ffltJJrafkarı 

J'uıl yeldinu 40 840 
301 Büro ma.sratlan 

ll Meclis kırtasiye&i 25000 
12 Meclis Muha.fız Bölüğü 

207 Ecnebi dil biieniere 3656 kırtasiyasi 150 
sayili Kanunun 5 nci mad- 20 Meclis dC>§emesi 25 000 
desi gereğince ödenecek 31 Meclis demir~ı 2,')000 
para. müki.fa.tı ı 32 Meclis Muhafu: Bölüğü 

209 5434 sayılı Kanunun 14 demirba§ı 5 000 
ncü maddesinin (D) fık- 41 Meclis öteberi masraflan 40 000 
raaiyle 34, 38 ve 39 ncu 42 Meclis Mubafız Bölüğü 
maddeleri gereğince T. C. öteberi masratları 2 500 
Emekli Sandığına yapıla.- 43 Meetis şehir suyu masraf-
ca.k ödemeler 182 800 ları 20 000 

210 5027 sayılı Kanun gere. 51 Meclis aydmlatınıa ''e ha-
ğince Umumi Katibe ve- vn:laındırma ma8ra:fları 30 000 
rilecek temail taJısisatı sooo 52 Meclis Muhafız Bölüğü 

211 Fa.zla. çalışma hakla.n aydınlatma masr.aflan 1 800 
10 5509 sayılı Kanun gere- 61 Meclis ısıtma V(' yakacak 

ği nce Meclis memur 'Ve masrafları 30 000 
hizmetlilerine verilecek 62 Meclis Muhafız Bölüğü 

fazla <;ahşm a 'hakları 194 400 1sıtma ve yakacak masraf-
20 Matbaa memm· ve hizmet- lan 1 000 

Jilerine verilecek fazla ça- 90 Cenaze töreni masraflan 4 000 
lışma haklan ]5 000 

l'a.sıl ye~u 109~ 

l'a.aıl yekiUıu 209 400 

Kanun 
'302 Milli Sara.yla.r biro mal· 

212 4367 sayılı gere- ratlan 
ğince emniyet memur la-
nna. verilecek er tayın be- 10 Kırtasiye ı 500 
deli ll 100 20 Di:ifjeme 100 000 

:30 Demirbaş 50 000 
!llS 6341 sayılı Ka.uunla. dok- 41 öteberi ma.sraHan 15 000 

tora ödenecek ilıtiaa.s tah- 43 Şehir suyu masrafları 10 000 
sisatı 6 000' 

50 Aydınlatma masraflan 13 000 
214 6565 sa. yılı Kanun gere- 60 Tıntma Y(' ya ka cak mas-

ğince emniyet mensup la.- r~tflıuı 9 000 
ruıa. verilecek faala. ınesa.i 80 Hizınetlil~rin yiy~k m.aıt· 

ücreti 33300 ra flııı-ı 63 035 

İkinci kısım yekunn 3 203 lll 1ul yekbu 161 OSQ 

. : 



F. M. Tahsisatın ne.v'i 

303 
304 

. ·•.'1 

306 

1 .~ ~ 

307 

' 1, ~ 

.. _, . 

: ... 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, t elgn,f ve telefon 
ücret ve masraflan 

11 MecLis posta ve telgraf üc
retleri 

12 Milılı Saraylaı• posta Vf' 

telgraf üc:ootleri 
13 Meclis Muhafız Bölüğıü 

posta ve te1graıf ücretleııi 

21 iNieclis telefon ma&Taıfları 
22 Milli Sarayılar telefun mals

rafları 

Fasıl yekftnu 

Giyecekler 
ll .Meclis hizmet11Jleriyle em

niyet niemurlarına .' vemJle
ook giyecek masrafları 

12 Milli Sarruylar hizmet1i
leri giyecek masrafları 

.. 
Fa.sıl yekfuıu 

Harcırablar 

ll Meclis memuı~ları daiımi 

·vazife -harcuıah ı 
12 Milli SarayJar memurları 

daimi. vaülle har1Cı ralhı 
1.:3 MecLis Mulhaıüz Bölrüğıü da- .. 

imi '.~azife haııcLralhı 

21 Meclis memul"ları muvaık

kat vw.ife harcnıalhı 
22 ·Milli Saraylar memuriarı 

muvakkat vaziıfe haııcı·ııahı 

23 ıMeclis Muiha:fız' Böl!üğıü 
muvalclrat., vazife havcıralhı 

90 5-:1:08 sayıli Kanun· gei~eğ1i~
ce Meclis llf'Saplarını Tet
'kiik. Encümeni .aza:sına vıe

rilooeık harcırahlar 

.. F.asıl yekilııu 

- 1028 
1956 yıh 
öot'n<'ği 

Lira F: M. Tahs.isatın nev'i 

300 308 4598 sayılı Kanun gere
ğince ··ödenecek tedavi 
masraflan ve harcırablan 

6 550 

130 

1'95 
70 000 

23 400 

100 275 

104045 

52 375 

156 420 

3 000 

1 000 

~ fiOO 

25 000 

5 000 

:.? 000 

ll Meclis memur] arı 
12 M~Ui Saraylar memul'lal'l 

, Fasıl yekUnu . 

309 Taşıt masrafları 

401 
402 

403 

U Riyaset otomdbili işletrıne 

masııa:f~arı 

12 Riıyaset otomobili · onarma, 
masııaflaırı 

41 ıB·aşka taşıt masrafıları 

42 Meelis Muihafı,z Bölüğü ta· 
şııt masra:Fla n 

· Fasıl yekfuıu · 

Üçüncü kıı~mn yeıkunu 

Dördüncü kısını - Daire 
h~zmetleri, 

Matbaa işletme ' İhasrarfan · 
Bahçe masraflan 

ll ;Nf.eelis baihıçesi ması'aflan 

1 ~ Milli Saraylar balhçesi ma.<>
raıfları 

Fasıl yekUnu 

Riyaset temsil masrafları . 
ve Riyaset konutu 

10 T<emsi.l masrafları 
30 ıKoiıut masrafları 

Fasıl yekUnu 

404 Meclis Muhafız Bölüğii 

ı masraflan 
10 T,ayınat 

38 501 , 20 (Hycôel\i}er 
30 Erler1n na:kliıye ücreti 

1956 yılı 
öden e ği 

Lira 

JO 000 
2500 

12 500 

2 000 

3 000 
10 000 

5 000 

20 000 

798 981 

97 000 

Q 000 

4 000 

10 000 

10 000 
8 000 

18 000 

179 l63 
28 912 
3 000 



:FI: ·M . Tahsisatın tıed 
. ~ 

.ıo T~)jbi eeza v,e sağirk mal
ze-mesi 

Fasıl yekfuıu 

451 Yayın masrafları 

453 

10 :Satınalma ve aJbone 
20 ıBaşma her .çeşiıt masra.flaı' 

Fasıl yekUnu 

T. B. M. Meclisinin dış 

münasebetleri, abdi mü
naseıbetler 

:tl .AJv-rupa Kıonsey:i .Asamlble 
ve •lromisyiOnlarına iştiraık 

ooooekleri n ıharcı ralh1a.rı 

~~ IB~an İstişari Mec1isıino 
1ş1Ji"Vaik edooekl~v~İi harcı
raıhı 

23 N.&TO Memlcl\.etleri Par
Jı:.'lJmentJoları Birliği .&sam

Ibi e '."e lromisyıo:nlaırına iştıi
r~aık ede.ookıleiin hamıraftı~ 

ları 

Fasıl yekUnu 

458 .A. İştira.kler 
ll Parlamen!tJolarar aS1 Birliği 

Türk Grupunuiı:" Birliğe · 
iştıirak ıhissesi 

·. 21 Parlamerıtolaı~ara8ı Birliği 

Türk Grupunun Birlik 
konferans ve komisyonıları
na iştirak edeceklerin 
iJıaı"Cırai.hl arı 

12 A'\'rupa Parllamenıt:olail' Bir
liği Tü-rk Grupunun Bir
liğe işıtıirak hissesi 

>22 A'Vl'upa Parl·ament~ar Bir
liğ~ Türk Grupuruun. Bir
lik ve ko.ruferaıns v.e lromis
yonlannıa iŞtirak edooek!le
rin harcırahları 

- 1019-
ı956 ~rılı 

öclcııuği. 

Lira 

] 500 

212 575 

12 000 
10 000 . 

22 000 . 

ı>50 000 

ı 

50 000 

F. M. Tahsisatın nev'i 

J-3 Parlamentolararası Turizm., 
!Bwliği Türk Grupunun 
Birliğe iştirak hissesi 

· '23 Parlamenıtolaraı,ası Turizm 
Birliği Türk Grupunun · 
!Birlik koruferaruı ve komis
jonlarınıa iştirak edeeekle
rin harcıraıhları 

Fasıl ye.kUnu 

453 B Kongre, konferans, tören 
ve zi-yaretler 

21! Türkiye Büyük Millet Mec
liSinin davet edildiği mil
ietlerarası konıgre, konıfe

rans ve bunların kom.isyıon
la,rına i~irak edecekılerin 

•harcırahları 
'22 Türlriye Büyük Millet Mec

lisinin diğer, memleketlere 
yapacağı ziyaret, tören ve 
dostluk temaslarına katıla
cakların harcıraılrl.arı 

Fa.sü yekfuıu 

200 001 453 C T. B. M. Meclisinin da§ mü~ 1 

nasebe~erinin gerektirdiği 

büro masraflan 
453 D Türkiye'de toplanacak olari 

Parlamentolararası Turizm 
4 000 Birliği konferansmın ge-

'· rektirdiği her çeşit mas
raflar 

453 E T. B. M. Meclisinin davet
lisi olarak memfleketimize 

60 000 gelecek ecnebi misa.firleıin 
her çeşit ağırlama mas
raflan 

1 454 Sigorta masraflan 
11 Meclis 
ı2 Milli Saraıyl'ar 

Fasıl yekfuıu 
7 500 

1956 yılı 
ödeneği 

Lira 

3 850 

7500 

82 851 

ı 

] ()() ()()() 

100 001 

8 498 

30 000 

100 000 

ı 165 
8 000 

9165 



-
1956 yılı 1956 yılı 
ödeneği ödeneği 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira .I<'. M. Tahsisatın ncv'i Lira 

"-56 Diifiba~ .IDUnlıf1ar 2 000 - Meclil taıaldkaıı um\UAi 
Y atırımlaı· 

nuı.ara.tıarı 15 000 
4.77 Yai Jleclil m....,w ıe· 

r~maantlar 16 610 ı - Onarmalar 

701 Ya.pı puanw ve .~ügük 
Dördüncü kısım ytıkftnu 923 701 yapılar 

10 Meclis b.inası 25 000 
Beşinci kısım - Borf}.lm· .20 :Milli Saraylar 715 000 

·&Ol O.n yıl Dor!Jan 000 30 Meclis Muh~fıı Bölüğü 

69'J E.ski yıllar borçlan binası 2 000 

10 1951 - 1954 yılları bor~laı-ı ı 

20 1928 - 1950 ::. .> ı Pasıl yekütıu 742 '000 

-·; 

Faaıl yelLUnu 2 

·.· ll - Satınalma, yapı, tesis 

Beşinci kısım yekılnu 502 ve sermaye tahsisleri 

751 Sat.maluıacak makina, illet 
Aıtıtıcı. kısım ~ Y ıuv:ltmlar ve gereçler 

601 C}ttitlli ya.Mımlar 12 000 ll l\latbaaya alınacak maki-

ı\!~tıncı ıkısım yekunu 12 000 
nalar bed eli 45 000 

12 Saraylarda yeniden tesiı:ı 

olunacak elektrik ve tele-

KlSlMLAR YEKtJNU fon tesisleri masrafları 470 000 
13 Bir aded motosiklet bedeli 7 000 

:Birinci 'kısım yekılnu ıs 193 ıoo 
tkinci klSlm ye'kftnu .:3 203 lll .Paaıl yekUnu 522 000 
Ugüneü ·kımn yekftnu 798 9Sl 
Dördiincü :Jnsım ~..-ılm1 923 701 
Beşinci kısım yekftnu 502 752 T. B. M. Meclisi bi.Daaıun 
..Mtınuı kısım y~kUnu 12 000 te.fti§ Y.e ~ıı i§l~ti 2 000 000 

Kınmlar yekimu 2S 131 395 Y atırıınlfl.r yekunu 3 264 000 



- 1031-

D - Büyük Millet M,ecli.si 1957 yılı bütçesi 

1957 yılı 
ödeneği 

.F'. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. 'l'ahsisatm nev'i 

Birinci kısım - Taksisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Ta.hsisa.tlar 

102 
lQS 

ll Riyaset tahsisatı 
12 Aza tabsisatı 
20 Riyaset Divanı ta.zminatı 

18 000 
12 9'60 000 

29 070 

Fasıl y;E&U.nu 13 007 070 

Muralap ücreti 
Azanın harcırahları 

2 030 
5 184 000 

llil'inci ·kısım yekunu 18 Hl3 100 

Ikinci kısım - Personeı masmflan 

I - Ma~lar ve ücretler 

.201 Maaşlar 

ll Meclis memurları maaşı 1 014 475 
12 'Milli Saraylıı.r melllurları 

ımaaşı 7•8 625 
1 3 Meclis l\luhafız Bölüğü 

maaşı 100 13·5 
21 Meclis memurları açı·k 

maaşı 1. 425 
22 Milli Sarayla.r memurları 

a~ı1k .maaşı 

F~ıl yek:UD,u ı 194 661 

202 tt ere tl er 
ll Meclis :\lizmetlileri ücreti 
12 'Milli Saraylar lhiızımetlile-

918 000 

ri ücreti 427 125 

. Pıwl yektlnu ı 345 125 

203 Geçici biuıetlüer ücreti 
ll Meclis 'balhçesi geçi-ci 'h'iz· 

metlileri ücreti 
12 Milli S"raylar ·geçici hiz. 

metlilcri i1creti 

20 000 

30 000 

1 3 Yeni Meclis 'binası geçici 
hizmetllleri ~creti 

II - ~Başka halklar 

206 4598 sa.yılı Ka.nun ,gere. 
ğince ya.p~ .za.m ve 
ya.rdımla.r 

207 

209 

ll Meclis memurları r,"'Cuık 

7AlJIII.ffil 

1'2 Mi'lli Sa~ayılar memurları 

çocuk zammı 
13 Meclis Muihaifız Bölüğü 

ÇQCU!k zammı 
2.1 Meclis m{}murları doğum 

yardımı 

22 l\1:i1li Saraylar memurları 
doğum yaı·d1mı 

23 Meclis .Mu.haıfız Bölıüğıü 

dl()ğmn yardımı 

31 Meclis memurları ölüm 
yaı'dııını 

32 .Milli Saraıylar memul'ları 

ölüm yaı-dınıı 

33 Meclis Muhafız Böl!Qğü 

ö'lüm yardımı 

Fa.sıl yektlnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 
sa.yılı Ka.nun.un 5 ,nci mad
desi gereğince ödenecek 
para müka.fatı 

5434 sa.yılı Kanunun 1' 
ncü madcieaio.i.ıı (D) fık. 
rasiyle 84, 38 ve 39 ncu 
ma.ddeleri gereğince T. O. 
Emekli Sa.ndığına. ya.pı]a. 
cak ödemeler 

1957 yılı 

ödeneği 

Lira 

201 875 

251 875 

28 000 

ı 400 

2160 

2 '600 

ı()()() 

ı()()() 

3 000 

ı()()() 

1 000 

41 160 

ı 

189 280 



lj'. M. Tahsisatın ııev'i 

211 Fazla çalışma haklan 

212 

213 

214 

219 

JO 51509 sayJlı Kanun gel'P
ğince M·eclis me;mur ve 
lhiıımetl il erine veı~i~Pcek 

f:azla <~ahşma ha:kları 

:tl 3656 sayılı Kanunun :2:2 
ne:i maddesi ger,eğlııce v·e
riıleeek üevetl~r 

Fasıl yekünu 

4367 sayılı Kanun geı-eğin

ce emniyet memurlanna 
verilecek er tayın bedeli 
6341 sayılı Kanunla dok
tora ödenecek ihtısas tah
sisatı 

6565 sayılı Kanun gere
ğince emniyet mensuplal'!l.
na verilecek fazla mesai 
ücreti 
6885 sayılı Kanun gere
ğince verilecek tazminat 

1957 yılı 
ödPnrği 

Lira 

.l.:Jl9 4:25 

20 000 

169 425 

11100 

6000 

33 300 

120 000 

1''. :NI. Tahsisatm nev'i 

302 

304 

masraf·! arı 
6:2 .Meclis MulhaJı~-: Bölüğü 

ısıtma VI' ,valkaeak malSraf
lan 

90 Cenaze töreni masrafları 

Fasıl yekUnu 

Milli Saraylar ·büro mas
raflan 

1 O Kuıtasiy.e 

20 Döşeme 

30 nemiılibaş 

-1:1 Öt~beri mw;wafları 
43 Şeıhir su,vu masrafla.rı 

Aıydınl atma masrafl·an • 50 

60 Tsıtma ve ya:kacak ma.srarf-
ları 

80 Riızmetliılerin ,viyecek mas
·rartlaırı. 

Fasıl yek:ftnu 

tlcinei :kısım yıekfı.!lln 3 361 927 
Posta, telgraf ve telefon 
ilcret ve masraflan 

Oçüncü kısını - Yönetim 
masraflan 

301 Büro masraflan 
1 l Meelis kn'itasiıyesi 
] 2 M oo1is M uh.a:f~z .. Bölüğü 

kırtasiyesi 

20 ·Meclis döşemesi 
31 .Mecli'S deminbaşı 
32 :i\IIecl •İIS Mıı.haıfı·z Bölüğü 

deminbaşı 

-11 Mec·lis öteberi ma:sra:f'ları 

42 Jliedis M uihafJJz Btilri.iğii 

öMberi masrafları 
.ı.:~ Mecl~ı:ı şehiT suyu masra.:f

iJıarı. 

51 Mechs a.vdınlatıma ve ha~ 

.va.land ırma masrafları 
52 Mooiis Muıhafıoz .Bölıüğiü · 

aıydmlatma masrarflan · 
61 Moolis rsıtma ve yaıkaıealk 

25 000 

300 
25 000 
25 000 

5 000 
40 000 

11 Meclis posta ve t.elgraf 
·Ücretleri 

12 ;Milli Saraylar posta ve 
teLgraf ücretleri 

13 Meclis Mnha:fız Bölüğü 

posta ve ıteLgraıf ücre1tleri 
21 Meclis telefon ımasl'afla r·ı 
22 Milli Sarayla r· 1 elelion 

masNtiflan 

Pasıl yeltUnu 

306 Giyecekler 
5 500 n Meclis bjııımetlileriıyle eu.ıı-

niıyelt ımemurlarma verile-
20 000 cek giyecek masra::fları 

12 Milli Saraylar lh i·!I'Jmetlileri 
30 000 giye.cek masra.fl ar·ı . 

1 800 F8$1 yek:U.Du 

1957 yıh 
ödeneği 

Lira 

-tO 000 

ı 250 
4 000 

. 222 850 

1 600 
100 000 
30 000 
15 000 
20 000 
20 000 

12 ı500 

61 853 

260853 

6 550 

130 

l9ı5 

70 000 

23 400 

100275 

U6 141 

48 040 

164 181 



lt'. · M. Tahsisatm ney 'i 

307 

308 

Harcırahla.r 

ll M'0clis me;muı-laı·ı <laim1 
vazife hareıt'aihı 

1 2 .Nlilli ~a raylar ıncmml an 
<laiml: vazife ha~•cıraıhı 

n Meclis Mu1hafız !Bölüğü 

tlaiııni \"azife harcıı:ahı 

~1 M0elis ıneJmurları muıva'k

kat vazife haN:ıraJhı 
22 '\lill1 Saraylar meınıudarı 

~ım{v.al~luıt . vaziıfe.1ı~ıec~rahı 
28 }feelis )'fuıhafıız Hölüğ'ii. 

muva·kkat ıva:zife harcır·~Jıı 
90 5408 sayılı Kanu)l geı·e

ği ne<' }f e.cli<ı , Heısaplamıı 
Tetkik Eıwi.11meni fızasımı 

veı ·ileeek ıharclı•aJhlaı· 

Fasıl yekilnu 

4598 sayılı Kanun gereğin
ce öedenecek tedavi mas
rafları ve harcıralılan 

11 'Meclis ınemuı·lnrı 

12 -:vrmı: Sara~laı· ım~ıınırları 

Fasıl yekilnu 

309 Taşıt ma~aflan 

401 

1 1 Riya\iıeii o·tmn'oibili işlet;ııte 

rnası·aflan 

12 Riyaset otomo/hi li nıwı·ııı :ı 

nı aısra fl an 
4-1 Başbı taşıt ınası·a fl arı 
-1:~ Meclis Mufu.afEt Hölüğii 

taşıt ,masraıfla n 

Fasıl yekftıiu ·-

Ü~i.iııcü. kısıım yt'kunu 

Dördiincii. lnswı - Da·i1·e 
hizmet e l'i 

Matbaa . işletme masraf
lan 

- 1031 
1957 ~-ılı 

ödPıwğ·i 

Lira 

:1 000 

] 000 

2500 

402 

TahEsisatın ıw" 'i 

Bahçe masraflan 
ll :\fC'C'lis baıhc:esi masrafları 

ı~ }[iltı ~a ı·aylar bıı .hc::esi 

ma Taflan , 

Fa.sıl yekftnu 

403 Riya.set temsil masrafları 
ı O 000 ve Riya.set konutu 

1 O 're.msil nıusı·afla rı 
8 000 30 Konut ınaısı·aflaı·ı 

2 000 Fa.sıl yekilnu 

404 Meclis Muha.fız Bölüğü 

12 000 

~3 500 

12 000 
3 500 451 

14 500 

masraflan 
10 Ta.yınfir· 
20 Giyecekler 
~O Erleriıı nakliye iicreıti 

.ıo Tıbbi ecza w sıığlı'k mal
zeımeısi 

Fa.sıl yekilnu 

Yayın masraflan 
10 Satınalma -ve abone 
20 Başka hel' ı,:eışit ımasraflaı· 

F~sıl yekilniı 

2 000 453 T. B. M. Meclisinin dış 

münasebetleri, abdi müna-
;~ 000 sebetler 

10 000 21 A\Tnpa Kon <'~· i Asaınhl<' 

Yr. komisyonlarına iştirak 

;) 000 <'deceklerin lhareır~hları 
22 Balkan İstişari Meclisine 

20 000 FF)tira'k t'dC'cekh•rin harcırah
l&:r 

816 159 ~3 NATO meml~ketleri ParHl-

97 000 

mentoları Birliği Asamij)]C 

ve kaınisyonlarma iştirak 

edecek] erin hal'('ıra 1ı 1 arı 

Fasıl yekilnu 

1957 Yllı 
ödeneği 

Li m 

6 000 

4000 

10 000 

10 000 
12 000 

22 000 

206 343 
18 526 

3 000 

1 500 

229 369 

12 000 
10 000 

22 000 

200 000 

ı 

!)0 000 

250 001 



F. M. Tahsisatın nev 'i 

468 A İ§tirakler 
ll Parıanı~>nto1 ararası Birliği 

'Türk Gruıpunun Birliğe iş
tirak 'hissesi 

21 Parlamentolararası Birliği 

'Türk Grupunun Bitlik 'kon
ferans ve komisyonların.a 

ıjŞtirak ed~eklıerinı haııeı
ralhiarı 

12 Avrupa Parlamentolar Bir
liği Türk Gruıpunıun Birli
ğe iştirak lhi'SSeSi 

•22 Aıvrupa Parl'a.menıtolar Bir
liği Türk Orupunıun Birlik 
ve konıferaıns ve lromi'syon
l&nna iştirak edeıcekleril'l 
lharcıraihlan 

13 Parl~entıolari}.rası 'Turizm 
lBirliği Türk Grupunun :Bir
liğe iŞtirak hissesi 

23 Parl8:rnentıolararası Turizm 
Birliği Türk Grupunru:rıı 

:Birlik konferans ve k<Jmis
yonlarına iştiralk edecekle
I'in harcır~ları 

14 Parlamentolar Birliği 

NATO Türk Ornpunun 
Birliğe işti·rak hissesi 

408 B Ko~. ~~~~ törtn 
ve siyaf.etJ.er 

21 Türk,iye Büyü,k Mijlet 
Meclisinin darvet ediJ.diği • 
milletlerarası lrongre, Jro:rı.. 

ferans ve bunların kornis
yon.laınna iştirak ed~e

rin iharcırahlruı. 
22 Türki~ Büyük M;U:Iet M«ı· 

Hsinin diğer menı.leketılere 

yapacağı zcya.l"et, ıtören ve 
dtostluk temaslarına katı~a-

-lOM-
1957 yılı 

ödeneği 

Lira P . ::vf. Tahsisatm nev'i 

4 ()()() 4530 

1'10 000 

1 453E 

7 500 464 

3 850 

456 

7 500 4.65 

477 

2 000 

caiclann iharcırraıhlan 

T . . B. K. Meclisinin ~ 
münasebetleriu.iıı gerektir~ 
diği büro ma.ara.flan 
Ttirkiye'de topla.na,ca.k olan 
Pa.rlamentolararau Turilm 
Birijji koııferuısuwı ıe· 
rektintiği her çefit : nıasııtf. 

lar 
T. B. M. Meclisinin da.vet
lisi ola.rak memlekat:j.m,ir.e 
gelecek ecnebi ~irle
rin her çeşi,t ağırlama mas· 
ra.flan 
Sigor.ta. muı:afia.n 

ll MecHs 
12 Mi'lli S~raylar 

Fasıl yekO.nu 

Dii§ünülmiyen masrafla.r 
Meclis f.alıkibtı umumi 
masra.flan 
Yeni Meo1is bi,Jlamnın fe· 
rektircliji .masra.fla.r 

1957 yılı 
ödeneği 

Lira 

150 000 

150001 

8 498 

30 000 

50 000 

1 165 
8 000 

9165 

2000 

15 000 

14 790 

134851 Dördünc:ü kmım yekunu ı 044 675 

1J e§iııci bsım • B or9Uır 

:501 Geçen yıl bon}ları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1952 - 1955 yılları borç
ları 

20 1928 - 1951 yılları bor(!
lan 

Paaıl yek:(inu 

Beşinci kısım yek\w.u 

500 

ı 

ı 

2 



-l.a-
1957 yılı 
ödeneği 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i 

1957 yılı 
ödeneği 

Lira 

601 

Altmcı k1smt · Yardı.mlar 

Çeşitli yardımlar 

Altıncı kısım yekılnu 

, KISIJILAR YEK(JNU 

Birinci kısım yekılnu 
İkinci kısım yekılnu 

O çüncü kısım yekılnu 
Dördüncü kısım yekılrıu 
Beıjinci kısım yekılnu 

Altmct ltısım yckiınu 

12 000 

12 000 

18 193 100 751 
3 361 927 

8J6 159 
044 67.5 

502 
1:! 000 

UMUMl YEK'O'N 23 428 363 

Yatırmılar 

I . Onarmalar 

701 Yapı onanmı ve küçük 
yapılar 

lO Meclis binası 
:W 'Milli saraylar 

65 000 
792 000 

752 

HO Meclis M uhafız Bölüğü 

hi n ası 

Fasıl yekUnu 

II · Satınalma, yapı, tesis 
ve sermaye tahsisleri 

Satınalınacak makina, alet 
ve gereçler 

ll Matbaaya alınacak · maki
nalar bedeli 

12 Saraylarda yeniden tesis 
olunacak elektrik ve te
lefon tesisleri masrafları 

Fasıl yektlııu 

T. B. M. Meclisi yeni bi
nasının tezyin- ve tefri~ 

4 000 

861 000 

50 000 

250 000 

300 000 

j~eri 200 000 

Yatırımlar yekılnu 1 361 000 
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K. Memurlar ve hizmetliler 

1. Büıyük. Millet Meclisi Memurlar,. ile· hizmetiileri'ni ilgilendiren 
kanunlar ve yönetmelikler . .. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlan teşkilatı hakkında Kanqn . . 

(Resmı Gazete ile ilanı : 13. I .1950 . Sayı : ,7405) 

No. 
5509 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurları teşkilatı aşağıda g-österildiği 

ııekilde kmnlmuştur. · 
Başkanlığa bağlı Hususi Kalem Müdürlüğü; 
Genel Katipliğe bağlı; Kanunlar Müdürlüğü, 

Tutanak Müdürlüğü, Zat w· Kağıtişleri Müdür
liiğli, Basımevi Müdürlüğü. 

fdareci Üyeler Kuruluna bağlı; Saymanlık 
Müdürlüğü, Daire Müdürlüğü, Meclis Doktorlu
ğu , Posta Ye 'l'Pigraf Miidürlüğii , Milli Saraylar 
:V[ üdürlüğü. 

Komisyonlarına bağh; Bütf:e Kalemi :Müdür
lüğü ve Kitaplık Müdürlüğü. 

Bunlardan her birinin iııi w bu işin nasıl g-ö
rüleeeği Başkanlık Di \'anın ca tesbit !'dil ir. 

İK1NC1 MADDl~ - Devle1 memurları ay
lıklarının t<>vhit ve> teadülüne dair olan 1656 sayı
lı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 28. VT. 1943 
tarihli ve 4448 sa~ılı Kanunla değiştirilen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kadrolarma ait kısmı 
kaldınlmış Y<' ~·erin<' bu kanuna bağlı eetvelde 
derec<', unYan Ye adC'clleriyll' aylıkl arı gösterilen 
memuriyetleJ' koııulmnı;tur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bütün ml:'murlan bağlı oldukları ma
kamlarm inhası ve Başkanlığın tasvibi iizerine 
tayin ,.e tel'fi t>tti ı ·iliı·. 

• 
Kabul tarihi 

9. I . 1950 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Türkiye Büyük 
11illl't Meclisi memur] ari; Devletin diğer hizmet 
w nwmuriyetlerine dereceleriyle veya terfian ta
,vin olunabilir. 

B l<}ŞİNCİ MADDB - Stenoğra:flar 4598 sa
~·ılı Kanun hükümlerine göi·e 365~ sayılı Kanun
la ht>lirtilen altınC'ı ·oneceyo ]{adar yii.ksdtilebi
li.l'lC'r. 

ALTINCI MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi <ıalışmalaı·ıncla mıltat olan saatler dışında 
fazla c:alışmak mrcburi,vr1inde bulunan yazi:feli
lrre hir aylık maaş ve ÜC're1 hıtannı ge<:ıncm<'k 

!oiartiylc Başkanhk Divanı karariyle :vılda hir de
fil ikramiyr wrilrbilir. 

Y8DİNCt MADDE - Türkiye Büyük Mil
lrt Meclisi memurları teşkilatİyle ilgili 3552, 4448 
w 4861 sayıh kanunlar ilc 4644 sayılı Kanuna 
hağh ( 1) sayılı kadı·o cl:'tvelindeki Türkiyr Bü
.dik Millet Mrclisinr aidolan kısım kaldırılmıştır. 

S I~K!ZlNC! MADDE - Bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

DOKrZFNCF MADDE - Bu kanunun hü
küınlerini Türki,,·r Büyük Millet Meclisi Baı:ıkanı 
yürütür. 

• 1 O Oea.k 1 ~!)0 
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D. Görevin çeşidi 

cıTVEL 

Sayı Aylık D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

·ı Genel Katip ı J 50 

H1ısusi /(alem MiidürWğii 

3 Müdür 1 100 
9 Birinsi sınıf kA.tip 1 40 

Kmıunlar Al iidii1·liiğii 

3 Müdüı· 

5 Müdür yaedımcısı 
5 Anayasa ve Adalet komisyon-

ı arı raportörü 
ri Dilek<:e Koınis.voııu l'aportörü 
6 Şef 

6 Baı:ıkanlık Divanı katibi 
7 K anun] ar memuru 
8 Mulıabeı·at memuru 
8 Dilek<:e Komisyonu ldUi-bi 
9 Birinci sımf ka.tip 

1 O tkinci sınıf ka tip 
1 O Dilck<:e Komisyonu tasnif katibi 
1 ] Kat ip daktil o 
11 Dilek<;e Komisyonu katip dak

tiloım 

T1dcwak .ır iidii.rliiğii 

~ :.VIüdüı· 

rı » yardımcısı 

6 Şef 

8 Birim•i sınıf st<'nog-raf 

!1 fldnri » » / 

Za.t ı·e Kô.ğıti:~lcri Jfiidürliiğii 

l 100 
1 80 

1 80 
~ 80 
~ 70 
1 70 
1 60 
1.' 50 
1 50 
4 40 

12 35 
1 35 
4 30 

1 30 

1 
1 

8 
15 

lOO 
80 
70 
!50 
40 

.ı 11üdür 1 no 
70 
50 
50 

6 » yardımcısı 1 
8 Sicil memuru 1 
8 Tahakkuk memuru 1 
8 Tahsis memuru 
8 Arşiv memuru 
9 Dosya mcmuı·u 1 

10 Memur 3 
11 Katip daktilo 1 

Basıtnevi jl{ii.dürlüğii 

4 Müdür ı 

50 
!10 

40 
35 
30 

90 

6 Başınusahh i h 
7 Musahhih 
8 » 

9 » yardımcısı 

8 İdar<' memuru 

Ha.ymmıl.ık Miidii1·7iiğii 

:i 1Iüdür 
5 » :vardııncHn 

6 1Iuamclat şefi 
6 H esabat ~fi 
6 11nt<'ım•t 

R nos~·a w ınuhabl:' t·at memuru 
9 Saymanlık katibi 

ıı Katip daktilo 

Dnire Jfiicz.ii iiğii 

3 Müdür 
!"i ~\yniyat memuru VI:' personel 

~<'fi 

7 Ambar Yl' levazıın nıemuı·u 

~ Birinci sınıf ){atip 
10 İkinci » » 
11 'I'anıir.at m<'l11UTU 

Jf eel i. Doktoı-1-uğu 

J 
2 
2 
3 
1 

., 
1 
1 
] 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

70 
60 
50 
40 
50 

100 
80 
70 
70 
70 
50 
40 
30 

100 

70 
60 
40 
35 
30 

.ı Doktor 1 90 

Posta re Trlura.f Jlf1'idiirliiğii 

.ı :\Ii.idi.ir 
R Posta haYıÜ(' meınurn 

ın 1kiııri sııııf ınl:'mnr 

Jlillf Raraylal' Jliid·iirliiğii 

~ ".\füdül' 
fi Kontrol ınemunı 

6 Ba~katip ,-<' ımıtPnıet 
6 Yfimar 
!l Doktor 

11 Kati11 
ı O Si cil w masraf ta hakknk IYl<' 

muı·u 

11 En·ak ıunka~·yidi 

1 RO 
50 

!) 35 

1 100 
1 70 
1 70 
1 70 
1 40 
1 30 

1 315 
1 30 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylılk D. Görevin çeşidi Sayı Ayhk 

ll Ayruya.t katilbi l 30 6 Müdür yard1<mcısı 1 70 
12 :»- » L 25 8 Kitaplık memuru. 1 5·o 
H Leva;zım memuru 30 9 » kayıt ve fişleıne memuru 2 40 
ll İnşaaıt süi~Vey anı :Jo 9 Kat'ip dak·tHo l 40 

lO M Ü'staJhz.ar 1 35 
. Bütçe Kale»ıi Müdürlüğü 

3 Müiliir ı 100 Emniyet ilmirliği 
5 .» yarıdımcı•ın ı 80 

8 Emniyr t .Aımiri ı 50 
6 Brujlci:tiıp 1 70 

10 R a§'komiser l 35 
7 » yardımCI'sı 1 60 

ll J(Qnüsc ı· ı ::ı o 
9 Kfiıtip daktHo 1 40 

12 » muavini ı 25 

Kitaplık Müdürlüğü 
ll Sivil konüscr 1 30 
12 » » mu81Vİni ı 25 

4 Müıdür 90 13 Roli's memuru 22 20 

Türkiye Büyük :Mill Meclisi Memurlan Teşkilatı hakkındaki Kanunun (5) nci ma.ddesbıin 

)taldınl,ması ve bu ~una ili§ik cetvelde değişiklik yapılması haklanda Ka.nun 

(Resmi Gazete ite iUinı : 17. ~r . 1952 - Say1. : 8112) 

No. 
5931 

MA:DDE 1. - Tüvkiye Büyük Millet }fee
lis! Memurlari Teşkil~'tı hak'kın'daki 9 . T . 1950 
tarihli ve 5509 sayılı Kanuna ilişik cetvelde 

yazılı k·a'<lııolardan :ba~Iı (1) sayı'lı cetJvelıde ya
•zılt •olanlar kalıdmlaı·ak ymi.ne, bağlı (2) sayılı 

cetvelkle gÖISteriVnlel' konulmuştur. · 

.MADDE 2. - Ehliyeti yapılacak imtihan 
neticesinde sa!biJt olmak kay'<liyle, ilk defa ste
ıııog1"8Jflığa almacJ.klardan yıükse'k okul mozun

larına 3656 sayılı Kanunun birinci mad'deısindt' 
belirtilen (9) ucu, lise mezunlarına, (JO) ncu 

ve oı'ta dkul mezunJarına (ll) nci tleı·ece aylığı 
verilebilir. Ancak bu dereceler ba§ka nıenıuri

yetlerc ıgeçi~te kendileri için ın ii kt~PJ) h ·ü: tCl'J· 

kil etmez. 

Kabul tarihi 
12 . V . 1952 

MADDE 3. - 9. I. 1950 tarihli ve 5509 

sayılı Kanunun heş•inci ma.d'desi kaldırılmıştır. 

GEÇlOt MADDE - İkinci -madde hükmü, 

stenograflığa bu l:ımunun ya:y.ııınmda'n evvel 

til.yin edHnüş olup da 'henüz kadro maaşını ala

ıruyanlar •haklundr.t da uyıgulanaJbiHr. 

MADDE 4. - Bu kanun yayımı tarihinde 

yürü düğe girer. 

M.&DDE 5. - Bu kanunu Tüı'lüy~ Büyük 

M'i1let Mecli'si B~'kanı yürüıtıür. 

.14. V .1952 
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[1] SA YILI CETVEL 

D. Görevi~ı ÇC§icli 

Tııtanak .lfiidiirliiğii 

8 Birinci sınıf ı:;tenogra.C 

9 lkiııci » » 

Bas•ınevi J.lfiidiirliiğii 

Dail'e ]Jiid ii rliiğii 

G Ayniyat meuıuru ve Personel 

şefi 

D. C+örcvi11 çeşilli 

'1'11trınak j)fiidii ı·liiğii 

7 Birin<'i Sllll j" :,ilL'liOgl'i1 l 
fl tkiııci » » 

Basımcı•i Jfiidiirliiğii 

-1: Basıııt<'l'i 1fi.i<1i.irü YE' ayniynt 

nınteınedi 

Daire J/iidiil'liiğii 

6 A.nıi:,·at ıııuhasihi YC lJHsond 

şcCi 

8 50 
15 40 

l 90 

1 70 

[2] SAYILI 

8ayı Aylı'k 

[;) ()() 

8 :>O 

ı 90 

70 

Görevuı c::eşidi ::;ayı Ay~ık 

l)o>tn ı•e Tclgraf Miidii. diiğii 

,) ~1 li. d iir 1 80 

ıliilli Sarayfar J!iidiirliiğii 

G Kontrol memuru 1 70 

J(itrıplık Miidiirliiğii 

-1: 1lüllür ·ı 90 

CETVEL 

n. (1 öre d n c:: eşidi 8ayı Aylık 

Posfn ·ı•e 'J'cfuruf Jfiidiirfiiğii 

7 )füdür ()0 

.1/ilfı Sarayfar Jfiidiirliiğii 

() Kontrol rm e ın n n1 Y(:' ayniyat 

ıııuhasihi 1 lO 

Kifa)Jlık .ll ii d ii rf iiğii 

..ı- Kitaplık 1füdiiı·ii ve a.~rııiyat 

·ımıtrnıecli 1 90 

Türkiye Cumhuriyeti Post a, Telgnf v e Telefon İşletmesi kuruluş Kanunu 

(Resını Gazete ilc iliim : 17. Vii .1953 - Sayı: 8160) 

No. 
6145 

l'l'. H. ~ r. }f. ~ T rınnrlan hakkındaki 1e§1dlfıt 

kamuılariyle ilgıili hir madüe olması. münasehe
tiyle] 

Ul~(1W l }fr\l)DE Y. - Bu kanun yi.iı·üı·

liiğc gil'diği tcw~hit• P'l"l' 1 şll~hııc r.em'J }füdi.iı·-
1 iiğüııü n bütün nı rııım w hizınetlilcri 3659 sa
,Yılı Kaııuu esaı:ılan üairesin1de Türkiye Cunıhu-

Kabul tarihi 
13 . VII . 1953 

l'iye1i Posta, Tclg-raf \'C Telefon lşletınesine · 

'l'ilı·ki~·e Hiiyük ·~[illet ~Ieclisi 1!enıurlan 

il•şkilfıtı ile ilgili :i509 vr S9:JL sa~·ılı kanunlam 
lı;ığlı kadı·ü eE'tYrlindelü Posta, 'l'elgl':ıf .:\Irmuı·

lnn hiJ1ıMt hağhlrklan Ye lıütün haklariyi bc
nı·lıt•ı· P'l"l' ye devrcdilir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı hakkındaki Kanuna bağlı cetvelde değişiklik 

yapılmasına dair KanlUl 

(Resmi Oazcte ilc. ilanı : u; . ~\ · ll . 1.953 - Sayı: 85131) 

No. 
6194 

:\IADDB 1. - 9 . 1 1950 tal'ih w 5509 sayılı 
Kanuma bağlı cetvelin Daire Mi.idüı•Jüğü kıs

muıdan, iıl işik ( 1) sayılı cctTe ldelki l~dro kaldı
nlını ş ve yeı,ine bağ·lı (:~) sayı.Jı cetmelde drı•rf•c, 

aded, maa.'i \ 'C memuriret nnnını ,v•azıh kadı•o Pk

lenmitıtir. 

Kabul tarihi 
ll . XII . 1953 

:\ lADD J~ :2. - Bn kaıınn nı,~ı·i tari·lıindı• nıe

l'i ·~ ·<•te ·g-İl'('l'. 

ı2\1ADDB 3. - Bu kanunun hükmünü icmya 

'I\ii rki,v(' Bl.i.yiik M il IE't Y~celisi Reisi ıncmurdur. 

15. X H . 1%3 

- [1] SAYILI CETVEL 

D. Memurtlyetİn nev 'i Ader~ :\[:ıaı:: 

3 ::.\füdür l 100 

[2] SA YILI CETVEL 

D. ~feınuriyetin ncv'i .Adcd .Maaş 

3 ~\ füdüt· RO 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı hakkındaki Kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması haklanda Kanun 

.. .. 
(Hesnıi Ua-ze tc ilc ilanz : 9. 1 . 1.951- Sayı : 8(i03) 

• •••• ,1' 

No. 
6215 

:\IADDE l. - Türkiye Büyük :.\I illet )lec-
1 isi :\I emurları Tei$kilatına dair olan 5509 sayılı 
Kanuna bağlı Cl'tvelln Emni;vrt Amiııliği ·kısm ı n
dan ıliı_şik ( 1) sa;y ıl ı crtvrldr- dPl'ece, ın!'ınuriyl't 

unvam, aded ıve maaşları yaz ı lı meınuı-iyet

ler kaldı rı larak .v<·l'inr, bağlı (:2) sa~·ılı el'tl\·rldr 
dPl'('<'(', nwınuri~·<·t un,·anı , a<lP<1 n· ınaa:;ları .'·a-

zıh kacll'olar lmııulmuştm·. 

Kabul tarihi 
6 . I . 1954 

:\IA DD ~~ :!. - Bu ka mm neşr·i tarihin do me
~-i.,·etı• g·in•ı·. 

MADDI~ :3. - Bn luınn ıı u 'l'iidö.n• Biiyük 
}f i lle: :\Lerl isi HP isi .'iiı-ii1 ür. 

R Ocak Hl.)4 
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[1] SA YILI CETVEL 

D. }[f'ınnmyetin nf'v'i. Adeıl l\r aa~ D. }[pınuri~·ei in lH'Y 'i .Ad ed }İ:la!} 

8 Enııı i,v-<'t Amil'i ı GO 
lt 8jyj] K~ıni'S<'r 30 
u » » }lua,·ini ı 2'5 

lO Başkoınisrı· J 35 JO Polis }lt>ınurn lO 35 
l l Kıomiscı· 1 ::ıo 

ı 
ll » >> {i 30 

12 » ~1ua,·ini 1. 25 12 » » 6 25 

[2] SAYILI CETVEL 

n. .JJ <'lll uı·i;vctin 11("\' 'i /ul('d .J1 aaş D. 1\Ieınuri,vf'tin n<"Y 'i .r\d("(l :\f aa15 
---

6 Emniyı:;(. Amiııi ı 70 
9 Hidl Komisrr ı ..ı o 

lO » » ~1uaıv~ni 1 35 
8 Başkamiscı· 2 :)0 JO Poli~ }1eınuru ]:) 35 
!) Komiscı· 2 40 n » » 6 30 

10 » )[ mwini 3 3G 12 .» » 6 2fl 

Türkiye Büyül~ Millet Meclisi Memurlarının Teş kilatma dair olan 5509 sayılı Kanuna ek Kanun 

(R esmi Oaze te ilr ilaıı1 : 17 . 1 ll . 1.95 J . 8ay·1 : 8660) 

No. 
6341 

11AI)I) I~ 1. - Türkiyc Bü,,iik )[j.lJ{'i iiiPC· 

lisi ~fcnnıı·hı.ı·ının T<'Jcüatına daiı· olan ;)f>09 

sayı I ı 1\;aıın na hağlı kadro cetıvcl•ind<' J·azıl ı 

-;\f('clis dol;ılornna alma'kta olduğu nıaa..,ından 

ha~ka ( :!Jhtısas Uıhsisatı ) Mmı il<' lıcı· a,,. (500 ) 
lira w~ : 1 ir . 

Kabul t arihi 
9 . III . 1954 

.:\lADDI~ :2. - Bu kanun ıır~ri tarihindrn 
itibarf'ıı nwı·'idir. 

ı}f A 1 >DE 3. - Bu kanunun hülkümlerini iC'
ra,,·a 'l'i.tl'kiy<' Büıyük }Iiıllet :;\1('disi R E"isi m€mnı·

dnr. 
n . nı . 195-t 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Emniyet kadrosunda çalışan memurlara fazla mesai ücreti veril · 

mesine dair Kanun 

(Resmi Gazete ile illim .:21. 5. 1.955 - Sayı 9011) 

No 
6565 

. ""· 

~IADDE 1. - Tüı•kiyr Büyük Millet Meclisi 

l•jrnniyrt kadrosnna dttlıil memurlam :fazla nıe

saileri karşılığı olarak maaşlarına ilavetC'n a:wla 

malduan (75) lira fazla mesai ücreti verilir. 

:MADDFJ 2. - Bil'inci maddede ya?:ılı ınemu

riyetlere tayin cdil<'nlerin ücretlrri işe başla

dıklan tarihi takibeden ay başından itibaren 

veeilmeye haşlanıı·. Bu vazii'elerdrn aynlanJ a

rın ay sonuna kadar olan istihkakları gPri, alın

maz. 

Kabul t arihi 
16 . 5 . 1955 

:\WVAlCKAT 1\IADDE - Bu kanun gere

ğiııce 1955 mali yılı içinde ödenecek fazla me

sai ücı·eti Tiirki~·c Bürük MiUet Meclisi bütı;c

sinin maaı-ı tertibindeki tahsisattan kıırşıl anır. 

MADDE 3. - Bu kanun ncşri taı:ihinclcıı 

itibaren mer'idir. 

MADDB ..ı.. - Bu kanunun hükmünü. icraya 

'l'i.iı'kiyc Büyük ::\Iillct l\f<'clisi memurclur. 

18 M aYJs 1955 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilittı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek Kanun 

(Rrsıni Ooze/r, ilc ilaıu. : 29 . 1 . 1957- Sayı : .9.521) 

No. 
6885 

.\ I ADD I~ 1. - 'l'iiı·kiy<' f~üyük ::\{illet :J. rpc

lisiniıı tr~:ı·i1 l'aaliyetlcı·iylr' doı;nıdıııı dtJğnı~ ;ı 

alftkah tcşkilfıt k~ı<holııı·ın<lan nıaa · alını ııı .c

ıııuı·bmı Ri.yasrt. Dinını kaı·al"iylc \'P ilişil' <'<'i

\'\'lrk yazılı ıııiktarl:ırcla. üızıııinat Y<'I'İlir. 

' l'azıniııat"'n ıııiküırınrı, ka<lı·o ıııııaıı,ları \'P 

hulnnıluklaı·ı ııı<'ınuı·iy<'t luHhosunclnıı ıışıığı clc

ı·(•r·cclc ıııanş ahınlnr ic:in alclıkillıı·ı nıaıış <le

l'CC'csi esas tutuhll'. 

MA Dl>B :2. - niı·in(·i ııı:ıd<l<'dC' yazılı iaz

ıııinatın iid<'llH' Ş('kil \'C ~aıtlaı·ı hakkmda 5017 

sayılı Kaınıının ikiıwi \'(' ür:üncii ıııa(lth'lcı·i 

lıiikiinıleri 1 nt hi k olu~ım. 

Kabul t arihi : 
23 . 1 . 1957 

::HAnım :~. - ' l'i.irkiyP Büyük ::\lilkt ::\fcc

Jisi 1Tıııuıııi KiHibüıe 5027 say ı lı Ka ınınla ve
rilen trnısil tııhsisııtı kaldırılmıştır. 

}1UV.AKKA'I' .i\f.ADDE- 195G ıııali yılı. 

ir:iııclr' bu kanun gcrrğin('c öclcııcerk iazıniııat

laı· ::\fnvazeııri linınıniye Knnunnıııı tbağl ı (.A/ 1) 
işaı·cili erb•rlin ~iiyük } lillrt :\lcelisi kısıııııı ı ıı 

:.Wl m·i (::\ f aa~lnı· ) raslııı<lnn tc<liyr oluııul', 

.:\ l .ADDE -+.- Hn kanun ıH'şı·i irırihiıHlr'tl 
itihlll'('ll ııırı·'idi.ı·. 

::\ !AD i m G. - Bu kmnın 

.\Tillci. ::\Trcli:-;i taı·nfıııdan iera 

• 

' l 'i.iı-kiy<' Büyi.ik 

oluııl11'. 

2G Ocak 1!157 
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No. 
6885 29 . 1 . 1957 

CETVEL 

1 
2 
3 
4: 
5 
(i 

7 
R 
9 

lO 
11 
12 

Aylık taznuıı;ıt 

500 
400 
300 
250 
200 
liiO 

J50 
100 
100 

75 
7;) 

7fi 

Meclis hizmetine yeniden almacak hademelerin bağlı olacakları şartlar hakkında yönetmelik 

1. - :J lcelis hizmetine gin'<'<'k olanlatın ;-·aş

lan (30 ) 1. *.1 dan ;-·ukan olınıya eak ve askt'l '
li kirrini yapmış olduklanııa clı::ıi ı· tcl'lıis trzkr
ı·rsi ibraz edreekkrdir. 

2. - Pc~lis<:c :·apılacak tahkikattan ahlfık sa
hibi olclnklan ve hic:hir ınahkümi~·etlrri lmlnn
lll<Hlığı anhışrlm ı ş olıaeaklır. 

3. - Hadomelik lıizmcliııi ;-·apabil·c<-d' bir k<l 
lıiliyctte buluııclnk.ları ve sıhlıatjcri ianı olclu 
ğn :.'\fcelis doktoru tarafından vrrilec.ck raporlu 
tesbit olunaeak ve noksan nzvn lmlunmı~·neak

lır. Bo.vlan (1,65 ten aşağı olııııyaeaktır. ) 

4. - Okumak ye yazmak bileeelder n Jisaıı

larıııda rr1d'iket hulnnmı~·aeaktır. 

Oku,ına~ yaznua !ka biliyetleı·i bir 'tahı·iri irm· 
tilı:ın ilt' anlaşılaeaktır. 

Bu şar1lan haiz olını~·;.mlaı· j[ec•lis lıizınr1 i
ııe kahıııl ol n nınazil m:. 

3. - l\Inayyeıı olan sin haclt1i ( 35 ) )·aştır. 

Bıı .vaııı dolduretnların hizınC'llerinc dcvmn 

['Y.<] Bıı had, sonradan 35 e çıkarılmıştır. 

<'<lip cdemiye<'ekl€ri ldare llc~·etiııin tak1liı·iw~ 
bağlıdır. 

6. - Ycııitleıı hiznıC'te a.lınacaklardaıı ycıkar· 

clalü maddel-erde yazılı şartların hepsini cami. 
oldııkları an'laşıldıktıan sonra kayıt ve kalıtü 
C'dilıned<'n eYYcl ( 55 ) yaşını doldunhıktan soma 
hizmeilcl'indeıı affolunaealdaı·ım daha hizmete 
girerkrıı kabul ctmi oldukları ve ~ıka1;ken hic:· 
bir tazıııinat talı:betmi.yeceklerinc dair hir ta:ılı· 

hülnaınr alınaeaktır . 

7. - Hiznwtlerinin devanı -ettiği ıııüudet(:e 

alwaılinde teheddül görünenkr ve lıizmctlerüı

t1en istifaele kalıi1 olmıyanlar bilfikaydüşart iş

ten c;ıkarılırlar. 

8. - :Müst:ıhdeınin umumi ve grup lınliııdc 

hayat sigortaları ~·apılaeaktır. II:ıd·Pındrr de hn 

sigortnya. dahil olmaya nı rcburdul'lm· . Sigorta. 

şcı·aiti meynnıııda ta.Jmrriit· edeeek prim lıer ny 

üeretl C'l'inden kesilecektir. 



Adı : 

~leın Icleeti 
J )oğum tarihi : 
Ankaı·a 'daki adresi : 
1<;\Tclre hnlnndnğn var.ifc 

Bilgisi 
Boyu : 
Sıklrti : 
S ılıhat ra poı·n tm· i lı i. 
Doktunm adı : . 
Polis !'aporu üu·ilıi : 

clcıi ı·c 

- 1~-

Hademeliğe girmek için verilecek talepname 

So.nıclı 

l\frtrr Smıi i nı 
Ki logranı 

. ::\ ttınnntı;ı 

. ,\Jııııı~ıı·ası 

Dıı kftğıt. verilerek ar7.uhale i1iş.tiri1el~ekiir . 
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T. B. M. Meclisi Hizmetliler yönetmeliği 

Jlüstahd eıııin a~ağıda ."azılı maddelPr alıkil

mını tanıaıııl:'ın göz önünde bulunclul'acak.laJ"dıı·. 

J[AD JH<} 1. - Jiiistaıhdenıin 1hütiin ııwbnsla

n şahseıı tanımakla, mükelleftir. 

CYIADDJ.; ~. - Bi.~biin ıııüslalıdenıin grrPk 
hariç:te ve geı•ekse dahilde Büyük Millet Meclisi 
azalarma. ve ınenıuı·Janna. resnci selam i.Easına 

ınecbueduı·la.r. 

JL\DD ~ 3. - ::\Iüstıllhd l'nıiıı n'rilrıı ('ını· i 
vaktinde ifa ilr mükelleftir. 

)J A 1)!) 1<} -ı.. - B i.i t ii n müstruhdemini n rrsın i 
ve şahsi i§lerindt>n dolayJ nıebuslara nıür.acaat

la rahatsız etıneleı·i sureti kat·iyede ymıakhr. 

'::\IADDE 5. - ~Iüstaıhdcnnin 'l·azife ~'snasında 
ı·esmi elbise giynıeyl' ve giydiği elbiseııin şeı~e.r 

ve haysiyetini her yel'lle Ye her zaman konunaya 

ııH'ebul'dm·. 

)<[ADDE 6. - Jrüstaıhdeınin gn·ek dfu1ıilcll' 

w . geı-ek hariçte velevki bir tek düğmesi hile 
nı:ık bulunmamaya Ye sokaklal'da şaplnısız haşı 
ar:ık gt>zmemeye meehurduı·. 

.:'\[ADD~ 7. - ::\Iiistahdenıin hı'r gün tıra') 

olmaya. ve saı:larıııı i.i<: ın1ınara ile kestir-nH'ye 
ıııecburrluı·. 

MADDE 8. - IIac1eıneleriıı başı, her ha Ct rı 
eunıaı·tesi günü sabahı saat yediele bilfınnım ha
demeleı·i, Yazın Meelis Bahı;:esiııin ve kışın da 
lıiııanııı nıü.ııasip hir yel'inde toplayıp elıbisele-

l'iniıı tec)ıizatının temizliğine ve hüsnü halele 

.huluınıp ·lmhınınadığına, ·af: W' traı, Yazi<:vetle
rinc Ye tınıaklaı·ına bakacak ve muayene neti
eesiııi bir raporla Daiı·e Müdürlüğüne hilclire
eektiı·. 

ı}IADDI,; D. lzinli giJ0eek müsta!ıd('lllln, 

pl b iselerini a mlmı·a noksansız teslim el ın eye 
meehurduı·. 

MADDE JO. - 1Ieelis binası dahilinde top
ın bulunara1k yüksek sesle konuşmak ve gürül
tü etmek Ye sigara iı:ınek sureti katiyede ya
saktır. 

ı~IA Dl )[<; 11. - :.\Iüstahdemiıı, Da in' )Iütl üı·

li.i.ğüıl('e hizmeti kendilerine ·verilen salon, ko
l'idnı· ve odalıı rm temizliğine Ye meyeut eşya
lal'ln terteıni;..; hir halc1e hulum1urulnıaımıc1an 

ınesuldüı·. 

)L<\DDE U. - Heı· gün hizmetten <:ıkan 

ıııüstaJıdrmtn •n.zifrsin'in ııoksansız _,.·aıpıldığıııı 

YC' her şeyin teıniz ve yeı·li yerinde bulunduğu
nu, haşhııclenıeye bildirmesi meebuı·idiı·. 

MADDE 1!3. - }1chuslaı· tarafından 01erayi 

Yazife hm·ire gönderilen heı· hangi hadeıne infi
kakinden eYvel ve sonra başlıacleıneye, aldığı va
zifeyi haber vel'nıekle mi.i.kclleftir. 

1L\Dl>8 ı.ı. - Ynhıı•t1a yazılı nıad(1der 

ıı.hk5nııııa riayette ihmali görülenierin biı·inei 
elefasında yarım maaşlan kat'edilerek. vıe teker
riiriinde yazifesiae nihayet verilecektir. 



::\{eınuriyeti 

-----------------
Fmumi Kiltip 

Müdür 
Kfitip 

.}füdür 
» l\fuaYini 

Teşkilat ı Esasi~·e ve 
Adiiye EncümrnJeri 
Ra.portörü 
Arzuhal Eneümrni 
Raportöri.i 
Arzuhal Encüınrni 
Rnportörü 

Şt>f 

» 

Riyaset Divanı Katihi 
Kanunlar :Memuru 
:vfuhabrrat :Mt>ınurn 
Arzu ha 1 En<'iimeni 
Katibi 
Birincoi Sı n, ı f Katip 

» 
» 

.. 
» 

» 

» 

» 

» 
')) 

» 

{1} 11 . 9 . . 1957 vaziyeti 

ICad ro 
deı·ecesi 

1 (150) 

3 (100) 
9 (90) 

3 (LOO) 
5 (80) 

5 (80 ) 

5 (80) 

,) ( 80 ) 

6 (70) 
6 (70) 

ô (70) 
7 (60 ) 
8 (50) 

8 
Ç) 

9 
~) 

!) 

(50) 
(40) 
(40) 
( ~O ) 

( 40 ) 

Şimdiki 

derecesi Adı ve ~oyndı 

1 (150) [2] Refet Sezeıı 

3 (100) 

2 (125) 
5 (80) 

5 (80) 

. 3 (100) 

,) ( 80) 

5 (80) 
6 (70) 

4 (90) 

.ı (70 ) 
7 (60) 
8 (50) 
9 (40) 

• 
ı o ( :l,'j ) 

B edrettin Akyüz 

F@hnıi Güngen 
l<jm·t>r !ı-ıeıı 

İ'hsan 'l'ezel 

Rauf Öktmn 
Şükrü Ef(>nı 

..\fi.iniı· ,\k ko<: 

C:€'ııı al ı> tti n Hnşl\u ı•t 

\''iihııi Tnnc·n 
Hikmet Tü ı·krı>l. 
lzzet ll'han 
.\ziz·r Hrlkis BilrC'rn 

Şrı ·if Akın 

2. Memurlar (1) 

Sieil 
X o. Doğum ta ı· i hi ve yeri 

----------------- - - - -----
J 63 l90J J~skişehir 

Hususi Kalem Müdürlüğ·ü 

467 1903 - 1905 lstanbul. 

J 99 
142 

587 

,)17 

J:3 ::\[ad. 1904 !stmıhul 
190~ An kaı·ıı 

ı 90-J. }; ı·ziııcan 

190!1 Rinıs 

5JR 14 Eylül 1914 Bnrtm 
356 ı 909 Ra lya 
!'l33 ı 90G Ankam . 

161 

222 
-tı2 

..).71 

..J.7ii 

376 

ı 90 l Aıı kaı·a 

ı 906 Rilivri 
ı 9.1 1 Bilecik 
1917 Tah. Elazığ 
ı 924 Şchinkarnhis:n 

1922 .Bitlis 

Hukuk Xok. 

Kanunlar Müdürlüğ·ü 

Lise 
Orta 

lda. l\Iülki 

Sultani 10 

Hukuk 
Hukuk 
LisP. Nok. 

Lise 1'\ok. 

Darüşşafaka 

Orta 
D. '1'. C. F. 

Hnknk 

Lise 

• 
[2] 159t' sayılı Kıınımun 4 ncii maddesinin 3 ncü fıkrası. gereğiuce 100 lira taznıinat almaktadır. 

, 

111 eınıll'iyPLc gi ri§i 

1918 

7 Aralık Hl27 

18 Kasınıı 190-t 
ll .c\ ral ı k ı 916 

:ıo Ağustos 1920 

8 .Atahk J9:W 

23 Kasrın 
2-J. O ca k 
:2;) ::\ra.vıs 

1939 
1934 
HJ34 

10 Ağustm; ı 9:20 

18 l~kitıı 

:2l Şubat 
~ Hazit·an 

2.i Ekim 

15 Eylül 

19:23 
193:1 
J9.U 
1944 

19-U 

)[eclisC' giri. ·i 

J O Ağustos J 923 

J 5 Temmuz 19-!H 

16 Atalık 
18 Kasını 

21 :\'isan 

~:J Şubat 

;~ı Ocak 
~;) ::\'fayıs 

~6 ".:\Iart 

18 Ekim 
2-J. ~isan 
ı 6 ".:11:-ıl't 

:26 Arnlık 
8 .Aı·alık 

Hi Eylul 

192-t 
Hl22 

19:52 

ı9.i1 

ı%ı 

1938 
1934 
1948 

1!!25 
194-J. 
J!J-!9 
ı9..J.9 

19.i:2 
;ı9·U 

Son yilksclıne tnrilıi 

3l )[ayıs 1053 

28 Şuba t HJ57 

.. 
7 Temmuz 1953 
7 Tt>ınmuz 1!)55 

27 Bkim J !156 

:29 }fa~rı s 1957 

3.L Ekim 
30 Nisan 
3.L 'Mayıs 

195± 
1957 
l956 

7 Trmınuz J 955 

7 Temmuz 
30 Nisan 
:29 Mart 
15 E.duı 

23 Ekim 

19;};) 

1954 
1956 
195-i) 

1954 

Aylık 

tutan 

1000 

750 

873 
5":)0 

:'550 

7SO 

:}.)0 

:'5GO 
-!75 

-t-7:) 

400 
350 
300 

250 

l~vli ol ııp Çoeıık 

olmadığı adedi 

Edi 
Evli 

ı.; di 
l<;vli 
Evli 

Dul 
F.Jvli 
'Bakar 
Belkar 

Evli 

1 

•) 

., 
•.) 

-l 

'2 ., 



1Ieınu l'iycti 

tkinci Sınıf Kfıtip 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» » 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

Aı·zulıal l~ııcümrni 

Tasnif Katibi 
Kfitir Daktilo 

» » 
» » 

» » 
Aı·zulıal Bncümeni 
Kiltip Daktilosu 

:\fi.id iiı· 

» Yarcl ımrısı 
Şrl: 

» 

» 
Birinri Sıııı 1' Si <>noğra f 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

Kadro 
dereresi 

JO 
10 
JO 
JO 
10 
10 

JO 
JO 
JO 
-ıo 

10 
1.0 

ı o 
11 
11 
ll 
1] 

J1 

(35 ) 
(35 ) 
(35 ) 
(35 ) 
(35 ) 
(35 ) 

(35 ) 

( ~5 ) 

(35 ) 

(35) 
(35) 
(3fi ) 

(3fi ) 
(30) 
(30 ) 
(30) 
(30 ) 

(30 ) 

3 ( 1 00) 

5 (80) 
6 (70) 
6 (70) 

6 
7 

7 
7 

7 

7 
7 

(70) 
(60) 
(60) 
(60) 

(60) 

(GO ) 
(60) 

7 (60) 

7 (60) 

8 
ı o 
11 
ll 
12 
11 

12 
13 
11 
ı~ 

12 
12 

10 
13 
n 
JO 
14 

10 

Şimdiki 

derecesi 

(50) 
(35) 

(30) 
(30) 
(25 ) 
(30) 

(25 ). 

(20) 
(30) 
(25 ) 

(25 ) 
(25 ) 

(35 ) 

(20) 
(30) 
(3:':i ) 
(15 ) 

(35 ) 

3 (J 00) 

4 (90) 

5 (80) 

4 (90) 

+ (90 ) 
;) (80) 

5 (80) 
;) (80) 

;) (80) 

fi (80) 
5 ·(70) 

6 (70) 

7 (60) 

1 

.Ad ı ve ı-ıoya<lı 

ı \r<lin. Yağız 
JGzıııı Öztüı·k 

::\fetiıı Alp Üstknn 
·ı~sn t ı~gl' 1 i 
li'hnnıi Kozolk 
( 'pııın ı Knntn ı· 

Vedat Akın 
Jimı'him Hilmi Prı·rk 

Kılıc:aslaıı Özmrn 
i\ l'i 1' Hiknıd J"i]ı·grıı 

N<>I'ZHt 111üyiikyıl<lll'lııı 

Nrcn1i ,\ı-Mı 

Finlc1's .\ltaş 

1\cnınl Feyzi Eı·<lnl' 

}fnkbulr Karlıil 

Xnııın n Öukrııi ı· 
Ya 8flt' Diinclaı ·akk ııl 

A. l\frliha Dülgrroğlu 

Snlih Onnl' 

A ı·i f Vrlclct 
~reuıeH' iıı Encı· 

Ahııır,t Vnı·ol 

Şaki ı· Doğan ny 
Slilryııınn 'l'ryımu·oP:ln 

Nuri Ayaslı 

?l·f usta fa Üıı ,·rı· 

Kitzı ın Yu ı·<lny 

::\fns'Uı In Kı:Hlıoğlu 

Ziynrlti n l~ı·tlil 

)[. Zr'ki Alptüzün 

Sic il 
So. 

50G 
:) ıs 
51:3 
:ı -~: ı 

584 

616 

617 
GIR 
()2 ı 

622 

,)9;) 

607 

511 

70 

] 65 
308 
203 

250 
;)O() 

306 

315 

816 

318 
360 

406 

389 

Doğum taı·ihi Ye yeri 

ı927 Ankaı·a 

ı ı A ğu st os J 929 Hop n 
J 2 J 928 'l'as. Bafra 
lfnz. ıDJ4 Balıkesir 

J 9:12 Pınaı·başı 

ı . 6. 1926 Sivas 

1928 Antakya 
1 Orak 1!:):34 Aksaray 
ı : ı :\layıs 1929 Çorlu 
'2.7 !)ubat J !):32 Anka m 
ı2 Ağustos J928 Antalyn 
,\ğns . ı903 Ankaı·a 

:ı Ka. Ev. ı910 Ankaı·a 

4 . () . 1901 Yan 
1907 Köprülü 
.) \'isan ı :307 'I'aşköpl'i.i 

8 lTaziı·aıı 19:11 Anka ı·a 

1 )fart 1910 'I'ı·ahzon 

- 104.8 -

Tahsil i 

D. T. C. F. 
D. T. C. F. 
Lise 
L;ise 
U sn 

!;ise 

Sa nt I'Jns. 
Use 
Hukuk 
1 ;ise 
Li sn 
ı Jise 

1lk 
Ol'ta 

Ilk 
Orta 

Orta 

1lk 

Zabıi Müdıürlli.ğ·ü 

IDOı Jstanlıul 

ı D0:1 (_'onun 
ı 91 O 'l'osya 
ı 908 )\ 11 k arn 

190ı Yozgad 

1912 Vnıı 

2 1\fayıs 1908 İstmıhul 

1 :\!art. 1909 8ilifkc 

ı 908 1 st an hul 

9 . ~ . 1907 Konya. 
1011 Aksaı'ny 

:ı ~\!'aıt 191-l Yozg·acl 'J'a. 
:ı _\]art 1916 Ynzq'acl As. 

1914 rşa'k 

id adi 
?;iraat Okulu 

Ziraat Okulu w 
'riearet I.~isesi 

Sultani 6 
llnkuk 
Jeladi nok. 

'l'iraı'et Lisesi 

Sanat Ok. 

Orta 
Orta 

O ı-ta 

Orta 

:\fp'ııını·iycte giı·işi 

----·----
27 l~kiın 

J H Kasını 
:~ gy]fıl 

ll Kasım 

1 Kn-:mn 
1 ı ~rvhat 

7 -:\[ayıs 

1 Oeak 
29 Ağustos 

·1· Kasını 
1 -~ Kasım 

G Kasını 

Kas ı ııı 
ı Ekim 

Hazi ı·aıı 
:11 :\In ı · t 

80 TI.ızinın 

H Eylfı.l 

,) l~_v ı ll ı 

2:1 Ka-ııın 

Orak 
28 ~n lmt 

0 Haziı·an 

2G Oeal;-
1 Hazinın 

J Elünı 

1 Tf"nıııınz 

27 Nisaıt 

Kıı sı'ıı 

2 l~kinı 

6 Kasıııı 

1950 
J950 
1949 
ı9-l-6 

1954 
'1946 

l!)i):J 

1906 
J953 
.1953 
H)51 

1952 

]9~8 

1952 
1931 
ı 9-J.l 
1955 

1920 

1922 
ın8 

1929 

1917 

1900 
1929 
192(i 

19~8 

1902 
1928 

1932 

19:33 

:?.7 Ekim 
18 Kasıın 
1() Kasını 
25 Aı·alık 

15 l~kiın 

2-J. Arnlık 

'2-J. Aı·alık 

2() Aı'alık 

:W Aralık 
2H Aralık 

5 Oeak 
:~ı Ocıık 

Kasım 

21 Ocak 
ı llaziı·an 

ıo Kasıııı 

J-1. Oc·ak 

21 Kasıııı 

;) l;jyJtıl 

16 Eylfı.l 

10 Ağm;tos 

29 Kasım 
28 Şuhnt 

29 :\fn ı-t 
23 Ocn•k 
1 G Kasıııı 
2.) Kasım 

2:5 Kasıııı 

29 Byllıl 

~7 Xisan 
:30 1\ıısıııı 

19 l~ki nı 

13 O ca k 

1930 
1950 
1950 
1952 
19:5+ 
195;) 

19;)5 

JH55 
195:5 
1955 
1956 
1956 

ı928 

1957 
] 931 
]95-l 

1957 

1950 

1920 
192:3 

1920 
1930 
1929 

ınG 

IH:W 
ı ~no 

1931 
] 9:~1 

1931 
ı 9:1:2 
1908 

l9-J.8 

Son ,diksclmc tarihi 

2:) )Ia~·ıs 

18 Ma~·ıs 

2-1: Orak 
10 Orak 
1,) Ekim 
(}. Şubat 
:32 Orak 
30 Haziran 
26 Aralık 
28 Şn~Ja1 

30 Haziran 
31. Aralık 

6 Ağustos 

31 Orak 
:26 Aralık 
31. Ocak 
31 }'far1 
~iO Ua:-~iran 

:?.) 'I' em muz 

:21 Kasını 

16 ~nJıat 

16 Şnhat 
16 ~nlıat 

:?8 Şu1ıa1 

31 Ocak 
16 Şuhat 
16 Şnha1 

16 Şuhat 

16 Şubat 
:?.8 Kasım 

30 Bylfıl 

31 }Ia~r:ıs 

1956 
1956 
1956 
195R 
Hl57 

1956 
1957 
1957 
] 95!) 

1957 
1957 
1955 
1957 

1956 
1955 
19;')6 
195() 

1955 

1937 

10.)3 

1!);):} 

19;)5 
IDG.i 

19:56 
19:>+ 
-ı 95.) 

195.) 

ı 0;),) 

195-1: 

19:)6 

19;)6 

A~·hk 

tutarı 

350 
250 
225 
:225 

• 200 
225 

:200 
]75 
2:2:5 
:WO 
200 
200 

350 
173 
~:?;') 

2:50 
150 

250 

7.)0 

62.) 
;') ;')0 

6:2:5 

625 

550 
;);)0 

.).)0 

550 

550 
.J.7;) 

-1-7;) 

.ı o o 

Bdi olup 
olmadığı 

Bt' kar 
EY! i 
Dul 
Bckil.r 
Beki'ı.r 
Bcki\.r 

B ekil r· 
B <:'Idr 
Belde 
!Bcki\.r 
B e kar 
Brl~i\.r 

l<Jdi 
Bckfır 

Bekfı ı· 

'Bvli 
Edi 

EyJi 

h di 

E YI i 
Evli 
Fkli 

}~di 

I'Jdi 
l~di 

Ndi 

B di 
1~\"l i 

Edi 

Çocuk 
adedi 

1. 
ı 

2 

2 

ı 

3 

3 

1 

5 
3 
~ 

2 
2 

4 

3 



» 

» 

» 
» 

» 
» 

1Ieınuriyeti 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

)) 

» 
» 
» 
» 

» » » 

İkinci Sınıf Sienoğraf' 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

Mü dül' 

» 

» 
» 
» 
» 

)) 

» .\lun,·ini 

» 

» 
» 
"» 
» 

» 

~icil :i.VIemul'n 
Tahakinıle l\Ieınurn 

'l'alıı-ıis :Memuru 
Al'fii ,. Memur n 
Dos~·a Memuru 
.\f('lllUı· 

» 

» 
Katip Daktilo 

Kadro 
aereccsi 

7 (60) 

7 

7 

7 
7 
7 
7 
8 

8 

(60 ) 

(60) 
(60) 
(60) 
(60) 
(60) 
(50) 

(50) 

8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 

8 (50) 

4 
(j 

8 
8 
8 
8 
9 

10 
10 

10 
ll 

(90) 
(70 ) 
(50) 
(50) 
(50) 
(50) 
(40) 
( :);) ) 

(35 ) 

(35) 
(30) 

Şimdiki 

derecesi Adı ve soyadı ... 
8 (50) [1] Fethi Baycın 

8 

8 
8 
8 
9 

lO 

ll 

(50) 

(50) 
(50) 
(50) 
(40) 

(35 ) 

(30) 

10 (35) 
9 (40) 

10 (35) 
9 (40) 

ll (30) 

5 
7 
~) 

8 
8 
8 
7 

J ı 

10 

9 

(80) 
( fiO ) 

(40) 
(50) 
(50) 
(50) 
(60) 
(:Wl 
(35) 

('tO) 

[1 ] 

lll 
l J J 
llJ 
[1] 

ll] 
ı.ıı 

H. 1 L üsE>y'iıı Uğur 

.\ [ıehnı et 'l'u ıı a. 
Hali't Çırakoğlu 
.\luaınıınel' Telll 
Gül'tekin Alnııcı 

01'han Akyol 

C :ı fcl' 'J\ıyyar 'r <'!heı· 

Aıhuıe't Şü'lui.i. ÖzE'ı·en 
KE"ınal Kaııner Özgör 
1[ehıı\et 81'soy 
:\ ec:a'ti Za'hal 

::\fuı·ettin Özdcıııil' 

Şahap Tuza 
Hahnıui Tuı~han 

<hmı:ın Dülg'eı'oğ·lu 

Oal'ip Eı'ti.ir1\: 

E~l'ef Chi.veıı 

L~il'at li;ı·eıı 

f4a!lnıluıt'tin K:ı ra oğlu 

Ahmet Doğan 
Yu ıı us Aı>le'J{i n 

::\fnzHffE':' Altay 

41.1 I(adro aylığ1. ı1e, derecesi arasındaki fa1'7ı tazıninat alcırak ı'CI'ilmektcclir. 

Si cil. 
No. 

- la.9 

Doğum tarihi Ye yeri Tahsil i 

------------------------- ------·--------
-+52 G . 12 . J 91-l: Antalya D. T. C. P. 

44G 

481 
-1::3!1 
612 
G27 

50R 

525 

613 
Gl,) 

Gı9 

620 

642 

216 
5-1:8 

431 
-+78 
..ı. so 
501 
310 
57.t 
490 

603 

1924 Bilecik 

l9J.O Yanya 
~..ı. Teııııııuz 1913 ~'ornm 

J!) . :3 . 193 1 Amasya. 
20 ' 9 . 19:32 Şişli 

ı O Tt' ın muz J 925 ctöııen 

J ' l'emınnz ın:ı L Ankal'a 

8. 4. ıg:ı..ı. Jlgaz 
J !Y3l Denizli 
G :Jiaıt 1933 Gcüiz 
J 930 lstanhul 
17 Şubat 1933 As. Ai'a<: 
17 Şuıhat 19:~ 1 Tas. 

Yi.ik. Bk. Tic. Ok. 

Ziraat Ok. 
Sağlık Ok. 
1İuknk Pak. 
.7ıiraat Fak 

Ticaret Lis('Si 

Orta 

IJİSO 

Lise 
TJiSO 
Lise 

Orta 

Zati§leri ve Evrak Mü,dürlüğü 

10 Ka. ı~v. 1900 1stnnlıul 
1910 Kilis 
15 Şubat 1 !)l..j. .:.\ l CI'ziron 
1:ı .. \ı·alık ı!11!) Yabanıılıııt 

J!)ı:J Aksaray 
1!1J2 f4ungurlu 
1 !108 Selfmik 
1918 Devrli 
ı Ka. Sa. 191 ı 

192~ Konya 

) fongen 

Lise noh:. 
ldacli 
Orta 
Orta 
Orta 
ll k 
Orta 
Jik 
ll k 

lJise 

)femuriyete girişi 

9 Aı·alı k J 9-1-0 

26 Al'alık 

1:3 Kasım 

:ıo gyıüt 

1 Kasıuıı 
29 Şu•b'at 

l7 Kasım 

27 Nisan 

l K:ısıııı 

L K:ısıııı 

1 ()(·ak 

8 Oeak 

29 :Jfart 
:W Hazi ran 
28 Ağnıstos 

9 ~[ayıs 

28 Oc·ak 
0 .:.\hyı-; 

28 Şub:ıt 

l ITa zi ı·n n 
..ı. Ağustos 

.ı }fııyıs 

JD46 

J9:l3 
ı9:H 

ı9:ı:> 

1936 

J~).f9 

J931 

1935 
ı9:>2 

J93G 
]931 

1934 

1923 
ı ~):l:) 

ı n:H 

]!·):}8 

ın:1o 

ıcı:Hi 

ı !):3 J 
1!1-t-t 
ın : ı2 

19.J.:J 

)fE>clise girişi 

30 Hazi i' an 19-t 7 
27 Ekim J 931 
26 Aralık 
2-t ~ubat 
:ıo Oe:ık 

() Şuhat 
:ı ı l~kiııı 

29 ~ubat 

:ıo r~kiııı 

27 • ' isan 
22 H azi ran 
:ıı l~kiııı 

:n 1\nsıın 

29 Aralık 
29 .. \ l'alıl\. 

22 gkiııı 

29 l\lart 
28 .:.\Iayıs 

:ıo Xisan 
2-t Oc::ık 

27 O ca k 
2 Kasım 

28 Şuhat 

27 Şuhat 
28 ŞubHt 

% ~rart 

19-+6 
1951 
19GO 
19-tG 
J ~)3;) 

1956 1 

ı9:SO 

193ı 

lD5-t 
1955 
193:1 
ı !)53 
J!)5!l 

192;) 
ı ~)5:3 

19.f:S 
1930 
ı!J50 

19:30 
1 !):}ı 

195.f 
ı950 

1953 

Son yükselme tarihi 

J8 Haziran :1955 

18 .llaziı·an 

30 Nisan 
27 Kasım 
31 B kim 
~9 Şubat 

:!.7 Haziran 

7 Temmuz 

1955 

1956 
J96G 
]957 
]956 

1956 

1.!156 

31 Ekim 195!) 
30 Mayıs 1957 
:!.!) Aralık 1955 
1-:1: Temmuz 1957 

31 ::\Iaym 1957 

7 TE'mınuz 
:30 Kasım 
~ll Ocak 
30 ::\Iaıt 

7 Ağustos 
:!.1 Kasını 

31 Mayıs 
!J Ekim 

:!.5 Şubat 

H Eylül 

1955 
1954 
Hl57 
]957 

9;)6 

1956 
J%-+ 
1955 
1!157 

1956 

Aylık 

tutan 

+00 

.ı o o 

.ıoo 

400 
400 
+00 

250 

:!.;)0 

300 
:!...)0 

300 

62;) 

-:17:5 
300 
350 
:~:ı o 
3:50 
..J.OO 
2:25 
250 

300 

Evli olup 
olmadığı 

Dul 

Bekfu· 

1~\'li 

gvı i 

lhli 
Bekfır 

l~di 

ıDekfır 

[•}di 
ıB0kfır 

B c,k:ır 

gy]i 

Ed i 
l~ di 

ı·~ di 
·ı~\'] i 
J;; Yli 
ı·;"' i 
ı·; di 
[;)\']i 

Beldır 

ÇoPuk 
aılı·<l i 

1 

., 
•) 

4 

., 
" ., 
•) 

2 



, 

}Ieuıuriyeti 

:MatbM Müdürü YI:' 

Ayniyat Mutemedi 
Başmusahhih 

Uusahhih 

» 
» 

» )!uadn.i 
» » 
» » 

tdare Memuru 

:Müdür 

:. Yardımcısı 

Başkatip 

» Yardımcısı 

Katip - Daktilo 

1\Iüdür 
'» Yardımcısı 

Muamelat Şefi 
Muhascbat Şefi 
Mutemet 

Dosya ve Muhahere 
1\i[emuı·u 

Muhasebe Katibi 
Katip - Daktilo 

Kadro 
derecesi 

4 ( !10) 
6 (70) 
7 (60) 
7 (60) 
B (50) 
B (50) 
!) (40) 
9 (-+O ) 
9 (40) 

8 (50) 

3 (100) 

5 (80) 

6 (70) 

7 (60) 

9 (40) 

3 (100) 
5 (80) 
6 (70) 
6 (70) 
6 (70) 

8 (50) 
9 (40) 

11 (3Ö) 

Şimdiki 

derecesi 

5 (80) 
5 (80) 
6 (70) 
7 (60) 
6 (70) 
8 (50 ) 
7 (60) 

1 o (35 ) 
ı o (35) 

ı o ( 40) 

[1] 

.Adı ve soyadı 
Si cil 
No. 

)fehmet Ali Oker 435 

Reşat Pddntoıı 413 
Şa:l\iiı· C-hing·ö ı·dü 602 
,\f. Halıimi 'l'ıı-ıııandıoğlu 575 
l{ukiye llken 262 
],fttfi l~ı·biiı·k fi8(-j 

1f~thınu't Bı·genekuı~ :354-
~r. Krınal 'l'emurkutluğ 592 
1 fa :san 'T'a'hsin 'T'ürkcr 636 

Yusuf Ziya Ba'kır :170 

1050 -

Doğum tatihi ve yeri Tahsil-i 

-----------· --··----

1916 Kütahya 
J 897 Selanik 
G l~ylfıl 1912 Malatya 
2 Kasım 1920 inebolu 
1904 Ankara 
l~ ı 4 Osmancık 

1906 l~şınc 

19J:J Üsküp 
2 Kasıın 1H21 İstanbul 

2 ~fart 191G KeınaHye 

Matbaa Müdürlüğü 

/ 

·Hukuk 
Lise 
Harh Ok. 
Haı·b Ok. 

ilk 
Otta 
Hukuk 
Orta 
J~iso 

Bütçe Kalemi Müdürlü~lü 

2 (125) ~Ui Kiper 247 1320/ 1906 Üsküdar 
J 919 As. ::\Iaraş 

Hukuk ııok. 

6 (70) ['ı] Jiayrettin Borkuı-t 

5 (80) 

6 (70) 

5 (80) 
5 (80) 
8 (50) 
7 (60) 
9 (40) 

] ı (30) 
12 (25) 
n (30) 

[1] 

[ll 
[1] 

EııYcr J>asinli 

Xaınık Kemal Engiııöz 

:\J. Taeettin Alparman 
Rahmi Poyraz 
Enver Özıılp 
Saim G-ündem 
:lıhr·ahim Yalva<: 

l\f ustafa Y c gül 
Ha'lu'k Özden 
lTııyııli Akyol 

1916 'raş. Göksun K. 
357 Hnkuk 

;),J-7 ı!) 1 J Hasankale Muallim ::\I. 

G28 2 Eylfıl 1915 Bcrgıııııa fJise Yd. Sb. Okulu 

Muhasebe Müdürlüğü 

581 
45) 
469 
411 
4!)1 

~\1ayıs 1904 İstanbul 
18 Haziran 1910 Sivas 
1904 !s tan bul 
21 Eylfıl 1908 Üsküclar 
1 !120 Tas. Yalvaç 

540 1 (-J Ağ·ustos J 92J Jlgaz 
556 6 ~isan l 927 Urfa 
583 17 :\fa:yuı 1927 An ku ra 

::'If ali.ye Ok. 
Liso 
Öğretmen O. 
Orta 
Use 

tl k 
lıiso 

JJiso 

{1] If-adro ayl·ığı ile, de·recesi arasındaki farkı tazminat olarak -ııerilmektedir, -. - -- · -~ ·-- -, 
; 

Memuriyete giı·işi 

1 )fayıs 
2!1 Tijyı-uı 

1 :\[ayıs 

ı Ekim 
l Kasrın 

31 }f:ı.yıs 

:-ıo Kasım 

+Kasım 

4 Ka~ıııı 

00 Xisnn 

29 Eyl-lU 

00 )[ayı-s 

J Eki ııı 

1934 
1915 
1!134 
J941 
1926 
1984 
1933 
ı 941 
1942 

1941 

1340 

19:18 

Hz. ı Eyiül J9:1H 
J Ka<ııın J!l39 

13 E,vltıl 

~2 0<'ak 
6 Eylül 
1 1Icıyı<ı 

1;) Ocak 

~8 Bkim 
B Hayıs 
l Ka~ıııı 

1923 
1930 
1927 
1930 
1941 

Hl:-l~ 

19;)() 

J!-)4-8 

Msclise girişi 

i5 Ekim 
30 :\i an 
24 Şubat 
27 Şubat 

J Kasım 
22 Ekiın 
80 Kasım 
26 Ekim 

9 Ocak 
30 ~isan 
25 Kıısıın 

8 11art 

:10 J.f :ıyı s 

194:5 
J9-H 
1955 
195-± 
1926 
1954 
1937 
1954-
19.)7 
19+1 
J930 

1926 

1938 

8 TT aziran 1 !15:3 
29 Ağustos 1!15~ 

5 Xisım J!l5G 

17 'remmnz 1954 
23 Haziran J 94 7 
:n Aralık 1948 
19 Şubat 1944 
31 ){aı-t 1950 

20 H azi raıı 1 !);)2 
:30 Eylfll 1933 
20 Ağnstm;' ·ı 954 

Son yiik elme tarihi 

8 Nisan 
"27 Haziran 
~5 Ekim 
30 Ağustos 
15 Aralık 
31 Aralı-k 
7 Eylul 

JA Kasım 
30 Haziran 

24 Şubat 

1956 
1!)55 

1~56 
1956 
1955 
1957 
1953 
1936 
1957 

1955 

30 Haziran 1956 

9 Temmuz 1957 

~9 Ilaziran 19:55 

29 Nisan 

:26 Temmuz 
9 EylCıl 

27 Ekim 
7 Temmuz 

30 Haziı·an 

:2-1: l\Ia~·ı s 
Ekim 

:n ::\Ia~-v> 

1957 

1955 
1955 
1954 
1956 
1956 

1955 
1955 
1!)1)5 

Aylık 

tutarı 

6:25 
550 
4-7.) 

-WO 
-n:> 
350 
4-00 
:200 
:!;)0 

300 

875 

550 

!):)0 

750 
530 
475 
-l7::i 
300 

225 
200 

EYli olup Çocuk 
olmadığı adedi 

Edi 
JOdi 
Jhli 
ı ·: di 
J)n ı 

EY li 
ıB ckar 

J<)di 
Bvli 

I~ di 

Dnl 

Evli 

Edi 

Edi 

Evli 
Evli 
B di 
Edi 
Evli 

J'}y]i 

1~\'1 i 
Bvli. 

•) 

] 

2 

3 
·) 

3 

2 

2 

4 



1\Ieınuriyeti 

~lüdür 

Ayniyat 1\:Iuhasibi '\'e 
PE:'rsonel Şefi 
Ambar ve LeYazıın 
Memuru 
Birinci Sınıf Kıltip 
İkinci Sınıf Katip 

Doktor 

Kütüplıaııe Müdürü ve 
Ayniyat Mutcmedi 
Müdür Yardımcısı 

Kütüphane Memuru 
Kayıt w F'işlenıc 
Memuru 

Kayıt w• Fişleınc 
'Memuru 
Katip - Daktilo 
1\:Iüııtahzır 

Müdür 
Kontrol ~Ieınuru ve 
Ayniyat l\'Iuhasibi 
Başkfttip ve Mutemet 
Mimar 

Kadro 
derecesi 

' 5 (80) 

6 (70) 

7 (60) 
9 '(40) 

10 (35) 

4 (90) 

4 (90) 
6 (70) 
8 (50) 

9 (40) 

!) (40) 
9 (40) 

10 (35) 

3 (100) 

6 (70) 
6 (70) 
6 (70) 

Şimdiki 

derecesi 

5 (80) 

Adı ve soyadı 

Zeki Aşan 

7 (60) [1) Uelale~tin Aygüıı 

9 (40) 
10 (35) 
10 (35) 

[1] l<'aheettin Kılıç 
ICemal Yazg·an 
~[uzaHeı· Eki'ın 

2 (125) [2] 4li Gökbüget 

5 (80) 
6 (70) 
8 (50) 

7 (60) 
/ 

9 (40) 
10 (35) 
14 (15) 

2 (125) 

5 (80) 
4 (90) 
5 (80) 

[1] Mehmet 1Ie1ih Ege 
Şefik Erguıı 

hınail Eı·ulaş 

.\f. Ziya Nökrnen 

. II c laJıa t E ı· gen 
Ayşe Cavicle Nedimoğlu 
Çet'in Yılmaz Kurtuluş 

Zeki Akmanalp 

Ali Ulv'i Batu 
~aci El'işkin 

l\fehınet Hnvşit Altuncu 

( 1] Kadro aylığı ile derecesi arasındaki fark tazntinat olarak 1!erilınektedir. 

S'icil · 
No. Doğum·tarihi ve yeri 

1051-

Tahsil i ~Iemuriyete girişi 

-------

Daire Müdürlüğ·ü 

560 15 Haziran 1917 Üsküdar 

527 1 907 Di vriği 

438 
-!22 
605 

ı G ~[aet 1919 Koııya 

4 Eylul 1921 , Yozgad 
J 924- 1923 T. )fucur 

Harbiye 

ll k 

Li so 
Orta 
Orta 

Meclis Doktorluğıı 

552 1905 As. Adana 
1908 'l'a ·. 

Tıbbi ;re 

Kütüphane Müdürlüğü 

2G7 
fi31 

59G 

482 
632 
645 

1918 İznıiı· 
1903 İstanbul 
19] 2 Sclfınik 

lG .\[art 191 t İ::;tnııhul 

3 Aralık 1925 Aııkara 
23 •r: Sani 1916 Beşiktaş 

25 Haziran 1934 Üsküdar 

Harbiye 
Orta 
Orta Sanat 

Orta 

D. T. C. F . 
Kız Enst. 
Orta nok 

Milli Samyla.r Müdürlüğü 

524 13 )Iaı·t 1901 lstanhul 

545 
397 

559 

1 ;lJt:ljl!J()-1: (~Öti'Pll 

1901 İstanbul 
190:3 1stanbul 

Harh Okulu 

Mullim M. 
Sultani nok. 
Güz. San. 
Akademisi 

• 

5 )!ayıs 

3 Ka.sını 

J Jiayıs 

17 Kasım 
.J 1 IIa7.iran 

f 

1936 

]!!27 

19-1-J 
1944 
1941 

J 2 Haziran 1934 

3 )byıs 

18 Şubat 
zs Eylul 

2.ı Byltıı 

1 Şubat 
26 ~isan 
1 Ekiın 

2 Şubat 

2 Eylul 
6 Oc:ık 
5 A~·nslos 

. - .. ----

1937 
1927 
J93G 

1930 

1930 
1938 
1957 

1918 

ı:337 

1920 
J930 

(2j (134{ Sa!fılı IÇ.anunl~ almaktCf oıduğu maa§ından ba§1W ( fht1sas tahsisotı) namı ilÇ. hçr ay 500 lira vcrilmektecl~r1 
' 1 

}[eclise girişi 

28 Aralık 1953 

23 Haziran 1951 

21 Aralık 
17 Kasım 
11 Haziran 

] 9-!3 
1944 
]955 

22 Tenmıuz 1 fli)3 

15 Ağustos 
18 Şubat 
10 Eylül 

27 Ara lık 

23 Ocak 
15 Kasım 
12 Byıuı 

16 Xisan 

23 .Mart 
] }[ayıs 

18 Aı·alık 

1953 
]927 
]951 

]!)5-1-

1950 
]956 
1957 

1951 

HJ38 
J925 
1953 

Son yükselme tarihi 

22 Şı.tbat 

~o Ekim 

5 Temmuz 
17 Kasım 
28 Şubat 

1957 

19fi6 

1955 
1H56 
1957 

30 Ağustos 1937 

19 Erlul 
2!) Ağustos 
31 Ağustos 

:n 1Ial't 

29 Ağustos 
31 1\Iayıs 

12 Eylul 

1956 
1955 
1955 

1955 
1956 
19!17 

1 Temmuz 1956 

:!,7 Ağustos 
31 Bkim 
18 Aralık 

Hl57 
Ul55 

1956 

A;ı;lik 

tutan 

5:)0 

-1-00 
~.ıo 

~50 

87.) 

:] .)() 

.fOO 

:ı o o 
250 
130 

."-75 

il ::lO 
62:J 
0;)0 

J<~di olup Çrwıık 

olmadığı 

]<}\'li 

]~y] i 
l~di 

I~ di 

Bvli 

W1li 
t)y]j 

~;\' ] i 

Beki\r 
EP kar 
Bckfır 

Bvli 

]<;di 

gvli 
};,·]i 

a<lı·ıl i 

1 

" ·) 

" ., 

" d 

•) 

1 



.\Iemuriycti 

Doktor 

Katip 

Sicil Ye l\Iasra:f 
Tahakkuk l\iemunl 
Evı·ak Mukayyidi 
Ayniyat K8tibi 

)> » 

r..~eva7.ım ~Iemuru 

tnşaat SürYeyanı 

Emniyet Amiri 

Başkomiser 

» 

Konıiser 

» 
» :Mua-.;ini 
» )) 

» » 

Shil Komiser 
» » :\Iua\"ini 

Poli!j )feınuru 

» » 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

, . 

Kadro 
derecesi 

9 (40) 
] ] (30) 

lO 
]1 

H 
12 
ll 
11 

(35) 
(30) 
(30) 

(25 ) 

(30) 
(30) 

. 6 (70) 

8 

8 

9 
9 

10 
lO 

10 

9 
JO 
10 

10 

(50 ) 

(50 ) 

(40) 
(40) 
(35) 

(35) 

(3fi) 

(40 ) 

(35 ) 
(3f> ) 

(35 ) 

10 (35) 

10 (35) 

10 (35 ) 

10 (35) 
10 (35) 
:ıo (35) 
10 (3il) 

10 (35) 

10 (35) 

JO (35) 

10 (iJ5) 

Şimdiki 

derecesi 

2/ 3 Vekil 

9 (40) 

10 
13 

10 
13 

9 
)2 

(40 ) 
(20) 
(35 ) 

(20) 

(40) 
(25 ) 

6 (70) 

8 

7 

9 
9 
9 
9 

9 

8 
!) 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
9 
9 
9 

9 

9 

9 

(50) 

(60) 

(40) 
(4:0) 
(40) 
(40) 

( 40) 

(50) 

(40 ) 

(40) 

(40) 

(40) 

(40) 

(40) 

(40) 
(40) 
(40) 
(40) 

(40) 

(40) 

(40) 

9 (40) 

• 
Adı Ye soyadı 

8ervct Türegün 

Han mi Özel e.nıir 

Behza't SczPn 

..:\hmet Ergun 

H. Bası'i Keskin 

tskencler Öz'bilen 
tlya'S 11ge ıı 
~\lıclnllııh Rııu f 'l'iinry 

Hıısan Oğuzcfın 

Halil Öz<;elehi 

:\restıın 8aı·pel 

C'eıual cttin Yüccleı· 

tsıııııil Haykan 

Şevket Aygör 

:\fnstaf'a Ergin 

.:\ 'll'llıd 'l'crnrl 

lhrahinı ,\futln 

1Jımlıinı Etcnı l-:ı ;hil 

·- HiisPyiıı Giir1,aıı 

J ra Hl ('ağıı ·g-D ıı 

8inasi Süt•ıneli 

Hiisıüi 'l'ang·üner 

:\[. J{ı;r,a ·Yonılıııaz 

Osman Gö'k 
Şevket Gi:iltekin 

Vasfi Karol 

Uevdet Gaztbğ 

A hdullah 'l'e'kin 

Emin Bl nı ncı 

i\[us'ta fıı )1eı·enn 

Alımet Y ılclız 

S kil 
X·o. 

- 1052 

Doğum tarihi ve yeri Tahsili 

------------------------- -----··--------

509 16 )[aıt J907 Üsküp Sağlık Okulu 

429 
(ij ı 

437 
600 

460 
6:30 

1918 İstanbul 
J921 Anaınuı· 

ı920 ts tan hnl 

1924 Niğde 

1902 lstıııı bul 
19ı5. ı!:ıJ+ bta.nln{l 

Orta 
I; iso 

Orta 

Oı-ta 

Orta 
İlk 

Emniyet Arnirliği 

233 

6fi6 

461 

378 
347 

!593 
45+ 

457 

33;) 
:)69 

472 

39 ı 

5HR 

f>+9 

529 

:3R9 
.);JR 

4+0 
428 

4R9 

568 

ı ~JO;) Divriği 

2+ Kılnunevvel 19J8 

ı !)07 ~a ı·ışa han 

1!:ı07 Kı ı·şehir 

1904 Kıı·şe lı i ı· 
1 ~)20 Köprülü 

ı90G Doğ·n ı H: ay 

·ı909 Bolu 

·ı 90-t X l'YŞ<' hi,. 

~rart 19ı4 Clubol'ln 
ı90D Gazimıtrh 

Jstmıbul 

ı 'l'e. J..;\·. 19ıı Boyııbııt 

1 O '..\[art J 9 1 9 Pötü ı ·gc 

ı 9 ı :1 Gaziaııteh 

ı9l ~l ~1\l:ışehir 

:\fnl't 19 ı4 1\Dınaıı 

ı 'l'eııııııuz 191:3 Si Hi his cı e 

19ı6 ('ulıuk 

18 rca. l~v. 1914 ]:,npseki 

2. '1'. l~v. 1 9H 'l'arsns 

J .\laıt l!)JG Ycılvn~ 

JG Şubat 1920 Çankırı 

567 ı9J9 Kütahya 

Polis Ok. 
Polis I!Jns. 

Iıise 

Orta, Polis Ok. 
Polis ~ns. 

ll k 
!lk 

Orta Ye Polis Ok. 
1lk 

lik 

lik, Polis Ok. 
Ilk 

lik 

lik 

İlk, Enst. ilk 
kısım 

lik YC P. Ok. 

1lk YC P. Ok. 

Jik YC P. Ok. 

İlk YC P. Ok. 

İlk 
lık 

P. G edikli. O k. 

İlk \·c P. Ok. 

ll k 

Ilk 

:l\Ie'lnuriyete girişi 

~9 l~kiın 

1 Bkiın 
1 Aralıl\: 
2 Ekim 

17 Ağu<;tos 
17 ~·rsa.n 

15 ~isan 

23 Kasınrı 

1:1 l ~ylf'ıl 

:10 Haziı·aıı 

4 l<iylfıl 

01 :\[Hl'l 

16 g:vJfıl 

27 'r c ııııııu;r, 

0 K:ı •: ıııı 

26 Al';ılık 

29 Şıılııı1 

30 Hnyıs 

1929 

J93G 
J950 
1939 

1954 
ı926 

1932 

1925 

] 9-.i:J 

] 93:~ 

1920 
19-J.+ 

J935 

19:38 

102'-
1938 
193() 

1 9:~6 

13 ı~yıuı J 9:17 
26 Temmuz UlH P. 
2!) Ocak 1940 

!) K:ısını 193:3 
27 Şubat J 9-f.O V. 
18 Kasını ı9-tJ 

29 Ocak 1942 

25 'l'cınm u;.: H)-1-2 
29 l<~ylfı ı 1942 
30 ıcısını 193~, 

]9 Teııınıuz J9+:1 
31 1'c ın m uz 19-+3 

1 'l'pnı ,ıımz 1938 

2-f. O<·a k 194-t P . 

:26 'l'<'lll'lll uz ı 9+-t 

:.\Ieclise girişi 

ı6 Temmuz 1951 

29 Kasım 1950 

:ıo ~isDn 

l Aralık 
28 Kasım 

ı7 Ağustos 

2-t Aralık 
15 Teınıını z 

25 Kasım 

1 O ~isan 
7 Hazinın 

IR Ocak 

:!3 Aralık 

. ı ı Şubat 

4 Ocak 
:w Bkinı 

5 Ağustos 

rı H:vlfıl 

24 Kasını 
'!'e ııı ın u;r, 

~8 Oca k 

29 Haziran 
:10 :\ral't 

~6 $ubat 

2G Ekim 

:W Haziı ·mı 

27 Ağustos 

26 Ekim 
8 Aralık 
:w ~\fa yıs 

J3 Şubat 

27 Şubat 

27 Şubııt 

27 Ocak 

27 Ocak 

'1945 
1950 

ı94:5 

1954 
19+7 
19:12 

192:) 

lj-!:3 
]950 
]954 

ı947 

19-+2 
19:17 

1954 
J 9-+7 
l9-t.7 
1951 
19:1+ 
193-t. 
ı9+~J 

19-+0 

195:1 

195-f. 

J953 

1951 

1934 
ı953 

ı946 

19-!5 

ı9:50 

·ı9 50 

195+ 

195+ 

Son yükselme tarihi 

H Şubat 

29 Kasım 
30 E~Tlül 

1.) Aralık 
3 1 Aralık 
:!3 Teınmnr. 

31 Temmuz 

8 )[[!~'lS 

195G 

ı9;)G 

Hl55 
1955 
1!)57 

1951 
1956 

1956 

26 Kasını 1956 

31 'l' eınmuz 1957 

ll Temmuz 1956 
J J. Temmuz J 956 

15 Ağustos 1956 
11 Teınmn11 1!}56 

ll 'l' eınnıuz 19:JG 

31 )[a;ns 
10 Temnıur. 

ll Teınmur, 

ll Temmuz 

]906 
ı9ii6 

19.)6 

ı956 

10 Temmuz 1 f) :)6 

ll Temmuz 1956 

J J Temmuz 1956 

] O T emmuz 1956 

ı O Temmuz 1956 

1 J Temmuz 1956 
1 J Temmuz 1956 

ll Temmuz 1956 

ll Temmuz J 956 

l Ü 'l'<'mll1UZ ı956 

1 O 'l'cnunuz 1956 

Aylık 

tut_an 

300 

300 
]75 

250 

17!5 
:100 
300 

-1-73 

350 

JOO 

300 

300 

300 
"300 

300 

3.)0 
:~ oo 

300 

300 

300 

300 

300 

300 
300 

300 
300 

300 

300 

300 

300 

Evli olup 
olmadığ·ı 

Kd i 
gdi 

EY li 
.Be ka e 
ı..;\' ı i 

Bd i 

Edi 

Edi 

Edi 

Edi 
Edi 
EY li 
Bd i 

Thli 

Edi 
E\·li 
l<} \·l i 

Beldir 

Edi 

'Evli 

l<Jdi 
Edi 
Edi 
Evli 

Çocuk 
adedi 

•) 

1 

3 

2 

3 

+ 
+ 
•) 

4 

3 

" " 
3 

7 

2 
5 
3 
ı 

-ı 

·J 



» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

.\r c ın u ı · iyrt i 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

.. 

Kadı· o 
dree('C'Sİ 

10 (35) 
10 .(3:1) 

]] (30) 

11 (30) 

11 (30) 

ll (30) 

10 
10 

0 
!) 

10 

Şimdiki 

dcı'CCCSi 

(35) 
(3:1) 

(40) 
( -J.O ) 

(35) 

12 (2!5) 

11 (30) 1~ (2!5) 

11 (30) 12 (2!5) 

12 (2:1) 12 (25) 

12 (2!J) 12 (2!J) 

12 

12 

]2 

12 

(2fi) 

(25) 
(25) 

(25) 

12 

]3 
13 

13 

(25) 

(20 ) 

(20) 

(20) 

J\dı Ye soyadı 

Osınan Bol'a 

Rii~tii O ökc:c 
Keııwl Oğuztiıııuı· 

1 raıııdi Eı•oğlu 

He<'ai Diı·ik 

Tlüsc,, · iıı Bal 

~rrhııwt Özduyg·u 

.\lımet Hıfzı Öze•] 

Ha·k'ln Doğan 

Ca lı ir G·üıı <'."' 

..\fu:stafa Iüıynae 

Hasan Sünel 

Si cil 
:\ (), Doğum tarihi w yeri 

1068 -

'l'a h si li 
------------- ----·----

599 

61-J. 
fi91 
550 

62.J. 

6-J.O 

IH20 Boı· 

1022 Koza n 
ı 9ı9 ı•;nm ı·uın 

ll Ki\. Bv. Hll-J. 

1922 As. Gi ı-it 
ı 923 '['as. 

~i nihisıı ı' 

625 5 Şuhni 192:5 Sarı köy 

fi-J.-J. 1021 Fşak 

609 1 Şubat 192-J. ..\[mıisa 

&35 
6-J.ı 

643 

20 'l'cmınnz ı 927 'l'deııni 

(Ka :v-acı k köyi.i) 
t930 SiYas 
5 Eylul 1031 Eı·ıneııek 

10 Şubat J 929 Ç'ambdere 

, 

1 lik ,.c, P . Ok. 
Jik w P. Ok. 
lik ,·e P. Ok. 
Ilk ,.r P . Ok. 

Ol'ta Y<' P. Ok. 

Oı'lıı w P. Ok. 

Ol'la w Polis Ok. 

ilk kısmı 
Gd. ı<;, Z. (hta Ye 
P. Bns. İlk 
01'ta nok. , Po. 
Ens. ilk kısmı 
.J. G. Ok., P. Ok 

tık Ye Polis Bıı!'l . 

ilk kısmı 
J lk w P. O le 
İlk n' P. Ok. 
İlk Yr Polis T~ııs. 

ilk kısmı 

~r e;n ul'iy rle ~·iri~i 

29 Hw1.kın 1!):}8 
0 Kınnın 19-J.() 

26 ~~~-ı ftl 19-J.-J. 
:10 Haz'i.ı ·ıın 19-J-:1 
1:2. .. \ı·alrk Hl-1:1 

:-10 )lııvıs 10-l-7 P. 

:2.7 ..\J a l't 1952 

27 Xisaıı 

:28 l~ldıııı Hl+G 

Ağustos 10-l-7 

:10 _.\ğustos 

:30 f<}yllıl 

28 ..\Ja ı·t 

29 Ağustos 

195-J. 

l!.);j;) 

ı !)36 

..\Iedisr gil'işi 

16 Oeak 1903 
2H Kasını J!l53 
:26 l~kinı ı Hfi-J. 
1 7 T"ın nı uz J 9:ı:ı 

28 Şubı.ıt JD'56 

21 ..\fmt J937 

ı9.)G 

1-J. Şulıııt 1936 

8on .'·ii.kselııw tarihi 

:2R Kasım 
:2H Kasım 
17 Aralık 
10 }!art 

31 Trınmuz 

19 Kisa n 

26 Xisan 

ı0f>5 

195f) 

1~56 

ı !)::ii 

J 9;)6 

1 0.)6 

10;)6 

17 Te nı muz 1037 31 .Jfart Hl55 

6 Eylftl ın.J3 • lG Trmıııuz 1fl.J6 

2t Al'alık 

2-J. Al'alık 
1 :~ }fa rt 

ı:- 'eınmuz 

1956 

ı!l56 

1957 

19:J7 

!30 Ağu~<tos 

30 E~rlfıl 

:28 ..\Iart 

:29 Ağustos 

J!l57 

J0,)5 

ı !l56 

19&6 

A,dık 

tnt an 

Z:>O 
2f>O 
300 

300 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

J7<5 
:WO 

300 

f<}vli olup 
'Olmadığı 

]<} l'li 
_!<]d i 

Jhli 

Evli 

E\'li 

Evli 

Evli 

Edi 

Bvli 

Evli 

Bvll 
Rekfıl' 

Evli 

('oc·ıık 

aclt'\li 

') 
•) 

3 

2 

ı 

2 

5 

3 

l 



• 

Görevi 

\ ' a rıJtiJ,a~yorı ~\la kinh;ıti 

.Maı·angoz 

» 
» Yaı·dınwısı 

Kııloriferci 

» 
» 
» 

El <' ktrik~i 

Telefoneu 
Şoför 

» 

» 

Uotosiklel(:i vr tr' \'Zİ ,n<'mnrn 
» » » 

P,ah<:ivan ( 1fiitathnssıs ) 

Ba hı:{Yan 

» 
» 

» 

J,fl:boı·aııt 

» 

l·'nınsızra ,.r lngilizl·e :\fütC'rcim 

l>aktilo ( Yııhaııcı clil bilir) 
.\fnhasrhe .\fcl. Daktilosu 

» » » 

llaiı·e :.\Id. Daktilosn 
Daktil o 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

/ 

» (":lfuhaselıell<' Ç::ı.) · 
» 

Adı ve soyatlı 

Necati Özek 

llya's Çalışkan 
..\I usüıfa Öcal 
H. Osman Öztek'in 
Hasan Üngör 

..\fnstafa ·Ba1kıT 

Hüsnü Güneri 

Bn.yı·aım Eraslan 

Emuı· Baymar 

'Pahs'in Gö'lcbakar 
Eşref Tanıroğlu 

e Ahclulla'h 'Gülen 

Si cil 
X o. 

JOO 
27+ 
20'2 
224 

99 
31 

J17 

101 

317 

98 
252 
201 

~I t>hmet Sa liım Tunca~ 181 

Osnuın 'raş(; ı 123 
Alfuı ttin Kü<:ü'k'knvasoğlu 308 
..\ f ehmet Bil' en 286 
..\fehnıE't Acaı· 88 
~ahh 11ircan R9 

Ahıne:t Ali Knı; 91 

~\ 'hı:net KaY'ınaz ımı 

An Ünal 104-
V aih:dcttin Şi'lllşek 175 
Mustafa Huzmi Uhığ 
KızılkeGeli 297 
l'}nı'inr Belkis U<:ele 
l!uı·ir<' Hacıa1b'basoğln 

Ilkret Yiieelen 
Pa.tma Önol 
..\fedillıa Başak 

".\fakbule Ctüei:igöz 
'l'alfıt Postn(·ı 

Ac1i'l İltlinı; 
Önııeı· Dokel 
Crınal 'Piiı4lmı;ar 

YaC'h 'l'angiiner 
1Jmılı'inı Oğultekin 

Rdn'hntt'in Doğanay 

tıyas Turan Eser 

2!59 
227 
275 
260 

3 
219 
296 
228 
2!)5 

325 

289 
276 
2-1-8 

313 

3 . Hizm~tliler 

Doğum tarihi ve yeri 

ı9J l Akşehir 

ı923 Kn·şah 

1923 Artova ·. 
6 )faı·t 1925 Kayseri 
1899 Tlgaz 
1896 Kemah 
ı912 Uşak 

1902 Kozan 

19 Eylül 1930 Akşehir 

1916 Ankara 
1910 Akhisar 
1900 Balıkesir 

1924 Babaeski 

1 :\[al't 1914 Çankm 
J 92:3 Üsküp - Bozüyük 
9 Ka. Ra. 1921 Avanos 
1900 ('anlm·ı 

1897 Polatlı 

1898 Çankırı 

1894 Kastamonu 

~G Eyllıl J9l8 Üı·güp 
13 ~r nrt 1924 Bo ı· 

21 'l'C'mmnz1928 Edremit 

28 Ağustos 19ı4 tstmıhul 
ı 904 Denizli 
Hl12 ScH\nik, İf>tanhnl - ı Da. 
1925 İstanbul 
ı91:3 Köprüli.i 

J2 Mart 1930 Anh:a ı·a 
1925 Pmarhaşı 

1914 Balıkesir 

ı923 Zile 
2 !~ylül ı930 Safi'anbolu 
ı 906 Erzincan 

1927 Kütahya 
23 Şubat 1929 ('e1·krş 

19:ij 'l'okad 

Tu hsili 
. --------

!lk 
!Ik 

İlk 

Okur - yazaı· 

!lk 
Okur - yazar 

İlk 
Erkek Sanııt 
Enstitüsü 
tık 

Okur - ~·azar 

İlk 

tl, k 

tık 

Ilk 
Bahçecilik Ok. 
Okur - .vaıar 
Okur - .vazar 
Okur - .vaxar 

Okur - yazar 

llk 
Orta nok. 
r,ise, Franı;ızea 
Dev. İmti. 

l•'ı·ansıı ..\f" ki e:lıi 
!lk 
İlk 
Orta 

Orta 
ll k 
Orta nok. 
İlk 
Orta 2 
[;ise 

Sultani 2 
Orta nok. 
İlk 
Lise 

~1 eclisr gil'işi 

8 Nisan 
1 ::\fart 
1 Mart 
3 Ocak 
4 Haıil'an 

15 'l'emmuz 
4 Hazit'aıt 

26 Aı·alık 

2:.'. Haziran 

4: Şubat 
J8 Ağustos 

J Ocak 

1942 
1955 
1949 
195] 
1945 
1925 
1945 

1933 

1957 

1943 
1953 
194-9 

J Ocak 1948 
1 Nisan 1955 

15 Ekim 1945 
2H ..\.far! l056 
:30 '\Tisan 1955 

7 Kasım 1927 
:1 Ma ıt J 9-1:4 
1 Haziran 1932 

:30 Mayıs 1931 
25 Oeak 1945 
4 Ağustos 1938 

18 Kasıın 1047 

27 Şuhnt 1956 

28 Uaziı· aıı 

1 )Jart 

1 1lart 
1J Ağustos 

1:1 .Aralık 
17 Kasım 
28 Kasını 
12 )faı-t 

1 Mart 
26 Aralık 
12 ..\Iayı~ 

1 1\Ia ı·t 
3 Ekim 

25 Ocak 

1952 
l951 
ı9:'55 

1953 

1980 
1950 
1950 
] 951 
1954-
1957 
]955 
19;)5 
1952 
19:57 

Son yü.kselme tarihi 

l Mart 
1 l\'fart 
1 Mart 

17 Kasım 
9 Temmuz 
1 Mart 
9 Temmuz 

ı 1\Iart 

22 Haziran 

1 ..\Inrt 
1 Mart 
ı Mart 

l ..\[aı-t. 

1 ::\Iaı·t 

LO EylUl 
3 Kasım 
1 ~fart 
l Maı-1 

ı Mart 

~I art 

1 ::\Iatt 
1fart. 

'27 Şubat 

l 1Iart 
l :\-Iart 
1 Mart 
1 Mart 

J }[art 

l. l\faı-t 

2 Ocak 
1 Mart 
1 'Mart 

26 Aralık 
12 Ma~·ıs 
1 lifart 
2 Eylül 

10 Eylül 

1953 
1955 
1955 
1955 
1953 
1955 
1953 

1955 

1957 

1935 
1957 
ı955 

Hl57 

1957 

1957 
1955 
1957 
1957 
1957 

19.)7 

1955 
1957 

1956 

19!57 
]955 
1955 
1955 
1956 
1955 
1956 
ı955 

195f) 

1957 
1955 
1955 
ı957 

1957 

'. 

Üct'et 
tn'tarı 

300 
~50 

300 
:200 
:!;)0 

:!50 
:250 
:200 
.J.75 

-!00 

2:50 
400 
350 

300 

300 
300 
400 
300 
300 
Z50 

250 

400 
300 

6~5 

!'iSO 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

l~di ·olup 
oLmadığı 

l<)y]j 

l<Jdi 

Ndi 
E,·Ji 
EY li 
G·vli 
Evli 

Edi 

}],·li 

Edi 
Bekfir 

Edi 

B·di 
Evli 
EYli 
EY li 
E·vli 
Bvli 

})\'li 

T<kli 
Edi 

Bcki\r 

Edi 

E'·li 
Dul 
Dul 

Edi 
Bcki\r 
ı·; di 
I~ di 
EY li 
B.yJj 
J<;y]i 

Bd i 
EY li 
E·di 

('oc nk 
adedi 

•) 

3 

3 

ı 

1 

3 

G 

3 
2 

2 

2 

•) 



Görevi 

.YI<'ınur (iBii.t<;e Enc.) 
}Iuıhasebe :Vfd. Puvant.örü 

» » 'l'asnıif :.vreını'u rn 
» >> Mahzen ::\leıııum 

» :.vfüdiirlüğ· Li ~1 eınunı 

::\feııım (Kit<ıplık :.vrcı. (l e) 
:.\Iüraeaat Mr-ınuru 

Yönetim lVIeınunı 
» » Ya ı •<hıncısı 

» » » 
» » » 
» » » 

Arşiv 'l'asnifc:i•si » 

Tiimiı·at .\I <> ınnrn 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
) ) 

» 
» 
» 
"» 

» 

: 

Aclı ve soyadı 

Fc!hmi Akay 
'ruı•gut A'kclenıil' 

Kazif Oüngöı· 

l(his Kaya 
Al·i Öihiil 

Sai't Ua~a ı· an 
Ümit Ayclııı Parr r· 
A:bbas Dinceı· 
1feıbtm elt tsm<'t 1ttıın 
:.\fchımert Çeng·el 
• \

1bcli1l Ç at1a k . 

Yaşar Özkanlı 

Fuat Özcl<'noğln 
<'·e J fıl ('ı ila r 

Ka·clir · Ünai 
Yaıhya Düzyur·t 

;\Lll' İ Ku:buş 

'L'ııhsiıı noııvlHıt epe 

1L Ali Anıtay 

lhnıhirn" 11fnr•nva 
Ynsnf K()ca 
A1Jınıet Yüksek 
Ynsu f Şeker·soy 
ITi\seyiıı Çiftd·seı·'haşı 

Alıc1nJla ih Okur· 

Ömer· Göl~baş 
Eşr•ef Üstün 

}fuıhi'ttin Kaı·agi.iı1ıtiş 

:.\fustafa Ak'kan 
Xiyazi Güler 

Kul'i Kayseti 
}f <'lhmet Şen 

Yusnf' Yan'ba'kan 

Osman Koç 
Hüseyin Özerrn. 
·Mustafa Kah1V1eci 
Osman Iüıs·kinbaJıta 

Hasan Çayıı· 

tsım ail Kaya 
S atıl nuş Şimşir 

tsrnail Fırat 

Hasan 'Qıca 

Sic'il 
X o. 

2:18 

277 

:ZGI 
80 

:309 

:307 
28!) 

:311 
:3-J. 
47 
42 

278 
:314 

:36 

87 
88 
..J.O 
-1-8 
+5 
50 

57 

53 
5-J. 

70 

59 

205 
6:3 

67 
79 

J-1.6 
167 

5G 
61 

7-J. 
76 
78 
8'3 

1055-

Doğum tarihi ve ycı·i Tahsil i 
------------------------- --------------
UJ Ağustos 191:3 Keskin 

21 Eylul "1924 F'cthiyc 
1925 Anka r·a 
1918 Şavşat 

1fiAı·alıkJ9:33 Gebze 

24- Ekinı 1931 Taşpnıaı· 

7 ·Mayıs 1927 Düzer 
1896 Divriği 

~l/10 JG.. Sn. 1928 :\fecitözü 
1901 Daday 
1905 J\1aııastlr 

l904 Baybmt 

1919 Scferhisar 
1 'l'eınnmz 1920 ('ankaya 

1897 llgaz 
1897 Ankara 

1900 Ilgaz 
1894 tstanbul 
l894 llgaz 
1914 Köprülü. 
1901 Tlgaz 

1902 Çi~ekdağ 

1898 Eskişehir · 

1912 Kavala - İzmiı · 
191:3 Jlgaz 

1909 Kırşehir 

1906 Polath 
1910 Anka1·a 

J 911 Bol' 
J 916 Şubat · Gereele 

190-J. :\Iihali~qik 

20 1fayıs Hr12 llgaz 

1918 llgaz 
1918 Ilg·az 

26 :J.faı ·t ı921 Jlgaz 
14 .YJ:a.rt. 191 J ('ankm 

1905 Emet 
1912 Çerkeş 

1908 Çankırı 

1913 Kalecik 
1913 Bağazlıyan 

·1917 Çerkeş 

ll k 
O !'la 
Orta 
1Ik 
Li~o 

IJise 
tik 
Okur - yazar 
Lise ~ deıı 

Okur - yazar 
Okur - ~-azar 

O kur - ~'azar 

Orta 

Sanat Okulu 

Okur - :va:r.ar 
ll k 
tl k 
Rü~tiye 3 
tık 
ll k 
Okur - ~-azar 

Okur - ~·azar 
O ı 'ta 

Dilsiz Okulu 

Orta nok. 

ll k 
tık 

Okur - ya?:ar 
Ilk 
Okur . ~razar 

O kıır · ~-azar 
Okur . ya;;;ar 
lik 
ll k 
1Jk 
1lk 
Okur · yazar 
ll k 
Okur - ~·azar 
ilk 
İlk 

1lk 

) leelise gi r·işi 

JO Aralık 
19 Tem.)11UZ 
1 Mart 

Jo6 Aralık 
2 :\fayıs 

-J. ~isan 
2 :-Jisan 
1 Ekim 
1 'J'emmu.z 
l Ekim 
ı Haziran 

14 Aralık 

1 Mart 
27 'l'emmuz 

ı Eylul 
Eylul 
?If ayıs 

1 Haziran 
1 lifayıs 

·ı Al'::ılık 

15 )'{ayıs 

1 Hazir:ın 
3ı 'Mart 

1 Hazimn 

7 Ekinı 
1 2\Iart 

25 Şubat 

23 "?lfart 
1 Ekim 

J 8 Haziran 
1 Eylul 

1951 
1954 
1954 
1944 
195() 

1056 
1955 
ı927 

1956 
1927 
1935 
1923 

' t9:-5 
1948 

J92;j 

192:1 
192;) 

1929 

1925 
1932 
1930 
1933 
1934 
193+ 
193J 

1949 
1934 
19:16 
J936 
1940 
1942 

1 H:ı.ziraıı 1936 

1 ~Iart 
ıs Kasım 

12 :VIayıs 

12 Haziran 
1 Oca'k 
l ~isaıı 

1 Ocak 

12 Ekim 
l Haziran 

80 Haziran 
15 :Nfart 
1 Kasım 

J949 
1942 
194:3 
1944 
19-17 
1947 
1937 
1942 
1943 

1943 
1944 
1944 

Son ."i.ikselme taı·ihi 

1 ~Iart 195·5 
l ~fart 1957 
J. Mart 1955 
1 :Nfal't 1955 
~ :Mayıs J !156 

-1: ~isan 19.f)6 
l Nisan 1955 
1 Mart 195~ 
J Temmuz 1956 

w Eylul ıg.57 

10 Eylul 19<57 
10 Eylül 1957 

l Mart 1955 
ı ~fart 1957 

10 E.vlı'il 1957 
JO Eylül 1957 
1!0 Eylül 19,57 
ı.o Eylül 1957 
10 Eylül 1957 
10 Eylfıl 1957 
1 o Eylul ı%7 

ıo Eylül 1967 
ıo Eylül 1967 
10 Eylül 19'57 

10 E~·lfıl J 957 

1 o Eylul 1957 
1 O Eylfıl 1967 

l Mart 19·:)7 
lO Eylül 19!)7 
10 Eylfıl 1957 

10 Eylül 
JO Eylül 
10 E.vlUl 
10 EylUl 
ıo Eylul 
ıo Eylul 
10 Eylül 
17 Nisan 
17 Nisan 

17 ~isan 

17 ~isan 
1 ).Iaı·t 

1 g.57 
ı g.57 

J957 
1957 
19·57 
1957 
1957 

19·56 
1956 
19.)ı6 

]~56 

1956 

Ücret 
tn1al'ı 

400 

-hO O 
3'50 
300 
:300 

300 
300 
3:)0 

300 
300 
300 

300 
3.)0 

:3flü 

250 
1 23'0 

250 
2:)0 
2.'5{) 

250 
:?50 
~50 

~fiO 

:?:)0 

3:-0 

250 

:?30 
:?50 

:?50 
230 

:_!;)Ü 

~.)0 

:?50 
2·;,Q 
~ii O 
2;)0 
~:lO 

2:rı 

2~;) 

~:?5 

:?:?5 
235 

Bdi olu.p ('or·n:k 
ol nıad ı ğı a cl<'< li 

EY li 
iB(\kttl' 
Evli 
1~ 1'1 i 
Edi 

Be'ldı· 

.l~di 

E·di 
E,·Ji 

T~vli 

Edi 
l<J r 1 i 

Edi 
J~y]j 

L<J , . ı i 
Evli 
ı.;.,· ı i 
!~di 

11v 1 i 
I·~ di 
Edi 
Evli 
E)y] i 

Edi 

Erli 

Evli 
EY li 
8ıvli 

Erdi 
Nvli 

g,.li 

E-di 
Evli 
l'Jyli 

J~vli 

EY li 
EY li 
Evli 
Eıdi 

Bvli 
Edi 
E,·li 

. •) 
•1 

" 

. ) 

.) 

., .. 
1 

') ,, 

4 
JO 

. J 

" " 

•) 

'J 
•J 

4 

3 
6 
2 
-J. 
2 
·) 

3 

, 



.. 
' 

Haaeıne 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

• :. 

» 
» 
» 

Görevi 

• 

>( \v- , 

... 

Adı ve soyadı 
S'icil 
No. 

Xmi Satıoğlu 114 
~Vfehim~t 'Sarıkaya 124 
A'hrn'eit Danaıoğlu 127 
Canip Oransayın 130 
~fustafa Sa:troğlu 145 
Hasan Eroğlu 147 
:1\ıf. Ali Or'han 161 
Mustafa !nci 163 
Mu'Stafa Ço'banoğlu 148 
Kamil Diinda ı· 150 
Azi·z Olıguncan 152 
L-Cıtfi Kaygısız ı64 

Sadık Tırpancı Hr5 
Şevki Ünal ı70 
Hüseyin Kaya ı7J 

Enver Kaya 190 
Aı·if ··nıclız 212 

Duı•muş KösC' 159 

Ha'San Yılclız 247 
Baıhri Ca n 180 
Mn'stafa Doğan 197 
Yaşar Büyü'kyıldız 217 

Kazıım Tuzocak 225 
(\•mil Atilla, Bu'Jdu 226 

C'f"matettin Gered0 234 
A'bdıı llaih Aktaş 2-35 
Al'i Osman Sümıeng-rn 250 
Ş0,~ki Karagöz 251 

~adık A'ltıdemiı· 253 
Ha8an Yırmaz '254 
Ta'hs;in Aydın 258 
Arap A1i Okuyll'eu 262 
Osman Ka!hı·aman 264 
Hasan Saı·ıkaya 019 
Yusuf Ooşlmn 28ı 

Yusuf Akdemiı· 282 
Abdullalh Kılı~ 288 
Kitm'il Yıldız 284 
Hiisey'jn Kazı·m Ymtsrv0ı· 287 

:Viyazi Ak 299 
M em iş ı.;ngiıı ::ı ı · 300 
l~0şat Konıc::ı 177 
rsm::ıa '!'unga 179 

H asan Bilyü1ckanlarc•1 288 

~ 1056 

Doğum tarihi ve yeri 

2 Nisan 192ı Çankırı 

7 Temmuz ı922 Ankaı•a 

J919 Gereele 
1921 Bursa 
2 Kasım 1923 Çankırı 

1921 lll(} 

J O Mart 1924 ReşadiyC' 

1924 !skilip 
ı Ağustos 1922 llgaz 
ı914 Suşehri 

ı913 Romanya 

ı Nisan 1924 Çorum 
14 Haziran 1924 Çubuk 
12 Mayıs 1914 Çerkeş 

ı924 Kangal 
1918 Şavşat 

28 Eylul 1926 Çankırı 

1924 Antakya 

7 Temmuz 1924 Çankll'l 
1924- Oltu 
1925 Boyabat 

1 Mayıs ı925 Ürgüp 
1 Haziran 1915 Niğde 

1923 !stanbul 
6 Te. Ev. 1906 Geredc 

4 Şubat 1929 Çankaya 
ı Nisan 1924 Develin 

' 14 Ağustos 1928 Ilgaz 
1928 Ankara 
1927 Bolu 

1931 Erbaa 
1926 !skilip 
7 Haziı·an 1930 Boyabat 

18 Şubnt 1933 Bayındır 

ı Mart 193ı Kızılcahamanı 

ı O Ekim 1931 Anka m 
2 Şubat 1932 Kızılcahamam 

8 Ağustos 1925/1920 Çanlmı 

1928 Divriği 

1931 Erbaa 
2l Temmuz 1930 Ürg·üp 
1905 Ohri 
1902 Ankara 
ı926 Piriştine 

İlk 
ll k 

'['ahsili 

İlk nok 
tık 
İlk 
İlk 
İlk 
İlk 

İlk 
Okur - yazar 

Okur - yazar 
Okur - ~·ar.aı· 

İlk 
Okm - ~'a7.ar 
İlk 

İlk 
Okur - yazar 

Oknı· - .vazar 

İlk 
İlk 

Okm - yazın· 
ll k 
Dilsi;o; Okulu 
-İlk 
İlk 

İlk nok. 
Oknı· - ~- ar.m· 

!lk 
ll k 
İlk 

Okur - ~ra:r.ar 

tik 
İlk 
Okur - yazar 
ttk 
ll k 
!lk 
İlk 
İlk 
Oknr - ,vazııı· 

!lk 
Okur - ~· azar 

Okur - yazar 
Okur - yazar 

:\Lee 1 ise girişi 

ı 8 }!ayıs J 945 
G Kasan 1945 
1 Ocak 1946 
ı Ocak ı946 

ı Ocak ı!}47 

1 Ocak ı947 

10 Şulbat 1947 
1 Nisan 1947 
ı Ocak l947 

1 Ocak 1947 
l Ocak 1947 
1 Nisan 1947 
1 Nisan 194 7 

7 'l'emmuz 1947 
ı Ağustos 1947 
1 lfayıs )948 
1 Nisan 1950 
1 Şubat 1947 
J Kasım 1949 
1 )fa r·t 1953 

l Ocak 1948 
ı5 Kasım J948 
7 Temmuz 1950 

1 Şttbat 1951 

ı Mart 1951 
24: Nisan 195J 

ı Kasım 1951 
16 Temmuz 195:1 
ı 6 'l'emmuz ı 953 
6 Ekim 1953 
7 Aralık 1953 

1 Nisan ı954 

10 Nisan 195--1: 
29 'l'emmuz 195.J. 

6 Eylfıl ı. 957 

1 Nisan ı955 

Nisan 1955 
ı .'\isan 1955 

:\Tisan 1955 
5 }layıs • 1955 

23 Şubat 1956 
1 Mart ı956 

1 Oeak 1948 
l Ocak 1948 

ıo lfayıs 1955 

Son yükselme tarihi 

ı l1ar1 
1 ~Iart 

}!art 
liart 
liı.ıı·t 

1 llart 
1 -:\Iart 
1 Mart 

17 Nisan 
1 Mart 

17 Nisan 
ı7 Nisan 
1 Mart 
] Mart 
1 Mart 

17 Nisan 
1 Mart 

17 Ni'san 

l\Iaı·t 

Mart 
lVIart 

17 Nisan 

17 Nisan 
l Mart 

ı Mart 

ı Mart 

l Mart 

1 Mart 

1 Mart 
ı Mart 

1 Mart 
17 Nisan 

1 ::\'[aı-t 

6 Eylul 
1 Mart 

Mart 
Maı-t 

1 ~far! 
ı )1aı-1 

17 Nisan 
17 Xisan 
l Ştıbat 

ı o. E~·ıuı 
10 E~rlul 

1956 
18:)6 
HJ36 
19.16 
1956 
1956 
1956 
19.)6 
1956 
1956 
1956 
1956 
] !}56 

1956 
1966 
] 95'6 
]~56 

] 9f16 

19·56 
19,56 

1956 
1956 

1956 
1956 

] 9·5'6 

1956 
1956 

1956 
1956 
1956 

1956 
1956 

19'36 
1957 
1956 
1956 
1956 
19'56 

9:)6 
19:>6 
1956 
ı958 

1957 
1957 

Ücret 
tutarı 

, ~:?5 

:?25 
:?25 

225 

22'5 

200 
200 

200 
200 
2()0 

2{)0 

2'00 
200 
:mo 
200 
:?00 
200 
~00 

200 
200 
200 

~ 

200 
:?00 
200 
~00 

200 
200 

200 
200 

l~·vli olup ÇO<;uk 
olmadığı adedi 

)!}y]i 

Elv li 
Evli 
Edi 
hlvli 
Edi 
Eıvli 

Edi 

E"·li 
E'\· li 
E).y]j 

lDYli 
Edi 
Edi 
E'vli 
Evli 
Evli 

Evli 

Edi 

Evli 

Evli 

Evli 

E·Yli 
E,·Ji 
Evli 
Evli 

E1\'li 
"ill\'li 
Edi 
FJVli 
EY li 
EY li 
l<}yl i 

IDdi 
ı<}di 

~}di 

]<jy]j 

.0yli 
l<Jy] i 

Evli 
EY li 
E''li 
Evli 
E'> li 

,, 
<.) 

3 
2 
1 
• 
•) 

') 

•J 

3 
•) 

+ 
ı 

-1-

] 

3 
3 
·) 

2 
3 
•) 

•) 

6 
•) 

~ 
<) 
•) 

" <.) 

2 

' ) 

1 
:3 

•) 

2 
3 



Görevi 

T\jonut H~emes:i 

ı. Jler}Dçisi 
Gece Bekçiıs'i 

» » 
"";~ ·· 

~ığınalı: Koruyucu'Su 

Sürekli Arnele 
» » 
» > 
» » 
> > 
» » 
» > 
» » 

1'evzi }[emuı·u 

» » 
Çamaşırcı 

» 

Diznıe Makinalan Bakım Uz. 
» » » Ya rıdım. 

Raşmı akinist 
» Yardnneısı 

:.\[akiıüst 

> 

» Yardim cısı 
» » 

JLıkina Balnın Ustası 

Baştertipçi 

;. Yardımcısı 

- 106T .L 

Adı ve soyadı 

Sicll 
No. Doğum tarihi ve yeri Tahsili 

------------- ---------
:.\Tebru'ke Yeşildağ 
Ali Osman \Kas 
Örrıee Rü'zgar 

.Vf ev1Ut Kilba.ı•oğlu 

Osman Paı·ma'kçı 

Hasan Zor 
Halil İkiı:ış.rh 
:Vf.ehıme't Kara 
Hali't Gerçe'ker 
J[ohmet Caferoğlu 
Aziz Meral 
t~smail Ha!kkı İlhan 
Jff'hmet Ayüı<: 

0el'A.l Güvent; 

Hüseyin Sarıra 
Hüseyin Er1bil 
JT ünev;vere :Bii'te 
Faltma Dö'kez 

·318 
306 
301 

308 

315 

90 
92 
95 

122 
ı36 

15'5 
212 
244 

1906 Kadıköy 

13 Ekim 1931 Kızılca.haınatiı 

1921 İncesu 

10 Mart 1927 Şabanözü-Ödek 
köyü 
1 Haziran 1926 Gerede- Ham
zabey köyü 
J 900 Çankırı 

1903 Ankara 
J 905 Çankırı 

6 Nisan 1932 Çankırı 

1915 İskilip 

J Mart 1912 Çankırı 

5 Ekim 1924 Nevşehir 

1902 Tokad 

249 J )fart 1907 Şabanözü 

280 l2 Haziran 1918 Boyabat 
248 29 Ağustos ı926 Gönen 
203 23 Şubat ] 9ı9 Sivrihisar 
204 1897 Sivrihisar 

Okut - yazar 
t ik 

Okur - yazal' 

İlk 

Dilsiz Okulu 

İ ll< 

tık 

Okur - yazar 
İlk 

Dilsiz Okulu 

Matbaa Basma kısmı 

Yaşar A'kyay 5 
Kemalettin Kök 10 
Hüseyin Sakary.a. 18 
Nizamettin Yılnıar. 20 
Halil Şen 22 

1'b ı'a·lıiırn Ba11uınsoy 135 

Mıehme't Ünal 157 

Hrl\'me't Aı•su 2i32 
Necati ''raşikan 266 

.Aihımet Ercan K'oırgurtay ı31 

Abdul'lalh Kılıç 245 
Haısan Şen 292 
:vrustafa Mii'm'taz Erpek 194 

12 Nisan 1893 Lstanbul 
J 907 Ankara 
J903 Van 
1 9ıO Seliini k 
1902 Ankara 

1921 .lüanastır 

5 Haziran ı920 Ürgüp 

1 Nisan 19ı4 · İstanbul 
1927 Ankara, 

4 Eylul1930 • Kadıköy 

J 930 Bayburt 
lGi. Ev. ı928 Ankara. 

J 921 Bozüyük 

Orta 
Orta 
Sultani 
İlk 

tık 

Orta 

İlk 

İlk 

!lk 

İlk 

İl )c 
Orta 

Orta 2 

Matbaa Tertip kısmı 

Ferit 'Senkal 
Ahmet Mumcu 

ı92 ı9ı5 Eskişehir 

ı4 1903 Ankara 

tık 
İlk 

::\!Ieclise girişi 

1 Haziran 
21 Nisan 

t Mart 

J3 Nisan 

1 :Kisau 

1 Haziran 
J ı lVIart 
5 Ağustos 

1 O Eki nı 
1 Haziran 

20 Ocak 
2 Aralık 
7 Ekim 
7 Kasım 
ı Mart 

13 Mart 
8 :Mayıs 
1 Mart 
1 }fal't 

ı ~isan 

28 Ekim 
21 Ağustos 

2 Nisan 
1 Haziran 

l4 Temmuz 
25 Mayıs 
ı Mart 
5 Şubat 

ll Nisan 
1 Kasım 
J Şu'bat 

3 Ekim 
1 Mart 
1 Ekim 

24 Hazİı'an 

. 

1957 
1955 
J956 

J956 

1954 

ı930 

]934 
1942 
ı945 

1946 
ı947 

]950 
1952 
1925 
ı95:3 

1955 
]953 
1949 
194-9 

ı924 

1928 
ı920 

1924 
1932 
1939 
]946 

J954 
1947 
ı951 

ı954 

ı946 

1952 
1953 

ı955 

1948 

22 Haziran ı948 

26 Ekim ı924 

'Son yükselme tarihi 

1' Haziran 
10 'Eylul 
1 Mart 

1 Haziran 

1 Mart 

l Mart 
J Mart 
1 Mart. 

l Mart 
1 Mart 
1. Mart 
1 :.\Iart 
1 :Mart 

1957 
1957 
1956 

1956 

1957 

1957 
ı957 

ı957 

ı957 

]957 
1957 
1957 
1957 

1 T.:>mıuuz 1957 

ı Mart 
·ı }[aıt 

J :.\fa ı't 
1 Mart 

1 Mart 
ı ~Iart 

1. Mart 
J. Mart 
ı Mart 

1 ~Iaıt 

1 :Mart 

1 Mart 
1 ·Mart 

1 Mart 

1 Ekim 
1 :Mart 
1 Mart 

1 ~Iart 
1, Mart 

1955 
1935 
1953 
J953 

1955 
ı955 

ı955 

1955 
]955 

1935 

ı955 

1955 
ı955 

1956 

1'955 
ı957 

ı955 

ı955 

1955 

Ücret 
tutarı 

200 

~00 

175 

17.) 

17:) 

300 
:w o 
:200 
~oo · 

~00 

200 
200 
:!.00 

200 

22!) 

22·!) 

;};)0 

-~o o 
-n :ı 
400 
350 

:{:')0 

3'50 
350 

350 

~50 

• 

E\'l:i olup Çocuk 
olmadığı adedi 

L~vli 

:rJyJi 
}Jyli 

]<;.di 

J<Jdi 

Dul 
BYli 
Dul 
Eı\'li 

Eıvli 

BY li 
Eıvli 

]!jıyli 

1!1\-li 

Bd~ 

Edi 

Be1dlr 
Dul 

Edi 
Bı \'li 
Er,cli 
Bdk~r 

E'" li 

Bekar 
Eıvli 

iBekar 

Eıvli 

Beilffir 
Evli 

Evli 
Evli 

•) 

4 

2 

5 

4 
10 

4 

3 
<) 
•) 

..., 
•) 

ı 

3 

ı 

ı 

2 

2 • 



/ 

GöreiV'i. 

Birinci ~ııııf Operatör 

» » » 

» » 

» 

» 

» 

» » 

» 

» » 

» » 

» » 

ı » » » 
lkınei Sını [ Operatör 

» » » 
Opcrat•öı· yarclınıcı Rı 

» » 

'T'rı'tipc:i 

» Yıınlııııcıfn 

1fdal Eriticisi 

Başcilt<:i 

» Y:ıı ·ı }ıııı<·ı<,r 

('il \!:i 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

)) ;ı 

» » 
» » 

» » 

l~l cktl'ikçi (]<}hliyctli) 

flE'ce Bt'kçisi 
Kağıt ve l<'orına 'l'aşıyıcısı 

- 1068 

Adı ve soyadı 

A'hınct Dizici 

Hüsnü Yunluşen 

Seyit · Alll'lnct ~C?\' 

, \li Ca'hit Engin 

'Si cil 
i\ o. 

8 

]] 

15 

Doğum tarihi ve yeri 

1898 Edirne 

1909 Ankaı·a 

l900 Edirne 

~üleyman ' ılk.ı Xenıutlu 2ıı 

15 )![ayıs 1927 Gelibolu 

J 9 .Mart 1927 ı-:livrihisar 

1924 Acıpayam " Hüsnü Kaşılu:ı t58 
A'l.>clüiJibaJd Tcğ•mrn J 87 4 'l'emnıuz 1905 Kırşehir 

Xc<·ati C'anatan ı82 J 930 Ankara 

Hamdullah Düşüneeli ı93 1:3 Ocak l 925 Ankara 

llliseyin Özdenüı· l9H :~ :\lal't l931 ('eekcş 

1 [Üs'ey'in Ham di Öner 
r•'evzi Cl.npına ı· 
::\f.e'hmet Edip Şenkal 
.\f usta fa Cavi't l~n ıgiıı 

ı\[chnıet Zeki Yılmaz 
Bııynı·nı 8a'ka r.va 

Bcl1p Ayte'kiıı Kaıısu 

1fuslafa 1'cııırı· 

J(ns'ta fa A ksü t 

268 1914 1ncesu 
270 ıo ı~kiın l928 Eğridil' 

229 8 Temmuz 1928 İstanbul 
293 ı Mayıs 1923 Gelibolu 
195 ı6 Ekim 1926 Bolu 
ın ı3 Aralık ı923 Kurşunlu 

196 21 l~ylı11 J9:J1 Ankara 

269 ı O 0:'isan 1930 tn ce su 
~16 R :\1ayıs ıg:rı Zong-uldak 

Tahsil i 

Rüşti~re 3 

İlk 

1lk 

Oı·ta 

İlk 
Orta ~ 
Rüşti;n' 

ll k 

Oı-ta 2 

Ilk 

Orta 
lik 
tık 
Orta ~ 
lik 
ltk nok. 

İlk 

Tl k 
1Jk 

• Matbaa Cilt kısmı 

Şii.luii Öıwr 
K cm a'l ~r,·r ı· 

tdı·is T~nleııı 

f'uat Gü<: 
Rıza Zeı·eıı 

Ahmet Öz<d'cnı i ı· 
~iileyman Zmgııclak 

Hnı'in Bı·knıen 

Hasan Din<:eı· 

na ha tti n l~liuin(: 
:Mustafa Dcmirbağ· 

Osman 1\uzu 

LntH Ziya Uz 

:\fehmet T<iıiıiıı Güvene: 

.\'fuza ff('l' Gi.iley 

Xili1ım ('el'ikoğlu 

26 
27 
28 
29 

ı ı9 

~lO 

222 

30 

271 

137 

ı ss 
272 

294 

290 

259 

1907 lncesu 
J 914 Kızılcahaınaııı 

1907 Bosna 
1910 Ankara 
ı914 Ankara 
1921 Çankırı 

1923 Afyon 
J "Eylül 1931 Aya5 

1928 Divriği 

.1925 Adapazarı 

.15 Mayıs 1922 ('ankm 
6 Nisan 1924 Çanlnrı 

~5 Aralık 1931 'l'osya 
fi Ocak ı926 Ha.ponoz- T\rına 

]jye 
1927 Konya 
L~yh'U 1930 Şarkışla 

tık 
Jik 
Okur - ~·azar 

Sanat Ok. 2 
Tl k 
1lk 
Okur - :·aza ı· 
tıı~ 

Oknr - yazar 

Orta 
ll k 
ll k 

Orta nok. 

tik 

Sanat Bm:. 
1lk + 

:.\Ieclise girişi 

8 Kasım 
1 Ocak 

22 Haziran 
J Kasım 
1 Temmuz 

ı1 Nisan 
2:::; Mart 

J Şubat 
1 Şubat 
ı Ocak 
;) Kasım 

:22 I-üı ziran 
25 Kasım 
10 Ocak 

ı i\fart 

J }fart 

J2 1fal't 
J Ekim 
1 l<~ylftl 

5 Eylul 
j7 Eyll1l 

7 Aralık 
J ::\[art 
J Xisan 

1923 
!929 
]950 
192ı 

1948 
ı95ı 

1950 
1947 
·ı948 

.19-!8 

1958 
19-!8 

1948 
193.) 

193fi 
ı955 

]9;)1 

1955 
1948 
1947 
1948 
1953 
J 9.)fj 

1957 

1 K<t ını ·ı92;) 

9 Kası111 1942 
9 ~isan 1942 
7 Şubat 1927 

1 Haziran 1932 
21 Temmuz 1945 
1.0 ~iart 1.950 
18 Aralık 1950 
:10 Kasım 1943 

1 i\f art J 954 
1 :\[art 195!1 
1 Hazi ı·an 1946 
1 Nisan J948 
1 ~'!'art 195;) 

7 ..Aralık 1953 

J4 Trnııııuz J 95!i 
1 Mart 1954 

Son yükselme tarihi 

1 Mart 

1. Mart 

1 )Iart 

1 :Jiaı·t 

1 }!art 

1 ){art 

ı :Mart 

1. Mart 

1. }fart 

1 1Iar1. 

1 :.\Iart 
J :.\Iaıt 

1. :.\{art 
1. Ekim 
ı Ekim 
ı Mart 

1 Ekim 

1 ){art 
J. Nisan 

ı )[art 

1 1Iart 
J :.\{art 

ı Mart 
J i\'fart 
J Mart 
1 ~Iart 
ı :.\{art 

1 }fart 

1 :.\fart 
1 Mart 

1 Ekim 
l 1fart 

l..J. Temmuz 
1 Mart. 

1955 

1955 

1955 

1955 

.1955 
1955 
]955 

1955 

1955 

195.) 

19;)5 

1956 
1955 
1955 
1.955 
1955 

1955 

]955 
1957 

195:) 
1953 
195;) 
195;) 

1.915.5 
1955 
1955 
1955 

19:56 

1956 

1956 
1955 
1956 

19.'56 

]955 
1965 

Ücret 
tutarı 

400 

.ı.oo 

+00 

+OO 

.J-00 
+00 
400 

ı 

400 

..ıooo 

.ı.oo 

.ı. o o 

+00 
300 
300 
250 

300 

200 
17;) 

+75 
c~JOO 

350 
350 
350 
300 
800 
300 

300 

230 
250 
225 
2:25 

22;) 

350 
225 
ı75 

Evli olup Çocuk. 
olmadığı adedi 

E. vii 

Dul 

E \'li 
Edi 
E,-Ji 

Edi 

Edi 
l~di 

E,·Ji 

Br kin· 

EY li 
EY li 

Edi 
Bekfır 

Edi 
Edi 
Jhli 
Edi 
UJy]j 

Edi 
Evli 
'8di 

Edi 
Evli 
Evli 
Bcldr 

Rvli 

Evli 

-:1: 

3 

3 

2 
..J. 

•) 

2 

3 

3 
2 

3 

3 

3 

] 

'> 



Görervi 

Döşeme 1V1arang•ozu 
Art€lye Şefi 

Döşeme )lfa eanJgozu 

» » 
Dül rgeı· 

» 

1\unşuncu 

» 
Tencke·cİ 

,)) 

Demirei 
('il İnıgir 

Döşeme ci 
8oyac1 

Sıva<•ı 

Cilacı 

;::;aaltçi 
Ka J,ol'iferci 
1JM!Ot'CU 
l~lrktrikçi 

:\Yi·zeci 

'i'clefoncu, Sant. ::\fP. 
'l'r 1 ef on cu 
Ru Yolcmm 

Aş~ı 

naktiJo 

Yapı 1fa Iz. _A rnılıa r~ı.sı 

• 

Konlma :\fe. vp A?niyat .\fnte. 

' ~' 

» 

Ha eleını e 
Kapı ct 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

Yııngııı ~i:indüı·.ııır Bı·lırış1 

» » » 
>> 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

lüi 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Adı ve soyaclı 

Hwlit Uslu 
Z·e !Ci Si.iyt>v 
A;Jımet Yılchnııı 

'1\>v fi'k ' ' l 'aşpı ıı a ı· 

\Tc•ysi İl 'gen 
rrasaıı Ça'lışkaıı 

l'hra!him Özkuı·şuıı 
~achk ~avaş 

1bı·a'hi•nı Ycııic:r"i 
N' evza't U d u nı 

Aihınıet 'Tevfik Güz 
tbraıhinı Tıııgıeoğlu 

Kenıal rttin U,VHal 
Bekir (\ı]a'k 

~adı:k Akgıül 

Y1ılıya. EıJ]mnmı 

Kadi ı · Ar'k 

F·rl'icluıı Hızlhul 

Ali Kcs'kiıı 

' ı'ııhsin Özdoğnıı 

1 f. ;vr e n ı u ulh Yılclınııı 

tbdhirn Olrııy 
~ıılilı Sııkııoğ'lu 

Uc•rrp Öuı· 
Dil h rı· <lii,·xıı 

}[ustıı fa .\fııı:m 

)f. Brrn ('ıılıl<Oğln 

f'r~nil Okm 
Alıınrt Karııdnrnıın 

Abmri '!<;rgun 
Nihııt. IBııtm 

Tliüwyi n ÇN oğ lı ı 
'J[usta.fa Aygün 

Hüseyin Kc>mcnte 
Kfuzını Gür 

R<>şit Oğuz 

TTiiseY'in Bö1ükha~ 
Yuıms Aydın 

Hüseyin Yeşildağ 

tzzet Yanı k~ı 

111 1 . .9 . 1.9/57 tw·ilıinçlrki dm·ıım 

Si cil 

No. 

J85 
389 
462 

444 
:329 
5 ı 2 

29:3 
5 ı ı 

499 

429 

841 
197 
469 
:330 

169 

33 1 

467 
:3G2 ' 
167 
15H 
ıı:n 

:Hl2 
3:)8 

516 
:32·6 
459 
4fi0 

439 
524 

!198 
503 
;)09 

26ı 

265 
.)22 
297 

388 
. 405 

• 

4. Millıir Saraylar Müdürlüğü HizmetUleri (1) 

Doğum tarihi ve yeri 

2. 8. 1324 Bolu 
9 . 7 . J 939 Beşiktaş 

ı . ı ı . 1930 Bolu 
I336 Boyabat 
I:) . 6 . I927 İstanbul 

I :ı i 7 Rusçuk 

I32l - 1323 S0la.nik 
ı J. 6. 1324 Boyabat 
~jQ. 3. 1932 
] . 4. 133 ı 

1310 'reki ı·dağ 

I9 . 7 . 1332 - 1334 ÇerkE'ş 

1324 - 1326 Bolu 

1926 Alucra 

7. 3. 1324 Boyabat 
1:324 KaJkanclclcn 
1320 Boyabat 
ı. Ka. I~v. 133 I İstanbul 
ı. ı o .19:32 Bu l ancı.k 

ı 334 Havza 
J :322 - 1324 (<'atih 

29. 5. ı 324 Üsküp 

ı :312 Boya lı at 
:3 ı . 7. 1336 Boyabat 
I:129 Üsküp 
ı :n 6 Ha ndll'lıı a 

8 . ı ı . 1935 Konya 
1341 )lanisa 
1339 '.L'crcan 
1337 Anamur 

J . 3 . 1333 Gönen 
1 . 5 . 1329 Boya bat 

2 . 6 . J 339 Rize 
ı339 Burhaniye 
1318 Şadıköy 

J . 6 . 1323 Boyahat 

18. 3. 1932 Boyabat 
1 O. 7 . 1325 Taşköprü 

18. 7. ]:328 ('ayeli 

1. G. 1340 Boyabat 

~ l ' 

'I' ahsili 
- --------

Raııai Orta 
tık 

Okur - yazaı· 

Okur - yazar 
Okur - ~·anr 

Okm· - yazar 
tık 

Orta 8nt. Ok. 
Okur - yazar 
l ik 
Okur - ;.·azar 

· Okur - ~'azar 

Okur - yazar 
Okm· - :''azar 
Okm· - ;.·aımr 

İlk 
Saıı a1 Ok. 
1lk 3 
Orta 
İlk 

Orta 2 
Jtü~ti~·c 

fıisc nok. 
Meslrk Ok 
lık 
Lise 

tık 

l l k 
ilk 

Okur - ~·aznr 

tık 

ll k 

Okur - ~·azar 

:\Ieclisc girişi 

ı Temmuz 
ı Ocak 

:3 Nisan 
5 Kasını 

:24 M.art 
1 Kasım 

U Nisan 
6 '}<jJüm 

9 Nisan 
'fC'mnıuz 

1905 
1947 

195+ 
ı950 

195:l 
] ~ı44 
1956 
J 94:) 

ı956 

ı935 

'l'emıııu ·z ı 949 

..\[ari 19+5 
'l'eınııı uz 1906 

• 
Eylül 195+ 

ı6 Aralı k 1944 
1 ..\!faı·t ] 9+5 
1 Hııziran ı9:34 

1 Oc·ak 1945 
24 'l'enı oıuz 1954 
ı 9 E]yllıl 194.) 
21. Nisan 1 9:~4 

ı Hıızinın 1933 

1 Haziran 1935 
21 Ocak Hl47 

ıs 'l'emnıuz 1945 
:ı l~yli:ı.l ı95G 

28 Şubat 19S7 
8 Şubat J!lfi4 

11 Ağustos 1958 
] Aralık 1950 

15 Ocak 19iJ7 
ı Temmuz 194 7 

1 Kasını 1953 
..\fart 1956 
Hkim 1941 
.Y[ayıs 1942 

10 A ı·alık 1956 
ı ı Kasını 1943 
ll Ekim 1946 
4 Elünı 19+7 

• 

Son yi.U{selme tarihi 

1 lVIaıt 

ı Mart 
ı .Mart 
1. "Yiaı·t 

1. Mart 
l Mart 

2-1: Nisan 
'6 Ni·saıı 

9 Nisan 
1 :Jfart 
l. Temmuz 
1 ..\Iart 
] .J.fart 

1: ::Ha1·t 
l Mart 
1 Maıt 
ı Mart 
l Mart 
J Mart 

l Mart 
1. :Mart 
1 ..\[aıt 

~I art 
1 Mal't 
1 ..\fart 
.l Mart 

:2ı8 Şubat 

8 Şubat 
1 Mart 
9 Kasım 

J5 Ocak 
1 Mart 

Kasım 

J Mart 
1 Mart 

1. Mart 
R Eylul 
1 Mart 
ı Mart 
1. )faıt 

19•56 
1!)56 
1.956 
1956 
J956 
1956 

J9fi6 
'1956 
J 9•fi6 
1956 
1 94·~) 

1955 
1955 

195fi 
195:) 

1%:1: 
19fi5 
195.) 
195.) 
]95.) 
1955 
ı955 

J955 
] 95;) 

Hl5:1 
1956 
1 !l;)7 

19fi4 

1955 
Hl57 

19157 
1!154 

1955 
1956 
1955 
1955 
1957 
1955 
1955 
] 950 

Ücret 
tutan 

300 
~o o 
~00 

200 
~o o 

~00 

2:25 
200 
250 
1;)0 
2':)0 

:w o 
JOO 
200 
~~:) 

~25 

:j~5 

2'00 
:?25 
~00 

:?00 
:wo 
~.)0 

250 

:?00 
:?00 

200 
:!00 

200 
1:50 

150 

150 
200 
170 
17G 
17~ 

J7:) 

173 

E,-li olup Çocuk 

olmadığı ad(>cli 

I•Jı vl i 
ı~ di 
Evli 
E• di 
J1jvli 

l~vli 

]~y]i 

B di 
lE di 
f<jdi 
Brkıar 

Edi 
T::Yli 

L~di 

EY li 
EY li 
]}yJi 

lBı>kar 

1<)\"Ji 

Edi 
}~IYJi 

J~yJi 

.19di 
EY li 
B eletır 
Ervli 
Bckfır 

l•}vli 
l~Ylİ 

Bd i 

BY li 
Brl\'ftr 

Evli 
Evli 
J~vli 

Bvli 

Bdtar 

Evli 
EY li 
Edi 

3 

J 
5 
G 

•) 
u 

•) 

•) 

ı 



GöreYi 

Yangın 

» 

Sön•dü ı · nır 

» 

Haşha hçi·van 

Baıh(;i•Villl 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
> 
» 

Bnşbck<:i 
» 

» 

» 
:. 

» 

» 

> 

Adı ve soyadı 

Faili< Altitaş 
liüseyiıı. Ak'baş'oğlu 

?ıfuıstafa .Uzuıı 

Mehmet J<]ı· 

Yusuf Çev-ik 
Mahmut ' L'aş<;ı 

Mf'h•met Al{gül 
Pazlı Çilclcn 

:\'[<"hmet Can'lıeyaz 

J\ li l~el1hcs 

Bekiı· Ak;gi_il 

Halil Alankaya 
}{usta:fa. Kesilm 

:Vfdhnıe't Diııc: 

Ji[uharr~em Er•ginoğlu 
Şükı-ü .:\fuslu 
)f u'Stafa. A kıbaş 

Alhımc't İnct> 

Sel'i·m Akıı:sya 

.Aihmet 'Saluıl'ya 

l > ıl'tfi lüıı·ga<:ı 

, 'iileynıaıı Ayd'oğııınş 

1fr'hmct Kaı·gacı 
Hüısoyin Köl·coğlu 

A'li Ke ıTankıı·aıı 

8'ef\w Dr·voci 
1fmltnfa Sa~-gılı 

.\fcıhııırt Ulnşıınrr 

TT am d i Eytfboğ 1 u 

t~nıail Saygı 

)felhmet Şcrr.ıı 

1Justa.fn Kn,baduı·ınuş 

Sn lfıha 't!tin nu nı 
.\ 'hinıet A'ks:ay 
)J. Ziya Danjş 

::'lfehnıct Oaı ·iv 

Seyit Doğan 
1\'lı met Aş ka n 
Şakir K:Harı· 

Halil f:\i ·nışı>k 

Haındi Yıldız 

1~snt ' Yı'kılııraz 

Hasan ('ikr~ 

• 

-1060 
Sic il 

No. Doğum tarihi ve yeri Tahsili 

------------------------- --------------
406 
420 

ll . 4 . 1333 Boyabat 
1341 Boyabat JJ/1 ... 

Okur - yazar 
j Okur - ~razar 

1338 Rize 
2. 7. 1338 Abana 
1927 Pertek 

Okm· - ~-azar 

İlk 3 

423· 
43·5 
510 
508 
525 
5\33 
5:31 

1341 Rize 
1934 Sivricc 

·f?'"""' İlk 
r-:-- İlk 

..J.40 

170 
128 
166 
85 

127 

283 
168 

24. 4. 1934 . Boyabat 
1930 - 1932 Rize 

] 328 Yugoslavya 

13] 8 Boyabat 
1328 Boyabat 
1319 Boyabat 
1315 Üçhisar 
1325 . 1322 !stanbul 

1 . 5. J330 Boyabat 
1319 Boyabat 

ır' 

r ··· 

182 1324 'T'eı·caıı •p.r:•,..,. .• " 

192 1:314 İşl{Qdra 

206 1323 'Malatya 
226 J 8 ){art J 325 Görele 
256 10 Nisan 1328 Nevşehiı· 

258 10 Mayıs 1328 Görele 
262 23 Teşrinsani 1326 Boyabat 
299 J 326 Selanik 
32:) 1316 Of 
:~4'2 ll Temmuz 1324 Boyabat 
:\ ~5 1335 Samsun 
:ı-ı-s 30 :V[art 1330 Göı·clc 

196 21 )faı·t 132J Boyabat 
140 1332 SungUL·lu 
163 27 Mayıs 1322 'l'aşköpı·ü. 

120 1 ı\lart 1327 Nevşehir 

] 45 'feşrinsani 1323 8eydişehi r 

180 1322 Fatih 
190 132 ı Büyükçeknıece 

21 O 1 Şubat 1323 Boyabat 
220 · · 1326 Elazığ 

229 

241' 
242 

251 
25-1-

J 4 Teşrinievvel. 1324 BoyabaL 
5 Mayıs 1329 Geı·zc 

12 Eylul1324 'raşköpri.i 

25 EyJul1323 Fatih 
11 'l'emmuz 1326 Boyabat 

İlk 
İlk 
YugoslaY;\' a Zr. 
Mck. 10 

Okuı· . ~·azar 

Okur - ~-azar 

Okur - ~·azar 

Oku ı· - ?azıı ı· 

Okur - :nı.zar 

lik 
Okın - yazar 

Okur - ~·azar 

Okur - yazar 

Okur . yazar 

1lk 
Okur - ~-azar 

Okur - ~-azar 

Okur - yazar 

Okur - yar.ar 
Okur . yazar 
Niiınunc )!ek. 3 

:Meclise girişi 

6 Ekim 
13 Ağustos 

1 Şubat 
1 Aralık 

28 1\Iaı·t 

15 Şubat 
ll Ocak 
ıo Eylul 
H EylUl 

1947 
1948 

1949 
1949 
1956 
1956 
1957 
ı957 

1957 

1 Haziran 1952 

1 Haziran t934 
t Maı·t ı931 

1 Nisan 1934 
22 Temmuz .1926 
13 Ocak ]931 

Temmuz 1943 
1 Haziran L934 
J )!ayıs 1935 
Şubat 1936 

ı Aralık 1937 
1 Temmuz ı 938 
ı }[ayıs 1 940 

J Ağustos 1940 
li;kim 1941 
Aralık 1943 
l~kiın ı 944 

ı J(al't ı945 

l )fa.rt 1945 
~isan 1945 

Hazi ran 1936 
ı 5 Temmuz 1932 
1 Ağustos .1933 
1 Şubat 1930 
1 K ası m ] 932 

ıs Eylul J93-t 
ı7 Aralık 1935 
9 )fart 1938 
ı Haziı·an J 938 

1 J<jkim 

15 Hazinın 
13 Hazi ı·aıı 

Jfaı·t 

)!ayıs 

1938 
1939 
]939 
:1940 
1940 

Son yükselme tarihi 

1 Mart 
ı Mart 

1 Maı·t 
1 Mal't 

Z8 Mart 
8 Eylul 

11 Ocak 
10 Eylül 
9 Eytuı 

1956 
1955 

1955 
ı955 

195'6 
1957 
ı957 

1957 
1957 

1. Haziran 195~ 

1 Ağustos 
1 .Mart 
1 Mart 
1 .Mart 
t Mart 

1 Ağustos 
1. :Mart 
l Mart 
1 ~Iart 
1 )fart 

ı :Mart 
1. Mart 
1 Mart 
1. 'Maıt 

1. :Mart 
1. }[art 

:?-:1- Ağustos 

ll Ocak 
17 Ağustos 

ı :Mart 
1 Mart 
1 .Maıt 
1. :Mart 
1. Mart 

1 Mart 
1 Mart 
1. )fart 
1 Mart 

1 Yrart 

J. Mart 
1 Mart 
l Mart 
1 :Mart 

ı %1 
1955 
1955 
1953 
1953 

1!}57 
1953 
1953 
.1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
ı953 

195'3 
1954 
1954 

1949 
ı953 

1953 
1955 
1955 

195'5 
195•5 
195•5 
ı955 

195'fi 

19515 
1955 

1955 
1%fl 

Ücret 
tu'·tatı 

175 
ı75 

17;) 
17fi 
17Fı 

17[) 
] ı50 

ıso 

150 

300 

~00 

wo 
200 
1•50 
150 

150 
15'0 
1·50 
150 
150 
150 
J50 
ı5o 

150 • 
ı ·50 

1150 
ı50 

ı 50 

1·50 

200 
~00 

200 
175 
17'5 

t75 
17;) 

175 

175 

175 

17·5 
175 
175 
175 

, 

Evli olup Çocuk 
olmadığı adedi 

Edi 
Evli 
jijy]j 

]}di 

.!h li 
EY] i 
B eka ı· 

·Belmr 
'!<idi 

ı;;v]i 

EY li 
E.Yli 
.Kd i 
li; di 

E \'li 
l<J.\"li. 
Bekfır 

E•vli 
.Eıdi 

Edi 
Edi 
Edi 

E'di 
Bekilr 
Beka r 

ıl3ck,fır 

E·di 
Edi 

!~di 

Edi 
lhli 
EY li 
E \'li 

Edi 
Edi 
EY li 
Edi 

Edi 

E''li 
Edi 
'lhli 

E·" li 

2 
3 

ı 

1 

6 
R 

2 

2 

5 
ı 

3 
3 

·) 

4 

ı 

2 

3 
1 

3 
' ] 

2 

2 
2 

-+ 
ı 

3 



• 

Bekı;i 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
• » 

» 

» 

' » 
» 
» 

1 » 

» 
» 
» 
» 

» 

.» 

(l Öı ' <' Vİ Adı ve soya d ı 

;.;ü·il 
So. 

r_.Gt.fii Gültepe 25.) 
Tura n Altınsoy 286 
Ali Bölüklbaş 288 
Ya'lnıp Çapa ı· ass 
!•smail Dursuıı 305 

Btem Ji)tferat 308 
Ha.mit Er'baylaı· 252 

:tııwahim Ifüseoğ· lu :332 
Hasan Tavu1kı;u 33!) 

... \k if Yalgın :347 
FE>t'ta•h Doğan 8;)3 
Veli Özcan 38+ 

Alıımelt Öney 3W 
ITliseyin Gti!miiş 390 
Tiasaıı Muislu +0!) 

S az.if 13örükli:i +ı O 

Dursun YaJr,mkaya 4ı9 

Osman Sucu +2. ı 

Pif!'bri P,erinel 422 

İslam ('elik 428 

rskcnder Pala 527 

Sa-dık Başı;ı 434 

$ükrü Meımişoğlu 4ı7 

• Os'man Özeı· 438 

}fehnıet Kalbadul'muş 44ı 

Nbdmrahnıan Araranoğlu ..J-43 
)fehmct · R•önnıez 520 

Cemalettin ıBaUal 456 

Dnr·sun Ali fhinry 460 

:\fus'tafa Be'kt:ı~ 461 

T-Tiisryin Kösr 46.'1 

Puat ıBwştiirk ..J-66 
IBavnım Kaı·garı 468 

~elim Bektaş 528 

Ali T<Jmiı· 476 

~eeati Şenöz 475 

Du ı ·sun Ali ( 'clrhi .ı 78 

A. Cevdet Okumu~ -1-7!) 

~al i ın Gi.ildcıı i5!14 

3fphJrne't Kayıı 488 
P,ükrii )[amunlu ;}17 

Hilmi Phı'km1· 5ı!l 
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Doğum taıihi vr yrı·i 'l'alısili 

------------------------- ----------~--

ı323 1-<..:dirnr 
.L5 Nisan 1332 Koyulhiı,wı· 

1330 Boyabat 
1. 5. ı331 Boyabat 
Jl Mart 1330 Boyabat 
1325 - 1327 Beyoğlu 

1324 Beşiktaş 

5 Mart 1330 Bo yrıhat 
1326 Giresun 
2 Mart 133ı ~afranbolu 

18 Mart 1337 Boyabat 
ı Nisan 1329 Boyabat 
10 Mayıs ı335 Boyabat 

2 Mart 1330 ' Ordu 
;1 Nisan 1329 Boyabat 

2 Şubat 1338 Boyabat 
21 . 10. 1340 Boyabat 

1337 Şebinkarahisar 

1331 Boyabat 

;i. 7. 1341 Gerzr 

1932 Kelkit 
1 Mayıs 1331 Boyabat 
30 Eylfll 1340 Boyabat 

12 Mayıs 1331 Taşköprü 

4 Nisan 1929 'I'aşköprü. 

27. 10. 1927 Boyabat 

13 . 4 . 1931 Boya bat 
ı 927 Kocae 1 i 
15. 4. 1335 Rize 

15. 4. 1927 Perşembe 

8 Nisan .1340 Koyulhisa ı· 
J . 1 . 1930 Perşembe 

20 . lO . 1340 Görele 
ı Mayıs ] 931 Giresun 
ı341 Rize 

J Temmuz 1933 Ordu 
J 927 Perşem he 
1928 Hi7.r 

1 ~ . 3 . 1932 Şabanözü 

ı . 2 . J 927 Pcrşembl:' 

1931 Bdincik 

1926 Çatalca 

Okur - ymmr 
Okur - ?Uzar 

11k 

Okuı· - ~·azar 

Oknı· - ?aZ<ll' 

ll k 
Okul' - yazar 
O kur - ya:ı:a r 
!lk 3 ten 

Olnıı · - ~·azar 

Okur - ?azar 
Okur - ya7.ar 

lik 

ll k 

Okur - ~'azar 

ll k 

Lık 

Okur - ~·azar 

ll k 

/ 

Meclise girişi 

1 Mayıs J 940 

ı Ağustos 1.94::3 

1 Eyltu 1943 
18 Aralık 1946 
ı Mart ı944 

1 Mayıs 1944 
1 :\{art 1940 

1 Ocak ı945 

1 Mart 1945 
15 ~fart ı !)45 

1 Mayıs 1945 
ı8 Ekim 1946 

& Haziran 1944 

1 Ocak ı947 

7 K ası rn 1947 

10 Kasım 1947 
ll Ağustos ı948 

14 Ağustos 1948 
1 Ekim 1948 

1 Temmuz 1949 

4 Haziran 1957 
1 Aralık ı 949 

1 Ağustos 1948 
10 Temmuz 1950 
17 Aralık J 952 

1 Mart 1953 
1 Kasım ı956 

21 Aralık ] 953 

15 l\lfart ı954 

l Nisan 1954 
6 Nisan 1954 

1 Haziran 1954 
ı Eylul 1954 

19 Nisan 1957 
3 Aralık 1954 

3 Aralık 1954 

ll Ocak 1955 

18 Ocak 1955 
3 Ekim 1957 

16 Nisan 1955 

17· Eldm 1956 
23 Ekim 1956 

Son yükselme tarihi 

1 l\fart 
ı !ıfart 

1 Mart 
6 Haziran 
1. Mart 
l Mart 

ı6 Elkim. 
l Mart 
1 Mart 
1 Mart 
ı :i\fart 
l Nisan 

14 Aralık 

1 Mart 
1. Mart 
1. :Mart 
1 Mart 
1. Mart 
1 Mart 

l Mart 
.ı Ffaziran 
1 Mart 
1 Mart 
ı Mart, 
ı Ma.rt. 
l Mart 
1 Kasım 

2ı Aralık 

15 Mart 

1 Nisan 
6 Nisan 
1 Haziran 
ı Eylul 

19 Nisan 
3 Aralık 
3 Aralık 
ll Ocak 
18 Ocak 
3 Ekim 

16 Nisan 
ı7 Ekim 

23 Ekim 

ı955 

1955 

195fi 
ı956 

1955 
1955 
l956 
1955 
ı955 

1955 
1955 
19'56 
1.956 

1953 
1953 
1953 
1953 
1953 

1953 

1953 
1957 
1953 
1953 

1953 

1953 
1953 
1'956 

1953 
1954 

1954 
ı9,54 

1954 
1954 

1957 
}g54 

195LI-

1'9&5 
1955 
1%7 

19155 
1957 

ı956 

Ürı1et 

ttıilan 

1 7;) 
17.) 

ı7fı 

175 
175 
175 
175 
175 
·175 
175 
175 
175 
150 

150 
ı·50 

150 
ıı50 

150 
1•50 

150 

150 
1'50 

150 
1150 
T50 
ı5o 

1'50 
ı5o 

150 

ı5o 

1150 
1'50 
1'50 

150 
wıo 

1·5{) 
150 
150 

1:50 
1·50 

150 
15{) 

l<:Yli oluı) 

olmadığı 

B<.<kar 

8di 
8,,<]'j 

EY li 
BY li 
Evli 
l<J".rJ i 
Edi 
EY li 
EY li 
Edi 
E 'Yli 
E'·li 
Edi 
Edi 
Evli 
Be kar 
Edi 
Edi 

Evli 

Evli 
Edi 
Evli 
Bekar 

Evli 
Bvli 
Bekôr 
l!.:vli 
lBe.kar 

Evli 
Bc,ldh· 

B e kar 
Evli 
Edi 
BY li 
}jy)j 

Bekıar 

Evli 
Bekar 

Evıli 

iBekar 

Evli 

('ocuk 
adedi 

3 
2 

4 

ı 

3 

3 
ı 

ı 

2 

1 

] 

1 

1 

1 

2 
') 
v 

.. 
ı 
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Ri cil Üeret }}di olup ('ocuk 

Uöı'e lri Adı ve >;oyadı No. noğuın tmihi ve yeı·i 'I'ah-;ili }frelise giı-işi Son yükselme tarilıi tutarı olmadığı adrdi 

---- -----
lkk r:i OsııHın ~\krt.\ " :ı:~o 4 . 6. 1932 Bucak 6 Haziran 19;)7 6 'Haziran 1957 150 Bekfu· 

-:\1 ustn fn Kc~kiıı 470 1926 Altıntaş Okul' - :va:ı:ar 
ı Ekim 1954 

ı Bkim Hl56 1..)0 Evli » :w Kasım l957 
» Harıııı C:eıır: -Hl.) ı :) . ı . ] 929 Oöı·rlr flk 18 .Mayıs 1955 J8 ~ra~·ıs 1935 l :YO · Evli 
» .\1. Zeki llı:ıfkoy -1-97 H)>~;J Balıkesir tık l 'reınmu:ı: 1955 ı Trnınıu7. Hl55 150 B eldr 
» thrahi'ın Kayı:ıhn y 501 1 Kaııunsani 1926 BaltkPsir lik 28 8kiın ı955 :?8 ~Jkim Hl5fl 1:)0 Edi 2 
» Osınaıı Di,zclıı ı- 502 131li Kırım Oknı· - ~·aza;· Kasım ı955 ı Kasım 1%fl ıf>O B\·li ~ 

» },. Hameli 'l'uı·p 50.) 27 . 5 . l932 C:örPle Ilk 9 Aralık 1955 9 Aralık 19;)5 1'fl0 Evli :.? 
~iirP kli A ın clr Ziya Uürı:doğrlu 458 1 .\f::ııt 1927 Bulanrak ı.) Ocak 1954 ı5 Ocak ] 954 U,) Evli 

» » II;ı lil JCızıl 'tan ;j().) ı :1~7 Koyulhisar Okııı· - ~-azar 1-l- Kasım J9+5 ı l\{art ] 9;)3 125 !~di •) 

» » Halil Kanı·baş :379 ] ı ']'pş !"İn İL' \' Y <' 1 ı:~29 Ho _ra lı;ı1 20 :\{ayıs 19..J.6 1 Mart 1953 • ı~5 Edi 1 
» » }fehınet Kayııı:ıl -ı. o-ı. ı ~fnrt. 1835 noyahai Okur - ~· aztu· ı Ekin ı 1947 1 Mart ı9S3 ı·) .-_,) EY li !3 
)) » Ali :\[utln 40R 10:16 Beşiktaş Oknı· - ~·azar 16 l'Jki nı L947 ı }[aı·t ] 9;)3 1 ~Ei ·ı~ di 
)) » f)aıJıa ıı lJzn n 41R 10 Şubat 1338 Boyalıııi ı Ağustos ı948 l Marl ı953 ı~.) };y]i 

» » ('<"nın 1 Yıldıı · ıııı 4 -~2 ı Şuhııi 1927 Si,·as !) Orak ı 9fi::ı 1 :\[art ı953 1~5 Br-kar 

» » C'uııın niif:lii 44R 1927 'l'okad ı :~ 'l'emnıuz 195~ 1" •) 'l'enııııuz ı95~ ı::;) Bt~kıfit· 

» » .\fnhaıTt'ııı Oğuz 45"1 ; ) Kaıınıısani 13:19 'l'aşk(ipri.i •) FJylfıl 1953 .3 I<;ylUI 1%3 \ J75 8di •) 

» » :-i;ıdC''ttin Özöı·g-ü !"i~2 ll. 12. 1934 İstanlıul llkolnıl 9 myıüı 1957 9 Eylfıl J!)i)7 ı:! :) BPkfu· 
» » ~ilİ1ın 11ı:ı k'luı ı +R8 ı:rn Babae;;ki 1 l :-.Jisa n 1955 ll Nisan 195;) ı :35 gdi 2 
)) » 1 >nı·sun Aks1ı 48-t. 13:17 Onlu ll r· • ısan 1955 ll Nisan ı ~)55 ] , ~!j 1~\·l i . r-r 

' » » tlı ı·a'hi'm 'l'aıııı·oğlu ;) ı-ı. ]~!l9 Akhisar ı6 .\{ayıs 1956 ı6 Mayıs 1956 125 J3ekar 
» » Dıll'snn Aytaı: 523 1933 To ka d 20 Aralık 1956 20 ~'\ralık 1956 ]25 Bekflr 

/ ·. 



15.5 .1954 . 11.9. 1957 tcıTihleti arasında Büylik Millet Meclisine 
giren memurlar ( 69) 

Si cil Meclise giriş 1 Sicil :Meclise giriş 

No. Adı ve soyadı tarihi ı~ Adı ve soyadı tal'ihi 

577 A. Najat Üner 29. 6.1954 612 Muammer Telli 31.10.1955 

578 Orhan Balkış 10. 7.1954 613 Ahmet Özeren 31.10.1955 
579 Turgut Akdemir 19. 7.1954 614 Rüştü Gökçe 9.12.1955 

580 Recep Çetiner 6. 8.1954 tH5 K Kamer Özgür 30.11.1953 

581 Taeettin Alparman 17. 7.1954 616 Cemal Kantar 24.12.1955 
582 H. Gazi Kaya 27. 5.1954 617 Vedat Akın 24.12.1955 
583 Hayati Akyol 20. 8.1954 618 İbrahim Hilmi Perck 26.12.1955 
584 İlhami Kozak 15.10.1954 619 Mehmet Ersoy 29.12.1955 
585 Hakkı Evinsay 25.10.1954 620 Necati Zohal 29.12.195!) 
586 Lütfi Ertürk 22.10.1954 621 Kılıçaslan Özmen 30.12.1955 
587 A. Rauf Canbulat 25.10.1954 622 A. Hikmet Ergen 29.12.1955 
588 Şinasi Sürmeli 26.10.1954 623 Nevzat Büyükyıldırım 5. 1.1955 
589 Osman Gök 26.10.1954 624 Recai Dirik 28. 2.1956 
590 Süleyman Özdemir 26.10.1954 625 A. Hıfzı Özel 14. 2.1951) 

591 Kemal Oğuztimur 26.10.1954 626 Necati Aras 31. 1.1956 

592 M. Kemal Timurkutluğ 26.10.1954 627 Gültekin Akıncı 29. 2.1956 

583 Şevket Aygör 30.10.1954 628 Kemal Erginöz 5: -1.1956 

594 Sadettin Kaltakkıran 18.10.1954 629 Nail Kolat (Tayin edilmi~, Üj<' 

595 Numan Özdemir 18.11.1954 ' başlamamıştır: ) 

596 Ziya Sökmen 27.12.1954 630 Rauf Tüney 31'. 7.1956 

597 Memiş Güven 18.12.1954 631 Bayram Yılmaz 29. 8.1956 

598 M. Kemal Kutluğ 14. 1.1955 632 A. Cavide Nedimoğlu 15.11.1956 

599 Osman Bora 16. 1.1955 633 İbrahim Koı'U 21.12.1956 

600 İskender Özbilgen 31.12.1954 634 Mehmet Özduygu 23.12.1956 

601 H. Fikri Dasıkoğlu 10. 2.1955 635 Cabir Güney 24.12.1956 

602 Şakir Güngördü 24. 2.1955 636 H. Tahsin Türker 9. 1.1956 

603 Muzaffer Altay 26. 3.1955 637 Yaşar Dündar Akkal 14. 1.1956 

604 İbrahim Şat 21. 3.1955 638 Kemal Feyzi Erdar 21. 1.1957 

605 Muzaffer Ekim 11. 6.1955 699 Özcan Yıldırım 21. 1.1957 

606 Zekeriya Kılıçaslan 14. 7.1955 640 Hüseyin Bal 21. 3.1957 

607 Süleyman Yalçın 29. 9.1955 641 Mustafa aynar .· 13. 3.1957 

608 Bahri Ekinci 19. 9.1955 ' 642 Nurettin Özdeınİr 31. 5.1957 

609 Mehmet Pekel 6. 9.19~5 643 Hasan Sünel 15. 7.1957 

610 Yaşar Aras 14: 9.1955 644 Hakkı Doğan 17. 7~1957 

611 Ahmet Ergun 30. 9.1955 645 Çetin Yılmaz Kurtuluş 12. 9.1957 

•• .... . •• 
' . 

' . 



ı4. 5. ı954 · ı ı . 9. ı957 tarihleri arasında .-ay~ılan, ~mekliy~ 
sevkedilen ve vefat eden memurlar (70) 

Sic il Meclise gi- . Ayrılış 
No. · Adı ve soyadı riş tarilhi tal'ihi Sebeb 'i 

286 Nazmi Ergün 3. 6 .19'28 21.5.1954 · Emekliye 
282 Ma:zlUJm Bula:k 18.2.1928 13. 7 .1954 Yaş haddiyl'e emekliye · 
:~!)2 İ'brahim Erdal 28.4.1953 21. 5 .1954 Emekliye 
402 MU'stafa Olcay 22. 7 .1'943 13. 7 .1954 Emekliye 
407 Ekrem Özarın 24.1.1944 4.1.1955 Nakil 
408 Zc1ü Ural 24.1.1944 4.10.1954 Nakil 
409 Yusuf Gök 24.1.1944 6.4.1955 Nakil 
434 Davut Keleş 27.6.1945 14.'1.1955 Naltil 
441 Hfumü Çetin 30.5.1946 26.10.1954 Nakil 
449 .Z·eki Adkan 16.6.1947 31.10.1952 6. 9.1954 !stifa 
473 Refet Seyıhan 21.10.1949 5. 7 .1954 Nakil 
487 Güzin Eker 30.] .1950 22.12.1954 Nakil 
4S6 Haydar TaŞbaş 26.7.1950 26.10.1954 Nakil 
498 Ömer Cemal Anacan 12.10.1950 22.6.1954 Nakil 
526 Fikri ÖııJbelk 14.6.1955 2.9.1954 !stifa 
528 İbşir Oktay 24. 7 .1951 26)0.1954 Nakil 
534 Abdü1'm'ecit Ataklı 27.12.1951 11 .. 6 .1954 Nakil 
536 Em•er Hgar 25.2.1952 28. 6 .1954 Nakil 
541 Mrelhmet Acart 12.8.195Q 26.10.1954 Nakil 
546 Nevzat Aksoy 17.4.1953 1. 7.1954 !stifa 
547 Enver Pasinli 8. 6.1953 15.9.1954: Nakil 
563 Az1z Torun 18.1.1954 26.10.1954 Nakil 
571 Hasan Tahsin Eryılmaz 19.2.1954 20.10.1954 Nakil 
•576 Cemal Mad'en 12.5.1954 18.10.195+ Nakil 
578 Orhan Balkış lO. 7 .1954 13.10.1954 . !stifa 
579 Tuı•gut Akdemil' 19. 7 .1954 2l. 7 .195-1 Nakil 
580 Recep Çctiner 6. 8.1954 14.12.1954 Nakil 
582 Hasan Gazi Kaya 27.5 .1954 28.11.1954 .\.skcre çağırldı 
160 Ata Paınir 10. 8 .19:30 ]2. 6 .1954 Emeliye 
594 Sadettin Kaltakk11·an • 18.10.1954 14.J2.195.J. Nakil 
302 B~ha Kutan 2. 2.1930 8. 1 .Hl55 Vefat 
604 :lıbraıhrm Şat 21. :3 .1'955 24.3.1955 Nakil 
351 Ahmet Su ri 19.10.19:37 14:6 .H)55 Nakil 
273 .Ahmet Rifat Özel' 14.3.1927 12. H .1 flfifi Bınr.kliye 

, .. 
ilOO .~-\!hmet Aslandoğdu 30.10.1950 18. 8 .1955 Nakil 
;)65 Selaha:t!tin Trop()uoğlu l8. ı .1954 1955 Nakil 
;)90 ~üleyman Özdamar ~6.10.1954 19. R .1955 Nakil 
577 A lrm'et Nejat Üner· 29.6.1954 26. 8 .1955 Nakil 

• 



- 1066-
~i e-H Meclis<' gi- Ayı·ıh~ 
No. Adı vE~ ~oyaıdt riş tari!hi tı:wihi ~eb ebi 

-----
587 Ah1me't Rauf Canbulat 25.10.1954 27.10.1955 ·!stifa 
601 Hüs€yin Fikri Dasrkoğlu 10.2.1955 27.10.1955 Nakil 
570 Ömer Y &lçın Akyıüz 30. ı .1954 30.9.1955 !stifa 

417 N ecd et Öğretmenoğhı 
25. 9 .1944 . 5.10.1945 !stifa 
26.6.1954 31.10.1955 !stifa 

55 Halil Ülgen 9. 6.1336 5.1l.Hl55 Emekliye 
585 Hak'In Evinsay 19.10.1954 9.11.1955 Nakil 
608 Baıhri Ekinci 19. 9 .195·5 21.11.1955 Nakil 
455 Ahmet Önder 25.8.1947 31.12.1955 Nakil 
512 Korkut Gültekin 15.11.1950 2.1.1956 !stifa 
610 Yaşar Araz 14.9.1955 10.1.1956 Nakil 
~o Nilhat üı:k·elkul 31. 8 .1951 26.1.1956 !stifa 
459 Mulbalhi Bilgiçer 16.11.1947 ı. 2.1.956 !stifa 
291 İsmail Özgül 28.2.1929 31. 3 .1956 Emekliye • 
555 N aci Kod an az 31. 8 .1953 13. 7 .1956 Emekliye 
425 Yakup Bengü 31.11.1944 13. 7 .1956 Emekliye 
5'62 Sefer Ceyhan 18. 1 .1954 14.8.1956 Nekil 
573 Ali Kesici'ler 20.2.1954 14.8.1956 Nekil 
598 ·Mustafa Kemal Ku'thı 1.4. 1.1955 29.8.1956 Nakil 
231 Fuad Prosta:cı 25.11.1341 21.10.1956 Vefat 
542 Müjga:n A1{su 17.11.1952 2.11.1956 !stifa 
430 Salih DinçelH 1 30.4.1945 31.10.1956 Vefat 
516 N eca'ti TU:tan 9.11.1950 11.11.1956 Vefat 
503 Fuat Atasaıgun 2.11.1950 

31.12.1956 !stifa 27.6.1955 
607 Sü}eyman Yalçın (PoNs Me.) 26. 9 .1955 J2. 2.1957 Nakil 
606 Zekeriya Kıılıçaslan (Polrs Me.) 14. 7 .1955 24.4.1957 Nakil 
304 Rüştü Evren (S'tenoğraf) 25.'10.1930 20. 5 .1957 Vefat 
597 Melh'me't Mem'iş Güven ( ~o-

miser Mua .. ) 18.12.1954 13.6.1957 Nakil 
51'5 Kazı•m Öztüı1k (2. S. Katip) 18.'1.1.1950 12.6.1957 !stifa 

3 · Ze'ki Öğre'tmenoğ1u (Za!bı't Mü-
dürü) , 2:~. 4 .1836 J3. 7 .1957 Eml"kliyc 

483 Fatma 'Behice Öz'tüh:•l"l (Ka'tip 
. Da'ltltilo) 9. 2.1929 27. 7 .1957 Vefat 

631 iBayram Yılıına:z (Müstahzır) 29. 8.19-5'6 2.8.1957 Nakil 
. 639 Özcan Yırdırım (Katip - Dak-

tiJo 21.1.1957 31. 7 .HJ57 !stifa 

Maaştan ücrete nakleden memurlar 

514 Tala't. PdStacı 28.11.1950 2. 1.1956 
485 ::.\ledi1ha Başak l :3.12.1930 1.3.1956 
579 'l'ut'gut A'kdemi ı· 19. 7 .195+ ~1.7.1954 



' · 

L. Matbaaımı mesai bulasası 

!şin nev'i 

Huznamt> 
Havalı> edil<'n ıkftğıtlar 

Za1hlt <'C'ridclel'i 
~) nhristleri 

IJil.v~hal ar 
l y nı {Tmi Katiplik ı:ıaıporu 
Haf1alık karar C<'tveli 
Ka\·anin mc<'muası, aÜmm, Teşki
lfıt ı F:sac;i,vt•, umumi f~hristler ve 
di~(' l' mtllhtelif Lcıler 

l~in nev'i 

RuznamC' 
HAvalc edilC'n kağıtlar 
Zabıt ceridcleri 

» fihristieri 
Lay~halar 

rmumi Kıltiplik rapo.ru 
H aftalık .karar retveli 
Kavanin ınecrnuası, a1büm, Teşki

latı Esasiyc, umumi fihristler ve 
diğer mu!htclif 'işler 

1964 yılı , 

YJl içiJıtd~ki 
·aıdedi 

82 
82 
82 

ı6 

282 

1Şayf.ıı tutarı 

531 
82 

4 032 
248 

4 ı628 

7785 

Baherinin 
ibaskı adedi 

900 
800 
800 
800 

J 700 

15 000 

17 826 
ıHaşV'ekalete ait matbuaları:n lba.Skısı 

1955 yılı 

Y d içirrçleki 
' 

Baherinin 

a:d~d\ ~ayfa tutarı lbask~ ~~qed~ 

97 ],75 
97 183 
97 3 444 
6 258 

37ı6 5 222 

350 7 722 

18 246 ' 
ıBaşvekialete .aitt matJbua1arın ıbaısh<n 

925 
~00 
800 
800 

ışoo 

ı2() 000 

'l' amgıqnnın 
lbaşkı tutan 

4'77 900. 
65 600 

403 2Q() 
.24 8QO 

\)84 300 

14 596 875 

16 605 7~5 
668 400 

17 274 125 

Tama,pnnın 

bg:skı tutarı 

20 23·5 
18 3op 

344 400 
25 800 

ı 174 95,{> 

19 305 000 

zı 008 48.5 
.. 669 300 

21 677 785 



Ruzınaıme 

Havale edilen ikağıtlar 
Zabı't cerideleri 

» f·~hviıst'leri 

Layıilhala r 

Uımu1mi Katiplik r.aporu 
Haftalık .k!arar cetveli 
Kav,a;nin mecmuıış), a~büm, Teşki
latı Es~il)'e, uımu:mi fiıhristler ve 
diğer mulhtelif işler 

!şin nev'i 

Ruzname 
H41-vale edilen kağıtlar 
Zabı't cerideleri 

» fih'ristitlfi 
D~yi(halar 

Umu:mi Katipli'lc ııaporu 
Haftalık k!arar cetve1i 
Kavanin moomuası, aLbüm, Teşki

la.'tı Esasiye, umumi f~hristler ve 
diğer mulhtelif 'işler 

106'1 -
1966 yılı 

Yıl içindeki Beherinin 
adedi qfa tut.aın t.skı adedi 

:::ı Zi e 

104 207 
104 210 
104: 4338 

6 272 
325 5 536 

35Ö 8 892 

21 083 
Başvekıal~ ait matJbual·arın baskısı 

1957 yılı 

Yıl içindeki 

925 
800 
800 
800 

ı 800 

20 000 

Beherinin 
·a:dedi Sayfa tutan ,baskı ıadedi 

177 354 925 
188 ' 37ı6 soo 
177 3 558 ı 000 

7 230 ı 000 
'290 4 402 3 000 

3 290 700 
40 ı &36 850 

500 9 ()()() 2 500 

ı9 746 
ıBaşvekalete ·ailt ımatıbuaların baakısı 

.. ; ı ... _ ı 

-

~ ' 

Ta.nı.amının 

ba$kı tutarı 

96 200 
83 200 

-t34 400 
27 200 

:l45 600 

22 240 000 

24 286 050 
951 750 

25 237 800 

T·amamının 

!baskı tutan 

163 725 
160 400 
445 000 

29 000 

ı 100 000 
~5 200 

ıoo 200 

22 600 000 

~4 576 525 
768 750 

~ 345 275 



M. Tutanak dergilerinin, toplantı yılı, tarihi, cilt umaralan ve 
birle§imleri ile · toplantı yıllarında kabul edilen kanun, yorum ve 

kararılar 

'N • 

Tutan·tk 

Toplant1 Birle- Kanunlar 
Y'lilı Tarihi Cilt §im Dergisi ,Kanun Yorum Karar 

- - -- -- - -- --

D. I. 

ı 23 . 4 . 1336 : 28. 2 .1337 ı 159 
2 ı. 3. ı337 : 28. 2 . ı338 9 . 167 
3 1 . 3 . ı338 : 28. 2 .ı339 18 201 
4 ı. 3 .ı339 : 16. 4 . 1339 28 26 1 338 12 389 

--
29 553 
--

D. II. 

1 ll. 8.1339 : 22. 4 .ı340 ı ı58 2 339 13 ı 

2 ı8 .10. 1340 : 30. ıo. 1340 
ı . 11. 1340 : 22. 4 .ı34ı 9 ll4 3 516 46 92 

3 26 . 10. 1341 : ıo. 6 .ı926 ı9 119 4 662 65 15ı 

4 ı. ll. ı926· : 26. 6 . ı927 . 27 83 5 9J2 101 266 

-- - -
33 474 

-- --- --
~ 

D. III. .. 
ı ı. ll. 1927 : 24. 5 . 1928 ı 82 6 ı 175 124 374 

2 ı . ll .ı928 : 3 . 6 .. ı929 5 76 7 ı :ifı3 137 442 

3 1. ll .ı929 : 17.6 . 1930 
25. 9 .1930 : 2. 10. 1930 13 84 8 1 530 147 523 

4. 1 . ] 1 . 1930 : 26 .3. 1931 22 39 9 1 728 ı65 585 
~ ··~··~ 

26 281 

= ----



- 1069 ~ 
Tutanak 

Toplantı Biri e- Kanunlar 
Yıh Tarihi ~ Cilt şim Dergisi Kanun Yorum Kara.r 

___..__ --· - -- -
D. l~. 

t<~. 4. 5.1931 ; 25. 7 . 1931 1 35 10 ı 80:! 630 
1 1. ll. 1931 : 9. 7 .1932 4 81 ll ı 889 172 653 
2 1. ll. 1932 : 26 . 10 . 1933 10 76 12 2 071 180 728 
3 1. 11. 1933 : 28 . 12 . 1933 

ı. 3 .1934 : 5. 7.1934 
24.10. 1934 : 27 . 10 . 1934 18 81 13 2 331 193 788 

4 ı. 11. ]934 : 23 . 12. ı934 25 . 21 J4 2 585 203 836 

294 

--

D. V. 

F. 1. 3 .ı935 : 14. 6 .1935 
1 . 10 . 1935 : 25 . 10 . 1935 49 15 2 673 212 847 

.L J . ll. ı935 : 12. 6 .1936 
30. 7 .1936 : 31. 7 . ı936 6 8ı 16 2 842 2ı8 903 

' 2 1. ll. 1936 : 14. 6 .1937 13 76 17 3 062 221 958 
3 1. 11.1937 : 29. 6 .ı938 20 83 18 3 2!68 227 ı 015 

4 1. ll. 1938 : 27. ı .1939 27 28 19 3 540 1 063 

-- --
29 317 

--

D. VI. 

F. 3 . 4 . 19·39 1 : 23 . 10 . 1939 J 45 20 3 593 231 ı 08ı 

1 ı . ll . 1939 : ll . 9 . 1940 6 77 zı 3 738 1 148 

2 1. ll. 1940 : 22. 9 . 1941 14 . 81 22 3 924 232 ı 194 

3 ı. ll . 194ı : 14. 8 . 1942 21 81 23 4 129 237 ı 261 

4 1 . ll . 1942 : 15 . 1 . 1943 28 29 24 4 305 ı 314 , - --
00 313 

--

.~ .......... ... ..... .,-·, 



Toplantı 

Yıh T~rihi· 

D. vn. 
F. 8. 3 .1943 : 17. 9.1943 
ı 1.11. 1943 : 4.10.1944 
2 ı. ll .1944 : 15. 8 .1945 
3 ı . ll. 1945 : ı4 . 6 .1946 

D.vm. 
1<'. 5. 8.1946 : 20. 9 .1946 

1 ı. ll . 1946 : 5. 9.1947 
2 ı. ll .1947 : 9. 7 .1948 
3 ı . ll . 1948 : 10 . 6 . 1949 
4 ı . ll . 19419 : 24 . 3 . 1950 

D. IX. 

O lg. 22. 5 .1950: ı4. 7 .ı950 
1 ı. ll . ı950 : ıo . 8 . ı95ı 
2 ı. ll. ı95ı : 20. 6 . 1952 
3 ı. ll. ı952 : 23. 7 . 1953 
4 ı. ll.l953 : 12. 3 . 1954 

D. X. 

O lg. ı4. 5.1954 : 5. 7.1954 
ı ı . ll . 1954 : 21 . 5 . 1955 
2 ı. ll. 1955 : ı. 9. ı956 
3 ı . ll . ı956 : ll . 9 . ı957 

- 10'10 -
Tutanak 

Bir le-
Cilt ; şim, . ~. _ ......... _ .. .......__.... 

ı 56 
6ı 99 

14 99 
20 65 
-- --

rat' 319 
= 

1 18 
2 82 
7 86 

131 ıo6 

21 72 

25/2 364 
= 

ı 23 
2 113' 

10 88 
17 115 
25 65 

29/2 
--

ı 17 
2- 79 
8 104 

14 91 

20 
---

Kanunlar 
Dergisi 

--

25 
26 
27 
28 

29 
30 
3ı 

32 

33 
34 
35 
36 

37 
37 
38 
39 

Kaıiun· 

4- 387 
4 502· 
4 676 
4 802 

4 949 
4 957 
5 137 
5 260 
5 443 

5 665 
5844 
5 989 
6 ı 9 

6411 
6 436 
6 631 
6 852 

Yorum 

--

241 
242 
243 
244 

245 
248 

25ı 

252 
253 
254 

Karar 

1 329 
ı 356 
ı 435 
ı 480 

1 503 
ı 506 
ı 567 
ı 620 
ı 653 

ı 695 
ı 744 
ı 808 
ı 833 

ı 843 
ı 848 
ı 948 
2 030 


