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I 
A * BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1, *— Antalya Milletvekili Hüseyin Avni 
Aikm'm, Ulaştırma Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergesi (4/17) 

2. — Komisyondaki açıklara üye seçimi. 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 'nm, 

hailen Cumhuriyet Senatosunda, Millet Mecli
since sevk edilmiş, hangi kanun tasarı ve tek-
lifilerinin mevcut bulunduğuna dair Millet Mec
lisi Başkanından sözlü sorusu (6/39) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 1950 yılımdan bugüne kadar, her se
ne, Türkye'ye hangi tip ve marka traktör ve 
biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan ve 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel bakamlarından 
sözlü sorusu (6/43) 

3. — Sakaırya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
HT, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa gö
re öğretmenlik mesleki için yapılacak sınıf tü
züklerimin ne olacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/44) 

4. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andicen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Soysal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

5. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulacağı 
söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

6. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dadr Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

8. — Niğde Milletvekili Ruhi fSoyer'in, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Anduaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarınla ve bugünkü iktisadi sevi
yelerinin o zamanla nazaran ne halde olduğuna 
dair Barbakandan sözlü sorusu (6/53) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ım, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
daki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugüne 
kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi ça
lışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/54) 

10. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/55) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekondu!! arın eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakamından sözlü sorusu (6/56) 

12. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenme
sine dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması 
icabeden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada 
olduğuna dair Tarum Bakanından sözlü soru
su (6/57) 

13. —: Ankara Millet vekili Ahmet Dallı 'ran, 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 
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14. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-

lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet 'bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

15. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy yollarının yapımına mevcut statü 
ile mi devam edileceğine dair Başbakan ve Köy 
işleri Balkanından sözlü sorusu (6/60) 

16. •— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul in
şaatı ve su getirilme işlerine öncelik verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/61) 

17. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

18. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair İmar ve İskân ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

19. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünü
lüp düşünülmediğime dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (ü/64) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül

düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/65) 

21. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman.* 
biteceğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/66) 

22. — Samsun Milletvekili llyas Küıç'ın, 
köy yollarının biran ©vveü bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/67) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
hailen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

24. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,. 
Orman Tekniker Okullunda Okuyan öğrenci ınik-
tarma ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu; 
(6/69) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İSLER 


