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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

Ankara'da toplantı yapan Kıbrıslı Mücahitlere 
karşı Emniyet görevlilerinin davranışları sebe
biyle İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/54) 

2. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Kayseri'de vukua gelen hâdiseler sebebiyle Hü
kümet hakkında Anayasanın 89 nen maddesi ge
reğince bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/56) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kıbrıslı soydaşlarımıza karşı Türk Devleti ola
rak gfirişilen taahhütlerin yerine getirilmemesi 
sebebiyle Hükümet hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/57) 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
kanserin tedavisini, hastalığa 'duçar olanların 
yurt ölçüsünde taki'bi ile tedavi ve kontrolünü 
sağlıyacak 'örgütün 'kurulmasını, <bu hizmette 
çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini 
mümkün kılmak ve Ibu hususta alınacak diğer 
tedibirleri tesbit etmek üzere bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/25) 

5. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen 'gelirin tü
tün ekicileri ile 'ihracatçılarına verilen kredi ve 
Ibunlarm sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver-
ıgi miktarı konularında bilgi 'edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
YaJbancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle fbu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

8. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Ibir Meclis Araştırması açıl
masına ıdair önergesi (10/19) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
meyve ve ısöbze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalınan ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

B - İKİNÖI DEFA OYA KONULACAK ' 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 

sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu, müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik Ibölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(•6/184) 

2. — Artvin .Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontrolit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna 'dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş ıgörevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/235) 
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4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ- | 

lu'mın yurdumuzda, ıbugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari (ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığıma dair, Çalışma (Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) I 

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere- I 
ğince 'çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip I 
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu I 
('6/292) 

6. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, .Van'
ın Gevaş ilçesine Ibağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı ıbir nahiye haline getirilmesinin düşü- I 
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299) I 

7. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Gevaş ilçesinde Ibir turistik otel ve tesisleri I 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu- I 
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. I 
(6/300) 

8. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm. Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, hir yatılı bölge I 
ilkokulu açılacağına dair Millî Eğitim Baka- I 
nından sözlü sorusu. (6/301) I 

9. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa I 
yoldan irtibatı temin edecek yolun yapımı için I 
hir çalışma olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/302) I 

10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı- I 
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

11. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başhakan- I 
dan sözlü sorusu. ('6/305) 

12. — 'Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri I 
Başpiskopos Yavkovas'm Şuibat ayında yurdu-. 
'muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine I 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Ada-m» j 
Ibaşlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 38 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol- I 
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu I 
('6/310) 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Hazine adına teısb'it ve tescili ya
pılan arazilerin topraiksız çiftçi ailelerine da
ğıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Köy İşleri Balkanından sözlü sorusu (6/311) 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Afyon Karahisar Hava Alanı inşa
sı için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş oldu
ğuna dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakan
larından sözlü sorusu (6/312) 

16. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin 
yeraltı sularından istifade edebilmeleri için bir 
plân veya bir tedbir olup olmadığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

17. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç 
aded ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/315) 

18. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün içme suyu işinin programa alındığına da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

19. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da, 1965 yılı içinde, PTT ye ait 
telefon teli ile kurşunlu kablolardan ne kadarı
nın hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/317) 

20. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu (6/323) 

21. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andlaşması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/324) 

22. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına ve bu yardımın ne suretle sarf edilmiş 
olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/327) 

23. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
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binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille-
<timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

24. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

25. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
'alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

27. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksiz'i komünist 
ajanı gösteren gizli haberler bülteninin gaze
telere kimin tarafından verilmiş olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/347) 

28. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/348) 

29. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Spor - Toto ve Loto'nun Millî Piyango İdaresi
ne bağlanması hususunda her hangi bir hazırlık 
yapılmış olup olmadığına ve bu konuda ne dü
şünüldüğüne dair Devlet ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu. (6/349) 

30. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün yı
kılan yerlerinin ne zaman onarılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/351) 

31. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun, Devlet Kadro kanunu tasarısının ne za
man Meclise getirileceğine ve Devlet Memurları 
Kanununun 1 Mart 1966 dan itibaren yürürlü
ğe konmasının katî olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/352) 

32. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, İznik Gölünü çevreliyen ve bağlara giden 
yolların asfaltlanmasının düşünülüp düşünül

mediğine dair Bayındırlık Balkanından sözlü so
rusu. (6/353) 

33. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

34. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye tabi 
tutulduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/355) 

35. — Adana Milletvekili Kemal Sarıifora-
hiımoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının, bugüne 
kadar ödenmiş sermayesinin miktarına ve han
gi tarihlerde artırma ve ödeme yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/357) 

36. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, An
kara - Samsun Karayolunun Sungurlu - Çorum 
arasının başlanmış olan inşaatının durdurul
muş olduğunun doğru olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/358) 

37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Emekli bir memurun ölümüne ıselbe'biyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Tüı'k kanunlarına göre, netten (kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/359) 

38. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, son 
günlerde Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından se
natör seçilen profesörün askerlik görevini yap
mış olup olmadığına dair Barbakandan sözlü 
sorusu (6/360) 

39. — Kayseri Milletvekili Fefomii Cuımalıoğ-
lu'nun, (hastane ve sağlık müesseselerinde dok
tor ve uzman tabip bulunamamasının sebepleri 
üzerinde durulup durulmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/361) 

40. _ Kam Milletvekili Âdil Kurtel'in, han
gi İktisadi Devlet 'Teışeikiküllerinin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin 
sigorta işlerini 'hanıgi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başlbakandan «özlü sorusu. 
(6/363) 

41. — Kars Milletvekili Âdi'l Kurtelün, halen 
yurdumuzda ne kadar 'barış (gönüllüleri olduğu
na dair ÖVFillî Eğitim ve Dışişleri balkanlarından 
sözlü sorusu. (6/364) 

42. — Tokat Milletvekili Osımarı Saraç'm, 
Niksar - Toikat yolu üzerindeki virajlardan kur
tulmak için ufak köprüler 'inşası ile eski yolun 



ihya edilmesinin düşünülüp düşünüTlm'ediğine 
dair Bayındırlık Bakanından ısözDü sıorusu. 
(6/306) 

43. — Tdkat Milletvekili'Osman Saraç'm, bi
çer - döver ve traktör fiyaltlannm hızla arması 
ve zirai mücadele ilâçlarının yeteri kadar sağ-
lanaımam'ası toonulannda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Tarım 'bakanlarından sözlü sıorusu. 
(6/367) 

44. — Tolkalt Miletvelkili Oslman Saraç'm, ıma-
ll&na'larmı bizzat Ikullanmaik istiyen Itralkltör 'sa
hiplerinin Ikolay ehliyet alımalan 'kamışlında ne 
'düşünüMüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
'sorusu (6/368) 

45. — Tokat Mi'Betvekili Oslman ıSaraç'm, To
kat'ın, Niksar ve Erbaa ilçelerinde ımodern an
lamda zeytinciliği geliştirmenin uygun ve fay
dalı mütalâa edilip edilmediğine dair Tanım Ba
lkanından sözlü sorusu. (6/369) 

46. — Tdkalt Milletvekilli Osman Saraç'in, bü
yük şehirlerdelki Ikilmisesiz çocuklar haMnnda ne 
düşünüldüğüne dair Devfet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu. (6/370) 

47. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'in, 
haddini (bilmeyi ve bildirmeyi islâmm şartlan 
arasına sokan Genelkurmay Başkanının bu tutu
mu karşısında ne yapılmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/374) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
1 . 11 . 1905 İten 1 . 7 . 1966 tarihine kadar 
Millet Meclisi 'konnisyonlanndan, her birinin ka
çar (defa toplantıya çağnldığına ve toplantıya 
gelmiyen üyelerle, çıkanlan ve çıkarılamıyan iş
lere dair Millet (Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/375) 

49. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, To
kat -Erlbaa karayolu yapımının ne -zaman ta
mamlanacağına dair Bayındırlık (Balkanından 
sözlü sorusu. (6/3T6) 

50. — Tdkat Milletvekili Osman 'Saraç'm, Ba
tı Trakya'daki ırkdaşlarımız üzerinde gittikçe 
aramakta olan Yunan 'baskısının önüne geçmek 
için ne 'gibi (tedbirler alınmasının düşünüldü
ğüne 'dair BaşIbaJkandan sözlü sorusu. ('6/377) 

51. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Faturasız mal satışının önlenmesi için ne çare dü
şünüldüğüne dair M'aliye Balkanından sözlü so
rusu. (6/378) 
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52. — Tokat Mületvekili Osman Saraç'm, To

kat'ın, Omala ovasını sulayacak kanalın yapımı
nın, bugüne* (kadar, niçin geciktirildiğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söızlü 
soruşu. (6/379) 

53. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Niksar - Ertoaa karayolu yapımının ne zaman 
'b'iltirileceğine dair Bayındırlık Balkanından söz
lü sıorusu. (6/380) 

54. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
14 . 7 . 1966 tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde 
bir bakana atfen yayınlanan olaya dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/384) 

55. — Tdkat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Hıristiyan Misyonerlik çalışmaları konusunda 
no düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/385) 

56. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
gösterişli temel atma törenleri tertiplenmesin
den ne gibi faydalar umulduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/387) 

57. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Taran Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

58. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı KÖprüüs-
tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair imar ve İskân ve Köy işleri bakanlanndan 
sözlü sorusu. (6/389) 

59. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

60. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kıbrıs'a gönderilmek üzere Mersin'de bekletilen 
ve harcırah alamıyan subay ve astsubaylann 
malî sıkıntısını önlemek için ne düşünüldüğü
ne dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/391) 

61. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Ankara - Amasya ve Erbaa üzerinden Kelkit 
vadisini izliyerek, Erzurum anayoluna bağlana
cağı müjdelenen Kuzey karayolunun ne zaman 
tahakkuk edeceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/392) 
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62. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'in, 

Erbaa - Niksar ve çevrelerinde Antepfıstığı ye
tiştirilmesi konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/393) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinei'nin, 1965 yılı içinde, yurt çapında, muh
taç çiftçiye dağıtılan tohumluk buğday ve arpa 
miktarına dair Tarım, Maliye ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/397) 

64. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'm, 
Toprak Mahsulleri Ofisine çeltik ve pirinç mu
bayaası yapılıp yapılmıyacağma dair Ticaret ve 
Tarım bakanlarından sözlü sorusu. (6/398) 

65. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'in, 
Atatürk Üniversitesinde, matbaa alımında mil
yonluk bir suiistimal yapılmış olduğu hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından »sözlü sorusu. (6/399) 

66. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, otomobil sanayii kurmak için müracaat 
eden Opel ve Fiat firmalarından, Fiat firması
nın tercih edilmesindeki millî menfaat gerek
çesinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/400) 

67. — Afyon Karaihisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, yurdumuzda ne kadar himayeye 
muhtaç ve kimsesiz çocuk bulunduğuna ve bun
lardan ne kadarma, Devletin, toplumun şefkat 
ve himayesi temin edildiğine dair Sağlık ve Sos
yal, Millî Eğitim ve Çalışma bakanlarından söz
lü sorusu. (6/401) 

68. — Afyon Karaihisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Sinama'dan, eğitim ve terbiye 
kurumu olarak, millet çapında ve millî eğitim 
camiasında, faydalanma ölçümüzün ne oldu-
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/402) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Diyanet İşleri Başkanının seyahat 
programının iptali ile kendisinin Tunus'tan ge
ri çağrılması sebebinin ne olduğuna dair Dışiş
leri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu (6/403) 

70. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Yüksek Adalet Divanı karariyle 
İmralı'da idam edilenlerin naşının mirasçılarına 
verilmesi konusunda yapılmış bir müracaat olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/404) 

71. — Afyon Karahiısar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Hükümet politikasını tasvıbetmi-
yen yayın organlarına karşı yöneltilen baskının 
mesullerinin kimler olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/405) 

72. — 'Sinop Milletvekili Hilmi İşgüz&r'ın, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair Eenerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

73. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du ilinde vukubulan sel felâketinde, hangi ilçe
lerde ne miktar arazi ve bahçenin zarar görmüş 
olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/407) 

74. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du'nun Fatsa ilçesinde, ikinci bir sel felâketine 
düşülmemesi için, derelerin ıslahı ve denize akış 
menfezlerinin genişletilmesi konusunda ne gibi 
çalışmaların yapıldığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Bayındırlık bakanlarından sözlü 
sorusu (6/408) 

75. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin iline bağlı 'köylerin yol yapımı ve 
onarımı işinin ne safhada olduğuna dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu ('6/409) 

76. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'in Ardanuç İlçesi İlköğretim Mü
dürünün başka yere nakli için alman Disiplin 
Kurulu kararının durdurulması sebebinin ne ol
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/410) 

77. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin Valisinin makam otomobili ile 
muhtelif illerde 25 gün gezmiş olmasından dola
yı 'hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/411) 

78. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin İlinin hangi köylerinin içme suyu 
tesislerinin 1965 ve 1966 yılları programına alın
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/412) 

79. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
üçüncü demir - çelik fabrikasının İskenderun -
Payas arasında kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/413) 

80. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Sümeroankın pamuk alımı işlerine başlı-



yabilmesi için gerekli hazırlıkları ikmal edip et
mediğine ve bir taban fiyatı tesbit edilmiş olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/414) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, il
ler Bankasının 'bir mütaahhide yüklü bir ticari 
kredi vermesinden nüfuz kullanıldığının doğru 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/415) 

82. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/417) 

84. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Kastamonu Valisinin vazifesinden alınması sebe
binin ne olduğuna dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/418) 

85. — istanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç'ın, adlî yılın açılışı konuşmasiyle Anaya
sayı ve Ceza Kanununu açık bir şekilde ihlâl et
miş bulunan Yargıtay Başkanı hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Adalet ve içişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/419) 

86. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, 1966 - 1967 ders yılı için üniversitelerin 
giriş imtihanlarına kaç öğrencinin başvurduğu
na, ve açıkta kalan öğrenci bulunup bulunmadı
ğına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/420) 

87. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, pamukta ve alelûmum zirai ürün
lerde taban fiyatı tesbiti ile ürünlerin idrakin
den önce ilânının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan ve Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/425) 

88. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Almanya'da vefat eden işçi vatandaşlarımı
zın cesetlerinin kendi vatan topraklarında def
nedilmesini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış 
olup olmadığına dair 'Başbakandan sözlü sorusu 
(6/426) 

89. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
öner'in, Afyon Karahisar'ın Dazkırı Kaymaka
mına, köylülere meydan dayağı atmasından do

layı ne gibi bir işlem yapıldığına dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/427) 

90. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'in, 
Erbaa'da bir tütün bakım ve işleme evi yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/428) 

91. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakarımdan sözlü sorusu (6/429) 

92. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

93. — Kouya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

94. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Adlî yılın açılmasında bir konuşma yapan 
Yargıtay Başkanı hakkında görevini kötüye 
kullanmak suçundan bir tahkikat açılıp açılma
dığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/432) 

95. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulmasının 
ikinci Beş Yıllık Plâna alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu ('6/433) 

96. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraatı hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/434) 

97. — Konya Milletveküi Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne igibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/435) 

98. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından .sözlü sorusu (6/436) 

99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
kovuşturma açıldığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/437) 

100. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme-



lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

101. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/439) 

102. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da yünlü dokuma ve deri fabrikası 
kurulması ile süt sanayimin geliştirilmesi husus
larında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/440) 

103. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji G-rupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/441) 

104. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/442) 

105. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

106. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
19'66 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/444) 

107. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, İzmir Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün 
görevinden niçin alındığına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/445) 

108. — Sakarya Milletveküi Hayrettin Uy-
sal'ın, İzmir 'Millî Eğitim Müdürünün, gıörevdn-
den alınmasının (düşünülüp düşünülmediğine 
dair (Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/446) 

109. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'-
m, Tekindağ'ın Merkez ilçesi Semetle köyü içme 
suyu inşaatınım hangi 'sebeplerle durdurulduğu
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
öözlü sorusu (6/448) 

110. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, tş, Ziraat ve Emlâk Kredi (banlkaları 
tarafından yaptı rılmafeta olan ikramiye evleri

nin, (yurdum muh'telif 'yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ive îıs'kâın Ibalkanlarıdan sözlü sorusu 
(6/449) 

111. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
meslek okulu ımezuınlarınım 'kendi (branş ve ihti
sasları dâihilinıdeikî fakülte ve yüksek okullara 
devam eddbümelerini sağlamak için bir 'çalışma 
ol/up olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
öözlü öorrusu (6/450) 

112. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
aynı tahsil seviyesine ve hizmet müddetine sa-
hilbolan memurlar arasında eşitlik »ağlanması 
için ne ıgibi tedbirler alındığıma dair Barbakan
dan sözlü sorm'su (6/451) 

113. — Burdur Milletvekili Fethi Çeli'kbaş'm, 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tarıiş'ce sa-
tmalınması için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanımdan ısözlü sorusu (6/462) 

114. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, 'Oeyhan Ticaret Borsası Meclisimin, se
çimlere 10 ,gün Ikala feshedilmesi sdbelbine dair 
Ticaret (Bakanımdan sözlü isoruısu • (.6/45)5) 

115. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Personel Kanunıuınun tatbikatımı temin için 1966 
yılı ıBütçesine ıkonnlan 470 milyon lira ödene
ğin akıbetinin ne olacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusıu (6/457) 

116. — Muş Milletveküi Kemal Aytaç'ın, 
llkoikul öğretmenlerine de kommt yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soruısıu ('6/4*50) 

117. — Muş MUletvekili Kemal Aytaç'ın, ta
sarruf .bonolarınım kaldırılımatsımm düşünülüp 
düşünülmediğine dair ıBaşlbaikandan 'sözlü so
rusu (6/459) 

118. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde bir iş mahkeme
si 'kurulması haıısusıunda mıe düşünüldüğüne da
ir Adalet Balkanından siözlü sorsumı (6/460) 

119. —'• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'ım Boya/bat ilçesine ıbağlı Ekinviran mev
kiinde petrol araştırması yapılıp yapılmadığına 
dair Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından 
'Sözlü sorusu (6/461) 

120. — Adana Mületve&üi Mahmut Bozdo
ğan'ın, Pozantı ilçesinde Te/kel için kiralaman 
binanın kira ücretine ve durumunum müsa-
idolup olmadığına dair Gûimrük: ve Tekel Ba
lkanından sözlü sıoruısıu (6/462) 



121. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nuın, İçtüzüğün 95 inci maddecinin buıgıün-

• Ikıü tatbikatının İçtüzüğün lâfzına ve ruhuna 
uygun bulunup bulunmadığına dair Millet 
Meclisi 'Başkanımdan tsıözlü ısiorusu (6/463) 

122. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gHi'm, Ankara'nın Polatlı ilçesi Macun köyüne, 
yedek subay öğretmen olarak atanan M.T.T.B. 
Başkanının, öğretmenlik vazifesine devam etme
mesi ve siya/si beyanatlar vermesi kaırşusınıda 'ne 
gibi işlem yapıldığına dair Millî Eğitim ve Millî 
Savunma ^balkanlarından ısö'zlü sorusu (6/464) 

123. — Tokat Milletvekilli Fethi Alacalı'nm, 
'Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya Ibağlıyaeak 'karayollarının 1967 yılı 
'bütçe 'döneminde /tamamlanıp tamam! anamıya-
cağına dair Bayındırlık Balkanından sözlü so
nlusu (6/465) 

124. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, 1965 - 1966 ders yılında lise ve 
muadili okullardan mezun olup bir üniversite 
veya yüksek okula giremiyerek açıkta kalan 
öğrenciler için ne tedbir düşünüldüğüne dair 
Başbakan ve Millî Eğitim Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/466) 

125. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadmlı'nm, İçel ili Anamur ilçesinde 6 öğret
menin işten elçektirilmesinde ve bir öğretme
nin Bakanlık emrine alınmasındaki gerekçenin 
ne olduğuna dair İçişleri ve Millî Eğitim Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/467) 

126. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
Tokat'ın Zile Devlet Hastanesine, ameliyat ser
visi için lüzumlu olan narkoz aletinin, bugüne 
kadar, verilmemesi sebebine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (0/468) 

127. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
Almus hidro elektrik santralından, Almus ilçe
sinin istifade ettirilmemesi sebebine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/469) 

128. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta teknik okul açılması için 
bir hazırlık olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/470) 

129. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
hangi turistik tesislere, «Turizm ve turistik te
sislerin ihtiyacı için lüzumlu maddeler» kota-

8 — 
I smdan ne miktar ithalât tahsisi yapıldığına da

ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/471) 
130. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-

m, çocuk Ressam Bedri Baykam'm Amerika ve 
Avrupa'daki sergilerine maddî ve mânevi yar
dımı icabettiren hususların neler olduğuna da
ir Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/472) 
' 131. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'-

m, Tekirdağ merkez ilçesine bağlı Semetli kö
yünün, 1964 yılmda plâna alınıp inşasına baş
lanan içme şüyu inşaatının durdurulması sebe
binin ne olduğuna dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/473) 

132. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum iline bağlı bulunan 1 050 köye, 

I köylünün kalkınması için, Ziraat Bankasınca 
I tevzi edilmek üzere tahsis edilen zirai kredi ile 

hayvancılık kredisi miktarının ne olduğuna da-
I ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/474) 

133. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
I un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi

ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin 
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475) 

134. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da 19 Mayıs adiyle bir üniversite ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/476) 

135. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

136. — Sakarya Milletvekili Hayrettin -Uy
sal'm, Atatürk'ün Bursa nutkunun, Atatürk'e 
aidolmadığmı iddia etmenin, bunu özellikle, 
halkın şüpheyle karşılaması lâzımgelen bir 
nutuk olarak empoze etmenin sebebinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/478) 

137. — istanbul Milletvekili 'Tekin Erer'in, 
Atatürk'ün, Bursa'da Çekirge yolundaki köşk
te 6 Şubat 1933 günü, akşam yemeğinden son
ra, 13 - 14 kişiye hitaben bir konuşma yapıp 
yapmadığına dair İçişleri, Millî Eğitim ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/479) 

138. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
| son kararname ile Tayland'a atanan Büyükelçi-



mizin Kore'de görevli bulunduğu sırada se
bebiyet verdiği bâzı olayların bilinip bilinmedi
ğine dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/482) 

139. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, pancar çiftçisinin çalışmalarının iyi 
değerlendirilebilmesi için, pancar fiyatlarına 
zam yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (0/484) 

140. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Pmarhisar Çimento Fabrikasına, 
C. H. P. Koalisyon hükümetleri ile A. P. Hü
kümeti zamanlarında kaçar aded işçi alın
mış olduğuna dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/485) 

141. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Pmarhisar Çimento Fabrikasının, 
1905 - 1966 yılları içerisinde, istihsal ettiği çi
mentoların hangi firmalara verildiğine ve 
halka pahalı satılması karşısında ne gibi ted
bir alınmasının düşünüldüğüne dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu. (6/486) 

142. — Hatay Milletveküi Hüsnü Özkan'ın, 
kesinleşmiş mahkeme 'kararlarının vaktinde in
fazını sağlamak ve böylece vatandaşların mağ
duriyetini lönlemek üzere, her hangi bir tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğinle dair 
Adalet ve Millî Savunma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/487) 

143. — Malatya Milletvekili Şalban Erik'in, 
Ankara'mın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
.kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

144. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm, 
Mise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık ders saatlerine ve [bunların girmedik
leri dersler için, ıdiğer öğretmenlere ödenen üc
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sö'zlü so
rusu (6/490) 

145. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'in, 
Afyon - Şuıhutt (yol 'güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametimde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü ısıoruısu (6/491) 

146. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ım, Tarım Bakanlığında görevi^ Ziraat mühen
dislerinden, kaçar kişinin, Ibüro ve (taşra (teşki

lâtında ıçalıştığına dair Tarım Baikanundan söz
lü sor usu (6/492) 

147. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
ıhdmoğkı'nıun, görevleri icabı, avukat ve öğret
menlere, silâh verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair İçişleri Bakamımdan söızliü sorusu 
(•6/493) 

148. — Artvin Mületvekili Turgut Al/tunka-
ya'mın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı İrmak
lar bucağına telefon hattı çekilip çekdlmiyece-
ğine dair Ulaştırma (Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/494) 

149. — Kastamonu Milletvekili î . Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nuın Kastamonu ili dâhilinde, T966 yı
lında, kıaç hariciye mütehassısı ve operatör bu
lunduğuna dair Sağlık ve ıSosyal Yardım Ba
nımdan sözlü sorusu (6/495) 

150. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akal'ıın, Beden Tertbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde »dinlenme (tesisleri (bulunduğu
na dair Devlet Bakamımdan sözlü sorusu (6/496) 

151. — Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in, 
Kars Ticaret Odası seçimlerimde, Bakanlığın 
emrini yerine getirmiyen idare âmiri hakkında 
kanuni bir işlem yapılıp yapıkoıyacağına dair 
•Ticaret Bakanından sıöıziü sorusu (6/497) 

152. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürünün, diğer müesseselerdeki 'görevlerine ve 
aldığı istihkaklara dair Enerji ve Taıbiî Kay
naklar Bakamımdan sözlü sorusu (6/498) 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, T. Ö. D. M. F. Üyesi olan bâzı ilkokul 
müdürlerinin, ihaksıız olarak, ilkokul öğretmen
liğine atanmalarına dair Millî Eğitim Balkamm-
d an sözlü sorusu. (6/499) 

154. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın Kangal ilçesi kaymakamınım, Tortum'a 
tâyin edilmesi sebelbine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/500) 

155. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, memleketimizde şimdiye kadar kurulan köy 
kalkınma kooperatiflerinin adedine ve çalışma 
konularıma dair Köy ligleri, Çalışma ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/501) 

156. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
ikinci Beş Yıllık Plâmda, tarımsal kalkınma 
komuısunda ne (gibi tedbirlerin düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu ()6/502) 
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157. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un lurklareliinin Lülöbungaz ilçesine (bağ
lı Ahmetbey iBeledıiyeisinıde, 'ortaokul açılması
nın d'ü'şüüıılüıp düşünülmediğine dair 'Millî Eği
tim Bakanından ısöızlü sorusu (G/503) 

158. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
MI, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin. 
•sosyal ilimler 'tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

159. — Istanibul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, Ankara Üniversitesi Ziraat Fa
kültesinde, Profesörler Kurulunun kararı alın
madan, dış seyahat harcamaları yapılıp yapıl
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/505) 

160. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-
. ğan'ın Adana'nm Kadirli ilçesinin bâzı köyle

rinde, bahçeleri tahribeden suçluların adalete 
'teslim edilip edilmediklerine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/506) 

161. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir milletvekillerinden Ibirinin, Ürgüp 
ilçesinde, turistik vasıfları (haiz olmıyan binala
rına turizm fonundan kredi sağlama teşebbü
sünde ıbulunup bulunmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/507) 

162. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir milletvekillerinden birsinin. iskân 
raporu olmıyan ve İş Bankasına kiralanan bi
nasına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/508) 

163. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yapı ve halı
cılık kooperatiflerinin, yıllık kongrelerinin ya
pılıp yapılmadığına dair Ticaret ve Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu. (6/509) 

164. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Karayolları 
Bakımevine çekilmekte olan elektrik hattından, 
bir milletvekilinin mandırasına da elektrik ve
rilip verilmiyeceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/510) 

165. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
^alık avlanmasında kullanılan malzemelerin, 
memleketimizde imal ledilip edilmediğine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/511) 

166. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-

mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

167. - - Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, zeytin müstahsilinin ihtiyaçlarının kar
şılanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/513) 

168. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başibakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

169. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

170. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hadiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil seböbine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

171. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda suiisti
mal olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/517) 

172. — Gümüşhane Milletvekili Sabri Özcan 
Saıı'm, Bursa nutkunun, Atatürk tarafından 
söylenmiş olup olmadığına dair Millî Eğitim ve 
Adalet Bakanlarından sözlü soırusu. (6/518) 

173. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına 'dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

174. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşaasınm düşü
nülüp 'düşünülmediğine dair Ulaştırma Baka
rımdan sözlü sorusu. (6/520) 

175. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'd-a bir liman tesisinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/521) 

176. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. ('6/522) 

177. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, 'bâzı ilâç lâbaratuvar ve fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu ('6/523) 
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178. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-

lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/524) 

179. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
ın, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/525) 

180. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
06/526) 

181. — Gümüşhane Milletvekili Sabri özcan 
San'ın, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) 

182. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

183. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

184. — Bitlis Milletvekili Cevdet Geboloğlu'-
nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530) 

185. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

186. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

187. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/533) 

188. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inşaası-
nm, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534) 

189. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 

ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın- • 
dan sözlü sorusu. (6/535) 

190. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536) 

191. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

192. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yalova - Ulaş - İzmit yolunun ihalesine ve Ereğ
li yolu inşaatında suiistimal olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/538) 

193. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu 
(6/539) 

194. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

195. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

196. —Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

197. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

198. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

199. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

200. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te-
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sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

201. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547) 

202. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Eski Federal Almanya Başbakanının ölümü do-
layıısiyle Başbakan tarafından çekilen taziyet 
telgrafına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/548) 

203. — Trabzon Milletvekili Aid Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

204. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550) 

205. — İstanbul Milletvekili - Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

206. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

207. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/553) 

208. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Yozgat'ın ilçe ve köylerinde selden meydana ge
len zararların telâfisi için ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/554) 

209. — Nevşehir Milletvekili iSalâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

210. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
m, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seyelân-
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
•İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

2.11. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
m, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/557) 

212. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

213. — Ay'dın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Ankara Yeni Cezaevindeki mahkûmlardan üçü
nün Adalet Bakanının evinde çalıştırılıp çalış
tırılmadığına dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu. (6/559) 

214. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 

215. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

216. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

217. — Ayidm Milletvekili Reşat Özarfda'mn, 
Dışişleri Bakanının seyahatlerine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/563) 

218. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

219. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair 'Gümrük ve 'Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/565) 

220. — Konya Milletvekili Nazif IKurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu ('6/566) 

221. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Doğanhisar - Emgili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü, sorusu (6/567) 
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222. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

223. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/569) 

224. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devircdilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

225. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un. 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/571) 

226. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, Maraş'ın Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu ('6/572) 

227. — 'Sinop Milletvekili Hilmi İşjgüzar'm, 
Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünün göre
vine ve ilân terifelerine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/573) 

228. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asıbuz-
oğlu'nun, Başbakanın Gökçekaya Barajının te
mel atma töreninde yaptığı konuşmaya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. ('6/574) 

229. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. ('6/575) 

230. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş/ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/57-6) 

231. — Erzurum Millletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş maJhallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

232. — İstanbul Milletvekili Reşjit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

23,3. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 

tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu ('6/579) 

234. — İstanbul Milletvekili Nuri Eıtoğan'ın, 
bâzı siyasi parti milleltvekillerinin devamsızbk-

larına 'dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/580) 

235. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm. 
21 . »5 . 1907 tarülhinde Bulanık Emniyet Ko-
m'iisıerl'iğince Ibâzı ışahusların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakerete mâruz 'bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü soruisu. ('6/581) 

236. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
irı, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü <iıçin 
yeni 'bir Mna 'inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü borusu. (6/582) 

237. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu g-örov malûllerine dair Mi'llî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/58*3) 

238. — Afyon Karahisıar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, 'Sosyal 'Sigorta'lar Kurumu Genel 
Müdürlüğü i'l'e Adana Şübeskıîdeki hizune'tl'İl'er 
arasında vukubulan İhtilâfa daJir Başbakan 
ve Çalışıma Bakanından ısözlü ısıoruisu. (6/5'84) 

239. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

240. — Sinop Milletvekili Hilmi İşjgüzar'm, 
Siruop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardııma dair 'Ticardt. 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü sio-
rusu. (6/586) 

241. — Adana Milletvekili İMahlmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm 'Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktiisaden kalkındırılması konusunda bar 
p*l'ân olup (olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

242. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu i'ht'iyacma da'ir Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

243. — ISüırop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir is/letlmeye açılımayış se
bebine Idair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

244. — Sinop Milletvekili Hilmi İsigüzar'm, 
Trabzon ite Araklı - Varzahan ve Bayburlt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 



245. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Aklana ili .şehir içi trafiği ile fayton ve 
yülk arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğünle dair 
Barbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

246. — AyfJm Miletvekili Reşat Özarda'nm, 
Hilâfeti Ikurmaya çağıran broşür ve tehdit 'mek
tuplarının kimler tarafından hazırlanıp gönderil
diğine dair IçOş'leri ve Adalet 'balkanlarından 
sözlü sorusu. (6/592) 

247. — Kastamonu Milletvekili tısımail Hakkı 
Yılanlroğlu'nun, Dinî bir 'ma'k&aıtla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Barçfbakan 
'tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

248. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf-
f/or özdağ'm, Afyon Karahli'sar ili köylerinden 

bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların •geçim in o, 'dair Köy 'trde'ri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594) 

249. — Aydın Milletvekili Başat Özanla'mtı, 
Marmaris - Datça yolunun inşa 'edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Tuirizrn ve Ta 
nıtlma ve Bayındırlık ^bakanlarından «Özlü siora-
su. ('6/595) 

250. — Konya Milletvekili Yunus Kbçak'ın, 
"İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet ISa.'veıisınm Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına (dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından ısıözlü sioruısu. (G/596) 

251. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Kıbanslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında topluım polislerinin tutulm ve davra
nışına dair İçişlorli Bakanından sözlü s^rusıı 
(6/5f)7)' 

252. — Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

253. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599) 

254. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet' ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/600) 

255. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Harşit Hidro Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601) 

256. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardımı ve Tica
ret Balkanlarından sözlü sorusu (6/602) 

257. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
istifa eden ve geçici olarak vazifesine nihayet 
verilen köy muhtarlarına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/603) 

258. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan 'incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604) 

259. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605) 

260. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit'de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606) 

261. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup konmıya-
cağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

262. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608) 

263. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım ıBakanmdan sözlü sorusu (6/609) 

264. — 'Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire 'göç edenlere dair Baş-
(bakandaıı sözlü sorusu (6/610) 

265. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/611) 

266. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın. 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 
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267. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-

lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

268. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Harp - iş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

269. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-
m, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

270. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağlarm sebebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616) 

271. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

272. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-
ın, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

273. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) 

274. — İstanbul Milletvekili Revşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

275. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
in, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621) 

276. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kemboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
smın düşünülüp düşünülmediğine- dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

277. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
ne safhada bulunduğuna dair imar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/623) 

278. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/624) 

279. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
Konya'nın Kadıhanı ilçesine bağlı köylerin elek
trik ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/625) 

280. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kalkındırıl
masına dair Başbakan ve Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu. . (6/626) 

281. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
Konya'nın, Kadınhan ilçesinin kalkınması için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan, 
Ticaret ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/627) 

282. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çimen
tonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem dâhilin
de yürütüldüğüne dair Sanayi ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/628) 

283. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fat
sa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/629) 

284. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın, 
Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ayrılmanın dü
şünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/630) 

285. — Ankara Milletvekili I. Sıtkı Hatipoğ-
lu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik statü
lere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/631) 

286. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Seydişehir A. P. ilçe Başkanının, Tarım Ba
kanlığına sattığı elmaların fiyatına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

287. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Erkek Sanat Enstitüsünde elektrik ve 
motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker Okulu 
açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/633) 

288. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634) 

289. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ilinde inşaları 1968 icra plânına alman ba
rajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının önlen-
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meşine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/635) 

290. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy işleri ve,İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

291. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsali ile 
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi 
Balkanından sözlü sorusu (6/637) 

292. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter

minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 

293. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Si-
nop'un Gerze ilçesinde tütün deposu, bakımevi 
ve sigara fabrikası kurulmasına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 

294. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli özel 
okullara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/640) 

295. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Balkanından sözlü sorusu (6/641) 
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