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Saat 

A - BAŞKANLIK DİVANIMIN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiylc bu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

3. —• Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/19) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
meyve ve sebze 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 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

5. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar 
görmemiş binaların yanındaki betonarme bina
ların bir moloz yığını haline gelmesi nedenle
rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/21) 

G,. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 

olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

7. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Oilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ye Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair Önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun. Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi Ince-
sulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair• öner
gesi. (10/16, 10/23) - ' 

8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Bü
yük halik kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak sön yermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi, uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

9. — Zonguldak Milletvekili Kenan, Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci-mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

10. -~r Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 



B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE OENEL | 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan • Rum Ortodoksları * Lideri 
Başpiskopos, Y&kovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 

'. binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (G/332) 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer ŞamiloğJ 
liî'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı 3Tapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (G/333) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun er'-
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. (G/333) 

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

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

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Emeldi bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Tüı'k (kanunlarına göre, ne'Jen kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri 'bakanlarından sözlü sorusu. (G/359) 

8. — Kars Milletvekili Âdil Kurtcl'in, han
gi îktfisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortalk olduklarına ve bu teşekküllerin 

,,-. sigorta, işlerini hangi sigorta .şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü »orusu. 
(0/363) 
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i 9. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, halen 

yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğu
na dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanların'dan 
sözlü sorusu. (6/364) 

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

11. — 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 İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/389) 

12. — 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) 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair E enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

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

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

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

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

18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 

[ (6/430) 



,19..—; Konya Milletvekili Nazif Kumcu 'ıran» 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (C/431y 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için no gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (G/434) 

21; — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (G/435) 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (G/43G) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Â. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
k-vuşturma açıldığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (G/437) 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmcsi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Balvanlanndan sözlü so
rusu (G/43S) 

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

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol vo Teknoloji örııpu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (G/441) 

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

28. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
vt dolaylarında petrol aranması konusunda ne 

I düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (G/443) 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
196G yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (G/444) 

30. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi ıbanıkaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân baikanlarıdan sözlü sorusu 
(G/449) 

31. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa-
tınalınması için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/452) 

32. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
İlkokul öğretmenlerine de konut yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 

33. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'mm, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Tunhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (G/465) 

34. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
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) 

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

I 36. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
[ Anlkara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 

Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa c/ttir-iMiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 



37. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ın, 
lise"ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık dem saatlerine ve bunların girmedik
leri ,;-dersler için, diğer öğretmeni ©re ödenen üc
retlere -dair ISIillî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu* (G/490) 

38. —- Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ın, 
Afjpoın • -:: Şühut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametinde dcğiştiril-
meMftin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba-
yfMlirîik Bakanından sözlü sorusu (G/491) , 

.. 39. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Âkal'ıın, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğu
na, dair Devlet Bakamından sözlü sorusu (G/49G) 

' 4 0 . — Burdur İMiMetvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil-

* mö imkânlarina dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (G/504) 

41. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyücc'nin, Çankaya Yergi Dairesinde suisti-
mal ölüp olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (G/512) 

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

43. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
min mcmlckotimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (G/515) 

44. — Erzurum Milletvekili Adnan Şcn-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 19G7 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hadiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebobine dair İçişleri ve Millî 
Eğitini Bakanlarından sözlü sorusu. (G/51G) 

"'"""4a1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
laçlar ına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
spiuisu.'(G/^19) 
;, 4G. -—Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sftl'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 

v;ge|pfiliğijıc örnek insan seçilip seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. (G/522) 

4 ~ 
I 47. — Edirne -Milletvekili Türkân Scçlün'-

in, bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (G/523) 

48. — Ordu Milletvekili Sadi Pchlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (G/524) 

49. — Eskişehir Milletvekilli ITayri Başar'-
ın, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü iorusu (G/525) 

50. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzuıı'un, YSM Genci'Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(G/52G) 

51. — Gümüşhane Milletvekili Sabrı üzerin 
San'm, Gümüşanc ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (G/527) 

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

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

54. — Bitlis Milletvekili Cevdet Goboloğlu'-
mın, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (G/530) 

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

5G. — Aydın Milletvekili Reşat .özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın-

I dan sözlü sorusu. (G/532) 

57. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türk Haya Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so-> 

[ rusu. (G/533) 



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

59. -*• Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklarcli'nc bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Miilî Eğitim. Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

60. — 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. (G/53G) 

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

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

63. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (G/540) 

64. ^- Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(Ö/541) 

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

66. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Efişrşleri Bakanından sözlü sorusu. (G/543) 

6 7 . — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
nor'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (G/544) 

GS#• •<_* Tokirdağ...Milletvekili Kemal Nobioğ-
lu'nuiı, mcoüekefcisiifUcki pçtrol tovzi iataoyonla

rının sayısına, tanzimine vo sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (G/545) 

G9. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklarcli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Ucvlct Bakanından sözlü sorusu. (6/54G) 

70. — Kars .Milletvekili Âdil Kurtel'in, J341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (G/547) 

71. — Trabzon -Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 72G9 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy işleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (G/549) 

72. — Kırklareli Milletvekili Haran Talisin 
Uzun'un, Kırklarcli'ndc artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkil A tın a dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (G/550) 

73. — İstanbul Milletvekili Peşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tosbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba* 
kanından sözlü sorusu. (G/551) 

74. — Mardin Milletvekili Nazmı Oğuz'un, 
Kocacli'ndc Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (G/552) 

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

70. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu, 
(G/555) 

77. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'- ; 

m, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün soydan*. 
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

78. — Afyon Milletvekili Muzaffer Oğlağ'
ın, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan, zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (G/557) 



70. -— Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/55S) 

80. — Afyon Kar.ah.isar Milletvekili Muzaf-
fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (G/5G0) 

81. — Afyon Kanvhisar Milletvekili Muznf-
fer Özdağ'ın, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

82. — Afyon-Karanişar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(G/562) 

83. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Gc-
ncl Merkezini deııetliycn müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (G/5G4) 

84. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in. 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (G/5G5) 

85. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (G/5GG) 

86. — Konya Milletvekili Naoif Kurucu'
nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Ilüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (G/5G7) 

87. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - üçpınar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (G/5G8) 

83. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm Si-
•vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçi.jleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/5G9) 

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

90. — 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. (G/571) 

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

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

93. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (G/576) 

94. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (G/577) 

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

93. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millet Meclisi Teşkilatı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı ölüp olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (G/579) 

97. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık

larına 'dair Millet Meclisi Balkanından sözlü so
rusu. (G/580) 

98. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğincc bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakerete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

99. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza UzunerV 
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa cdilımesinc dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) •'•'...-•.••-
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100. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair "Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (G/5S3) 

101. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana Şubosin'Jeki hizımetlilcr 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Başbakan 
ve Çalışma Bakanından sözlü sorusu. (G/584) 

102. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (G/585) 

103. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarrm, İmar ve tslkân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/58G) 

104. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden ^kalkındırılması 'konusunda bir 
ptfân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (G/587) 

105. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'n-n Foke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyü ihtiyacına dair Köy İşleri Ba-
kanın'dan sözlü sorusu. (6/588) 

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

107. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Baybui't yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü Borusu. (G/590) 

108. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yüık ara'bası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
'kavuşturulması için ne düşünüldüğüne' dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/501) 

109. — Aydın [Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Hilâfeti kurmaya eağ'ran broşür ve tehdit mek
tuplarının kimler tarafından hazırlanıp gönderil
diğine dair İçişleri ve Adalet bakanlarından 
sözlü sorusu. (G/592) 

İ10. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Vllaühöğlu'nun, Dinî bir maksatla yurdumuza 
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gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

111. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Afyon Karahisar iLi köylerinden 
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (G/594) 

112. — Aydın Milletvekili Reşat örarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (G/595) 

113. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve Içijlcri bakanlarından sözlü sorusu. (G/596) 

114. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(G/597) 

115. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (G/59S) 

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

117. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (G/G00) 

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

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

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



•'•-̂ " :-'-.l21/ -L; Kocaeli İMillotvokili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in, içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından süzlü so
rusu (Ç/604) 

122. ~ Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve ba
yındırlık Bakanlarından süzlü sorusu (6/G05) 

123. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Izmit'dc ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan süzlü so
rusu (,6/GüG) 

124. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
izmit'.Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup koıımıya-

.• cağına- dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

125. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından süzlü so
rusu, (G/GOS) 

126. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
izmit Verem Ilasta.hancsi inşaatına 19G6 yılında 
yardım yapıldığı halde 19G7 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bakanından sözlü sorusu (6/609) 

127. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Çanga'-
nın, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 19G5-
İ966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (G/G10) 

123. — Ncvş3hir Milletvekili Salfıhattin Hak
kı Eşatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlil 
sorusu (6/G11) 

129. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ye Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (G/Gİ2) 

,130. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ncbioğ-
•';•'•• lu'mun; Ayçiçeği ürününün 196G ve 19G7 yılı 
--:•; satış fiyatlarma dair Başbakandan, sözlü sorusu 

(6/613) 

13.1.,-T istanbul Milletvekili Oöşkuri: Kırca"-
nın, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

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

134. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'm, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

135. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaT-
m, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair Millî Eğitim Bakanından öözlü sorusu 
(6/618) 

133. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (G/G19) 

137. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
rımdan sözlü sorusu (6/620).. 
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133. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, 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) 

139. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'mm, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldcş köyü üze
rindeki Kcmboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

140. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli, için yapılan çalışmaların 
ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlarından Sözlü sorusu. (6/023) 

141. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve iskân Bakaj&ndan şöslü-sorusu 
(C/624) "?; \ '/.'', 
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142. — Konya Milletvekili Nazim Kurucu'- I 

nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625) 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kal- I 
kındırılmasma dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu* (6/626) 

144. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/627) 

145. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in Trabzon fabrikasında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem 
dâhilinde yürütüldüğüne dair Sanayi ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/628) 

146. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Fatsa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/629) 

147. — Konya Milletvekili Yunus Koçaik'-
ın, Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ayrılma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri 
Bakanınlan sözlü sorusu"(6/630)' 

148. — Ankara Milletvekili I. Sıtkı Hatip-
oğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta
tülere 'tabi tutulan kamu hizmetlerine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) 

149. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun„ Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım 
(Baıkanlığma sattığı elmaların fiyatına dair Ta- I 
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

150. — Konya Miletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Eskek Sanat Enstitüsünde elektrik ve 
motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker Okulu I 
açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/633) 

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

152. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alman 
barajlara ve Uluırmak «uyunun taşmasının 
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/635) 

153. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes

tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

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

155. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter
minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorulu (6/638) 

156. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
ıSinop'un, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 

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

158. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/641) 

159. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
mun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

160. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643) 

161. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin m 

durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/644) 

162. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, Dizel lokomotiflerin Erzurum - Kars hattı j 
arasında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/645) 

163. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve 
belediyeye ait arsaların dağıtımına dair İçiş
leri, İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru
su (6/646) 

164. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'-
ün, Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşası
na ne zaman başlanacağına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/647) 

165. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/648) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

İŞLER 
B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

IŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 

ve C. Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer'in 

1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde 
tmuhtaç durumda olan halka dağıtılan buğday 
bedellerinin terkini hakkında kanun teklifi. 
(2/367) (S. ıSayisı : 436) [Dağıtma Tari
hi : 13 . 7 . 1967] 

2. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu 
ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkında kanun tek
lifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cum- f 

huriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. AK De-
mir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 2/173, 
2/178, 2/180) (S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 
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