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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
rilmistir.

Komisyonumuza havalesinin Genel Kurulun tas
vibine arz edilmesini saygılarımla rica ederim.
Geçici Komisyon Başkanı Y.
Sözcü
Coşkun Kırca

Gerive-

2. — Sivas Milletvekili
Tahsin
Türkay'ın,
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün
faali
yetlerine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
nu geri istediğine dair önergesi (6/708), (4/265)
Millet Meclisi Başkanlığına
Meclis gündeminin sorular bölümünde 100
ncü sıradaki Türk Kültürünü Araştırma Ensti
tüsüne mütedair sözlü sorumun aynı Bakanlıktan
yazılı soru halinde sorulmak üzere tebdiline ve
gündemden çıkarılmasına müsaadelerini saygıla
rımla arz ve rica ederim.
Sivas
Tahsin Türkay
BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve Kasını Gülek'in Siyasi partiler
kanun
teklifinin, siyasi 'partiler kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona havalesi
hakkında Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, önergesi ile İçişleri ve Geçici Komis
yon tezkereleri
(1/560),
(2/599),
(3/723),
(3/724),
(i/261)
BAŞKAN — Siyasi partiler kanunu ile ilgili
olarak verilmiş teklifin geçici komisyona hava
lesine dair önergeler vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Siyasi partiler kanun teklifinin, partiler ka
nunu tasarısını görüşmek üzere teşkil edilmiş
olan geçici, komisyonda, birlikte görüşülmek
üzere şevkini arz ve rica ederim. Saygı ile.
Adana
Kem al S arıi'b rahi m oğlu
Yüksek Başkanlığa
10 Ekim 1963 tarihli gelen kâğıtlar listesin
de yer alan ve 2/591 esas numara ile İçişleri,
Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarına havale
edilmiş bulunan Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ile Kasım Gülek'in Siyasi partiler
kanunu teklifinin, Siyasi partiler kanunu tasa
rısını incelemek üzere; kurulmuş bulunan Geçici

Yüksek Başkanlığa
Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, Siyasi
partiler kanunu teklifi, komisyonumuzda görü
şüldü :
Siyasi parti çalışmalarını düzenlemek maksadiyle hazırlanmış bulunan teklifin, Genel Ku
rulun 3 . 10 . 1963 tarihli 148 nci Birleşiminde,
«Siyasi partiler kanunu tasarısını» görüşmek
üzere kurulan Geçici Komisyonda görüşülmesi,
tasarı ile olan ilgisi ve kanun yapma tekniği ba
kımından daha uygun olacağı düşünülmüş ve
mezkûr kanun teklifinin, adı geçen Geçici Ko
misyona havale buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına karar verilmiş olduğunu
saygılarımla arz ederim.
M. M. İçişleri Komisyonu Başkanı
Kırklareli
Alâeddin Eriş
BAŞKAN — Bu üç önergede de mevzuubahsedilen tekliflerin siyasi partiler kanun tasarı
sını görüşen Geçici Komisyona havalesi isten
mektedir, tasvibinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
i. — Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un, Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasında yapılan zirai istih
sal fazlası andlaşmaları gereğince ithal olunacak
zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve
vasıtaların vergi muafiyeti hakkındaki kanun ta
sarısının, havale edilmiş olduğu Dışişleri, Ulaş
tırma, İçişleri, Tarım ve Plân komisyonlarından
ikişer üye seçilerek kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesine
dair önergesi (1/472),
(4/260)
BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon teşkili
hakkında Ticaret Bakanının önergesi vardır,
okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri-,
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapı
lan Zirai istihsal fazlası andlaşmaları hakkm-
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