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falt yolun yarını kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne
dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871)
BAŞKAN — Osman Sabrı Adal? Burada.
Bayındırlık Bakanı burada bulunmadığı için so
ruları gelecek soru gününe kalmıştır.
9. — İz mir l\[ületvekili Osman Sabrı Adal'ın, izmir'in Çeşme ilçesi Ilıca, plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872)
BAŞKAN — Osman Sabri Adal? Burada. Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı yok. (delecek soru gü
nüne kalmıştır.
10. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaVın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa za
manda. bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873)
BAŞKAN — Osman Sabri Adal burada. Ba
yındırlık Bakanı bulunmadığı için soruları gele
cek soru gününe kalmıştır.

11. — Erzurum Milletvekili Nihat Dücr'in,
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması' kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve projeleri
nin yapılıp yapılmadığına
dair, Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/881)
BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madıkları için sözlü sorulan düşmüştür.
15. —• Erzurum Milletvekili Nihat Dücr'in,
toprak tevzi komisyonları ile kadastro heyetle
rinin tezat halindeki çalışmalarından haksızlığa
ağrıyanların
durumlarının ıslah edilip edümiyeceğine dair Köy İşleri ve Devlet Bakanların
dan sözlü sorusu (6/886)
BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madıkları için sorulan düşmüştür'.
16. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Almus Ortaokulunun, 1961 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıy a cağına dair Milli Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/907)
BAŞKAN - - Soru sahibi izinli bulundukları
için soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır.

/'/. —- İzmir Milletvekili Şinasi
Osma'nın,
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan
sonra,
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî, yardımda bu
lundukları hakkındaki neşriyatın doğru olup ol
madığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/875)

17. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un,
ilk etütlerinde Tatvan'da
kurulmasının münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento Fabri
kasının Van'a nakledilmesi sebebine dair Sanayi
Bakanından sözlü soru önergesi ve Sanayi Ba
kanı Ali Naili Erdem'in cevabı (6/911)

BAŞKAN — Sayın Osma? İkinci defa bu
lunmadıkları için sorulan düşmüştür.

BAŞKAN — Sayın,Okumuş? Burada... Sa
nayi Bakanı burada. Sözlü soruyu okutuyorum.

12. — Bolu Milletvekili Turgut
Çulha'nın,
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre
kurulmuş
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri
Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881)

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygılarımla, arz v.e rica ederim.
15 Temmuz 1964
Bitlis Milletvekili
Müştak Okumuş

BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madıkları için sorulan düşmüştür.
13. — Tokat Milletvekili Mehmet
Kazovanın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı
ya ıı Kaleboğazı köprüsünün
ne zaman tamir
edileceğine dair, Bayındırlık
Bakanından sözlü
sorusu (6/882)
BAŞKAN — Soru sahibi izinli bulunduk!an
için soruları gelecek soru gününe bırakılmıştır.

Doğuda kurulması düşünülen çimento fabri
kasının, ilk etütlerde her bakınıdan Tatvan'da
inşası daha ınünasibolacağı raporlarla tevsik
edildiği halde Van'a nakli hususu nedendir?
P.AŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem ıııilletve-

