
t : 28 21.1 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlü
ğü kısmına ilâve yapılmasına dair kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/610) (Ruznameye) 

7. — Maarif Vekâleti kadrolariyle merkez 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2286 sayılı Ka-

1957 C : 1 
nımda değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/488) (Ruznameye) 

8. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
kuruluş ve hazırlıklrı hakkında kanun lâyiha
sı ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/572-) (Ruznameye) 

B Î R I N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REtS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTtPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Ömer Mart (Kayseri) 

3. 
REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

REtS Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — RÎYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Libya ordusuna hediye edilen silâhlarla 
son defa hibe edilen piyade havan mermileri do-
layısiyle Türkiye Reisicumhuruna, Büyük Millet 
Meclisi Reis ve azaları ile Hükümet Reis ve er
kânına, Libya Hükümetinin şükran duygularının 
iblâğı hususunun Libya Elçiliği tarafından rica 
edilmiş bulunduğuna dair Hariciye Vekâleti tez
keresi(3/470) 

Hariciye Vekâletinden gelmiş bir tezkere var, 
okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Yüksek malûmları olduğu üzere, Libya ordu

suna tarafımızdan evvelce hediye edilen silâhlar
dan başka bu kere de, 25 Haziran 1956 tarihli ve 
6757 sayılı Kanunla, Kırıkkale yapısı 81 mm. lik 
2 000 aded piyade havan mermisinin hibe edilme
si kararlaştırılmıştı. 

Bu mermilerin teslime hazır bir vaziyette ol
duğunun Libya Hükümetine tebliği üzerine adı 
geçen Hükümet bu münasebetle teşekkürlerini ib
lâğa Ankara'daki Libya Büyükelçiliğini tavzif 
eylemiştir. Vekâletime gönderilen teşekkür nota

sında «Dost ve Kardeş Türk Hükümeti» tarafın
dan yapılmış olan bu hediyenin Türkiye ile Lib
ya arasında mevcut dostane münasebetlerin bir 
nişanesini teşkil ettiği kaydedildikten sonra bu 
münasebetle hissolunan şükran duygularının Lib
ya Hükümeti ve Libya Büyükelçisi adına Sayın 
Reisicumhurumuz Ekselans Celâl Bayar'a, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Reis v̂e aza
larına ve Sayın Başvekilimiz Eselâns Adnan 
Menderes ile Hükümeti erkânına arzı hususunda 
vekâletimin tavassutu rica Ve iltimas olunmak
tadır. 

Kifayeti yüksek bilgilerine derin saygılarım
la arz ederim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Etem Menderes 

RE IS — Ittılaınıza arz olunmuştur, efen
dim. 

2 . — Seyhan Mebusu Sedat Ban ve yedi ar-
kaâaşının, Turizm Umum Müdürlüğü teşkili hakj 
kındaki kanun teklifinin muvakkat bir enci'h 
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