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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

222 sayılı İlköğretim Kanununa geçici bir 
madde eklenımesi, 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü bi
nası yaptırılması için gelecek yıllara geçici ta
ahhütlere girişilmesi hakkında 6805 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesi, 

Eıge Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, 

Millî Birlik Komitesi idare Âmiri Ekrem 
Aeuner ve iki arkadaşı ile Temısileiler Meclisi 
idare Âmiri Nuri Kınık'm, Sayıştay Başkanlığı 
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki teklif 
ve tasarılar görüşüldü ve kanunlar kaibul edildi. 

Vakfıkebir'in Deregözü köyünden Hakkı ka
rısı Selvi Haeıfettah ve Halim karısı Havva Ha 
eıfettah'm, haklarında verilmiş olan nakil ka
rarından af ve istisna kılınmaları, 

Mazıdağı kazasının Silot köyü halkından 

i. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve 7 arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Bahri Savcı ve bir arkadaşının, 13 . 12 . 1960 
tarihli ve 157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu (2/55) (S. Sayı
sı : 88) (1) 

BAŞKAN -i- Arkadaşlar, Kurucu Meclisin 
başlıca vazifelerinden olan Anayasa ve Seçim 
Ikanunları sonuçlandırılmış ve Anayasa halkoyu-

(1) 88 S. Sayılı basmayası Temsilciler Mec
lisinin 106 ncı Birleşim tutanağının sonundaâır. 

Hâmit kızı Vehibe'den doğana 16 . 4 . 1930 do
ğumlu Feııso Soysal (Işık) ile Mustafa kızı Sul
tandan doğma 1327 doğumlu Medine Başaran'-
ın 3236 sayılı Kanuna uyularak haklarında ve
rilen nakil kararından istisna kılınmak sure
tiyle affedilmeleri hakkındaki raporlar okundu 
ve kabul olumdu. 

Ayvalık kazasının Sakarya mahallesi 104 
numaralı hanesinde kayıtlı, îrfanoğlu 16 . 4 . 
1943 doğumlu izmir'de Fatma Hayriye'den doğ
ıma Edip Ersin ismail Oylu'nun cezasının affı 
hakkındaki rapor okundu ve raporun gizli gö
rüşülmesi kabul edildi. 

Açık Oturuma son verildi. 

. Başkan Divan Kâtibi 
Muzaffer Yurdakuler Selâhattin özgür 

Divan Kâtibi 
Kâmil Karavelioğlu 

na sunularak kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan seçime gidilmek üzere hazır

lıklara başlanmış ve esasen seçim tarihi de tesbit 
edilmiş olduğundan, Kurucu Meclisin tatile gir
mesi zarureti aşikârdır, işte bu esbabı mucibe ile 
157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki teklif Temsilciler Meclisin
ce kabul edilmiş bulunmaktadır. Vaziyet bundan 
ibarettir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arkadaş 
var mı? Söz istiyen olmadığına göre maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci 
maddeyi okutuyorum : 

BtBl f fOt OTURUM 
Açılma saati: 15,30 

BAŞKAN — Fahri Özdilek. 

KÂTİPLER : Sıtkı Ulay, Refet Aksoyoğiu 

BAŞKAN — Nisap vardır, Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun I BAŞKAN — Söz isfciyen var mıi.. Maddeyi 
24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-

kanun teklifi ter... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — 13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 
sayılı Kanunun 24 neü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

«33 ncü maddeye göre genel seçim tarihinin 
tesbitinden sonra, birleşik toplantıda hazır bu
lunanların salt çoğunluğu ile on günden fazla 
tatil kararı verilebilir.» 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?... Maddeyi 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
•ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Madkte 3. — Bu kanunu Kurucu Meclis yü
rütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?... Maddeyi 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ter... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mıî 
Yoktur. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
tümü kabul edilmiştir. 

Gündemimizde konuşulacak başka madde 
yoktur. Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,30 
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