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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YtRMlYEDÎNCÎ BİRLEŞİM 

9.1.1963 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa ka
yıtlı Ömeroğlu Hayriye'den doğma, 20.1.1944 
doğum tarihi, mahkemece 30.12.1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mah
mudiye mahallesi hane 633, cilt 1-36, sayfa 90 
sayısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu, Naciye'
den doğma, 26.3 .1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m, ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/423) (3/461) 

2. — İstanbul Milletvekili Fuat Arna'nın 
vefat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/462) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. (M. Meclisi 2/356, 
2/367) (C. Senatosu 2/40) (S. Sayısı : 29) 
[Dağıtma tarihi : 28 .12 .1962] 

n 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 

Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

2. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa însan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

3. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
m, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman Ka

nununun da bulunup bulunmadığına dair Tarım 
ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/441) 

4. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
18.9 .1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

5. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, Be
lediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsili olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve Tanm Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

7. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
ın, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

8. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tanm Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

9. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

10. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlanna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

11. — Kastamonu Milletvekili Aü Özdikmen 
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 
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12. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-

li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

13. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

14. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet istatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma- v 

dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 
15. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-

li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

16. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

17. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

19. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

20.—- Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

21. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

22. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül

düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

23. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

24. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

25. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

26. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

27. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

28. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

29. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

30. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

31. — içel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, Er
demli imamı Ishak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

32. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
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gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

33. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

34. — Van Milletvekili Muhlis Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

35. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

36. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

38. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

40. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

41. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 

dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 
42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-

m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

44. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
örtülü ödenekten partilere yardım yapıldığı 
rivayetinin doğru olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/505) 

45. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştınlan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma Bakanlarından sözlü sorusu (6/506) 

46. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erimin Tür
kiye'nin genel dış meseleler karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Kon-
sorsiyomu, Kıbrısa dair Zürih ve Londça anlaş
malarının tatbikatı konularında bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 4792 sayılı İşçi Sigortalan Kurumu 

Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) (S. Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 9 .1962] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sansö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi : 16.10.1962] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 

69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-



kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 .5 .1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayi3i : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasansı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

9. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis-
yonlan raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

10. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis-
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

12. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta-



sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

13. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met ihsan Kınnüı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle Özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
içişleri ve Bütçe Komisyonlan raporlan (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

16. — istanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 

17. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

18. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasansı ile imar ve 
Iskan ve içişleri komisyonlan raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11. Î0.1962] 

19. — 5442 sayılı il idaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sansı ve içişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

20. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlanna giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasansı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 
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21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 

uçuculanna verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasansı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi : 17 .12 .1962] 

22. — Devlet Personel Doiresi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Malive ve Plân 
komisyonları raporları (1/215) (S. Sayısı : 14) 
[Dağıtma tarihi : 17.12 .1962] 

23. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonlan raporları 
(1/106) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12 .1962] 

24. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolanna, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 

25. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
g\m ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı : 19) [Dağıtma ta
rihi : 22 .12 .1962] 

27. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın* 
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt* 
ma tarihi : 27.12.1962] 

28. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldınlmasma dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra-



porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] 

29. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayüı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12 .1962] 

30. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

31. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fat
ma'dan doğma 9.8.1938 doğumlu Ali Osman öz-
den'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/18) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma ta
rihi : 31.12.1962] 

32. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

33. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım, diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Danhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimon ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12. 1962] 

34. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu İnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı: 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

35. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Saysı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi :4.1.1963] 
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