Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Teşkilâtı
Esasiye Kanununda yapılacak tadilâtı hazırla
mak üzere kurulan komisyonun mesaisine dair
şifahi sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk cevap verdi.
Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, başta
Ankara ve istanbul olmak üzere bâzı şehirlerde
ele alman imar hareketlerine dair Başvekilden
şifahi suali, suâl sahibi hazır bulunmadığından,
gelecek inikada bırakıldı.
1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun kabul edildi.
Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının
birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek
kanun lâyihasının ek muvakkat birinci madde
sinden bir fıkra çıkarılmasına dair takrir naza
ra alınarak encümene verildiğinden kanun lâyi
hasının maddelerinin müzakeresi tehir olundu.
Balıkesir Mebusu Ahmet Koçabıyıkoğlu'nun,
Türkiyte Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu-

nun 102 nci maddesindeki bir yıllık müddete ye
niden altı aylık ve geçici 65 ve 68 nci maddele
rinde yazılı müracaat için de yeniden üç aylık
müddet verilmesi hakkında kanun teklifinin mü
zakeresi, Maliye Vekilinin huzuruna talik olun
du.
Off - Shore tedarik programına mütaallik
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 29 Hazi
ran 1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle im
zalanan Anlaşma ile eklerinin tasdiki hakkında
kanun lâyihasının birinci müzakeresi bitirildi.
28. X I I . 1956 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi.
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Sualler
Şifahi sualler
1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun,
Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son tadilleri
kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple geri alın
dığına dair şifahi sual takriri Başvekâlete gon
derildi (6/312)
2. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş
vilâyeti dahilindeki nehir ve ırmaklar üzerinde
köprüler inşa edilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair şifahi sual takriri Nafıa Vekâletine
gööderilmistir. <6/313)

Tahrirî sualler
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, De
nizli vilâyetinin Acıpayam kazasına bağlı Yata
ğan kasabasında belediyece yıktırılan evler hak
kındaki tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine
gönderilmiştir. (7/275)
2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Melburn Olimpiyatlarındaki muvaffakiyetsizliğimizin sebeplerine dair tahrirî sual takriri Maarif
Vekâletine gönderilmiştir. (7/276)

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Lâyiha
1. —- D«vlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü
kısmına ilâve yapılmasına dair kanun lâyihası
(1/$10) (Dahiliyle ve Bütçe encümenlerine)
TeMifhr
2. — İzmir Mebusu Pertev Aratan, Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bâza
değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bâzı hüjkümler eklenmesine dair 5951 ve 6244 sayılı ka
nunlarla vaz'edilmiş olan müracaat müddetinin

üç ay daha temdidi hakkında kanun teklifi
(2/411) (Maliye ve Bütçe encümenlerine)
&. — Tunceli "Mebusu Aralan Bora'nm, Su
baylar ve askerî memurların maaşatma dair olan
1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin tadili ve bu kanuna bir muvakkat
madde ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/412)
{Mült Müdafaa ve Bütçe encümenlerine)
Mazbatalar
4. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, âmme
nizamını ihlâl edenler ve umumi ahlâkı bozanlar
hakkında kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye en-
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