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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

ill'ı' . ^"^'"»''oc: 

Biriîicî Oturum 
istanbul ve Kastamonu MilletateŞdUikleriiie, | 

seçilen Mareşal Fevzi Çakmak'in îstanbul Mil-
letvekilliğini ve; 

îçel ve îstanbul Milletvekilliklerine 'seçilen 
Befik Koraltan'ıö J î ^ n M ^ ^ i r ı l ^ i - t İ p e J h 
ettiklerine dair Önergeleri ile; 

İstanbul Milletvekili Dr. Vasil Konos'uu 
Milletvekilliğinden çekildiğine .dair önergesi 
okundu. 

Başbakan Recep Peker, Kabinesinin beyan
namesini okuduktan sonra teneffüs için oturu

ma arg verildi,, • 

4*T§ t .- İkinci Oturum 
Kabinenin beyannamesi üzerine birçok Mil

letvekillerinin mütalâalar t dinlendi ve neticede 
j}%-rec$e;ka;çşı Keçen Peker Kabinesinin 378 
güven %yti/1ıldığt bildirildi; 

Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime spı.ı 
verildi. 

Başkan 
îstanbul 

Gl. Kâzm Karahekir 

Kâtip 
Ankara 

E. H. Ergun 

Kâtip 
Niğde 

H. TTlusoy 

2. 

Tasarılar 
1. — Türkiye - Finlandiya Ticaret ve öde

me Anlaşmalariyle Eklerinin, onanması hakkında 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

kanun tasarısı (1/6) 
misyonlarına). 

isleri ve Ticaret Ko-

• B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati": 15 

PAŞKAN — Tevfik Fikrft Süay 
KATİPLER : Hüseyin Ulusoy (Ni#de), Necnieddin Sahil* Sılan (Tunceli), 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Müessesenin muhtelif levazım. ve memurlan-

S. — ANDÎÇMELBR 

• .1.,.«r-r Samsun Milletvekili Cemil Büsel ile 
yozgad Milletvekili îhsan Olgun*un andiçmesi 

BAŞKAN — Andiçmeyen Milletvekilleri var
sa andiçsinler., _ ,. ..-.-=-

(Saiısun Milletvekili Cemil Bilsel andiçti)' 
Alkışlat. 

(Yozgad Milletvekili îhsan Olgun andiçti) 
Alkışlar. 

4 BAŞKANLİK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1; — Arjantin Millet Meclisi Başkanlığından 
g efen telgraf 

Arjantin Millet Meclisi Başkanlığından ge
len- bt* telgraf vardır okutuyorum-
Türkiye Büyük Millet Meclisi.Saym Başkanlığına 

Faaliyete başlamanız hasebiyle Arjantin 
Milletinin Mebusan Meclisi, sulh ve mütekabil 
dostluk temennilerini sunar ve Meelisi teşkil 
eden Milletvekillerine samimi bir selâm gönde
rir ve önün marifetiyle Türkiye Milletine saadet 

temenni eder. Sayın Başkanı bütün hürmetle
rimle selâmlarım. 

" Ricardö Guardo 
Arjantin Milleti Mebusan Meclisi Öaşkanı 

Zavallo Garbo 
Kâtip 

(Alkışlar) 

BA$KAN — Başkanlık Divanı gereğini yapa
caktır. 

—•n — 
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5. SEÇtM TUTANAKLARININ ONANMASI 

1.,—r (Kreştin Milletvekillerinin seçim tuta
nakları 

r Giresun Milletvekili Münir Akkaya'nın se
rim tutanağı gelmiştir, itiraz ve şikâyet yoktur. 
Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler işaret bu
yursun.:. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Celâl Esad Arseven^in 
seçim tutanağı geîmiştir. İtiraz ve'şikâyett yok
tur. Oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Eşref Dizdar'in seçim tu
tanağı gelmiştir. Ayni şekilde itiraz ve şikâyet 
yoktur. Oya arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Kâzım Okay'ın seçim tu
tanağı gelmiştir. Ayni şekildedir. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili tsmail Sabuncu'nun se
çim tutanağı gelmiştir. İtiraz ve şikâyet yoktur. 
Oya sunuyorum.; Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Ahmet Ulus'un seçim 
tutanağı gelmiştir, itirazsız ve şikayetsizdir. 
Oya sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Fikret Yüzatlı'nm seçim 
tutanağı gelmiştir. İtirazsız ve şikayetsizdir. 
Oya sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun.. 
Etmiyenler;... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Dr. Galip Kenan Zaim-
• oğlu.'mm- seçim -tutanağı gelmiştir. İtirazsız ve 
şikayetsizdir. Oya sunuyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

$.,—• Sinob Milletvekili Cevdet Kerim In-
ceâm/t'mn BaşkanveküUginden çekildiğine dair 
önergesi 

BAŞKAN — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 
tnçedayi 'nın önergesini okutuyorum. 

, Ankara 
. . ._, 10. VI I I . 1946 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Bayındırlık Bakanlığına tâyinim dolayısiyle 

Başkanvekilliğinden ayrılmağa mecbur > oldum. 
Bu vesile ile,, beni bu yüce yere seçmek suretiy
le hakkımda yüksek bir teveccüh ve iltifat göste
ren Kamutayın, sayın üyeleri aziz arkadaşlarıma 
candan şükranlarımı sunarım» -._ .-•*••'—%.. 

Sinob Milletvekili 
C. E. Incedayı 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

3. — Tekel İdaresinde yapılan soruşturma 
hakkında Başbakanlık tezkeresi 

BAŞKAN -rr- Başbakanlık tezkeresini .okutu
yorum. 

İ9.VİI.1946 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul'da Tekel Genel Müdürlüğü ile Kib
rit ve Çakmak Tekeli geçici işletmesinde^ $ar-
drmcı kola, Irak'a bira ihracı, dinamit, Tekel has
tanesi, tutkal, Yunanistan'a satılacak kibrit, 1yi-
dere Kereste Fabrikası alımı, tomruk ve kahve 
konuları hakkında yapılan soruşturma sonunda 
düzenlenen rapor gereği yapılmak üzere Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca Danıştaya tevdi ediL 
mi<ş idi. Danıştay İkinci Dairesince yapılan in
celeme sonunda, raporda da açıkça belirtildiği 
gibi, tetkik edilen mevzuların hepsinde vazife 
ve salâhiyet bakımından eski Bakan Suat Hayri 
Ürgüblü birinci derecede sorumlu vaziyette ol
duğundan Bakanın durumu tâyin edilmeden sa
nık memurların suç durumlarını tesbite imkân 
görülmemiş ve eski Bakan Suat Hayrı Ürgublü 
hakkmda Anayasanın 61 - 67 nci maddelerine 
göre muamele yapılmasına lüzum gösterilmiştir. 

Gereği yapılmak üzere rapor ve eklerinin 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzecLe-
rim, 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

6. — SEÇİMLER 

1. — Tekel İdaresinde yapılan soruşturmanın l &ÂŞKAN — Efendim, bu hususta İçtüzüğü
müzün 70 nci maddesi mucibince beş kişilik bir incelenmesi için Komisyon seçimi. 
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Komisyon kurulması lâzn»*pi|jyıor/ , -, . , *. 

Şimdi bu Komisyonu intihap edeceğiz. 
Hftt&l "İ&irsüye konmuştur, isimler okunduk

ça, arkadaşlar sağdan gelip oylarını vererek sol
dan gidê eîitefsdfaK ,< - - ' * . 

^Rvvfclâ/btr oyların tasplfr içki üç kişilik*'Trir 
heyet seçecfcğifc. * " 

Rftstamomı Milletvekili Gl. ̂ Abdullah Aipto-
ğan, Elazığ Milletvekili Hasan Kişioğtö, Zon
guldak MHtetvefeili Orhan Seyfi Ohon. 

Bu arkadaşlar serilmişlerdir. Şimdi 3€<şim 

. 194S & : * . 

. ^ ^ « ş L ^ ı r ^ ı ^ l l y i n iğin kura çekiyoruz: Ma
latya." 

(Malatya keçini bölgesinden başlanarak oy
lar toplandı). 

B,4§3£AN ___ .Qyumı kstkUanrçuygm arkadaş 
var mil 

Oy- toplama muamelesi bitmiştir. Tasnur- ya
pılması için yarım saat sonra toplanmak üzere 
oturuma son yeriyorum, 

Kapanma saati : lö#G 

ÎKÎÎT öt O İ F l f l î 
Açılma saaŞi : 16,05 

BAŞKAN•— Teyfik Whm ^ y •• . 
KÂTİPLER : Hüseyin Ulusoy (Nig-de), Necmedlün Salar Şuan (îuhceK). 

<•» 

/Ş,AJŞ^$jtf' ~ îkinci ptnrnm* a§ümxş|ır. 
. J t i p j i ne$j£g$nd£.; / ; _.. _ . 
Nşznn Pörpy 2̂ 89, ihsan IŞzgü 286,/İsmet 

Ek$r 281, Faik Ahmet Barutçu 277, paşan. Feh-
?ni 4tâş:274 .,o,yJa bıı hususi komisyonu -teşkil et-
mişİçfdir. Evrak ve tebere komisyona verile

cektir: 'l • -;"""-";' ;': v ' : 

Gündemde başka bir şey yoktur. 
Pazartesi günü saat 15 t e toplanmak üzere 

Birleşime; son verilmiştir. ' 

ÎCa^nma saati ; 16>10 

T*—*- .J«f 

J^Z$lM^ 
H-nssü Birleşim Tutanak dergisinde aşağıdaki" düzel t Lş yapılmıştır 

fe>ay-£& •' Satar .-•••'•'• Yanlış ' • ' . . • Böğrü 
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