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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Encümenler seçimi ic.in reyler toplandıktan 

sonra tasnif yapılıncaya, kadar celse tatil olundu. 
ikinci celse 

. Encümenler seçiminin neticesi tebliğ edildi 

ve pazartesi i>ünü toplandmak üzere inikada ni
hayet verildi. 
Reis Vekili. Kâtip 'Kâtip . 

Aydın Tunceli Samsun 
Dr. M. Germen Necmeddin S ahir Sılan N. Fırat 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Askerî ayniyat hesaplarr mahkemesi hak

kında kanun lâyihası (1/368) (Millî Müdafaa, 
Adliye ve Bütçe Encümenlerine) 

2. — Şirket ih ayr i yen in satın alınmasına dair 
Mukavelenamenin tasdiki hakkında kamın lâyiha
sı (T/369) (Münakalât ve Bütçe Encümenle
rine) 

Tezkereler , 
3. — Bursa Mebusu Muhittin Baha, Pars 'm 

teşriî masuniyelînin kaldırılması hakkında Başve
kâlet; tezkeresi ' (3/2.10) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) 

Mazbatalar 
4. — 10-10 malî. yılr •hesabı katisine ait muta

bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Kiyaseti tezkeresiyle 1040 malî yılı he
sabı kaiîsi hakkında kanını lâyihası ve Divanı Mu
hasebat Encümeni mazbatası (3/185, 1/280) 
(lîuznanıeye) 

B İ R İ N C İ C E L S E 
' Açılma saati : 15 

REİS — Ş. Günaltay 

KÂTİPLER : N. Baydar (Malatya), K. Turan (İsparta), 

REİS — Celse açılmıştır. 

' 3. _ RİYASET DİVANININ HEYET}! UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Antalya .Mebusu Dr. 11 ihamellin Ku
ral'm ve fal elliğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(S/211) 

4/5023 
6-2612 

4 . X . 1944 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Antalya Mebusu Dr. Hüsamettin Kural 'm 
26 . IX .' 1944 günü Ankara'da vefat ettiği, Da-
biliyo Vekilliğinin 2 . X . 1944 tarihli ve 
23364 - 17/7945 sayılı tezkeresinde bildirilmiştir. 
Teessürle erzederim. 

Başvekil 
•••'* Ş. Saraçoğlu 

REİS — Hâtırasına hürmeten İki dakika 
ayakta duralım. 

(Ayakta iki dakika susuldu). 

2. — Bilecik Mebusu Ahmet flsen'in 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/212) 

4/54-83 
6 - 2001 3 . XT. . 1044 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bilecik Mebusu Ahmet Esen'in 18 . X . 1944 
tarihinde Ankara'da vefat ettiği Dahiliye Vekil
liğinden alınan 28 . X . 1944 tarihli ve 
23302 - 8/8028 sayılı tezkerede bildirilmiştir. Te
essürle arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REİS — Merhumun hâtırasına hürmeten iki 
.dakika ayakta sükût edilecektir. 

(Ayakta iki dakika susuldu). 

3. —• îçel Mebusu fimin înankur'mı vefat et
tiğine dair Başvekâlet teskeresi (3/213) 

4/5058 
6 - 2659 5 . X . 1944 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İçel Mebusu Emin Inankur'un Ankara Nümü-

18 



J. * ö Xö • XX 
ne Hastanesinde vefat ettiği, Dahiliye Vekilliğin
den yazılan 3 . X . 1944 tarihli ve 23302 -
29.6./79S6 sayılı tezkerede bildirilmiştir. Teessür-
lo arzederim. '< 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REİS — Hâtırasına hürmeten iki dakika 
ayakta sükût edelim. 

(Ayakta iki dakika susuldu). 
(Cümlesine Allah rahmet eylesin sesleri). 
MÜ. V. Gl. A. F . CEBESOY (Konya) — 

Sayın arkadaşlarım; bu gün gelen evrak arasın
da Şirketihayriyenin satın alınması hakkındaki 
mukavelenin Meclisi Âlice tasdikına ait bir ka
nun lâyihası vardır. İstirhamım şu ki ; ba kanun 
lâyihasını tetkik etmek üzere bir muvakkat encü
men teşkil edilsin, bu muvakkat encümen de, bu 
iş hangi encümenleri elâkadar ediyorsa o encü
menlerden münasip aza intihap edilerek teşkil 
edilsin. (Muvafık sesleri) 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Efendim; bende
niz muhterem Generalin muvakkat encümen tale
bi baklandaki arzularının mucip sebeblerini öğ
renmek istiyorum. Çünki hâdise bir şirketin sa
tın alınmasına taallûk eden bir vaziyet oldu
ğuna göre ve meclis de faaliyet devresinin başın
da bulunduğuna göre, normal yoldan mukavele
nin tetkiki yolu mevcut iken bu yolu bırakıpta 
muvakkat encümene bu işin havale edilmesinin 
sebebi veya bu kadar isticale ait hâdiseler neler
dir? Lûtl'cdecelcleri izaha göre ya mutat yoldan 
gidilmesini teklife cesaret edeceğim, yahut da, 
muvakkat encümene Heyeti Âliye muvafakat e-
dersc, bendeniz de şüphesiz o karara iltihak ede
ce °'im. 

°MÜ. V. Gl. A. F . CEBESOY (Konya) —. 
Muvakkat Encümenin teşkilini ieab ettiren sebeb 
şudur: Mukavelenamede, kanunun üç ay zarfında 
çıkması şart koşulmuştur. Jİ'ır aya yakın oldu ki 
mukavele imza. edildi. Bu itibarladır ki o müd
det içerisinde çıkması içindir. (Doğru sesleri) 

1944 ö : 1 
REİS — Gelen evrakm 2 numarasında Şir

ketihayriyenin satın alınmasına ait lâyiha var
dır. Münakalât Vekili bu lâyihanm muvakkat 
bir encümende müzakere edilmesini rica ediyor. 
Riyaset Divanı bu lâyihayı Münakalât ve Bütçe 
Encümenlerine havale etmiştir. 

Tl . EN. REİSİ K. GÜLEK (Bilecik) — 
Bunun Ticaret Encümenine de havale edilmesi
ni rica ediyoruz. 

REİS — Arkadaşım Münakalât ve Bütçe En-
cümenlerile beraber Ticaret Encümenine de ve
rilmesini istiyor. 

M. KARAAĞAÇ (İsparta) — Vekil Beyefen
di müsaade buyururlarsa Muvakkat Encümen 
mahiyetinde teşkil etmiyelim, bu üç encümenin 
heyeti umumiyesinden mürekkep muhtelit bir en
cümen mahiyetinde olsun, daha iyi tetkik edil
miş olur. 

REİS — Şu halde Münakalât, Bütçe ve Ti
caret Encümenlerinden mürekkep muhtelit bir 
encümende müzakeresi teklif ediliyor. Bu teklifi 
kabul edenler . . . . Etmiyenler 
Müsaade buyurun anlaşılmadı, ayağa kalkmanız 
icabediyor. 

Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar . . . . 
'(Neyi sesleri) 

R. PEKER (Kütahya) — Hangi encümen
lerden? 

REİS — Bütçe. Münakalât ve Ticaret Encü
menlerinden mürekkep muhtelit bir encümende 
lâyihanın müzakeresini kabulı edenler . . . . lüt
fen ayağa kalksınlar . . . Lütfen oturunuz, 
Kabul buyurımıyanlar lütfen ayağa kalksınlar... 
Lütfen oturunuz efendim. 

Efendim Münakalât, Bütçe ve Ticaret Encü
menlerinden mürekkep bir muhtelit encümende 
müzakeresi tensip edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edileccek başka madde 
yoktur. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
bugünkü inikada son veriyorum. 

Kapanma saati 15,15 



S1. B. Jf,-M. Ifeffidesa 


