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BU BÎRLEŞÎM BAŞKANI — Tunçkanat Haydar
DÎVAN KÂTİPLERİ : Esin Numan, Karavelioğln Kâmil

BAŞKAN —• Ekseriyet vardır, Birleşimi açı- | yorum.
2. — BAŞKANLIK DÎVANININ MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİNE SUNUŞLARI
1. —• Millî Birlik Komitesi Üyesi Sayın Tüm
general Baştuğ îrfan'ın, müessif kaza sonunda
sehidûlmuş bulunması dolayısiyle aziz hâtırasına
hürmet en ayakta iki dakika saygı duruşunda bu
lunulması
SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, oturuma
başlamadan evvel saygı duruşunda bulunulma
sı nı rica ediyorum.
ESİN NUMAN — Soyuyüee Şefik arkadaşı
mız General İrfan Baştuğ'un vefatı münasebe
tiyle Komiteyi iki dakikalık saygı duruşuna
davet etmetkedir.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımız, ma
lûmunuz olduğu veçhile bugün sabahın erken
saatlerinde Komite üyelerinden birisi maalesef
bir otomobil kazası neticesinde hayata göz
lerini yummuştur. Soyuyüee Şefik arkadaşımı
zın yaptığı teklifi de nazarı itibara alarak iki
dakikalık saygı duruşunda buluinıılmasını reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyerıler.. İttifakla kabul edilmiştir.

(Merhumun hâtırasına hürmeten iki dakika
ayakta saygı duruşunda bulunuldu.)
2. — Türkeş Alparslan'ın, Savunma Sekre
terlikleri kurulmasına dair kanun teklifinin geriverümesi hakkında takriri (2/38, 4/1)
BAŞKAN :— İki tane kanun teklifi vardır.
Bunlar teklif yapanlar tarafından geri isten
mektedir. Bunlardan bir tanesi, «Türkeş Alp
aslan'ın, Savunma Sekreterlikleri kurulmasına
dair kanun teklifinin geriVeıürmesi hakkıntla
takriri»' vardır.
Bu kanun teklifi geriverilm iştir. Bilgileri
nize arz ediyorum.
Diğer bir teklif daha vardır.
3. — Yurdakuler Muzaffer ve 3 arkadaşının,
Resmî makamlara başvurma yolları hakkındaki
kanun teklifinin
gerivenlmesine
dair
takriri
(2/3 i, 4/2)
BAŞKAN —• Teklif sahibi arkadaşlarımız
bu kanun teklifinin geri verilmesini bir takrirle
istemcidedirler. Geriveri vorum.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER .
1. — Er Ahmet'in, Orgeneral Zekâi O'Kan'ın,
Emeklilik işleminin iptal ve ıslahına dair teklifi
hakkında Güvenlik Komisyonu raporu (2/48)

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu suretle karar tekemmül et
miştir.

BAŞKAN — Zekâi O'Kan Paşanın tekaütlü
ğü meselesi için yapılan teklif bundan evvelki
Heyeti Umumiye toplantısında görüşülmüş ve
işin prensibi kabul edilmişti. Bu husus Jıakkında Güvenlik Komisyonunun raporu gelmiştir,
okuyoruz.

ULAY SITKI — Bu, karar mı yoksa ka
nun mu olmalıdır? İleride bir şey çıkmasın?
BAŞKAN — Karardır. Komisyonda bu mev
zu tetkik edilmiş ve karar olması kabul edil
miştir.

BAŞKAN — Arkadaşlar, Emekli Orgeneral
Zekâi O'Kan hakkındaki k a r a n reyinize arz

ULAY SITKI — Nasıl karar olur? İleride
kanun değildir diye bir şey çıkabilir.
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