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ZABIT CERIDESi 

Yirminci inikad 

6 - 1 - 1937 <?ar§amba 

Mtindericat Sayrfa 
1 — Sabik zabit hulasasi 18 
2 — Havale edilen evrak 18 
3 — Miizakefe edilen maddeler 18 
1 — Maarif vekaleti mmerkez tegkilati ve va-

zsifeleri hakkmdaki kanuna ek kanun layihasi ve 
Maarif ve Biitce encumenleri mazbatalan (1/628) 18,19 

Sayrfa 
2 — Resmi devair ve mtiessesat ile Devlete 

aid idare ve girketlerde ve imenafii wmumiyeye 
hadim miiesseselerde bulundurulabilecek vesaiti 
nakliye hakkmdaki kanuna ek kanun layihasi ve 
Milli Miidafaa ve Biitce enciimenleri mazbata
lan (1/589) 19 
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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

lskan kanununun 31 nci maddesinin birinci fikra- i 
smm tefsirine, | 

Askeri ve miilki tekaiid kanununun 46 nci madde- j 
smin tefsirine mahal olmadigma dair mazbatalar ka- | 
but edildi. I 

Kazan? vergisi kanununun 3 ncii maddesinin 5 ve | 
21 nci fikralarinm tefsirine ihtiyac. olmadigma dair j 
tktisad enciimeni mazbatasi miizakere edildikten son- j 
ra Adliye enciimenine gonderildi. 

Biiyiik Millet Meclisi 1936 yili ikinci tegrin ayi | 
hesabi hakkmdaki mazbata da okundu. I 

1936 mail yili muvazenei umumiye kanununa da-
hil bazi daire biitcelerile (D) cetvelinde degigiklik ya- j 
pilmasma, 

Layihalar 
1 — Bazi maden hurdalarmm digari gikanlmasi-

nm yasak edilmesi ve satin almmasi hakkmda kanun 
layihasi (1/668) (tktisad, Milli Mudafaa, Adliye ve 
Biitge enciimenlerine) 

2 — 25 780 000 lira fevkalade tahsisat verilmesi 
hakkmdaki 3037 sayih kanunda degisjklik yapilmasi-
na dair kanun layihasi (1/669) (Biitce enciimenine) 

Teklifler 
3 — Giresun mebusu Hakki Tank Usun, damga 

resmi kanununun 11 nci maddesindeki resim cetvelinin 
68, 71 ve 72 sayilarinda degisjklik yapilmasma dair 
kanun tektifi (2/40) (Maliye ve Biit^e enciimenlerine) 

7 — Maarif vekaleti merkez teskilati ve vazi-
feleri hahkindaki kanuna ek kanun layihasi ve 
Maarif ve Biitce encumenleri mazbatalart (1/628) 

m 
BAJjfKAN — Kanunun ikinci miizakeresidir. 

Maddelere geqiyomz. 

[1] Birinci^ muzakeresi 18 nc inikad zaptm-
dadir. 

Inhisarlar umum miidiirliigii 1936 mali yili biitce-
sinde miinakale yapilmasma dair kanun layihalan ka-
bul edildi. 

Biiyiik Millet Meclisi binasile Bafjvekalet ve Ha-
riciye vekaleti binalarmm yapilmasi iqin teahhiid me-
zuniyeti verilmesine, 

Yabanci memleketlere gonderilecek domuz ve miis. 
tahzeratindan muayene ucreti almmamasma dair ka
nun layihalarmm birinci miizakereleri yapildiktan 
sonra car§amba giinii toplanilmak Uzere inikad bi-
tirildi, 

Baskan Vekili Katib Katib 
Refet Canitez Kiitahya Ganakkale 

Nasid Ulug Z. Gevher Etili 

Tezkereler 
4 — 2201 sayih kanuna bagh bir numarah cjzel-

genin degi§tirilmesi hakkmdaki 3051 sayih kanuna 
bagh kadrodaki yanlishgm diizeltilmesi hakkmda Ba§-
vekalet tezkeresi (3/315) (Maarif ve Biitce enciimen
lerine) 

Mazbatalar 
5 — Vaiz ve dersiamlar hakkmda kanun layihasi 

ve Biitce enciimeni mazbatasi (1/579) (Ruznameye) 
6 — Vakiflar umum miidiirliigii 1936 yili biitcesin-

de 44 500 liralik miinakale yapilmasma dair kanun 
layihasi ve Biitce enciimeni mazbatasi (1/661) (Ruz
nameye) 

Maarif vekaleti merkez teskilati ve vazif eleri 
hakkmdaki 2287 sayili kanunun 12 ve 13 ncii 

maddelerinin depstirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Maarif vekaleti merkez teski
lati ve vazifeleri hakkmdaki 10 haziran 1933 
tarih ve 2287 sayili kanunun 12 ve 13 ncii mad-
deleri asagida yazili sekilde degi^tirilmistir. 

Madde 12 — Orta tedrisat umum miidurlu-
gii, resmi ve hususi liseler, orta mekteblerle 

2 — HA VALE EDILEN EVRAK 

B I R I N C I CELSE 
Agilma saati : 15 

BALKAN — Refet Canrtez 

KATtBLER : Siireyya Tevfik Genca (Tokad), Ziya Gevher Etili (Qanakkale) 

BALKAN — Celse acrimistrr. 

3 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 

— 18 — 
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muallim mekteblerinin idare islerini, tedrisi ve 
terbiyevi faaliyetlerini ve mualliinlerle talebe-
nin tedavi edildikleri vekalete merbut sihhi mii-
esseseler islerini idare, tanzim ve islah vazifesi-
le miikellef olub iic subeye ayrilmistir. 

Madde 13 — Ilk tedrisat umum miidiirliigii, 
resmi ve hususi ilk mektebler ve yati mekteb-
leri, ilk derecede hususi dershaneler, millet mek-
tebleri islerini ve halk terbiyesi etrafmdaki 
mesaiyi idare ile miikellef olub uc subeden mii-
rekkeptir. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka-
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir 

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

2 — Resmi devair ve miiessesat ile Devlete 
aid idare re sirketlerde ve menafii umumiyeye 
hadim miiesseselerde bulundurulabilecek vesaiti 
nakliye hakkmdaki kanuna ek kanun layihasi 
ve Milli Miidafaa ve Biltqe encilmerderi mazba-
talan (1/589) [1] 

[1] Birinci miizakeresi 18 net inikad zapttn-
dadir. 

BALKAN — Bunun da ikinci miizakeresidir. 

Nakil vasrtalari hakkmdaki 1296 sayili kanuna 
ek kanun 

MADDE 1 — Resmi devair ve miiessesat ile 
Devlete aid idare ve sirketlerde ve menafii 
umumiyeye hadim miiesseselerde bulundurulabi
lecek naMl vasitalan hakkmdaki 21 mayis 1928 
tarih ve 1296 sayili kanunun birinci maddesine 
bag-li (2) sayili cetvele Donanma komutanligi 
da ilave edilmistir. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikmiinu icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

Baska isimiz yoktur. Cuma gftinii 15 te top-
lanma iizere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,10 



T. B, M. M. Matlamt 


