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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satın alınmasına, 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun *6£ ncı mjtd-
desile, 

Ayni kanunun 69 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesine, 

ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 16 ncı 

Mazbata 
1 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanununun 

16 ncı maddesini değiştiren 2437 sayılı kanunun 1 nci 

1 — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum 
hakkındaki 216 sayılı kanuna ek kanun lâyiha
sının geri verilmesine dair Başıekâlet tezkeresi. 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 - IH 1937 tarih ve 6/957 saydı tezkere ile 

yüksek huzurlarına sunulan merakibi bahriye
den alınacak rüsum hakkındaki 15 nisan 1338 
tarih ve 2İ16 sayılı kanuna ek kanun lâyihasmm 
geri almması, Maliye vekilliğince rica edilmek
tedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasmm iadesine yük
sek müsaadelerini dilerim. 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — îade ediyoruz. 
2 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü teş

kilât ve vazifeleri hakkındaki 2997 sayılı kanuna 
bir muvakkat madde ilâvesine dair olan kanur,ı 
lâyihasının geri verilmesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
29 - V - 1937 tarih ve 6/1899 sayılı tezkere 

ile yüksek huzurlarına sunulmuş olan 3 hazi
ran 1930 tarih ve 2997 sayılı kanuna bir muvak
kat madde ilâvesine mütedair kanun lâyihası-

maddesinin değiştirilmesine, 
VYfllova kaplıcalarının idaresine dair kanun lâyiha-

lflBjnjn birjnci müzakereleri yapıldıktan sonra pazar
tesi günü toplanılmak üzere mikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. FiJçret Sılay Çanakkale Çoruh 

Z. Gevher Etili Ali Zırh 

maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Hariciye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/792) (Ruznameye) 

nm geri almması, Maliye vekilliğince rica edil
mektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini .dilerim. 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — İade ediyoruz. 
3 — Adliye, Bütçe, Dahiliye, Maliye, Sıhhat 

v.e içtimaî muavenet ve Ziraat encümenlerine aza 
intihabı'. 

BAŞKAN — Adliye encümenine 3, Bütçe en
cümenine 5, Dahiliye encümenine 1, Maliye en
cümenine 1, Sıhhat ve içtimaî muavenet encü
menine 2, Ziraat encümenine 1 arkadaş intihab 
edilecektir. 

Tensib buyuracağınız arkadaşların isimlerini 
lütfen kutulara atarsınız. 

Buraya kadar zahmet edeceksiniz Birer bi
rer isimleri okuyacağız. (Ankara intihab dai
resinden isimler okunmağa başladı ve reyler 
verildi). 

BAŞKAN — Eey vermeyen arkadaş varsa 
versin. 

Reyleri tasnif edecek arkadaşları arzediyo-
rum: 

Adliye encümenine; İbrahim Demiralay (Is-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BÎRÎNCt CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — «ilmi Uran 
KATÎBLER — Oavid Oral (Niğde), Ali Zırh (Çoruh) ^ 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANIjNIN HEYETİ UMIHVÜYEYE MAJ&UZATI 

— 58 — 
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parta), Huriye öniz (Diyarbekir), Muzaffer 
Kılıç (Giresun). 

Bütçe encümenine; Abdürrezzak Satana 
(Mardin), Reşid özsoy (Kayseri), Halid Bay
rak (Bayazıd). 

Yok mu, bu arkadaşlar? 
(Burada sesleri). 
Dahiliye encümenine; Dr. Saim Ali Dilemre 

(Erzurum) , Mükerrem Unsal (İsparta), Behçet 
Günay (Urfa). 

Maliye encümenine; Ahmed Vefik Uluçay 

- 1 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâve
sine dair olan 1976 sayılı kanunun değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/883) 

BAŞKAN — Encümenden gelmiştir. Mazba
tayı arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3052 numaralı kanunun üçüncü maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun lâyihasının ikinci 
maddesinde değişiklik yapılması için Heyeti 
umumiyeden encümenimize alman ve memuru 
huzurunda görüşülen kanun lâyihasmm ikinci 
maddesindeki (Talimatnamesi veçhile) keMme-
îerinin kaldırılmasına encümenimizce karar ve
rilmiş ve Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
Diyarbekir Erzurum Samsun 

K. Sevüktekin S. Koçak 
Balıkesir Elâziz Manisa 
C. Esener A. S. Ohkay K. N. Duru 

Urfa Yozgad 
Ahmed Yazgan C. Arat 
BAŞKAN — Maddeyi, (Talimatnamesi veç

hile) kelimesi kaldırılmak suretile okuyarak 
reyinize arzedeceğim. 

MADDE 2 — Askerî sanat lisesi mezunla
rından olupta askerî yüksek mühendis ve askerî 
mühendis yetiştirilmek üzere seçilmiyerek as
kerî sanatkâr yetiştirilmek üzere seçilenler iki 
ay müddetle hazırlık kıtasında hizmet ettikten 
ve smıflarile alâkadar askerî fabrikalarda veya 
sair müesseselerde iki sene çalıştıktan sonra liya
kat ve kifayeti tasdik olunanlar ihtiyat yarsu-
bay nasbedilirler ve ihtiyat yar subay olanlar 
1455 sayılı kanunun 4 ncü maddesine tevfikan 
muvazzaf askerî sanatkâr muavini nasbedile-
rek kıtalara sevkolunurlar. 

(Bursa), Hürrem Ergun (Tokad) , Süreyya Yi-
ğid (Kocaeli). 

Sıhhiye encümenine; Dr. Şükrü Şenozan 
(Kastamonu), Gl. Naci Eldeniz (Seyhan). Os
man Işm (Eskişehir). 

Ziraat encümenine; Dr. Saim Uzel (Manisa), 
Meıned öüneşdoğdu (Samsun), Kâzım Gürel 
(Konya) . 

Yok mu, bu arkadaşlardan kimse? (Var, var 
sesleri). 

Ruznamemize devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme-
lenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1976 ve 2970 numaralı kanun
lar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme-
lenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî MMafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Intihab neticelerini arzediyorum: 
Adliye encümenine; Necib Ali Küçüka (De

nizli), Salâh Yargı (Kocaeli), Ali Rıza Türel 
(Konya). 226 reyle. 

Bütçe encümenine; Faik Baysal (Kayseri), 
Vedid Uzgören (Kütahya), (Muttalib Öker (Ma
latya), Rıza Erten (Mardin), Sırrı Day (Trab
zon) 227 reyle. 

Dahiliye encümenine; Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (Kocaeli) 228 reyle. 

Maliye encümenine; Necati Güneri (Zongul
dak) 225 reyle. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenine; 
Dr. Hüsamettin Kural (Bayazıd), Dr. Mustafa 
Cantekin (Çorum) 230 reyle. 

Ziraat encümenine; Tahsin Coşkan (Kasta
monu) 226 reyle intihab edilmişlerdir. 

Ruznamemizde başka madde yoktur. Çar
şamba günü saat 15 te toplanmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,35 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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