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Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 2 
2 — Havale edilen evrak 2 
3 — Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 2 
1 — Balıkesir mebusu Dr. Hasan Vasıf Som-

yüreğin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki tezkerenin geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi 2 

2 — Siird mebusu İsmail Müştak Mayakon 

Sayıfa 
ve Muğla mebusu Nuri Tunanın vefat ettikle
rine dair Başvekâlet tezkeresi 2:3 

3 — İstanbul mebusu Halil Etem Eldeımin 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 3 

4 — Müzakere edilen maddeler 3 
1 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur

ları kanununun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/1117) 3 



î : 7 2-12-1938 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Belçika ve Macar Meclisi Mebusan reislerinin, Bü
yük ölümüz Atatürk hakkında kendi meclislerinde 
irad etmiş ve birer suretlerini Büyük Millet Meclisi 
Reisliğine göndermiş oldukları nutukları okunduktan 
sonra 

Brinci kânun 1937: şubat 1938 aylarına aid Divanı 
muhasebat raporunun 8 nci fıkrası üzerinde cereyan 
eden müzakere neticesinde verilen takrir nazarı iti-

Lâyihalar 
1 — Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun 

olarak kullanılmak üzere dışardan getirilecek kereste
nin kilosundan alınmakta olan resmin 5 kuruşa in
dirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/1160) (İktısad, ' 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

2 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe 
kanununa ek kanun lâyihası (1/1161) (Bütçe encüme- * 
nine). ' 

Teklifler 
3 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Usun, damga 

resmi kanununun 11 nci maddesinin 74 ncü numarası- 1 
nm değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/79) (Maliye 1 
ve Bütçe encümenlerine). j 1 

3 

1 — Balıkesir mebusu Dr. Hfasan Vasıf Som-
yüreğin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki tezkerenin geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Keçiörendeki bağmda bulanan kuyuyu açık 

bulundurmak suretile bir çocuğun kuyu içine 
düşerek ölümüne sebebiyet veren Balıkesir me
busu H. Vasıf Somyürek tarafından, lehine bazı 
delillerin toplanması istida ile taleb edilmiş ol
duğundan gereken muamelenin yapılması için 
buna aid tahkikat evrakmm tedkikine lüzum hâ
sıl olduğundan iade edilmesi Adliye vekilliğin
ce istenilmektedir. 23 - IX -1938 tarihli ve 4104 

bare alınmayarak raporun heyeti umumiyesi ile 
Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdiki hak

kındaki kanun lâyihası kabul edilerek cuma günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Bursa Çoruh 

Dr. S. Konuk Ali Zırh 

Tezkereler 
4 — Aydının Ortaklar köyünde oturan Bozkırın 

Akça Turan köyünden Yılankıran oğullarından Dur-
muşoğlu 1315 doğumlu Kara Mehmed Yılanın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/557) (Adliye encümenine). 

5 — Mart 1938 : Mayıs 1938 aylarma aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 
(3/558) (Divanı muhasebat encümenine), 

Mazbatalar 
6 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 

kanununun dördüncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni maz-

| batası (1/1117) (Ruznameye). 

sayılı tezkere ile sunulmuş olan mezkûr evrakın 
geri gönderilmesine müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
0. Bayar 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) - Elektrik şirketinden 

dava etsinler. 
2 — Siird mebusu îsmtyil Müştak Mayakon ve 

Mnığla mebusu Nuri Tunumu vefat ettiklerine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

6/4790 22-XI-1938 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Siird mebusu İsmail Müştak Mayakonun 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTİBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Ali Zrrh (Çoruh). 

- Meclis açılmıştır. 

— RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 
BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

— 2 — 
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9 - X - 1938 de Pariste ve Muğla mebusu Nuri 
Tunanm da 23 - X - 1938 de îstanbulda Eren-
köyünde öldüklerinin Dahiliye vekilliğinden 
alman 17 - XI - 1938 tarihli tezkerede bildiril
miş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

3 — İstanbul mebusu Halil Etiem Eldemin, 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

6/4789 28 - XI -1938 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine ' 
istanbul mebusu Halil Etem Eldemin 

18-XI-1938 günü îstanbulda öldüğü Dahiliye 
vekilliğinden 22 - XI -1938 tarihli tezkere ile bil
dirilmiştir. Saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
0. Bayar 

BAŞKAN — Büyük ziyaları hepimizi teessü
re garkeden kıymetli arkadaşların hatırasına 
hümıeten üç dakika ayakta durulmasını teklif 
ederim. 

(Üç dakika ayakta sükût edildi) 
BAŞKAN — Yerlerine intihab yapılması için 

Başvekâlete yazılacaktır. 

4 — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 

1 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur-
tan kanununun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâ/yihası ve Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/1117) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1076 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

İstekli olmak şartile gedikli erbaşlardan er
baş nasbmdan itibaren fasılasız en az on yıl hiz
metten sonra orduyu terkedenler imtihanla, ve 
jandarma, gümrük muhafaza ve orman muhafa
za kıtaları gedikli erbaşları üç ay evvel orduya 
celbedilmek ve imtihanları orduda yapılmak 
şartile keza imtihanla yedek teğmen nasbolunur-
lar. Bunların orduya celbinde tahsisatları Millî 
Müdafaa vekilliğince tesviye olunur. 

Sıhhiye, nalband, muzika, tüfekçi ve emsali 

[1] 7 sayılı basmtyyazı zaptın sonundadır. 

gedikli erbaşlar ise yedinci smıf yedek askerî 
memurluğuna nasbolunur ve silâh altma alın
dıkları zaman meslekleri dahilinde hizmetlerde 

kullanılırlar. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1931 sayılı kanun kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka 

madde yoktur. Pazartesi günü saat 15 de top
lanılmak üzere celse tatil edilmiştir. 

Kapanma saati: 15.10 

DÜZELTME 
4 ncü inikad zaptmm (26) ncı sayıfasmm 2 nci sütunundaki « Fuad Gökbudak » m dairei 

intiihabiyesi (Urfa) olarak düzeltilmiştir. 





S. Sayısı:? 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları iammmmn 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun iâyth»sı 

ve Millî Müdafaa eumrnmm mazbatası (l/l 117) 

T. C. 
Başvekâlet ' 22 -TT-1938 

Kar&rlar dairesi müdürlüğü 
£ay,ı : 6/2664 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

1076 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin «{değiştirilmesi hakkında Millî Mü$&fa» »ekilliğiaoe (ha
zırlasa^ ve îcra Vekilleri Heyeti»ee 21 - W - $938 to.mhmâe Sfitesek hM©cl*»e ^arzı .kara^şterılan 
kanıam ilâyihası esbabı m«cdtoesile bMüsfce suamlmuftoM*. 

Saşv^kil 

Mucib sefeöbier 

i'Bu günkü silâhların gerek kemiyet ve gerek keyfiyet bakımından dünle kıyas kabili etmeyecek 
derecede fazla inkişaf etmiş ve etmekte bulunmuş olması dolayısile orduda beş sene hizmet eden 
bir erbaşın bu müddet zarfında bu harb vasıtalarını bir subay gibi lâyıkile kavrama ve sevku ida
re etmesi imkânsızdır. Bunun için bilûmum gedikli erbaşların orduda on sene hizmet ve imtiha
na tâbi olmak şartile yedek subay olabilecekleri esası kabul edilmiştir. 

Bilhassa jandarma, gümrük ve ^rman muhafaza kıtaları foer yerde ve nher *aasaan - konuş ve 
meslekî ödevleri âolayısîle - "talimü terbiye ile uğraşmamakta ve bu yüzden gedikli erbaşları da 
kıta ve ;taidmü terbiye ve komutasından .uzak bulunarak daha ziyade büro işlerinde çalışmakta 
olduklarından bu Jatakardaki .gedikli erbaşların, daha esaslı bir tedkıkten geçirilmesi doğru gö
rülmüş ve bu sebeble bunların orduda üç ay hizmetten sonra imtihanlarının yapılması kabul edil
miştir. • v 

4 ncü maddenin sonuna bilâhare ilâve edilmiş olan (Sıhhiye, naâbaaaÜ..... iîâj) '^îsa^ıaıa«4air-^»n 
Î931 sayflı kanun h$küms/çfz 'kalacağından kal^ı rılmaşı 4e$b -e^er, 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. -Encümeni 
Esas No. 1/1117 

Karâr No. 2 

29 - XI - 1938 

Yüksek Beisliğe 

1076 sayılı kanunun dördüncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Millî Müdafa vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte gönderildiğine dair olub En
cümenimize havale edilen iBasvekâletin 22 hazi
ran 1938 tarihli 6/2664 numaralı tezkeresi Millî 
Müdafaa vekilliğinden gönderilen memuru ile 
okundu ve görüşüldü : 

Bağlı esbabı mucibede bildirildiği veçhile or
du silâhlarının gittikçe terakki ve inkişaf etmesi 
hasebile 1076 numaralı kanunun dördüncü mad
desindeki beş sene hizmetten sonra erbaşların ye
dek subay olabilmesine iktisab ettikleri malûma
tın kâfi olamayacağı cihetle en az on sene hiz
met hakkında vaki olan teklif, muvafık görül
müş ve diğer sınıflardan yedek subaylığa talib 
olan gedikli erbaşların orduda üç ay görecekleri 

staj müddetince tahsisatlarının Millî Müdafaa 
vekâletince temini için birinci maddeye bir fıkra 
ilâve edilmiş ve subayların rütbe isimlerinin de-
ğştirilmesi hakkındaki kanunun neşrinden evvel 
işbu lâyihanın yazılmış olmasına binaen asteğmen 
kelimesinin teğmen olarak tashihile kanun lâyihası 
encümenimizce kabul edilmiş ve Yüksek Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Sayın Başkanlığa su
nulmuştur. 

M. M. Kâtib 
Erzurum Samsun 
Ş. Koçak R. Barkın 
Erzurum Kırşehir 

A. Akyürek L. M. özdeş 
Tekirdağ Tokad 
R. Apak K. Onay 
Maraş Çoruh 

//. R. Tankut Asım Us 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Balıkesir 
C. Esener 
Malatya 

O. Koptagel 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1076 sayılı kanunun 4. maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 4. maddesi 

aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
Madde 4 — İstekli olmak şartile gedikli er

başlardan erbaş nasbmdan itibaren fasılasız en 
az on yıl hizmetten sonra orduyu terkedenler 
imtihanla, ve jandarma, gümrük muhafaza ve 
orman muhafaza kıtaları gedikli erbaşları üç ay 
evvel orduya celbedilmek ve imtihanları orduda 
yapılmak şartile keza imtihanla yedek teğmen 
nasbolunurlar. 

Sıhhiye, nalband, muzika, tüfekçi ve emsali 
gedikli erbaşlar ise 7. smıf yedek askerî memur
luğuna nasbolunur ve silâh altma alındıkları za
man meslekleri dahilinde hizmetlerde kullanı
lırlar. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DE&tŞTÎRÎŞl 

1076 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyiham 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 

İstekli olmak şartile gedikli erbaşlardan er
baş nasbmdan itibaren fasılasız en az on yıl hiz
metten sonra orduyu terkedenler imtihanla, ve 
jandarma, gümrük muhafaza ve orman muhafa
za kıtaları gedikli erbaşları üç ay evvel orduya 
celbedilmek ve imtihanları orduda yapılmak şar
tile keza imtihanla yedek teğmen nasbolunurlar. 
Bunlarm orduya celbinde tahsisatları Millî Mü
dafaa vekilliğince tesviye olunur. 

Sıhhiye, nalband, muzika, tüfekçi ve emsali 
gedikli erbaşlar ise yedinci srnrf yedek askerî 
memurluğuna nasbolunur ve silâh altma alın
dıkları zaman meslekleri dahilinde hizmetlerde 
kullanılırlar. 

( S. Sayısı : 7 ) 



MADDE 2 
— 3 

1931 sayılı kanun kaldırılmış
tır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21-VI-1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Dayar S. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. * Ha. V. Mal. V. 

S. Kaya Dr. T. B. Araş F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S. Ankan A. ÇeMnkaya Ş. Kesebir 
S. I. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarkan F. Kurdoğln 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

»m<i 

( S. Sayısı : 7 ) 




