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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesi
nin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve Bina 
Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenmesine 
dair olan tasarı, istek üzerine, Millî Eğitim Ko
misyonuna gönderildi. 

Mübadele ve teffiz işlerinin katı tasfiyesi ve 
intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 
ile; 

Ordu îçhizmet Kanununun 3387 sayılı ka
nunla değişen 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hak

kındaki kanun kabul olundu. 
1 Ağustos 19-15 Çarşamba günü saat 15 te 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Sivas Samsun, 
Ş. Günaltay N. Fırat 

K â t i p 
• • — T u n c e l i , . . • • • . ' . 

Necmeddin Sahir Sılan 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 

1. — Denizaltı gemileriyle avcıbotlannda bu
lunanlara verilecek hazır gıda hakkındaki 4480 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı (1/470) (Millî Savunma ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin 15 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

• •kanun tasarısı (1/471) (Maliye ve Bütçe Ko-
yonlarma); 

Tezkereler 
. 3. •— Antalya Milletvekili Mesut Çankaya 'nın 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/277) (Ana
yasa ve "Adalet Komisyonlarından kurulmuş 
Karma Komisyona); 

4. — Malatya Milletvekili Cafer Özelçi'nin 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/278) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulmuş Kar
ma Komisyona). 

B İ R İ N C İ ÖTÜRÜM 
i Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. M. Germen 
KÂTİPLER : Necmeddin Sair Sılan (Tunceli), B. K. Çağlar (Erzincan) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. > 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i, — Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun izinden 
dönüşüne kadar Başbakanlık görevinin Vekil ola
rak İçişleri Bakanı Hilmi Uran tarafından ya
pılacağı hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun mezuniyetten 

dönüşüne kadar Başbakanlık görevinin Vekil ola
rak İçişleri Bakanı Hilmi Uran tarafından ya
pılması uygun görüldüğünü arzederinu 

Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 

2. — Denizli Milletvekili Yusuf Başkaya'-
nm öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

6/520/1651 20 Temmuz 1945 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Denizli Milletvikili Yusuf Başkaya 'nın 22 . 

6 . 1945 tarihinde İstanbul'da öldüğü, içişleri 
Bakanlığından 14 . 7 . 1945 tarihli ve 22302/ 
8 - 68900 sayılı tezkerede bildirilmiştir. Acı 

10e 
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düygiı ile arzederim. BAŞKAN — Bahmetlinin hatırasını tâzizeıi 

Başbakan V. iki dakika ayakta susalım. 
• Hilmi Uran ' (İki dakika ayakta susuldu) ., 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. -—Ecrimisillerin affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/374) [1] 

•BAŞKAN — İkinci görüşmesini yapıyoruz.. 

Devlet malı gavrimenkullerin bağıtlı ve bağıt
sız işgalinden doğan alacakların af fi hakkında 

kanun 

MADDE 1. — Devlet malı gayrimenkullerin 
1 . VI . 1945 tarihine kadar kira bağıtlarında 
yazılı süre dışında işgaline devam edilmesinden 
doğan alacaklar aranmıyaeağı gibi bağıtsız ola
rak işgalinden ötürü de ecrimisil aranmaz. 

844 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince 
emlâk ve Eytam Bankasına - devredilen gayri-
menkullerle 1771 sayılı kanuna bağlı gayrmen-
kullerin geçen fıkrada yazılı tarihe kadar ve 
ayni şekilde işgallerinden doğan alacaklar ve 

•- ecrimisiller hakkında da bu hüküm uygulanır. 
•Gerçekleşmiş bu gibi alacaklar idari ve adli 

kararlarla kesinleşmiş olsalar dahi terkin edilir. 
Tahsil edilenler geri verilmez. 

KOMİSYON ADINA M. BİRSEL (İzmir) 
— Efendim;- bu kanun tasarısının birinci mü
zakeresinden sonra, bonolar hakkında çıkan bir 
kanunla 1771 sayılı kanun ortadan kaldırldı. 
1771 sayılı kanuna hayatiyet veren bir ifade 
mahiyeti olmasından kaçınmak için bu madde
nin ikinci fıkrasında «1771 sayılı kanuna bağlı» 
kelimesi yerine «1771 sayılı kanun yürürlükte 
iken buna bağlı» kelimelerinin ilâvesini Komis
yon adına rica ederim. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okutuyorum: 

1 . V I I I . 1945 
Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin ikinci defa görüşülecek 
işler arasındaki (1) sayılı ecrimisillerin affı hak
kındaki kanun tasarısının birinci maddesinin 

[1] Birinci görüşülmesi 84 noü Birleşim tu-
tanağındadır. 

ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini Komisyonumuz adına teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu bu iş Sözcüsü 
izmir Milletvekili 

M. Birsel i{ 

(844 sayılı kanunun sekizinci maddesi gere
ğince Emlâk ve Eytam Bankasına devredilen 
gayrimenkullerle 1771 sayılı kanun yürürlükte 
iken buna bağlı gayrimenkullerin geçen fıkrada 
yazılı tarihe kadar ve aynı şekilde işgallerinden 
doğan alacaklar ve ecrimisiller hakkında da btı 
hüküm uygulanır.) • ^ 

BAŞKAN — Değiştirgeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi bu yeni şekliyle tekrar oku
tuyorum: '/-..'•':• \ 

Devlet malı gayrimenkullerin. (bağıtlı ve bağıtsın 
işgalinden doğan alacakların affı hakkında İkanun 

MADDE 1 . — Devlet malı gayrimenkullerin 
1 . V I . 1945 tarihine kadar kira bağıtlarında 
yazılı süre dışında işgaline devam edilmesinden 
doğan alacaklar aranmıyaeağı gibi bağıtsız ola
rak işgalinden ötürü de ecrimisil aranmaz.. 

844 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince 
Emlâk ve Eytam Bankasına devredilen gayri
menkullerle 1771 sayılı kanun yürürlükte iken 
buna bağlı gayrimenkullerin geçen fıkrada ya
zılı tarihe kadar ve aynı şekilde işgallerinden 
doğan alacaklar ve ecrimisiller hakkında da bu 
hüküm uygulanır. 

Gerçekleşmiş bu gibi alacaklar idarî ve adli 
kararlarla kesinleşmiş olsalar dahi terkin edilir. 
Tahsil edilenler geri verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi yeni teklif edildiği şe
kilde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede sözü geçen 
gayrimenkuller üzerinde 1 . VT . 1945 tarihine 
kadar işgal edenler tarafından yapılan imar, ye^ 
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Tatbikat Okulu ve Kliniği ve Veteriner Tthikat 
okulu profesörlerinin kıta hizm'etleri aşağıdaki' 
fıkralarda gösterilmiştir: 

A) Binbaşılıkta kıta hizmeti yoktur. Uz
manlık hizmetinden alacakları sicillerle terfi 
ederler. 

B) Yarbaylıkta kıta hizmeti Tümen Başta
bipliği veya" 'B^şveferîh^rlîği-'gör^lieriyle'btf yıl-. 

C) Albaylıkta kıta hizmeti Kör'̂ 'aşt;abiplİg*i 
veya Başveterinerliği göreviyle altı aydır. 

D) Geharalîikte kıta hizmeti ordu sağlık ve
ya veteriner uzmanı olarak bir yıldır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var nıı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul erdenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2". — Diğer uzman tabipler, ec
zacılar, kimyagerler ve veterinerler de binbaşılık
ta-kıta • stajına çıkarılmazlar. Bunlar yarbaylık* 
albaylık ve generallikte" enaz birer sene kita sta
jına tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mıî Madcleyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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nileme veya onarma için Hazineden bir şey iste-
h'emez: 

BAŞKAN — DeğiştirgV yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul' edenler..* Etmiyen- ; 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kira bağıtmdan doğmuş ölüp-
ta 1. "VI. 1945 tarihine kadar zamanaşımına uğ
ramış olan Devlet alacaklarının kaydı silinir. 

BAŞKAN- — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabuh edilmiştir. 

MADDE 4. — 3780 sayılı kanun hükümleri
nin... yürürlükte bulunduğu süre içinde Devlete 
ait yaylalarda otlatılan hayvanlar için. bir şey 
alınmaz. • 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. • Maddeyi 
oyunuza sunuyorum; Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE* 5 .—Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe? girer.. 

BAŞKAN —- Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabulredenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6'. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür , 

BALKAN' '-— "Maddeyi oyuiiuza sunuyorum. 
KâftuT ecienler™. fitmiyerîler.» Kabul" edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler;.. Etmiy enler... Kabul'edilmiştir. 

5 . -^ SûVatylar' Heyetine mahsus Terfi KOA 
n%İMİhWvl İl nci; maddesini değiştiren 4554 sayılı 
kanuüa W Üariün tasarısı ve Millî' Savunma Ko
misyonu- raporu- (1/466) [î] 

BAŞKAN — Birinci görüşmesine başlıyoruz. ' 
Tiimü hakkında söz ̂ isteyen var-mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 11 
nci maddesini' de^ştireıı 4554 sayıîi kanuna ek 

kanun 

MADDE 1. :•—=- 4554 sayılı kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — Gülhane Askerî Doktor 

tljj d69Bsa^ıU'MtsfhayaıH tuiahağin sonunââdır. 

MADDE' 2.-— 4554 sayılı kanunun . birinci 
maddesinin son fıkrasında uzman' tabipj veterİA 
ner ve kimyagerler hakkındaki hüküm- kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Söz- isteyen-var mı?' Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler;.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİİMADDE'--1944 -1945 sîcîryıliıçiti^ 
deJ lataya verilmiş' ölâû Gülhane Askerî Dbktbr 
Tatbikat Okulu ve; Kliniği ve'Veteriner Tatbi
kat Okulu profesör1 yarbayların' altı aylık kita 
hizmetleri' yeter' sayılir. Alti'ay^ içiride' (Yetiş
mektedir) şeklinde sicil"alanların kıta hizmet^ 
ler'i altı'ay daha'uzatıl»'. 

BAŞKAN — Söz isteyen'var ini? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenleri.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. • 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 

MADDE 4. ~ Bu kanunu Millî Savunma Ba
kanı yürütür; 

İ0 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Önümüzdeki cuma günüruznameyoktur.Ka

mutay muvafakat buyurursa pazartesi günü bir-

.1945 0 : 1 
le§im yapacağız. (Muvafık sesleri) 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi.' 

Kapanma saati : 15,12 



£. B. H. M. BmmıA 



S. Sayışı: 169 • 
Subaylar Heyetine mahsus Terf i Kanununür* i t nci 
maddesini değiştiren 4554 sayılı Kanuna ek Kanun ta 

sarısı ye Millî Savunma Komisyonu raporu (1 4£©3 

\ T. G: . •, 
Başvekâlet • - .' ' -30 .VI .1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 358> 6/1487 ~ •. . ' • 
Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Subaylar heyetine mahsus Terfi Kanununun 11 nci maddesini değiştiren 4554 sayılı kanuna ek 
olarak Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan veBakanlar Kurulunca 25 . VI . 1945 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu ârze-
derim. , 

Başbakan 
. t r Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun on birinci maddesini değiştiren 4554 sayılı kanu
nun birinci maddesinin son fıkrasında mutahassıs tabiplerin hastanelerdeki ihtisas hizmetlerinin kıta 
"olarak kabul edileceği yazılıdır. Gülhane Askerî Doktor ve Tatbikat Okulu profesörlerinin, yüksek 
rütbelere terfi ederek, büyük kıta kademelerine tâyin olundukları zaman o kıtanm sıhhi /tabiyesine 
göre vazifelerini ifa etmeleri lâzımgeleceğinden adı geçen profesörlerin tümen baştabipliğinden iti
baren kıta vazifeleriyle ilgilendirilerek daha büyük kademelere yetiştirilmeleri . lüzumlu görülmüş,ol
duğundan işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. . . 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Millî Savunma Komisyonu 9 . Vll. 1945 • 

Esas No. 1/466 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 
11 nci maddesini değiştiren 4554 sayılı kanuna 
ek olmak üzere hazırlanıp Komisyonumuza ha
vale edilen tasarı, Millî Savunma Bakanlığının 
salahiyetli memurları hazır "olduğu halde incelen
di. Gerekçede zikredilen sebepler ile Bakanlığın 
ilgili memurlarının izahları okunup dinlendikten 

sonra tasarının lüzum ve uygunluğuna karar ve
ren Komisyonumuz tasarısının, Hükümetin de 
uyarlığı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy
birliğiyle karar vermiştir: 

Madde 1. : 4554 sayılı kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

Gülhane Askerî Doktor Tatbikat okulu ve kli-



iliği e Veteriner Tatbikat okulu profesörlerinin 
kıta hizmetleri aşağıdaki fıkralarda gösterilmiş
tir. 

A) Binbaşılıkta kıta hizmeti yoktur. Uzman
lık hizmetinden alacakları sicillerle terfi ederler; 

B) Yarbaylıkta kıta. hizmeti tümen başta
bipliği Veya başveterinerliği görevi ile bir yıldır; 

G) Albaylıkta kıta hizmeti korbaştabipliği 
veya Başveterinerliği görevi ile altı aydır; 

D) Generallikte kıta hizmeti ordu sağlık 
veya veteriner uzmanı olarak bir yıldır. 

Madde 2. : Diğer Uzman tabipler, eczacı
lar, kimyagerler ve veterinerler de binbaşılıkta 
kıta stajına çıkarılmazlar. Bunlar yarbaylık, al
baylık ve gencralkkta cnaz birer sene kıta sta
jına tâbi tutulurlar. 

Madde 3. : 4554 sayılı kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasında uzman tabip^ veteri
ner ve kimyagerler hakkındaki hüküm kaldırıl
mıştır. 

Geçici madde : 1944 -1945 sicil yılı içinde 
kıtaya verilmiş olan Gülhane Askerî Dok
tor Tatbikat okulu ve kliniği ve Veteriner Tat
bikat okulu profesör yarbayların altı aylık kıta 
hizmetleri yeter sayılır. Altı ay içinde (Yetiş
mektedir) şeklinde sicil alanların kıta hizmet
leri altı ay daha uzatılır. . . . . . 

Madde 4. : Bu kanun yayım tarihinden 
yürürlüğe girer. 

Madde 5. : Bu kanunu Millî Savunma Ba
kanlığı yürütür. 

Komisyönoa değiştirilen ve eklenen hususla
rın sebepleri aşağıdadır : ' 

1. Askerî Veteriner Tatbikat Okulu dahi 
Gülhane Askerî Doktor Tatbikat okulu mevki. 
ve mahiyetinde olduğundan buradaki profesör
ler dahi birinci maddeye ilâve edilmiştir. 

2. Hükümetin tasarısındaki mütahassıs ke

limeleri uzman olarak değiştirilmiştir. 
3. Birinci maddede yazılı müesseselerin pro

fesörlerinden başka askerî hastahanelerin ve ve
teriner müesseselerinin uzmanları için bu tasa
rıya hüküm koymağa lüzum görüldüğünden Ko
misyon ikinci maddeyi yeni olarak ilâve et
miştir. 

4. Hükümetin tasarısındaki yeni hüküm
lere göre 4554 sayılı kanunun.birinci maddesi
nin son fıkrasındaki uzman tabip ve veteriner 
ve kimyagerler hakkındaki hükme lüzum kalma
dığından bu keyfiyetin sağlanması için de üçün
cü madde yeniden ilâve edilmiştir. 

5. — Tasarıdaki geçici'.. maddeye veteriner 
profesörlerin de- eklenmesine Jüzum görüldüğün-. 
den geçici madde buna göre tadil edilmiş ve bu 
tasarı yarbaylık kıta hizmetini altı ay kabul et
tiğinden bundan evvel kıta stajına çıkarılanlar 
hakkında dahi aynı muamelenin tatbiki uygun 
görülerek geçici maddenin, son fıkrası kaldırıl
mıştır. 

Kamutaya havale edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmuştur. 

Millî Savunma 
Komisyonu Rs. Bu Sözcü Kâtip 

Sinob Tekirdağ Konya. * 
(1. K. tncedayı R, Apak V, Bilgin 

Bolu Bursa Bursa 
A. Âlptoğan A. Atlı N. Tınaz-

Çankırı Erzurum . Erzurum 
Dr. A. Arkan A. Akyürck Z. Soy demir 

Gazianteb Hatay Kars 
Dr. M. Cahholat E. Durukmı H. Durudoğan 

Kayseri Kocaeli Mardin 
N.Toker M. Baku Dr.A.Vras 

Siird Tokad 
B. Tiirkay 8. ÇelikJcol 

( S. Sayısı : 169 ) 



HÜKÜMETİN TİJKLİFİ 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİ$-
TÎRİŞt 

'Subaylar heyetine mahsus Terfi Kanununun 
11 nci maddesini değiştiren 4554 sayılı kanuna 

eh kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gülhane Askerî Doktor Tatbi
kat Okulu ve Kıliniği profesörlerinin kıta hiz
metleri aşağıdaki fıkralarda gösterilmiştir. 

1. Binbaşılıkta kıta hizmeti yoktur. Müte
hassıslık mevkiinden alacakları sicillerle terfi 
ederler. 

2.— Yarbaylıkta kıta hizmeti tümen başta
bipliği göreviyle bir yıldır. 

3. Albaylıkta kıta hizmeti kolordu baştabip
liği göreviyle altı aydır. 

4. Generallikte kıta hizmeti ordu sıhhiye uz
manı olarak bir yıldır. 

GEÇİCİ MADDE — 1944 :1945 sicil yılı için
de kıtaya verilmiş olan yarbayların altı aylık kıta 
hizmetleri yeter sayılır. Altı ay içinde (yetiş
mektedir) şeklinde sicil alanların kıta hizmeti al
tı ay daha uzatılır. 

Yarbaylıkta kıta hizmetini altı ay yapanlar 
albaylıkta bir yıl yapacaklardır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Subaylar heyetine mahsus terfi İcanununun 11 
nci maddesini değiştiren 4554 sayılı kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4554 sayılı kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

Gülhane Askerî Doktor Tatbikat Okulu ve 
Kliniği ve Veteriner Tatbikat Okulu profesörle
rinin kıta hizmetleri aşağıdaki fıkralarda göste
rilmiştir. 

A) Binbaşılıkta kıta hizmeti yoktur. Uz
manlık hizmetinden alacakları sicillerle terfi 
ederler; 

B) Yarbaylıkta kıta hizmeti Tümen Başta-
bibliği veya Başveterinerliği görevleriyle bir yıl
dır ; 

C) Albaylıkta kıta hizmeti Korbaştabibliği 
veya Başveterinerliği göreviyle altı aydır; 

D) Generallikte kıta hizmeti ordu sağlık ve
ya veteriner uzmanı olarak bir yıldır. 

MADDE 2. — Diğer uzman tabibler, eczacı
lar, kimyagerler ve veterinerler de binbaşılıkta 
kıta stajına çıkarılmazlar. Bunlar yarbaylık, 
albaylık ve generallikte enaz birer sene kıta sta
jına tâbi tutulurlar. 

MADDE 3. —- 4554 sayılı kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasında uzman tabib, veteri
ner ve kimyagerler hakkındaki hüküm kaldırıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 1944 -1945 sicil yılı için
de kıtaya verilmiş olan Gülhane Askerî Doktor 
Tatbikat Okulu ve Kliniği ve Veteriner Tatbi
kat Okulu profesör yarbayların altı aylık kıta 
hizmetleri yeter sayılır. Altı ay içinde (yetiş
mektedir) şeklindeki sicil alanların kıta hizmet
leri altı ay daha uzatılır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayım tarihinden 
yürürlüğe girer. 
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MADDE 3. — Bü kanun hükümlerini Millî 
Savunma Bakanı yürütür. 

Başb. 
$. Saraçoğlu 

Ad. B. 
B. Türel 
Dışiş. B. V. 
N. E. Sümer 
Ba. B. 

Sırn Day 
G.veT. B. 

Vr. 8. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. R. ffdtipoğlu 
Ulaş. B. Ti. B. Çalrş. B. 

A, E. Cebesoy B. Karadeniz Dr. 8. Irmak 

İçiş. B. 
Hümİ Uran 
M. E. B. 
Yücel 

Sa.veSö.Y.B. 

M. Sa. B. 
A. R. Arturifcal 

Ma. B. 
İV. E.,Sümer 

Eko. B. 
Fuaâ Sirmen 

Ta.B. 

MADDE 5. 
kanı yürütür. 

M, S. E. 

Bıı kamımı Millî Savunma; Ba: 
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