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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Türk kadınlarına saylav seçmek ve seçilmek hakkı 

verilmesinden dolayı Ankara Halkevinde toplanan 
Türk kadınlarının Büyük ulusuna minnetlerini bildi
ren mektupları okunduktan sonra, 

Belediyeler bütçelerinin hususî bütçeler tabirinde 
dahil olduğuna dair tefsir mazbatasile, 

Evkaf, 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlükleri 1934 

malî senesi bütçelerinde münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihaları müzakere ve onay bulundu, 

Türkiye - Almanya ticaret ve seyrisefain mukave
lesine bağlı (B) listesinin nisan 1934 nihayetine ka
dar tatbikına devam edilmesi hakkında akit ve imza 

2 —HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun in. 
şaşına dair olan kanuna ek kanun lâyihası (1/1168) 
(Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
2 — Akziyaret nahiyesinin Yukarı Kürdük köyün

den Çeçoğlu Abdurrahmanm ölüm cezasına çarpılması
na dair Başvekâlet tezkeresi (3/551) (Adliye encüme
nine) 

3 — Urfanm Horoz köyünden Sairoğlu Salihin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/552) (Adliye encümenine) 

Takrirler 
4 — İstanbul mebusu Hasan Vasıfın, muhtelif mad

delerden alınacak istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 
muvakkat maddesinin tefsirine dair takriri (4/90) 
(tktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
5 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun muvakkat 

5 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/388) 
(Ruznameye) 

6 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa göre 11 li
ra ve daha az yetim maaşı alanların 942 sayılı ka
nun hükümlerinden istifade edip etmeyeceklerinin ta
yini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (3/413) (Ruznameye) 

7 — Harita umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesin
de 31 800 liralık münakale yapılmasına dair 1/1132, 
Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesinde 14 000 liralık mü-
nakale yapılmasına dair 1/1133, Dahiliye vekâleti 1934 
yılı bütçesinde 30 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1136, Ankarada yapılacak orta mekteb 
binası için bazı vekâlet 1934 yılı bütçelerinde 47 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/1140, Dahi
liye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 3 500 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/1142, Emniyet işleri umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/1143, Millî Müdafaa vekâleti 
kara ve Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 yılı 

| edilen mukavelenin tasdikına, 
I Türkiye ile İtalya arasında yapılan ticaret muka

velesine bağlı listenin değiştirilmesine, 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun yedinci 

maddesine iki fıkra eklenmesine, 
I Askerlik mükellefiyeti kanununun 36 nci madde-
I sine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihalarının bi

rinci müzakereleri yapıldıktan sonra cumartesi günü 
toplanılmak üzere celse bitirildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
K. Özalp Konya Denizli 

I Ali Muzaffer H. Rüştü 

EDİLEN EVRAK 
I bütçelerinde i 718 622 liralık münakale yapılması 
| hakkında 1/1144, İktısad vekâleti 1934 yılı bütçesin

de 32 100 liralık münakale yapılması hakkında 1/1148, 
Maliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 4 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/1149, Millî Müdafaa ve-

I kâleti 1934 yılı bütçesinde 11 800 liralık münakale ya-
i pılması hakkında 1/1150, Ziraat vekilliği 1934 yılı 
j bütçesinde 55 100 liralık münakale yapılması hakkm-
I da 1/1152, Kazı dairelerin 1934 yılı bütçelerinde 
I 1 543 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/1158, 
| Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde 3 000 liralık mü-
| nakale yapılması hakkında 1/1159 numaralı kanun lâ-
I yihalarile Edare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 

yılı bütçesine 57 334 liralık tahsisat konulmasına dair 
2/123, Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 2 875 
liralık tahsisat konulmasına dair 2/124, Riyaseti 
Cumhur 1934 yılı bütçesine 1 710 liralık tahsisat ko
nulmasına dair 2/125. Büyük Millet Meclisi 1934 yılı 
bütçesine 480 liralık tahsisat konulması hakkında 
2/126 ve Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 

I 60 000 liralık tahsisat konulmasına dair 2/127 numa
ralı kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

8 — Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 123 ncü 
maddesile 15436 sayılı nizamnamenin 28 nci maddesi 
hükümleri arasındaki mübayenetin halli hakkında 
3/413 numaralı Başvekâlet tezkeresile hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında 1/389 numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9 — Kadastro ve tahrir hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Adliye, Maliye, İktısad ve Bütçe encümen
leri mazbataları (J/54) (Ruznameye) 

10 — Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde müna
kale yapılması ve Düyunu umumiye bütçesine tahsisat 
konulması hakkında kanım lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası (1/1160) (Ruznameye) 

11 — Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkın
daki kanunun 6 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 

I mazbataları (1/1094) (Ruznameye) 



B İ E Î N C İ C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Hasan 
KÂTİPLER: Hamdi (Mersin), Ferid Celâl (Mersin) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Başvekâletin j bir tezkeresi vardır, okunacaktır: 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Şûraıji Devletçe y.lniacak lıurrUır Iıktkknı-
daki kanun lâyihasının^ (/eri verilemesinle dair 
Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
5 Kânunuevvel 1934 

Şûrayi Devletçe alınacak harçlar hakkında 
hazırlamb 21 - V - 1934 tarih ve 6/1379 sayılı 
tezkere ile yüksek huzurlarına sunulmuş olan 
kannu lâyihasının geri alınması Maliye vekilli

ğinden yazılan 3 - XII - 1934 tarih ve 27892/107 
sayılı tezkere ile rica edilmektedir. 

Adı geçen kanun lâyihasının geri gönderil
mesine yüksek müsaadelerini dilerim. 

Başvekil 
İsmet İnönü 

BAŞKAN — Taleb veçhile bu lâyiha geri 
verilecektir. 

Ruznamenin diğer maddelerine geçiyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —• Eylül : teşri)iis,aui 1933 aylan n\i aid ra
porun takdim kılrndığı lıa.kkında Dineni iuuhast-
bat riyaseti tezkeresi re Divmn muhasebat encü
meni mazbatası (3/491) 

2 — Kânunuevvel 1933 : şubat 1931 aylamı^-
aid raporun Dakdim kdınd-ıçjı hakkında Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat 
encümieni mazbatası (S/492) 

BAŞKAN — Ruznamenin birinci ve ikinci 
maddelerinde, Divanı muhasebat encümeninizin 
raporları vardır. Bunlar üç aylık raporlardır. 
Gerek Hükümetin ve gerek Divanı muhasebat 
encümeninin kararlan, mündericatına ark^daş-
larm muttali olabilmeleri için vakit bırakmak 
lâzımdır. Bunların her hangi biri üzerinde mü
zakere açmak istenilirse gerek Hükümet, gerek 
Divanı muhasebat noktai nazarını müdafaa ve 
izah eder. Meclisi Âli de hakem vaziyetinde ka
lır, vereceği kararlar emir mahiyetindedir. 
Bunların ayrı ayrı okunması teamül haricidir. 
Vakit geçmemişse Azayi kiramın raporları tet
kik edebilmeleri için bu işi bir hafta sonraya bı-

SÜLEYMAN SIRRI (Yozgat) — Daha vakit 
geçmemiştir, bir hafta sonra olsun. 

HASAN FEHMİ (Gümüşane) — Bir hafta 
sonraya kalması muvafıktır. 

REFİK ŞEVKET İNCE ( Manisa ) — Bir 
hafta daha dursun. 

BAŞKAN — Bir hafta daha durması teklif 
ediliyor. Bu teklifi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Artvin mebusu Mar.ed Ali ve on yedi 
arkadaşının, Kütahya mebusu Rasimoğlu Attilâ 
Rasimin parasız okutulması hakkında kanun tek
lifi ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/122) [1] 

Attilâ Rasimin tahsil ücretinin Maarif veikâleti 
bütçesinin lise ve orta mekteplerle ikmal mek

tepleri faslından verilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Kütahya mebusu merhuım Ra

simin Galatasaray lisesinde okumakta olan oğlu 
Attilâ Resimin tahsil ücreti bu lise tahsilini bi
tirinceye kadar Maarif vekâleti bütçesinin lise 
ve orta mekteplerle ikmal mektepleri faslından 
verilir. Sınıf geçmek noktasından diğer leylî 
meccani talebe hakfkmda cari olacak usul Atti
lâ Rasim hakkında da cereyan edecektir. 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

[1] Birinci müzakeresi 10 ncu inikad zaptın-
dadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maarif 

vekili memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
4 — Askerî hastanelerde hastaların ime ve 

idareleri hakkında kanun lâyihası ve, Milli Mü-
d,afa\a, Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî m'imvenet en
cümenleri mazbataları (1/1074) [1). 

BAŞKAN — Kanunun umumî heyeti üzerin
de müzakere açılmıştır. Söz isteyen var mı? 
(Yok sesleri). Maddelere geçilmesini kabul eden
ler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Askerî hastaneler ile hastane 

gibi kullanılacak revirlerde hastalar üç derece 
üzerinden ve bir de ayrı rejimler ile beslenir. 
Tabibin tabelelerine [o] işareti koyduğu hasta
lara hiç bir şey verilmez. 

S. t M. En. M. M. BAKTERİYOLOG RE
FİK (Bursa) — Maddenin dördüncü satırında 
(O işareti) diye okundu, (O) değil sıfırdır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Derecelere göre kanunen tayi-
nat aşağıda yazılmış ve müteferrika cetveli ay
rıca bağlanmıştır: 

A - Derece - I : 
süt 1/2 litre 
Şeker 50 gram 
Çorbalık 70 gram, yahud lapa veya bulamaç-

lık 90 gram. 
(Çorbalık, lapa veya bulamaçlık pirinç ve 

şehriye ile buğday, yulaf, mercimek, nohut, be
zelye, bakla unları ve benzerleridir ). 

Koyun eti 150 gram, 
Tuz 15 gram, 
Et, uzun müddet kaynatılarak etsuyu çıkar

mak içindir; kalan posa başka istihkaka veri
lemez. 

Tabibin buyuruğile çorba yerine 200 gram 
limonata yahut portakal, vişne, nar, demirhindi 
şerbetleri veya benzerleri ve süt ile şeker yerine 
mahallebi, sütlâç veya yoğurt verilebilir. 

[1] - 25 numaralı basmayazı saptın sonunda-
d%r. 

Bu dereceye katılabilecek yiyecekler: 
Müteferrika cetvelindeki yiyecek ve içecek

lerden son kertesinedek ikisi, veya son kertesinin 
yarısınadek dördü, yahut son kertesinden birile, 
son kertesinin yarısınadek ikisi verilebilir. 

Bu derecedeki çorba, lapa veya bulamaç ya
hut bunların yerine konulabilen şerbetler veril
mez ise müteferrika cetvelindekilerden son kerte
sinedek üçü veya son kertesinin yarısınadek 
altısı veya son kertesinedek ikisi ile son kerte
sinin yarısınadek başka, ikisi yahut son ker
tesinedek biri ile son kertesinin yarısınadek dör
dü birlikte verilebilir. 

B - Derece - 2 : 
Ekmek 300 gram, 
Süt 1/4 litre, 
Şeker 50 gram, 
Çay 1 gram 
Koyun eti 300 gram, 
Sadeyağ 40 gram 
Zeytinyağlı yemek yedirileceği gün sadeyağ 

yerine 40 gram zeytinyağı verilir ve etin seb
ze için olan 100 gramı verilmez. 

Taze sebze veya patates 300 gram. (Taze 
bamya 100 gram verilir), yahut fasulye ve no
hut gibi kuru sebze 100 gram. (Kuru bamya 
25 gram verilir). 

Taze domates 100 gram, yahut domates sal
çası 20 gram. 

Soğan 40 gram, 
Tuz 20 gram, 
Tabibin buyuruğu ile çay yerine ıhlamur ve

rilebilir. 
Bu dereceye katılabilecek yiyecekler: 
Müteferrika cetvelindekilerden son kertesi

nedek biri yahud son kertesinin yarısınadek veri
lebilir. 

C - Derece - 3 : 
Çorbalık 30 gram, 
Ekmek 600 gram, 
Çay 2 gram, 
Şeker 50 gram, 
Koyun eti 350 gram 
Pirinç 150 gram, 
Sade yağ 70 gram. 
Zeytin yağlı yemek yedirileceği gün sade ya

ğın 40 gramı yerine 40 gram zeytin yağı verilir. 
Etin sebzıe için olan 100 gramı verilmez. Sade 
yağın 30 gramı pilâv içindir. 

Taze sebze veya patates 300 gTam ( Taze 
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bamya 100 gram verilir). Yahud fasulya ve no-
hud gibi kuru sebze 100 gram (Kuru bamya 25 
gram verilir). 

Taze domates 100 gram, yahud domates sal
çası 20 gram. 

Soğan 40 gram, 
Tuz 20 gram, 
Tabibin buyuruğu ile çay yerine ıhlamur 

verilebilir. 
Bu dereceye müteferrikadan verilmez; ancak 

haftada ilki gün mahallebi, sütlâç, helva, kom
posto gibi bir tatlı veya yoğurt, yahud kavun, 
karpuz, elma, ve armud gibi bir yemiş verilir. 

Üçüncü derece yemekleri, hastanelerce tertib 
edilecek listelere göre, tabludot olarak verilir. 

Ç - Ayrı rejimler: 
Derecelerden yemeleri uymayıb hastalıkları 

icabı büsbütün başka türlü beslenmeleri lâzım 
gelen hastalar için tabibin aynca tayin edeceği 
nevi ve miktarlarda yiyecek ve içecekler başta
bibin hasta tabelesi üzerinde tasdiMle verilir. 

D - Yemeklerin ve müteferrika olarak veri
leceklerin pişirilmesi, hazırlanması ve değişiklik 
ve nefaset temini için kullanılması lâzımgelen -
un, yumurta, peynir ve maydanoz gibi - harçlar 
mutbak tabelesinde gösterilerek ayrıca çıkarılır. 

Hastanelerde hasta basma bir buçuk litre he-
sabile sıhhî vasıflarda içme suyu tedarik edile
rek verilir. 

Sigara içen hastalara tabibin yazdığı sayıda 
sigara verilir. 

Müteferrika olarak verilecek, yiyecek ve içecekler 
Bir günlüğün son kertesi 

Ayran 

Bal 
Balık 
Beyin 
Bisküvi 
Böbrek 
Çavdar ekmeği 
Elmasiye 

Erişte 
Et 
Francala 
Oevrek 
Oluten ekmeği 
Hoşaf 

irmik 
İrmik helvası 

Karaciğer 
Kakao 
Kahve 
Kaymak 
Krema 

Kuskus 
Limon 
Mandalina 

Bir günlük 

300 gr. X 2 = 600 gr. Bir porsiyon 
gr. dır. 

için yoğurt 50 

50 
160 

1 
25 

2 
25 

1 

50 
250 
150 
25 
25 

1 

50 
1 

150 
10 
5 

60 
1 

100 
1 
2 

tane 
gr. 

tane 
gr. 

pors. 

gr. 

pors. 

gr. 
pors. 

gr. 

pors. 

gr. 
tane 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

2 
2 
2 
4 
2 
4 
4 

4 
2 

2 
2 
2 
4 
2 

2 
4 
3 

100 
320 

2 
100 

4 
100 

4 

200 
500 
600 
100 
100 

2 

tane 
gr. 
tane 
gr. 

Pors. 

gr-
» 
i) 

i) 

» 
Pors. 

200 
2 

300 
20 
10 

240 
2 

200 
4 
6 

gr. 
Pors. 

gr. 

» 
Pors. 

gr. 
tane 

(Bir porsiyon: Jelatin 1 o, şeker 
30 , gülsuyu 5 gr. ve 300 gr. 
su veya meyva suyu 300 gr.) 

(Et suyu için) 

(Bir porsiyon: yaş yemiş 200 
gr. şeker 60 gr. yahut kuru 
yemiş 60 gr. şeker 30 gr.) 

(Bir porsiyon: irmik I00,sade 
yağ 30, Şeker 50, fıstık|4 gr. 

(Bir porsiyon: süt 300 gr., 
yumurta i tane, şeker 15 gr.) 
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Makarna 

Marmalat veya reçel 
Omlet 

Paça 
Püre 

t : 
Bir günlı 

100 

50 
1 

1 
1 

14 
ük 

gr. 

» 
pors. 

tane 
pors. 

8-12-1934 

X 2 = 200 

X 2 = 100 
X 4 = 4 

X 2 = 2 
X 4 =-- 4 

C : 

gr . 

» 
Pors. 

tane 
Pors. 

Pelte 

Sütlü mahal lebi 

Şehriye 
Şeker 
Tahin helvası 
Tavuk 
Taze yemiş 
Tarhana 
Tereyağ 
Tel kadayifi 

Turp 
Un helvası 
Yassı kadayifi 

Yoğurt 
Vumurta 
Zeytin 

X 4 = 4 porsiyon 

Peynir 
Pekmez 
Piliç 
Portakal 
Revani 

Salata veya marul 
Sardalya ve benzerleri 
Sirke 
Süt 
Sütlaç 

25 
50 

1/2 
1 
1 

1 
2 

25 
500 

1 

gr. 
» 

tane 
y> 

pors 

tane 
» 

gr. 
1) 

pors 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
4-
X 
X 

4 
2 
2 
4 
2 

2 
2 
2 
4 ' 
2 

== 
= 
= 
;= 
= 

= 
= 
= 
= 

100 
100 

1 
4 
2 

2 
4 

50 
2000 

2 

OT 

» 
tane 

? 

pors 

tane 
^ 

gr. 
i> 

pors 

X 2 = 2 

50 
25 

100 
1/4 

200 
50 
25 

100 

50 
1 
1 

500 
1 

50 

gr. 
i) 

3) 
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gr. 
» 
D 

i) 

i) 

pors 
tane 

gr-
tane 

gr. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

4 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 

2 
2 
2 

4 
4 
2 

- 200 
= 100 
= 200 
- 1/2 
= 800 
= 100 
= 100 
= 200 

= 100 
= 2 
= 2 

= 2000 
= 4 
= 100 

gr. 
» 
» 

tane 
gr. 

i> 

» 
0 

» 
pors 
tane 

gr. 
tane 

Bir günlüğün son kertesi 

(Bir porsiyon: 10 gr! peynirde 
verilir) 

(Bir porsiyon: yumurta ı tane, 
peynir ] o gr., sade yağ 15 gr.) 

(Bir porsiyon: patates 200 gr., 
süt 125 gr., tereyağ 5 gr., 
tuz 5 gr., yahut bakla - nohut ve 
benzerleri 100 gr., tereyağ 5 
gr., tuz 5 gr.) 
(Bir porsiyon nişasta 40 şeker 
30 gr. gül suyu 5 gr. ve su 
300 gr. yahud ıneyva suyu 
300 gr.) 

(Bir porsiyon: irmik 60 gr. 
sade yağ o o gr. şeker 120 gr. 
yumurta l tane) 

(Bir porsiyon: süt 300 gr. 
pirinç 30 gr. şekı-r 30 gr-) 
(Bir porsiyon: süt 300 gr. 
pirinç unu 40 gr. şeker 30 gr.) 

(100 gr. için ceviz içi 10 gr. 
şeker 40 sadeyağ 20 gr.) 

(irmik helvası gibidir) 
(Bir tanesi için ceviz içi 5 gr. 
sade yag 20 gr. şeker 80 gr.) 
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î : 14 8-12-1934 C : 1 
Bir hastaya francala verilir ise, ayrıca ek

mek verilmez. Tavuk, balık veya karaciğer ve
rilince yemeklik et verilmez. Yalnız etsuyu ile 
sebzenin eti vardır. Makarna, bulgur, kuskus ve
ya börek verilirse pilâv verilmez. 

TAHSİN (Aydın) — Burada «Demirhindi» 
deniliyor. Bunun Araplarla münasebetimiz za
manından kalma bir istimali olduğunu zenne-
diyorum. Acaba Türkiyedeki bir çok hoşaflık 
meyvelerden bir tanesi bunun yerine geçemez mi? 

S. 1. M. En. M. M. BAKTERİYOLOG RE-
FÎK (Bursa) — Bir çok şeyler hariçten geldiği 
gibi bu da geliyor. Demirhindinin de ayrıca kul
lanılacağı yerler vardır. 

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

Hastanelerin aydınlatma, ısıtma ve arıtıl
ması: 

MADDE 3 — 
A - Hastanelerin her yeri, genişliğine ve 

yapılışına göre, ışıklanmasına yetecek sayıda, 
lâmbalar ile aydınlatılır. 

B - Hasta koğuşları ve laboratuarları I 20: 
+ 24, ameliyathane ve pansıman odaları + 25: 
+ 30 santigrad derecesi sıcaklığında olmak üze
re yılm serin ve soğuk günlerinde ve tabibin 
istediği gibi ısıtılır. 

C - Arıtma - Hastaların eşyası ve malzeme ile 
koğuşlar ve hastanenin her yeri lüzumu olan 
nesneler ile arıtılır. Sinek, tahta kurusu ve ben
zerleri buna yarayan maddeler ile öldürülür. 

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

MADDE 4 — Birinci teşrin 1288 tarihli ida
re nizamnamesinin hastaneler için yazılı bendile 
1 - V -1930 tarih ve 1603 numaralı kanun kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun üç ay sonra yürü
tülür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunu yürütmek işi Millî 
Müdafaa vekiline verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede başka bir şey yoktur. Pazartesi 

günü saat 15 de toplanılmak üzere celse tadil 
edilmiştir. 

Kapanma saati: 15,30 

DOĞRULTMA 

Bu zabıt ceridesinin sonunda bulunan 25 numaralı basmayazının 3 ncü sahifesindeki Sıhhat 
ve içtimaî muavenet encümeni mazbatasının altına (Bolu mebusu Dr. Emin Cemal) m imzası ilâve 
edilecektir. 

On üçüncü inikadın 93 ncü sayıfa 2 nci sütununda 4 numaralı maddenin sonundaki not ra
kamı 2 olacaktır. 

Ayni inikadm 94 ncü sayıfa ve 2 nci sütunundaki 7 numaralı maddenin sonundaki not rakamı 
2 olacak ve sütun sonundaki ikinci notun rakamı da 2 olacaktır. 

)>m<i 
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S. Sayısı: 25 
Askerî hastanelerde hastaların iaşe ve idareleri hakkın

da kanun lâyihası ve Millî müdafaa , Bütçe ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet encümenleri mazbataları (1/1074 

T.C. 
Başvekâlet 6-VI-J934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 611673 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî hastanelerde hastaların iaşe ve idareleri hakkında Millî Müdafaa Vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5-VI-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Halen askerî, hastanelerdeki hastalar 1288 tarihinde tanzim edilmiş olan idare nizanmamıesmin 
167 nci bendi mucibince iaşe edilmektedirler. Halbuki fennin bu günkü tekemmülâtı ile bu iaşe 
tarzı ihtiyacı temin edememekte ve bazan da müşkülât çekilmektedir. Bunun için hastanelerimizde 
yeni bir iaşe' kanunu ile yeniden bir iaşe usulü tatbiki zarurî görülmektedir. Yukarıda arzedilen 
eski sistem hasta iaşesi altı derece üzerine ayrılmış ve her dereceye müteaddit müteferrikan- bir cet
vel bağlanmıştır. Bu usul ile esas tayinatı teşkil eden gıda maddeleri tatbik sa.hasrnda yeknasak 
bir yemek vermek meoburiyetini tevlit etmektedir. Bu vaziyet, tedavi altında bulunan hastaların 
hastanelerde yemeklerinden daima şikâyet etmekte ve severek yememekte oldukları ve bu yüzden 
kazanacakları kudret ve şifanın gecikmekte olduğu görülmektedir. 

Yeni arz ve teklif edilen hasta iaşe usıılü üç dereee üzerine taksim edilmiştir. Hususî perhize 
ve bakıma ihtiyacı olan hastalara kendilerine aid perhiz yemeklerinin verilmesi ve diğer hastalara 
da aslî tayinattafci gıda maddeleri üzerinden hastanece tanzim edilecek olan yemek listesi muci
bince yeımek pişirilmesi ve yedirilmesi esas ittihaz edilmiştir. 

Bu şeklin tatfoikında fennin bütün icabatı kalori, vitamin, beslenme nazarı dikkate alındığı gibi 
Lv. îş. D. since yapılan tetkikatta idarî muihassanatı da haiz olduğu tebeyyün etmiştir. 

Binanealeyh hasta zabit ve askerlerin hastalık sebebile kaybettikleri kuvvetin kısa bir zamanda 
iadesi ve sağlamlıklarını temin edecek olan bağlı kanun lâyihası çoık mühim bir noksanı telâfi etmiş 
olacaktır, 
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M. M. encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas No. 1/1074 
Kara No. 36 

17 - VI -19: 

Yüksek Reisliğe 

Askerî hastanelerde hastaların iaşe ve idare
leri hakkında M. M. vekilliğince hazırlanan ka
mın lâyihasile esbabı mucibesinin gönderilidiği-
ne dair olub encümenimize havale edilen Baş
vekâletin 6 haziran 1934 tarihli ve 6/1673 numa
ralı tezkeresi vekâletin Sıhhat işleri dairesi re
isi Paşanın huzurile okundu ve görüşüldü: 

Askerî hastanelerde hastaların 1288 tarihin
de yapılmış olan idare nizamnamesinin bir ben
dine göre iaşe edilmesi hastaya değişik yemek 
vererek iştiha ile yemesini mümkün kılmamak
ta ve kazanacağı kuvvet ve şifanm gecikmesine 
seböb olmakta bulunması hasebile bu günkü 
fennin icaplarına göre ihtiyacı temin için has
taya değişik gıda ve tam kalori ile verilen ye
meklerin iştiha ile yemeleri ve hastanın şifası
nın ^kolaylaştırılması ve iaşe derecelerinde 
hastaya müteferrika namı altında ayrıca ye
mek verilmesi gibi faide ve hastanelerin inşası 

tarzına nazaran tenvir, teshin ve tathir cihet
leri de memleketimizin muhtelif iklimine göre 
ayni veçhile icra edilmesi muhassenatı bulun
duğu anlaşılarak M. M. Vekilliğinin bağlı olan 
esbabı mucibesine aynen iştirak edilmiş Ye ka
nun lâyihasının 4 ncü maddesine (B) fıkrası ya
zılarak ve müteferrika, yiyecek ve içecek yemek 
miktarını gösteren cetvelde bu bapta tertib şek
lini gösterir diğer bir cetvel bağlanarak aynen 
kabul edilmiştir. Havalesi mucibince Bütçe en
cümenine verilmek üzere yüksek huzurunuza 
takdim edilmiştir. 
M. M. En. Rs. M. M. 

Giresun Dlyarbeikir 
İhsan Kâzım 

Konya 
Ali Fuat 

Cebelibereket 
Naci 

Kars Urfa 
•Faik. Ali-Scıip 

Gümüş an e 
Şevket 

Kâtip 
Elâziz 

Ahmet Saffet 
Kars 

Muhittin 
Tokat 

Hüsnü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 6 
Esas No. 1/1074 

17 - XI - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Askerî hastanelerde hastaların iaşe ve idare
leri hakkında olub Başvekâletin 6 - VI - 1934 ta
rih ve 6/1673 numaralı tezkeresile Yüksek Mec
lise arzedilen kanun lâyihası Millî Müdafaa en
cümeninin bu baptaki mazbatasile birlikte encü
menimize verilmiş olduğundan Millî Müdafaa 
vekâleti 3 ncü şube müdürü Miralay Fethi Bey 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Bu kanun lâyihasının bütçeye zammı müstel-
zim mahiyeti olmadığı anlaşılmış ve teknik ci
hetlerinin tetkiki Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümenine aid bulunmuş olmakla lâyihanın mez
kûr encümence tetkikinden sonra mumî heyetin 
yüksek tasvibine arzedilmesinin muvafık olacağı 

encümenimizce kararlaştırılmıştır. 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 

Tokat 
Süreyya 
Erzurum 

Aziz 
Kayseri 
A, Hilmi 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem 

Bursa 
Dr. Galip 
Giresun 
Kâzım 
Kırklareli 

Şevket 
Sivas 

M. Remzi 

M. M. 
Bay azıt 
Ilışan 

Edirne 
Faik 

İstanbul 
Sadettin 
Manisa 
M. Turgut 

Yozgat 
S. Sırrı 

Kâtip 
Balıkesir 
Enver 
Elâziz 

/ / . Tahsin 
İzmir 
Kâzım 
Çorum 

Mustafa 

( S. Sayısı : 25 ) 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve 1. M, Encümeni 

Karar No. 3 
Esas No. 1/1074 

Askerî hastanelerde (hastaların iaşe ve ida
releri hakkında Millî Müdafaa vekâletince ha
zırlanıp Başvekâletin 6-IV-1934 tarih ve 6/1674 
numaralı tezkeresile gönderilen ve encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte vekilliğin Sıhhat işleri dai
resi reisi ile üçüncü şube müdürü hazır bulun
dukları halde okundu: 

Lâyihanın mucib sebeplerinde yazılmış ol
duğu gibi bu gün askerî hastanelerinde hasta
lar 1288 tarihli idare nizamnamesinin 167 nei 
bendine tgöre iaşe ve idare edilmektedir. 60 
sene önceki beslenme ve bakım gidişinin bu 
günkü prensiplere uygun olmayacağı bellidir. 
Hekimliğin bütün işlerinde olduğu gibi bu alan
da da yeni bilgiler ile yürümek gerçekten ge
rekli idi. Bunun için encümenimiz lâyihayı ye
rinde bulmuştur. 

Şimdiye değin altı derece üzerinden verilen 
tayınlar ile - Başka şeyler konamadığından -
ancak bir iki türlü yemek pişirilib ağız deği
şikliği yapılamamasından dolayı hastaların ço
ğu yemeklerini istekle yememektedirler. Bu 
lâyihada hasta yiyecekleri daha pratik olarak 
üç dereceye indirilmekle birlikte türlü türlü ye
mek pişirilmesi işi yoluna konmuştur. Bundan 
başka birinci ve ikinci dereeeden tayin alanlara 
hastalıklarına göre müteferrika cetvelindeki bir 
çok yiyecek ve içecekler verilebilecek, bunlar 
ile vitamin gibi maddeler ve başka eksikler 
alınmış olacaktır. 

4-KII-1934 

Yüksek Başkanlığa 

Üçüncü derecede müteferrika yok ise de 
bunda naf tada iki gün bir tatlı yahut yemiş 
vardır. Kalori sayısı hesap edilmiştir. Bu de-
recedekilerin yemekleri tabldot olarak verile
ceğinden bakımca kolaylık olacaktır. 

Bir de ihastalık icabı büsbütün başka türlü 
beslenecek (hastalar için ayn rejim de konmuş
tur. 

Bir madde ile de hastanelerin yolunda ay
dınlatılması, ısıtdması ve arıtılması işi sağlam
laştırılmıştır. 

Encümenimiz inceden inceye düşünüb ta
şındıktan sonra hasta zabit ve askerlirimizin 
ıbir gün önce iyileşmelerine yarayacak olan bu 
kanun lâyihasını 4bir kaç değişiklikler ile da
ha düzenli yaparak onamıştır. 

Yüce Umumî heyete arzolunmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunuldu. 
S. ve t M. E. Rs. M. M. 

Na. Bursa 
M. Dr. Refik M. Dr. Refik 

Âza Aza 
Antalya Erzurum 
Nazif Dr. Şinasi 

Aza Aza 
Muğla Denizli 

H. Avni Dr. Kasım 
Aza 

Niğde 5 
Kimyager Ahmet Vefik 

Kâtip 
Manisa 

Dr. Sairn 
Aza 

Afyon K. 
Ziya Nuri 

Aza 
Balıkesir 

Muzaffer 
Aza 

Malatya 
Dr. HÜmi 

( S. Sayısı : 25 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî hastanelerde hastaların iaşe ve idareleri 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askeri hastanelerde hastalar 
üç derece ve bir de hususî rejim derecesi üze
rinden iaşe edilir. Hiç bir şey verilmemesi ieab 
eden hastaların tabelesine (0) şiraeti vazolunur. 

Hastalara francala verildiği zaman ekmek 
verilmez. Börek, makarna bulgur veya kuskus
tan biri verilince pilâv verilmez. Zeytinyağlı 
yemek tertib edildiği zaman zeytinyağı (40) 
gram üzerinden hesab olunur. Bu halde sebze
nin ©ti ve sade yağ verilmez. 

Hastalara verilecek et. daima koyun eti olüb 
balık, beyin, karaciğer, tavuk, yumurtadan biri 
verildiği zaman yemeklik et verilmez. Yalnız 
çorbalık et suyu için olan et istihkakı verilir. 

Müteferrika cetvelinde yazılı yemeklerden 
verildiği zaman bu yemeklerin hazırlanması ve 
pişirilmesi için lüzumu olan maddelerle yemek
lerde daima değişiklik ve her zaman nefaset te
mini için her nevi yemeğe konması ieab eden 
(salça, un, yumurta, peynir, maydanoz ilâ...) 
gıda anasın bilhesab mutbak tabelesindegöste
rilerek ayrıca verilir. Müteferrikalar verildikle
ri vahdetlere göre öğle veya öğle akşam ye
meklerinde yan yarıya veyahud çoğu öğle, azı 
akşam yemeklerinde verilmelidir. 

Müteferrikadan verilecek yemek ile hususî 
rejim dahilinde bulunanlara verilecek yiyecek 
ve içecekler hariç olmak üzere her dereceye 
mahsus yemekler tabludot suretinde ve hasta
nelerce tertib olunacak bir listeye tevfikan ve
rilir. 

Sıhhî evsafta içme suyu, bulunmayan mahal
lerdeki hastanelerde hasta başına bir buçuk lit
re hesabile iyi memba suyu temine edilir. 

tçen hastalara tabib tarafından yazılan mik
tarda sigara verilir. 

MADDE 2 — Derecelere göre kanunen tayi-
nat aşağıda yazılmış ve müteferrika cetveli ayrı
ca bağlanmıştır: 

A - Berece 1 
Süt 1/2 l'tre i Sabah ve ikindi zamanı 

! yarı yan 

MÎLLÎ M. ENCÜMENİNİN DEĞtSTlRtsI 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2.-»- Hükümetin teklifi aynen. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ

MENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî hastaneler ile hastane 
gibi kullanılacak revirlerde hastalar üç derece 
üzerinden ve bir de ayn rejimler ile beslenir. 
Tabibin tabelelerine [o] işareti koyduğu hasta
lara hiç bir şey verilmez. 

MADDE 2 — 
A - Derece - I : 
süt 1/2 litre 
Şeker 50 gram 
Çorbalık 70 gram yahut lapa veya bulamaç-

lık 90 gram. 
Çorbalık, ( lapa veya bulamaçlik pirinç ve 

( S. Sayısı : 25 ) 
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§«ker 50 gramı 

Çorbalık 70 gram 

Et 150 gram 

•m. 

{ Sabah ve ikindi zamanı 
[ yan yan 

Sabah, öğle, akşam la
pa, bulamaç için 90 
gram hesab edilir). 
Et suyu içinde çürüyün-
eeye kadar kaynatılır. 

A Bu et atılır. 
Tuz 15 gram 
(Buna ilâveten taıbib tarafından yazılan müte
ferrika) 

Müteferrika: Bu dereceye çorba verilmemek 
şartile son haddine kadar üç muhtelif mütef e 
riıka veya son haddin yansrna kadar altı muh
telif müteferrika; yevmî tayinat tam verildiği 
takdirde son haddine kadar iki muhtelif müte
ferrika veya son haddin yansrna kadar dört 
mujıtelif müt^ferrilka verilir. 

Çorbahik: tabirinden maksat bakla, bezelye, 
mercimek, nohud, yulaf, pirinç, buğday unları 
veya pirinç, tarhana, mercimek, şehriye ilâ,.. 
olub hastalara usanç vermeyecek şekilde her 
gün bunlardan biri intihab edilir. 

Çorba yerine tabibin muvafakati ile meyva 
usareleri (pestil ezmesi, vişne, demirhindi şu
rubu, nar, limon, portakal şerbeti) nden birisi 
(200) gram hesabile verilir. 

Sut, şeker yerine tabibin muvafakatile bir 
tertip muhallebi veya • sütlaç veya yoğurttan 
biri verilebilir. 

M. M. E. 

B - Derece 2 

Ekmek 300 gr. 

Süt 
Şeker 
Çay 

1/4 litre 
50 gr. 
1 gr. 

Et 300 gr. 

(50) gramı sabahleyin 
diğeri yemeklerde ve
rilir. 
Bunlar sabah kahve 
altadır, Yalnız çay ve 
25 gr. şeker, ikindi za-
manı verilir. Çay ye
rine ıhlamur da veri
lebilir. 
200 gramı öğle, ak
şam yemeğinde 100 
gramı sebzeye. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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S. I. M. E. 

şehriye ile buğday, yulaf, mercimek, nohut, be
zelye, bakla unlan ve benzerleridir). 

Koyun eti 150 gram, 
Tuz 15 gram, 
Et, uzun müddet kaynatılarak etsuyu çıkar

mak içindir; kalan posa başka istihkaka veri
lemez. 

Tabibin buyuruğile çorba yerine 200 gram 
limonata yahut portakal, vişne, nar, demirhindi 
şerbetleri veya benzerleri ve süt ile şeker yerine 
mahallebi, sütlâç veya yoğurt verilebilir. 

Bu dereceye katılabilecek yiyecekler: 
Müteferrika cetvelindeki yiyecek ve içecek

lerden son kertesinedek ikisi, veya son kertesinin 
yarısınadek dördü, yahut son kertesinden birile, 
son kertesinin yarısınadek ikisi verilebilir. 

Bu derecedeki çorba, lapa veya bulamaç ya
hut bunların yerine konulabilen şerbetler veril
mez ise müteferrika cetvelindekilerden son kerte
sinedek üçü veya son kertesinin yarısınadek 
altısı veya son kertesinedek ikisi ile son kerte
sinin yarısınadek başka, ikisi yahut son ker
tesinedek biri ile son kertesinin yarısınadek dör
dü birlikte verilebilir. 

B - Derece - 2 : 
Ekmek 300 gram, 
Süt 1/4 litre, 
Şeker 50 gram, 
Çay 1 gram 
Koyun eti 300 gram, 
Sadeyağ 40 gram 
Zeytinyağlı yemek yedirileceği gün sadeyağ 

yerine 40 gram zeytinyağı verilir ve etin seb
ze için olan 100 gramı verilmez. 

Taze sebze veya patates 300 gram. (Taze 
bamya 100 gram verilir), yahut fasulye ve no
hut gibi kuru sebze 100 gram. (Kuru bam r 

25 gram verilir). 
Taze domates 100 gram, yahut domates sal

çası 20 gram. 
Soğan 40 gram, 
Tuz 20 gram, 
Tabibin buyuruğu ile çay yerine ıhlamur ve

rilebilir. 
Bu dereceye katılabilecek yiyecekler: 
Müteferrika cetvelindekilerden son kertesi

nedek biri yahut son kertesinedek ikisi verile
bilir. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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Taze sebze 300 gr. 

Hububat verilince 100 
gr. hesab edilir. Yal
nız taze bamya 100, 
kurubamya 25 tir. Pa
tates taze hesabiledir. 

100 gr. 
Domates (salça) 20 
Sadeyağ 40 
Soğan 40 
Tuz 20 

g-r. 
gr. 
gr. 
gr. 

ı'aze domates 
hesap edilir. 

(Buna ilâveten tabib tarafından yazılan mü
teferrika) 

Müteferrika: Tabip tarafından lüzum göste
rildiği zaman son haddine kadar bir müteferri
ka veya son haddin yansına kadar muhtelif iki 
müteferrika verilir. 

100 gramı sabahleyin 
verilir. 
Sabah ve ikindi zama
nı verilir. 
Sabahleyin verilir. 
50 gramı et suyu 200 
gramı öğle, akşam ye
meklerinde 100 gramı 
sebzeye. 
Pilâv içindir. 
30 gramı pilâvındır. 
Hububat, 100 gram he
sap olunur. 

C - Derece 3 : 

Ekmek 600 

Şeker 50 
Çay 2 
Çorbalık 30 

gr. 

gr. 
gr. 
gr. 

Et 350 gr. 

Pirinç 
Sade 

Taze sebze 

Domates M. 
Soğan 
Tuz 

150 
70 

300 

20 
40 
20 

gr. 
gr. 

g-r. 

gr. 
gr. 
gr. 

Bu dereceye müteferrikadan bir şey yazıl
maz. Ancak haftada iki gün mahallebi veya süt 
lâç, meyva veya hoşafı, komposto, salata, kavun 
veya karpuz, yoğurt veya helvanın birinden bir 
tertip miktarı verilir, 

( S. Sayısı : 25 ) 
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C - Derece - 3 : 
Çorbalık 30 gram, 
Ekmek 600 gram, 
Çay 2 gram, 
Şeker 50 gram, 
Koyun eti 350 gram 
Pirinç 150 gram, 
Sade yağ 70 gram, 
Zeytin yağlı yemek yedirileceği gün sade ya-

ğm 40 gramı yerine 40 gram zeytin yağı verilir. 
Etin sebze için olan 100 gramı verilmez. Sade 
yağın 30 gramı pilâv içindir. 

Taze sebze veya patates 300 gram ( Taze | 
bamya 100 gram verilir). Yahut fasulya ve no
hut gibi kuru sebze 100 gram (Kuru bamya 25 
gram verilir). 

Taze domates 100 gram, yahut domates sal
çası 20 gram. 

Soğan 40 gram, 
Tuz 20 gram, 
Tabibin buyuruğu ile çay yerine ıhlamur 

verilir. 
Bu dereceye müteferrikadan verilmez; ancak 

haftada iki gün mıahallebi, sütlâç, helva, kom
posto gibi bir tatlı veya yoğurt, yahot kavfln, 
karpuz, elma, ve armut gibi bir yemiş verilir. 

Üçüncü derece yemekleri, hastanelerce tertib 
edilecek listelere göre, tabludot olarak verilir. 

Ç - Ayrı rejimler: 
Derecelerden yemeleri uymayıp hastalıkları 

icabı büsbütün başka türlü beslenmeleri lâzım 
gelen hastalar için tabibin ayrıca tayin edeceği 
nevi ve miktarlarda yiyecek ve içecekler başta
bibin hasta tabelesi üzerinde tasdürile verilir. 

D - Yemeklerin ve müteferrika olarak veri
leceklerin pişirilmesi, hazırlanması ve değişiklik 
ve nefaset temini için kullanılması lâzümgelen -
un, yumurta, peynir ve maydanoz gibi - harçlar 
mutbak tabelesinde gösterilerek aynoa çıkarılır. 

Hastanelerde hasta basma bir buçuk litre he-
sabile sıhhî vasıflarda içme suyu tedarik edile
rek verilir. 

Sigara içen hastalara tabibin yazdığı sayıda 
sigara verilir. 

( & Şayiam: 2S3 
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Ayran 

Bal 
Balık 
Beyin 
Bisküvi 
Böbrek 
Çavdar ekmeği 
Elmasiye 

Erişte 
Et 
Francala 
Gevrek 
Güloten ekmeği 
Hoşaf 

İrmik 
İrmik helvası 

Karaciğer 
Kakao 
Kahve 
Kaymak 
Krema 

Kuskus 
Limon 
Mandaline 
Marul 
Makarna 

Marmelât veya reçel 
Omlet 

Paça 
Püre 

Müteferrika 

S.-1 
11 — 
:. M. E. 

olarak verilecek, yiyecek ve 

Bir günlük 

300 

50 
160 

1 
25 

2 
25 

1 

50 
250 
150 
25 
25 
I 

50 
1 

150 
10 
5 

60 
1 

100 
1 
2 
1 

100 

50 
1 

1 
1 

gr-

» 
2> 

tane 
gr. 

tane 
gr. 

pors 

gr. 
:» 
» 
» 
» 

pors 

gr. 
pors 

gr. 
» 
» 
» 

pors 

gr. 
tane 

» 
» 

gr-

» 
pors 

tane 
pors 

(S. 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

2 = 600 gr. 

2 =» 100 • » 
2 = 3 2 0 * 
2 = 2 tane 
4 = ICO gr. 
2 = 4 tane 
4 = 100 gr. 
4 = 4 pors 

4 . = 200 gr. 
2 = 500 » 
4 = 600 »• 
4 = 100 » 
4 = 100 » 
2 = 2 pors 

4 = 200 gr. 
2 = 2 pors 

') = 300 gr. 
2 = 20 » 
2 = 10 » 
4 == 240 » 
2 = 2 porsiyon 

2 = 200 gr. 
4 = 4 tane 
3 = 6 • » 
2 = 2 » 
2 = 200 gr. 

2 == 100 » 
4 « 4 porsiyon 

2 = ' 2 tane 
4 = 4 ports 

Sayısı : 25) 

içecekler 

Bir günlüğün son kertesi 

Bir porsiyon için yoğurt 50 
gr. dır 

(bir porsiyon: Jelatin l o , şeker 
-30 , gülsuyu 5, gr. ve 300 gr. 
su meyva suyu 300 gr. ) 

(Et suyu için) 

• " 

% (Bir porsiyon: yaş yemiş 200 
gr. şeker 60 gr. yahut kuru 
yemiş 60 gr. şeker 30 gr.) 
' 
(Bir porsiyon: irmik 100 yağ 
3 ü şeker 5 ü fıstık 4 gr. 

(Bir porsiyon: süt 300 gr. 
yumurta \ tane şeker \ 5 gr.) 

(Bir porsiyon: 10 gr. peynirde 
verilir) 

(Bir porsiyon: yumurta 1 tane 
peynir 10 gr. sade yağ 15 gr.) 

(Bir porsiyon: patates 200 gr. 
süt 125 gr. tere yağ 5 gr. 
tuz 5 gr. yahut bakla nohut ve 
benzerleri 100 gr« tereyağ 5 
gr. tuz 5 gr.) 
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Pelte 

Bir günlük 

1 » X 4 4 porsiyon 

Peynir 
Pekmez 
Piliç 
Portakal * 
Revani 

Salata veya marul 
Sardalya ve benzerleri 
Sirke 
Süt 
Sütlaç 

Sütlü mahallebi 

Şehriye 
Şeker 
Tahin helvası 
Tavuk 
Taze yemiş 
Tarhana 
Tereyağ 
Tel kadayifi 

Turp 
Un helvası 
Yassı kadayifi 

Yoğurt 
Vumurta 
Zeytin 

25 
50 

1/2 
1 
1 

1 
2 

25 
500 

1 

1 

50 
25 

100 
1/4 

200 
50 
25 

100 

50 
1 
l 

500 
1 

50 

gr-
» 

tane 
» 

pors 

tane 
» 
gr. 
» 

pors 

» 

gr. 
a 
» 

tane 
gr-
» 
» 
» 

D 

pors 
tane 

gr-
tane 

gr. 

X 4 = 
X 2 = 
X 2 = 
X 4 = 
X 2 = 

X 2 = 
X 2 = 
4- 2 = 
X 4 = 
X 2 - = 

X 2 = 

X 4 = 
X 2 = 
X 2 = 
X 2 = 
X 4 = 
X 2 •=* 

:X 4 = 
X 2 = 

X 2 = 
X 2 = 
X 2 = 

100 
100 

1 
4 
2 

2 
4 

50 
200 

2 

2 

200 
100 
200 
1/2 

800 
-ÎÛ0 
roo 
200 

100 
2 
2 

X 4 «*"20ÖÛ 
X 4 = 
X 2 = 

4 
ı&o 

gr. 
J9 

tane 
» 

pors 

tane 
» 

gr-
» 

pors 

» 

gr. 
3) 

i) 

tane 
gr. 
y> 

s 
j ) 

2) 

pors 
tane 

igr. 
tane 

Bir günlüğün son kertesi 

(Bir porsiyon nişasta 40 şeker 
30 gr. gül suyu 5 gr. ve su 
300 gr. yahut meyva suyu 
300 gr.) 

(Bir porsiyon: irmik 60 gr. 
sade yağ 60 gr. şeker 120 gr. 
yumurta l tane) 

(Bir porsiyon: süt 300 gr. 
pirinç 30 gr. şeker 30 gr.) 
(Bir porsiyon: süt 300 gr. 
pirinç unu 40 gr. şeker 30 gr.) 

(100 gr. için ceviz içi 10 gr-
şeker 40 sadeyağ 20 gr.) 

(İrmik helvası gibidir) 
(Bir tanesi için ceviz içi 5 gr. 
sade yag 20 gr. şeker 80 gr.) 

Bir hastaya francala verilir ise, ayrıca ek
mek verilmez. Tavuk, balık veya karaciğer ve
rilince yemeklik et verilmez. Yalnız etsuyu ile 
sebzenin eti vardır. Makarna, bulgur, kuskus ve
ya börek verilirse pilâv verilmez. 

Hastanelerin aydınlatma, ısıtma ve arıtıl
ması: 

( S. Sayısı : 25 l 
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MADDE 3 — Sıhhî sebeplerle yukarıda ya
zılı dereceler haricinde beslenmesi icab eden 
hastalar hususî rejime tâbi olur. Böyle hastalar 
için yiyecek ve içeceğin nevi ve miktarı başta
bibin hasta tabelesi üzerinde tahrirî tasdikile 
tamamen temin edilerek verilir. 

MADDE 4 — A - tenvir: Hastane binasının 
yapılış tarzına göre lâmba hesabile verilir. 

C - Tathir: Hastaların, kullandıkları eşya 
ve malzeme ve koğuşların temizlenmesi için her 
nevi tathir mevadı ile hastalık nakleden sinek
ler tahtakurusu vesaire muzır haşemtm ve hay
vanatın öldürülmesi için icab eden maddeler 

lüzumu miktarı temin edilir. 

MADDE 5 — Hastane gibi kullanılacak re
virlerde de bu.kanun mucibince muamele yapı
lır. 

MADDE 6 — Teşrinievvel 1288 tarihli idare 
nizamnamesinin hastanelere ait bendile 1 - 5 - 930 
tarihli ve 1603 numaralı kanun mülgadır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden iki 
ay sonra gelecek ay başından itibaren tatbik 
olunur. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

Başvekil 
îsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Hikmet 
S. î. M. V. 

Ad. V. 
S. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 
G. î. V. 

Ali Rana 

5-VI-934 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 
Fuat 
îk. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 
Muhlis 

M. M. E. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4 — A - Tenvir : Hastane binası
nın yapılış tarzına göre lâmba hesabile verilir. 

B - Teshin : Tabibin lüzum gösterdiği zaman
larda ve kış günlerinde hasta koğuşlarında ve 
laboratuarlarda hararet derecesi + 20 + 22, 
ameliyathane ve pansuman odalarında + 25 + 30 
arasında olacak veçhile yapılır. 

C - Tathir : Hastaların, kullandıkları eşya 
ve malzeme ve koğuşların temizlenmesi için 
her nevi tathir mevaddı ile hastalık nakleden 
sinekler, tahtakurusu ve sair muzır haşeratm 
ve hayvanatın öldürülmesi için icab eden mad
deler lüzumu miktarı temin edilir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi aynen. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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MADDE 3 — 
A - Hastanelerin her yeri, genişliğine ve 

yapılışına göre, ışıklanmasına yetecek sayıda, 
lâmbalar ile aydınlatılır. 

B - Hasta koğuşları ve laboratuarları 4- 20: 
4- 24, ameliyathane ve pansıman odaları -f 25: 
4- 30 santigrat derecesi sıcaklığında olmak üze
re yılm serin ve soğuk günlerinde ve tabibin 
istediği gibi ısıtılır. 

C - Antma - Hastaların eşyası ve malzeme ile 
koğuşlar ve hastanenin her yeri lüzumu olan 
nesneler ile arrtûır. Sinek, tahta kurusu ve ben
zerleri buna yarayan maddeler ile öldürülür. 

MADDE 4 — Birinci teşrin 1288 tarihli ida
re nizamnamesinin hastaneler için yazılı bendile 
1 - V -1930 tarih ve 1603 numaralı kanun kaldı
rılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun üç ay sonra yürü
tülür. 

MADDE 6 — Bu kanunu yürütmek işi Millî 
Müdafaa vekiline verilmiştir. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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Hükümetin teklüînin 2 nci maddesine bağlı cetvel 

Müteferrika olarak verilecek yiyecek ve Içecklerin miktarlarile en yüksek verilecek miktarı ve 
tertib tarzlarım gösteren cetvel 

Ahçüez 
Ayran 
Bal 
Balık 
Beyin 
Bisküvi 
Böbrek 
Çavdar ekmeği 
Elmasiye 

Erişte 
Et 
Francola 
Gevrek 
Gloten ekmeği 
Hoşaf 

İrmik 
İrmik helvası 

Karaciğer 
Kakao 
Kahve 
Kaymak 
Krema 

Kuskus 
Limon 
Mandaline 
Marul 
Makarna 
Marmalat veya 
Reçel 
Omlet 

Paça 
Püre 

Pelte 

Peynir 

Bir tertib miktarı 

2 
300 

50 
160 

1 
25 

2 
25 

1 

50 
250 
150 

25 
25 

1 

50 
1 

150 
10 

5 
60 

1 

100 
1 
3 
1 

100 

50 
1 

1 
1 

1 

25 

adet 
gr. 
» 
» 

adet 
gr-

adet 
gr. 

pors. 

gr. 
» 
» 
S) 

3> 

Pors 

gr. 
pors. 

gr-
n 
» 
» 

a 

son verilecek miktar 
X 4 = 8 
X 2 = 600 
X 2 = 100 
X 2 .= 320 
X 2 = 2 
X 4 = 100 
X 2 = 4 
X 4 = 100 
X 4 .== 4 

X 4 = 200 
X 2 = 500 
X 4 - 600 
X 4 = 100 
X 4 = 100 
X 2 • = 2 

X 4 = 200 
X 2 = 2 

X 2 = 300 
X 2 = 20 
X 2 = 10 
X 4 - 240 
X 2 = 2 

X 2 = 200 
X 4 = 4 
X 2 = 6 
X 2 = ' 2 
X 2 = 200 

X 2 - 100 
X 4 = 4 

X 2 = 2 
X ? 4 I = 4 

X 4 = 4 

X 4 = 100 

adet 
Gr. 

» 
» 

adet 
gr. 

adet 
gr. 

porsi 

gr. 
2> 

» 
3) 

y> 

pors. 

gr. 
porsi 

gr. 
» 
i> 

x> 

porsii 

gr. 
adet 

X) 

» 
gr. 

» 
porsi 

adet 
pors. 

» 

gr. 

(Yoğurt 50 gr. dır) 

(Uskumru ve emsali 2 X 2 = 4 ) 

(Tutkal 10. şeker-30 Gülsuyu 
5, su 300 gr.) 

(Et suyu içindir) 

(Yaş meyva 200, şeker 60 gr. 
kuru meyva 60 şeker 30 gr.) 

(İrmik 100, Yağ 30, şeker 50 
Fıstık 4 gr.) 

(Süt-300, yumurta l, şeker 
15 gr.) 

(10 gr. peynir ayrıca verilir) 

(Yumurta 1, peynir 10, yag 
15, gr.) 

(Patates 200, süt 125, ten 
yağ 5, tuz 5, gr. bububat 100 
tere zağ 5, tuz 5 gr. 
(Nişasta 40, şeker 30, Gü 

suyu 5, gr. su 300) 

(S.. Sayan : 25) 



Pekmez 
Piliç 
Portakal 
Revani 

Sardalya 
Sirke 
Süt 
Sütlaç 

Sütlü mahallebî 

Şehriye 
Şeker 
Tahin helvası 
Tavuk 
Taze meyva 
Tarhana 
Tereyağ 
Tel kadayıfı 

Turp 
Un helvası 
Yassı kadayıf 

Yoğurt 
Yumurta 
Zeytun 
Salata 

Bir tertib miktarı 

50 
1/2 

1 
1 

2 
25 

500 
1 

• 
t 

50 
25 

100 
1/4 
200 

50 
25 

100 

40 
1 
1 

500 
1 

50 
1 
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Son verilecek miktar 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X. 

2 = 100 » 
2 = 1 adet 
4 = 4 » 
2 = 2 pors 

2 = 4 adet 
2 = 50 gr. 
4 = 2000 » 
2 = 2 porsi 

2 = 2 » 

4 = 200 gr. 
4 = 100 » 
4 = 400 » 
2 = 1/2 adet 
4 = 800 gr. 
4 = 200 » 
4 = 100 » 
2 = 200 » 

2 = 100 » 
2 = 2 porsi 
2 = 2 adet 

4 = 2000 gr. 
4 = 4 adet 

"A -2 = 100 gr. 
2 = 2 adet 

(İümîk 60, sade 60, Şeker 120, 
yumurta 1) 

(Süt 300, pirinç 30, şeker 
30, gr.) 
(Süt 300- pirinç unu 40, Şe
ker 30, gr.) 

(Ceviz içi 10, Şeker 40, sade 
20 gr.) 

(İrmik helvaası gibidir) 
(Ceviz içi 5, sade 20, şeker 
30 gr.) 

(Marul aynıdır) 

>^e^< 
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