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İ — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Vakıflar kanunu lâyihasile, 
Dörd şahsın ölüm cezasına çarptırılmasına dair 

mazbata kabul edildi. 
îki şahsın ölüm cezasına çarptırılmasına dair maz

bata müzakere ve neticede ölüm cezası 24 sene hapse 
çevrildi. 

Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakline, 

Polisin vazife ve salâhiyet kanununun beşinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun lâ
yihalarının birinci müzakereleri yapıldıktan sonra cu-
m>a günü toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

Başkanvekili Kâtib Kâtib 
Tevfik Fikret Sılay Balıkesir Çoruh 

Sabiha Gökçül Ali Zırh 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Maarif teşkilâtına dair olan kanunun i t nci 
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rine) 
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9 — Dang hastalığına karşı memleketleri karşı
lıklı korumak için yapılan 25 temmuz 1934 tarihli bey
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3 İ R Î N C İ C E L S E 
Açlma saati: 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTÎBLER — Ali Zırh (Çoruh), Sabiha Gökçül (Balıkesir) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 

1 — Gazi Anteb saylavı General Ali Hikmet 
Ayerdemin and içmesi 

2 — Tokad saylavı General Sıtkı tikenin and 
içmesi 

BAŞKAN — Yeni intihab edilen arkadaşların 
tahlifleri yapılacaktır. 

(Gazi Antep saylavı General Ali Hikmetin 
tahlifi yapıldı) (Alkışlar). 

(Tokad saylavı General Sıtkmın tahlifi ya
pıldı) (Alkışlar). 

3 — Gazi Anteb saylavı General Ali Hikmet 
Ayerdemin intihab mazbatasının tasdiki. 

BAŞKAN — Gazi Anteb saylavı General Ali 
Hikmetin intihab mazbatası gelmiştir. Hiç bir 
itiraz yoktur. Reye arzediyorum. Mazbatayı ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Mazbata kabul 
edilmiştir. 

4 — Çorulı saylavı Ömer Fehmi Noylum nı 

öldüğüne dair Başvekâlet tezkeresi 
BAŞKAN — Başvekâletten gelen bir tezkere 

var; okutuyorum. 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Çoruh saylavı Ömer Fehmi Noylanm 

3 - VI -1935 pazartesi sabahı Kamutayda fena
laşması üzerine, kaldırıldığı Numune hastane
sinde kalp durmasından öldüğü Dahiliye vekil
liğinin 5 - VI -1935 tarihli ve 1792 sayln tezke
resinde bildirilmiştir. 

5-VI-1935 
Başvekil 
1. inönü 

BAŞKAN — Kıymetli arkadaşımızın aziz ha
tırasına hürmeten bir dakika sükût edelim (Bir 
dakika sükût edildi). 

BAŞKAN — İntihab yapılması için Riyaset
ten Hükümete bildirilecektir. 

Ruznameye geçiyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
i — Haziran: ağustos 1934 yılına aid raporun 

sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/15) 

BAŞKAN — Bu raporların müzakeresi için 
icab eden bir haftalık müddet bitmemiştir. Müd
deti geldiğinde müzakere edilecektir. Bunu ge
çiyoruz. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

2 — Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyilıası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/202) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha çoğaltılmış ve dağı
tılmıştır. Heyeti umumiyesi hakkmda söz iste-

[1] 156 sayılı matbua zaptın sonundadır 

yen var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı dairesi teşkilâtı hakkındaki 
2180 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Cumhurbaşkanlığı dairesi teşki

lâtı hakkındaki 2180 sayılı kanunun 5 nci mad
desi aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş
tir : 

Başyaverlik, genel sekreterliğe bağlıdır ve 
bir başyaver ile dört yaverden terekküb eder. 
Bunlar daimî surette Cumhurbaşkanının yanın
da bulunurlar. 

Umumî vazifeleri hakkında Genel sekreter
likten emir almakla beraber doğrudan doğruya 
Cumhurbaşkanından telâkki edecekleri emirler 
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t : 36 7-< 
dairesinde ifayı vazife ederler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yukarıda adı yazılı kanunun 
onuncu mdadesi aşağıda gösterildiği şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Başyaverle yaverlerin dereceleri rütbelerine 
göredir. 

Başyaver 1 Albay 
Yaver 1 Binbaşı 
Yaver 3 Yüzbaşı 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — 1935 malî yılı mu-

vazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine 
ilişik (D) cetvelinin Cumhurbaşkanlığı kısmında 
50 lira tahsisatlı yaverler sayısı dörde çıkarıl
mıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Müddeti zarfında ikinci müzakeresi yapıla
caktır. 

,'i - - Yozyad m<• bum Üırrı 1 çöz ün, ağıllar ka
nununun 1 nci maddesini değiştiren 1948 sayılı 
Lan una ek kanun teklif il e, ağıllar kanununun 
J nci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanunun 
1 nci maddesinde yazılı müddetin uzatılmasına 
dair kanun lâyihası ve Ziraat encümeni mazba
tam (2/14, 1/238) [1J. 

BAŞKAN — Tevzi edilmiştir. Heyeti urau-
miyesi hakkında mütalea var mı? 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Ağıllar kanunu üç 
sene müddetle çıkarılmıştı. Üç sene bitti, ikin
ci bir uzatma mecburiyeti hasıl oldu, şimdiki 
üçüncü olacak. Bendeniz teklifimi verdikten 
sonra Hükümetten de bir lâyiha gelmiş. Ma
lûmatım olsaydı tabiî teklif yapmazdım. Fakat 
Hükümet üç sene uzatılmasını teklif etmiş. Üç 
sene azdır. Hemen göz açıp kapayıncaya kadar 
gelib geçiyor. Halkın elindeki mahsul matlub 
veçhile para etmiyor, kuraklık yüzünden bu 
müddetin üç sene değil beş sene uzatılmasını 
teklif ediyorum ki biraz daha halka imkân ve 
vüsat vermiş olalım. Kanunun tabiratını encü
men daha sade, türkee yazmış. Ziraat encüme
ninin teklifini müzakere etmekle beraber müd-

[1.J 157 sayılı basmayazı zaptın sonundaelır. 

-1935 Ö : 1 
detin beş sene olarak kabul edilmesini Büyük 
Heyetten rica ediyorum. Zannederim Ziraat 
encümeni de buna iştirak eder. 

| BAŞKAN — Sırrı îçözün söyledikleri; mad
delere aiddir. Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen olmadığına göre maddelere geçilmesini 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmiştir. 

I 1423 sayılı ağıllar kanununun birinci madde
sini değiştiren 1948 sayılı kanunun birinci mad

desinde yazılı müddeti uzatan kanun 
| MADDE 1 — 1423 sayılı ağıllar kanununun 

birinci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanu
nun birinci maddesinde yazılı mecburî müddet 
üç sene daha uzatılmıştır. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Ziraat encümeni 5 sene müddeti kabul ediyor. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — O halde mesele 
yok. 

BAŞKAN — Ziraat encümeni 3 senenin 5 
seneye iblâğını kabul ediyor. Yani Bay Sırrı
nın teklifini kabul ediyor, 

Maddeyi tashih ederek reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun yayın tarihinden 
muteberdir, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.). 
Kabul edilmiştir, 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Ad
liye, Dahiliye ve Ziraat vekilleri yerine getirir
ler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müddeti kanuniyesi zarfmda ikinci müzake
resi yapılacaktır. 

•-/ — Mıntaka sanat mektebi erinin Maarif 
vekâleti tarafından idaresi luıkhnda kanun lâyi* 
hası ve Dahiliye, Maarif ve Maliye ve Bütçe. r><-
cÜ7ne.nleri mazbataları (1/158) | l j . 

i i 

i BAŞKAN — Encümenler kanunun müstacel 
i len müzakeresini mazbatada teklif etmektedir -
j ler. Müstacelen müzakere hususunu reyinize 
I arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
! bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen varj 
mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölge sanat okullarının Kültür bakanlığı ta-
| rafından yönetilmesi hakkında kanun 
| MADDE 1 — 1867 numaralı kanun hüküm-
| lerine göre, yönetilmekte olan Ankara, Aydm, | 

| 11 155 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Bursa, Diyarbekir, Edirne, İstanbul, İzmir, Kas
tamonu, Konya bölge sanat okulları kurağla-
rmdan başka bütün eşya, avadanlık, makine ve 
öğretim koyraları ile birlikte Kültür bakanlığı
na devir ve maledilmiştir. 

Bu okulların bilgi, yönetim ve para işleri 
Kültür bakanlığınca görülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil-. 
mistir. 

MADDE 2 — Kültür bakanlığı, sanat okul
larının mülkiyetleri « hususî idareler » üzerinde 
bulunan kurağ ve ekitlerini sanat okullarına 
özgülediği sürece bu idarelere kira veya başka 
bir ad altmda para vermeksizin kullanmak hak
kına iyedir. 

Hususî idareler her hangi bir sebeble olursa 
olsun bu kurağlarla ekitlerinin bir kısmmın ve
ya tükelinin boşaltılması savmda bulunamazlar. 
Kurağ ve ekitlerinin iyi halde bulundurulma
sı, onarılması, yanar veya yıkılırsa yeniden ya
pılması ödevi Kültür bakanlığmm, arsa ile üze
rine yapılacak kurağ ve yapıların mülkiyeti hu
susî idarelerindir. 

Arsaları Kültür bakanlığınca edinilerek bu 
okul kurağlarma katılacak kurağlarm mülki
yeti Hazinenin olur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Birinci maddeye göre Kültür 
bakanlığına devrolunan bölge sanat okullarmm 
işyar ve müstahdemleri maaş ve ücretleri ile 
her türlü harçları Kültür bakanlığı bütçesinden 
verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Sanat okullarının 1935 finan-
sal yılı basma kadar ispat edici belgelerle ger-
çekleşib verilmemiş olan borçları, okulun bu
lunduğu bölge illerinden toplanıbda okulun 
ihtiyaçlarına harcanmayarak merkez olan ilin 
vereceğine geçmiş olan paralardan ödenmek üze
re o ilin bütçesine konulur. Merkez olan ilin 
vereceğine geçmiş bir para bulunmaz veya bulu
nan borcu ödemeğe yetmez ise lüzumu kadar 
para o bölge illerinden 1934 finansal yılı payla
rının bir kısmmı veya tükelini ödememiş olan
lara İç ve Kültür bakanlıklarınca borçları nis-
betinde ayrılarak borçlara verilmek üzere büt
çelerine konulur. 

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

MADDE 5 — Bölge sanat okulları dönerge-
lerinin tutarları ile dördüncü maddeye göre il
gili iller bütçelerine konularak bu illerin Pinans 

bakanlığınca toplanan gelirlerinden doğrudan 
doğruya ayrılacak olan paralar Kültür bakan
lığı emrine ulusal bir bankaya yatırılır. 

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

MADDE 6 — Dördüncü madde hükmünce 
iller bütçesine konularak beşinci madde hük
münce toplanmış olan paralar bu okulların 1935 
finansal yılı basma kadar ispat edici belgelerle 
gerçekleştiği halde ödenmemiş olan aylık ve harç
larına verilen dönergelerin tutarmdan bankaya 
yatırılan paralardan her okula, işine göre 
bir kısmı Kültür bakanlığınca dönerge olarak 
ayrıldıktan sonra kalanı Kültür bakanlığınca 
gösterilecek lüzum üzerine Bakanlar Kurulu ka-
rarile sanat okullarının yapı ve koray ihtiyaç
larına harcanır. 

MAARİF VEKİLİ ABİDİN ÖZMEN — Bu 
maddenin altıncı satırındaki (verilen) kelimesi 
(verilir) olacak. Bu şekilde tashihi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Erkek sanat okullarına alına
cak parasız yatılı talebeler bir smaç geçirirler. 
Alınmak isteyenler kadrolar tutarmdan artık 
olursa istekliler arasmda yarşı smacı yapılır. 

Her iki sınacın şartları ve her ilden talebe 
alma yollan Kültür bakanlığınca yapılacak bir 
öğrenekle saptanır. 

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

MADDE 8 — Sanat ve yatı okullarmm yö
netimi hakkındaki 22 temmuz 1931 tarih ve 1867 
numaralı kanunun bu kanuna uymayan hüküm
leri ile ertik okulları hakkmdaki 26 mayıs 1927 
tarih ve 1052 numaralı kanun kaldırılmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun ile Kül
tür bakanlığına devrolunan bölge sanat okulla
rının bağlı cetvelde gösterilen maaşlı ve ücretli 
işyar ve müstahdemlerile nakil vasıtaları kadro
su 1935 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 
5 nci maddesine bağlı (D) cetvelinin Kültür 
bakanlığı kısmına ilâve olunmuştur. Bu cetvelde 
gösterilen maaşlar derecelerine göre 1452 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde verilir. 

BAŞKAN — Muvakkat maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun hükümleri 1 haziran-
1935 tarihinde başlar. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini tç> 
Finans ve Kültür bakanları yürütür. 

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

İSMET EKER (Çorum) — Bir sual soraca
ğım. Bu mmtaka sanat mektebleri bundan son
ra yine eski sistem ve program dahilinde mi, 
yürüyecektir, yoksa Devletin sanayi siyasetine 
muvazi olarak ıslah edilecek midir? 

MAARİF VEKİLİ ABİDÎN ÖZMEN (Aydın) 
— Pek tabiî bir şey. Esasen alâkadar olan 
dairelere birer tezkere yazarak bunların daha 
faydalı yetişmeleri için ne gibi tedbirler ve İslâ
hat istediklerini bize yazmalarını rica ettik. Ge
lecek ceyablara göre istenilen ıslahatı yapacağız. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesini, açık reye 
arzediyorum. 

5 — Devlet kitablan mütedavil sermayesi 
hakkındaki kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/39) \'l) 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında ı 
mütalea var mı? (Hayır sesleri). Maddelere ge- j 
çilmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. | 

Devlet kitablan mütedavil sermayesi hakkın- | 
da 2133 sayılı kanuna ek kanun j 

MADDE 1 — Devlet kitablan mütedavil ser- j 
mayesi hakkındaki 1 - IV -1933 tarih ve 2133 sa- j 
yılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

(Mekteb kitablarmm Kültür bakanlığınca 
bastırılması hakkındaki 24 nisan 1926 tarih ve 
823 sayılı kanunun birinci maddesi hükmüne 
tevfikan 1931 ve 1932 yıllan bütçelerinden tah
sis olunan paralar dahi Devlet kitablan müte
davil sermayesine zammolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Finans ve Kültür bakanları memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresi müddeti içinde 
yapılacaktır. 

MAARİF V. ABİDİN ÖZMEN (Aydın) — 
Gelen evrak içinde muallimlerin mesken bedel
lerine aid bir madde vardır. Vekâlet bütçesine 
müessirdir. Haziran da gelmiştir. Müsaade 
ederseniz müstaceliyetle müzakeresini teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — O lâyiha encümenden henüz 
çıkmamıştır. 

[1]158 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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6 — Belediye kanununa ek kanun lâyihası 

ve belediye kanunu muvakkat encümeni mazba
tası (1/117) [1] 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) 
— Belediyelere aid bir kanun lâyihası vardır 
onun ruznameye alınarak müstacelen müzakere
sini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Gelen evrak içinde 167 numaralı 
belediye kanununa ek kanun lâyihası vardır. İç 
bakanı bunun ruznameye almarak müstaceliyet
le müzakeresini teklif ediyor. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kanun lâyihası tevzi edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var-

mı? (Yok sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 - IV - 1930 tarih ve 1580 sayılı belediye 
kanununa ek kanun 

MADDE 1 — Belediye kanunu tatbik edilen 
ve nüfusu on binden yukarı olan yerlerin ha
rita ve müstakbel imar plânlarını ve içme sulan 
ile lâğım işlerini 2490 sayılı artırma, eksiltme 
ve ihalât kanunu hükümleri çerçevesinde yaptır
mağa Dahiliye vekili mezundur. 

Rahmi Apak (Tekirdağ) — Birinci madde
deki tenvirat kelimesinden sonra (Spor alan
ları) kelimesinin de zikredilmesini rica ederim. 
Malûmu âlinizdir ki, memlekette spor alanları 
henüz kurulmamıştır, pek azdır. Hattâ îstan-
bulda bile bir iki tanedir. Spor alanlarmm 
bir an evvel meydana gelmesi; gençliği memle
ket müdafaası ve beden kabiliyeti hususunda 
yükseltecektir. Ben bu kaydin da buraya ek
lenmesini istirham ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) 
— Bu, bizce de muvafıktır. Encümen de iştirak 
ediyor. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda müta
lea var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Spor alanı, iba
resinin ilâvesi doğru amma, burada tenvirat ke
limesi yoktur. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Belediye kanununa ek kanun lâyihasının bi
rinci maddesine, tenvirat kelimesinden sonra, 
gençliğin savaş ve hayat mücadelesine olan gjü-
cünü artırmak üzere (Spor alanları) fıkrasının 
ilâvesini teklif ederim. 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

REFİK İNCE (Manisa) — Encümenden bir 
sual soracağım. Hükümetin teklifinde, tenvirat 
varken niye çıkarmışlardır? 

[1] 167 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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BELEDİYE KANUNU MUVAKKAT ENCÜ

MENİ REİSİ HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşa-
ne) — Bu spor alanlarmm ilâvesini lâğımdan 
sonra yapmak lâzımdır. Çünkü encümen ten
viratı maddeden çıkardı, belediyelerin kendi 
mesailerine bıraktı. Belediye bütçeleri çok dar
dır ve vaziyetleri oldukça sıkışıktır. Merkez
den, bir elden idare edilecek işler için de para 
ayırmak mecburiyetindedir. Belediyelerin bu 
mecburiyeti vergiler üzerindeki munzam kesir
lerden ve oktruva mukabili olan gümrük hisse-
lrinden alman para ile temin etmeleri için 
onlara salâhiyet verilmiştir. Büyük şehirler 
zaten elektrik işlerini yapmışlardır. Küçük şe
hirlerin ise elektrik işlerini yapmağa şimdilik 
vaziyetleri müsaid değildir. Bu işlern en müb-
remlerni burada sıraladık. Bunlar da: harita, 
plân, içme suyu ve lâğımlardır. Bunlar yapıl
dıktan sonra elektrik işlerine de teşmil edebili
riz. Fakat bunlarm hepsini birden mecburî va
ziyete sokarak bu suretle belediyelerin varidat
larını tenkis edersek belediyeleri mefluç bir 
vaziyete düşürürüz. Diğer taraftan Hükümetin, 
memleketin muhtelif yerlerinde büyük mikyasta 
elektrik santıralları kuracağını öğrendik. Bun
lar kurulduğu zaman bu kasabalara daha ucuz 
tevziat yapabilecektir. Şimdiden bu küçük ka
sabaları borçlandırıb ta elektrik işini mecburî 
şekle sokmağı encümenimiz doğru bulmadı. 0-
nun için bunu maddeden çıkardık ve kendi ih
tiyarlarına bıraktık. Arkadaşımızın teklifini en
cümeniniz tadilen kabuil etti. Maddeye bir 
kelime olarak ilâvesine encümen muvafakat 
eder. Lâğım kelimesinden sonra (spor alanları) 
kelimesi de ilâve edilir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Nüfusu esas tut
muşunuz. Nüfusu on binden aşağı olurda, va
ridatı on binden çok olan kazalardan daha çok 
olabilir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Aşa
ğıda madde vardır. Varidatı müsaid olup ta 
nüfusu on binden aşağı olan belediyeler taleb 
edecekler, bu kanunun mecburiyetine girecek
lerdir. İhtiyarî bıraktık. 

AHMED HİLMİ ARGA (Kayseri) — İmar 
heyeti teşekkül ettikten sonra bir kısım mahallî 
belediyelerin işlerini kendileri yapacaklardır. 
Nüfusu on binden aşağı olan yerlerde su ve sa
ire gibi kendi ihtiyaçlarını kendileri yaparlarsa, 
bunu yapamayacaklar mı? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bir 
defa bu kanunun maksadı bu işleri bir an evvel 
yapmak ve elde edilecek fennî heyetlerle talip
lere bir kaç şehri birden ihale etmek suretile 
ucuza mal etmektir. Bedellerini belediyeler 
bankasma ödetmek taksitleri o belediyelerden 
tahsil etmektir. Bu mecburiyete girmeyen be
lediyeler şerbettirler. Kendileri bu işleri ya
parlarsa ona bir mâni yoktur. Fakat bu işle-
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rin teshili için bu teşekkül vücude gelecektir. Be
lediyeye su mühendisi lâzımdır. Su tesisatı ya
pılacaktır. İnşaat müteahhidi lâzımdır. Onu 
bulmakta müşkülât çekecekler. Sonra parasını 
bir sene bütçesinden ödemek gayrimümkündür. 
Sermaye bulmak mecburiyetindedir. Bulamaya
caktır. Bütün bu vazifeleri teshil maksadüe bu 
teşekkül konmuştur. Yoksa belediyelerin vazi-
fei esasiyelerini takyid etmiş değiliz. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 
Komisyon başkanı Hasan Ataç çok güzel an
lattılar. Ben de bir iki kelime ilâve etmek iste
rim. 

Belediyelerimiz mühmeldir. İşleri çoktur. 
Halkımız çok geniş şeyler istemektedir. Bele
diyelerin ayrı ayrı bunları yapmağa iktidarı 
yoktur. Bir Belediyeler bankası yaptık. Bu 
Belediyeler bankası sıkıntı zamanlarında dahi 
küçük paralarla kuruldu. Bu gün 3 milyon li
ra kadar bir paramız vardır. Bu paradan şu İH 
için, bu iş için verecek olursak eski vaziyete 
dönmüş olmaktan korkarız. Çünkü arzettiğim 
gibi, su işleri büyük iştir. Suyun tahlili, mik
tarının ölçülmesi, ondan sonra nakli, bilhassa 
borular meselesi hakikaten pahalıya malolmak-
tadır. Bunu merkezileştirecek olursak belki, 
diyebilirim, belkiden daha yakın bir ihtimal 
ile, boruları kendimiz yapacağız, yahud bir 
şirketle anlaşarak veyahud emaneten boru ya
parak belediyelere tevzi edeceğiz. Bu boru ve 
saire için mühim miktarda paramız harice git
mektedir. Belediyelerin ayrıca müddahar ser
mayeleri olmadığı için, şirketler kendilerine 
haklı olarak itimad etmemektedirler. Halbuki 
bu gün 3 milyon lira sermayeli ve her sene 800 
bin lira artmakta olan bir bankamız olduğuna 
göre, şimdi bu işler için verdiğimiz paradan 
% 25, %3ft dan daha ucuz iş yapılacak ve mem
leketin bütün şirketlerinin suyu tahminimize 
göre 10 senede ikmal edilmiş olacaktır. Bu 
kanununun maksadı esasisi de budur. Sular 
bittikten sonra elektriğe sıra gelirse bu da o 
vakte kadar İktısad vekâleti elektrifikasyon 
meselesini halledeceğinden bu mesele de ken
dilisinden halledilmiş olacaktır. Sonra Sıhhiye 
vekâletinin istediği kanalizasyon işi vardır. 
Çok güç olmakla beraber şimdiden işe başlaya-
lrm dedik. 
Spor sahaları : Bu da sıhhidir. Şehirlerimizde 
spor sahaları yapılması teklif edildi ve Meclisi 
Âli bunu kabul etti. Bu hakikaten memleket 
gençliğinin bedenî terbiyesi için yapılması lâ
zım olan bir şeydir. Şimdi şehirlerde yapacağı
mız esas iş üçtür; Harita ve plân, sular ve 
spor meydanları. 

Arkadaşlarımın dedikleri gibi; sulan ya
pılmış olan şehirlerimiz vardır. İstanbul, İz
mir, Ankara ve sair ufak tefek yerlerde olduğu 
gibi. Bazı yerlerde lâğım yapılmış veyahud ya
pılmaktadır, Istanbıüda ve İzmirdç olduğu gi-
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bi. Diğerlerinde bu da yapılmamıştır. Bunla- | 
rm yapılmasını kolaylaştırmak için mmtakala-
ra ayıracağız. Ya emaneten yapacağız, ya ken
dilerine yaptıracağız veyahud yerli, yabancı, 
bir şirketle anlaşarak su meselesini (Temiz su, 
bol su, ucuz su) halinde halledeceğiz. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bu kanun tatbik 
edilirken ne suretle hareket edilecektir? Sıra
ya mı konacak, müracaat edenler mi tercih olu
nacak? Zatı âlileri tstanbuldan, îzmirden bah
settiniz. Çok yerler var ki Devlet kefaletile 
borçlanmış, belediyelerinin varidatı mahcuz. 
Sonra kıyıda kalmış, hiç sesini duyuramıyanlar. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 
Arkadaşımın sorgularının hepsinin cevaplan 
lâyihada vardır, ikinci ve beşinci maddelerde 
sarih cevablar bulacaksınız. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Acele olduğu için 
okuyamadım. 

BAŞKAN — Spor alanlarının ilâvesi hakkın
daki teklifi Encümen ve Hükümet kabul ediyor. 
Maddeyi musahhah şekilde okutacağım: 

3-IV-1930 tarih ve 1580 sayılı belediye ka
nununa ek kanun 

MADDE 1 — Belediye kanunu tatbik edilen ! 
ve nüfusu on binden yukarı olan yerlerin ha
rita ve müstakbel imar plânlarını ve içme sulan 
ile spor alanları ve lâğım işlerini 2490 sayılı 
artırma, eksiltme ve ihalât kanunu hükümleri 
çerçevesinde yaptırmağa Dahiliye vekili mezun
dur. 

BAŞKAN — Musahhah maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. | 

MADDE 2 — Bu işler için Dahiliye vekilinin 
reisliği altmda Nafıa, îktısad, Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletleri mümessillerile Dahili
ye müsteşarı ve mahallî idareler ve belediyeler 
bankası umum müdürleri ve Ankara imar müdü
ründen mürekkeb bir « Belediyeler imar heyeti » 
teşkil olunmuştur. 

Bu heyet, yukarıda sayılı işler için bir prog
ram yapar ve bu işlerin tattbik şekillerini karar
laştırır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı işleri 
yapmamış olan belediyeler bu işlerin belediye
ler imar heyetince tatbikma filen teşebbüs edil
diği halde icab eden tahsisatı taksite bağlamak 
suretile kendi bütçelerine koymağa mecburdur
lar. Bütçelerin tasdiki sırasında tahsisat ayrıl
madığı görülürse bütçeleri tasdik salahiyetli ma
kamlar vâsıtasile işbu tahsisatı koydurmağa ve 
merkezce tasdik olunanlar için de resen tahsisat 
koymağa Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bu maddenin iki 

üç satırından bir şey anlayamadım. Maddede 
« Birinci maddede yazılı bu işleri yapmamış blan 
belediyeler bu işlerin belediyeler imar heyetin
ce tatbikma filen teşebbüs edildiği halde » Bele
diye heyetince filen teşebbüs ne demektir. Ma
nasını anlayamadım, lütfen izah ederler mi? 

BELEDİYE KANUNU MU. E. BAŞKANI 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bu ka
nunun tahmil ettiği mecburiyet; meselâ 50 be
lediyeye tahmil edilmiş olsa, bunlarm hepsinin 
birden işe başlamasına imkân olmadığı için tak-
sid bedellerinin hepsinden istenmesi doğru ol
maz. Onun için burada maksadımız, hangi be
lediye suya veya ikinci maddede yazılı hizmet
lerden birine teşebbüs etmişse, işe başladığı 
seneden itibaren taksitlerini ödemeğe başlaması 
için mecburiyet konulmasına, bütün belediyele
rin bu taksitleri bütçelerine vazedecekleri mana
sına alınmasın diye bu kaydi koyduk. 

SADETTİN URAZ (istanbul) — Bulada 
« tasdika salahiyetli » denilecek yerde « tasdik 
salahiyetli » denilmiştir. Tashihi lâzımdır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Evet, 
doğrudur. Bir harf düşmüştür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Mmtaka sanat mekteplerinin idaresi hakkın
daki kanuna rey vermeyen var mı? Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

MADDE 4 — Bu paralar belediyelerce Da
hiliye vekâleti emrine Belediyeler bankaşma 
gönderilir. Göndermeyen belediyelere aid me-
baliğ mahallin en büyük mülkiye memurunun 
işarı üzerine Hazine vâsıtasile tahsil olunan be
lediye hisselerinden Maliye vekâletince ve %10 
gümrük hisselerinden Dahiliye vekâletince tev
kif olunarak Belediyeler bankasına yatırılır. 

İşbu kanunun meriyetinden evvel bu hisse
ler, her hangi bir şekilde başka bir muameleye 
karşılık rehin edilmişse bu rehin hakkı mahfuz
dur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — icabında bu işlerin karşılığı be
lediyeler bankası kanununun hükümleri daire
sinde mezkûr bankaca kefalet veya ikraz sureti
le temin olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Belediyeler imar heyetinin ya
zı işlerile fennî muamelâtı Ankara imar müdiir-
lüğünce ve hesab işleri belediyeler bankasınca 
görülür ve bunun için imar müdürlüğü teşki
lâtına mütehassıs fen memurlarile şehirci mimlar 
veya mühendisler ilâve olunur. 

Heyet, birinci maddede yazılı işlerin filen 
tatbikma başladıktan sonra lüzum görürse Mr 
fen heyeti de teşkil ve istihdam edebilir. I 
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BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 7 — Nüfusu on binden eksik olan 

belediyeler bütçelerinin müsaadesi halinde bi
rinci maddede yazılı işlerin ifası için tyı kanun 
hükümlerinden istifade etmeği Dahiliye vekâ
letinden taleb edebilirler. Vekâlet bu kabîl ta-
lebleri belediyeler imar heyetine tetkik ettire
rek müsaid bulduğu takdirde bu kanun hüküm
lerinden istifade ettirir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) — Bu gün 
gelen evrakın 9 ncu maddesi; dang hastalığı 
hakkında beynelmilel mukavelenin tasdikına, 
14 ncü maddesi, sıtma ve frengi ilâçlarına, 15 
nci maddesi de tababet ve şuabatı sanatlarının 
tarzı icrasma dair olan lâyihaları ihtiva ediyor. 
Bu üç maddenin ruznameye alınarak müstace-
len müzakeresini ric aedeceğim (Muvafık ses
leri). 

BAŞKAN — Sıhhat bakanı gelen evrakta 
bulunan 9, 14 ve 15 nci maddelerin ruznameye 
alınarak müstacelen müzakerelerini teklif et
mektedir. Bu teklifi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kbul edilmiştir. 

7 — Dang hastalığına karşı memleketleri kar
şılıklı korumak için yapılan 25 temmuz 1934 ta
rihli beynelmilel mukavelenin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet encümenleri mazbataları (1/65) [1] 

BAŞKAN — Lâyiha tevzi edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Yok 
sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dang hastalığından memleketleri karşılıklı ko
rumak üzere yapılan 25 temmuz 1934 tarihli ar
sıulusal sözleşmenin onaylanması için kanun 

MADDE 1 — Dang hastalığından memleket
leri karşılıklı korumak üzere yapılan 25 temmuz 
1934 tarihli arsıulusal sözleşme onaylanmıştır. 

[1] 161 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

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

* MADDE 2 — Bu kanun yayıldığı tarihten 
yürür. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

8 — Sıtma ve frengi ilâçları hakkında kanun 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Sıhhat ve iç
timaî muavenet encümenleri mazbataları (1/235) 
[1] 

BAŞKAN — Lâyiha tevzi edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkında mütalea var mı? (Yok ses
leri) Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Sıtma ve firengi ilâçları için kanun 
MADDE 1 — Kinin ve müştakları ile millile

rini ve başka spesifk ve sentetik sıtma ilâçlarını 
ve bunların hazırlanmış şekilde olanlarını ve 
neosalvarsan ile ayni veya benzeri terkipleri olan 
arsenopanzol mürekkeplerini ve bunların her tür
lü ispençiyari şekillerini ve firengi tedavisinde 
kullanılan bizmut ve civa milhlerini ve bunların 
mürekkeplerile hazırlanmış şekilde olanlarını 
memlekete sokmak veya memleket içinde yap
mak ve yaptırmak Türkiye Kızılay cemiyetinin 
monopolü altındadır. Monopol altına alınan bu 
ilâçların listesi Sağlık ve soysal yardım bakan
lığınca yapılıp Bakanlar kurulunca onaylanır. 
Bu listelerde değişiklik yapılmasına lüzum gö
rülürse değişikliklerin taplama zamanı yine Ba
kanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea yok
tur. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre monopol 
altına alınan ilâçlardan Kızılay cemiyetinden 
başkalarına gelenler gümrükten geçirilmez. 

İyesi olmayanlar ile kaçak olarak sokulmak 
istenilenler veya girmiş bulunanlar veya izinsiz 
yapılmış olanlar müsadere edilerek Kızılay ce
miyetine verilir. Suçlu olanlardan, malların de
ğerine göre, beş liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası alınır. Ceza olarak alınan bu 
paralardan 1918 sayılı kanuna uygun olarak 
muhbirlere ve müsadere edenlere verilir. 

GENERAL AHMED YAZGAN (Urfa) — 
Bu mevaddan Müdafaai Milliyeye verilecek şey-

[t] 161 sayılı basmaı/azı zaptın sonundadır. 
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ler hakkında soracağım. 

Bunlar Müdafaai Milliyeye ne suretle verile
cektir? Millî Müdafaa kendisi getirecek mi? Ge* 
tirmediği takdirde ne suretle yapılacaktır? Fiatı* 
ne suretle hesablanacaktır? 

SIHHAT VE IÇTtMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. REFÎK SAYDAM (istanbul) — Millî 
Müdafaa namına gelenler de Kızılay vasrtasile 
getirilecektir. Bu fiatlerde yüzde yüze yakin 
tenzilât yağılacaktır. Meselâ neosalvarsan ha
riçte kilosu 810 liraya kadar satılır. Devlet ida
resi bunu 300 liraya alır. Kızılay buna biraz 
nakliyesini ve sairesini ilâve ederek yüzde 250 
nisbetinde olan bu fazlalığı yüzde 15 kadar indi
rerek tekmil memlekete tevzi edecektir. Ayni za
manda memleket dahilinde bir stok vücude ge
tirmeğe çalışacaktır. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. .Madde
yi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Birinci maddeye göre monopol 
altına alınan ilâçlardan, Sağlık ve soysal yar
dım Bakanlığınca, tayin olunacak miktarları, 
Kızılay cemiyeti yurd içinde bulundurur. 
Toptan satış fiatleri bu bakanlık ile cemiyet ara
sında tesbik edilir. 2490 sayılı kanunun 69 ncu 
maddesine göre resmî dairelere yapilaeak satış
lar bu fiat üzerinden verilir. 

BASK AK — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ...Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümleri 1 ey
lül 1935 den yürür. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bu kanunun hü-
hümleri eyIiÜ birden itibaren meri olacağına göre, 
demek ki haziran, temmuz ve ağustosta yani I 
üç ay zarfında bu günkü tüccarlar tarafından i 
sipariş yapmak ve getirmek ve eskisi gibi tica- j 
rette devam etmek müsaadesi anlaşılıyor. Şimdi | 
bunu böyle yapmaktansa her monopolün tesisin- j 
de yaptığımız gibi kanunun neşri tarihinde dahi 
mevcudlar üzerind eaşağı yukarı bir vaziyet ih
das ederek bir takım kaçamak yollardan istifa- j 
de etmek suretile büyük stokların Kızılay ce- : 
miyeti menfaati, hattâ amme menfaati hilâfın
da dahi toplanmasına mâni olmayı acaba en
cümende düşünmediler mi? Çünkü üç ay zarfın
da bu ilâçları daha büyük miktarda toplayarka 
^ızılaym ve halkın menfaatini topallatmak 
mümkündür. Bunun için bir tedbir düşünülüp 
düşünülmediğini soruyorum. 
. SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKl-
1,1 Dr. REFÎK SAYDAM (istanbul) — Biz me
seleyi uzun uzadıya tetkik ettik. Mnonopolu te
sis ederken fiatları tesbit edip Kızılayca istediği 
surette fiatları tenkis ederek satmak için bir 
stok vücude getirmeği düşündük ve bu suretle 
Kızılay menfaati hilâfına olarak bir harekete i 
ihtimal vermiyoruz. Bununla beraber Kızılay, : 
bu lâyihai kanuniye sevkedildiği tarihten iti- I 

baren gerek kinin ve neosalvarsen gibi bir ta-j 
kim stok vücude getirmiştir. 3 ay yapmaktan! 
maksadımız, köşede, bucakta elinde mal kalmış) 
olanlar varsa bunların sarfı ve bizim de bu hu-1 
susta tertibat almamız içindir. Esas bundan iba-| 
rettir (Mesele yok sesleri). 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında başka) 
mütalea var mı? Maddeyi reye arzediyorum..) 
Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul) 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini Sağ-) 
lık ve Soysal yardım ve Gümrük ve Tekit ba-| 
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler .. .i 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reye arze-j 
dilmiştir. 

9 -— Tababet ve şuabaü sanatlerinin tarzı\ 
icrasına dair olan kanunun bazı maddelerinin de-\ 
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarifi 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri maz-\ 
hataları (1/69) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha da tevzi edilmiştir. [ 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var j 

mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . | 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

19 nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı (Tababet ve j 
şubeleri sanatlerinin tarzı icrasına dair ka- j 
nun) un 2 nci maddesinin değiştirilmesi için | 

kanun 
MADDE 1 — 1219 sayılı tababet ve şubeleri j 

sanatlerinin icrası tarzına dair olan kanunun j 
4 ncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Yabancı memleketlerin Tıb fakültelerinden ) 
izinli Türk hekimlerinin Türkiyede hekimlik j 
edebilmeleri için Sağlık ve sosyal yardim ba- j 
kanlığından ve Üniversite Tıb fakültösi profesör- j 
ler meclisinden seçilmiş bir jüri heyeti tarafın- j 
dan hüviyetlerine bakıldıktan sonra diplomaları- j 
nm Türkiye Tıb fakültesi ders programının ve j 
öğrenim süresinin ayni veya benzeri bir fakül- I 
teden bütün sınaç devreleri seçilirken alınıb j 
alınmamış olduğu araştırılır. Bu şartlarda alın- I 

mış olduğu anlaşılan diplomalar kabul edilib j 
Sağlık ve sosyal yardım bakanlığınca onayla- j 
narak kütüğe geçirilir ve iyelerinin sanat yap- ! 

malarına izin verilir. Bu şartlara uygun ola
rak alınmamış diplomaların iyeleri Tıb fakültesi . 
Profesörler meclisince seçilmiş bir jüri heyeti i 
karşısında Sağlık ve sosyal yardım bakanlığın- ! 
dan gönderilecek bir işyar da buluduğu hal
de teori ve pratikten bir sınaç geçirirler. Bu 
sınancm şekli Sağlık ve sosyal yardım ve Kül-

[1] 162 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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tür bakanlıkları tarafından beraberce karar
laştırılır. Ancak Türkiye Tıb fakültesi öğrenim 
süresine ve ders programlarına göre okumamış 
olanlar eksiklerini tamamlamak üzere Tıb fa
kültesinde okuduktan ve staj gördükten son
ra smaca girerler. Smaçları başaranların sanat 
yapmalarına usulüne göre izin verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Evvelki lâyihaya rey vermeyen varsa lütfen 
reylerini versinler. 

MADDE 2 — 1219 sayılı tababet ve şubeleri 
sanatlerinin icrası tarzına dair olan kanunun 
31 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Yabancı memleketlerdeki diş hekim mekteb-
lerinden izinli Türk diş hekimlerinin Türkiyede 
sanatlerini yapabilmeleri için Sağlık ve sosyal 
yardım bakanlığından ve Üniversite tıb fakül
tesi profesörler meclisinden ve diş hekimi mek
tebi profesörlerinden seçilmiş bir jüri heyeti 
tarafından hüviyetlerine bakıldıktan sonra dip
lomalarının Türkiye diş hekimi mektebi ders 
programının ve öğrenim süresinin ayni veya 
benzeri bir mektebden bütün sınaç devreleri ge
çirilerek almıb alınmamış olduğu araştırılır. 
Bu şartlarda alınmış olduğu anlaşılan diplomalar 
kabul edilib Sağlık ve sosyal yardım bakanlı
ğınca onaylanarak kütüğe geçirilir ve iyeleri
nin sanat yapmalarına izin verilir. Bu şartlara 
uygun olarak alınmamış diplomaların iyeleri diş 
hekimi mektebi profesörleri karşısında ve Sağlık 
ve sosyal yardım bakanlığından gönderilecek bir 
işyar da bulunduğu halde teori ve pratikten bir 
smaç geçirirler. Bu smacın şekli Sağlık ve sos
yal yardım ve Kültür bakanlıkları tarafından 
beraberce kararlaştırılır. Ancak Türkiyede diş 
hekimi mektebi ders programlarına ve öğrenim 
suretine göre okumamış olanlar eksiklerini ta
mamlamak üzere diş hekimi mektebinde oku
duktan ve staj gördükten sonra smaca girerler. 
Smaçları başaranların sanat yapmalarına usulü

ne göre izin verilir. 
S. VE İ. M. En. M. M. Dr. REFÎK GÜRAN 

(Bursa) — Alttan 4 ncü satırda «öğrenim süre
sine» olacak. 

BAŞKAN — Bir mütalea var mı? Maddeyi 
bu şekilde reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri yapıldığı 
tarihten yürür. 

S. VE î. M. En. M. M. Dr. REFİK GÜRAN 
(Bursa) — «yapıldığı tarihten» denmiş. «Yayıl
dığı tarihten» olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashih ile kabul 
edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini Tüze, 
Kültür ve Sağlık ve sosyal yardım bakanları 
yürütürler. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Lâyihanın 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Mıntaka sanat mekteblerinin Maarif vekâ
leti tarafından idaresi hakkındaki kanuna (249) 
rey verilmiştir, muamele tamamdır, kanun (249) 
reyle kabul edilmiştir. 

Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki kanuna 
rey vermeyen var mı? Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

Dang hastalığına karşı memleketleri karşı
lıklı korumak üzere yapılan arsıulusal sözleş
menin onaylanması hakkındaki kanuna (228) 
rey verilmiştir, muamele tamamdır, kanun 
(228) reyle kabul edilmiştir. 

Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki kanuna 
(224) rey verilmiştir, muamele tamamdır, ka
nun (224) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 
şey kalmamıştır. Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16 
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Mıntnka sanat tnek teb le r in in Maarif v< kalel i ta raf ından idaresi h a k k ı n d a k i 

kan ıma \ <kriI<MI r ey l e r in net icesi 

( Kanun kabul edilmiştir 

Af t/o ıı Karakisar 
Bere T ürk er 
Cemal Akçm 
Mebrure (Jünenç 

Amasya 
Ksa<l Uras 
NaJ'i/. Aktın 

Ankara 
Ahımnl Ulus 
Eşref Demire! 
I [fiti Çrrpan 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik A yaşlı 
Şakır Kınaeı 

Antalya 
Ci'lâ.1 .Men^iliböı-ü 
Dr. Cemal Tınıca 
Nnman Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abidin Öznıen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
J)r. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Ad akan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzırhçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

399 
249 

: 249 
0 
0 

148 
2 

/ Kabul edenler ] 
Bayazıd 

Halid J bayrak 
İhsan Tav 

Hilecik 
Ur. (il. Besim Ömer 
Akalın 
Salih Bozok 

Bolu 
ür. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mi tat Kuzay 
Mitat Denli 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 

Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
MeMied Ali Ükar 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 

Haydar Rüştü Öktem 
Diyarbekir 

Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü TiğreJ 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 

General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Ahmed Özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
Memed Şahin 
GJ. Ali Hikmet Ayerdem 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasfi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 



Fakihe öynıoıı 
General Şükrü Gökbcrk 
3 lam di Gürsoy 
Ilayrullah Ergiri 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Kara m ursa! 

İzmir 
Renal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Memed Sadettin Epik-
men 
Kahini Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Dcmiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrer". Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
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Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin ülpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Gi. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Ükay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

' Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Reeeb Peker 

Malatya 
Abdülmuttaiib Öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
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Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
İrfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Şükrü Kaya 

Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltınm 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
E tem Tuneel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Vasfi Raşid Seviğ 
Zıya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrenı Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Seniha Hıza! 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazdan 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırn tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb Özdemiroğlu 
Rif at Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 
İzzet Akosman 

[Reye iştirak etmeyenler] 
İzzet Ulvi Aykurd Ankara 

Amasya Aka Gündüz 
İsmail Hakkı Mumcu Dr. Taptas 
(İzinli) Falih Rıffa Atay 

Kamâl Atatürk (B. C.) 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 
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Antalya 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin * 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 
(İzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Bayaztd 
Übeydıdlah 

Bilecik 
ibrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 

Burdur 
Hal id Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özene, 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkmnn 
Dr. Kâzım Samanlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (izinli) 

Elmiz 
Fazıl'Ahmed Aykaç 
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Erzincan 

Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık (izinli) 

Erzurum 
Azız Akyürek 
Şükrü Koçak 

Eskişehi-
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç • 
Ömer Asım Ak soy 
Remzi Grüres 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz
in en (İzinli) 
Ali Barlas 
Gen ora! Refet Bele 
Halil Elem Elden» 

İzmir 
Celal Baya- (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Baha Öngören 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Karantay 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşm 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
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Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Uûtl'i Kınlar 
Muhlis Erkmcn (Bakan) 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
General ismet, İnönü 
(Başbakan) 
(.il. Osman Kop ta gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bay ur 
Osman Ercin 
Sabri Toprak (izinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten (izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabeı 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Halid Mengi (izinli) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 

İsmail Çamaş 
Samsun 

Ali Tu nal i 
Dr. Asım Sirel 
Memed Ali Yörükcr 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın 
Mahmud 

Sinob 
Hüsamettin Okan 
Tusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Cünaltay 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Şakır Kesebir 
Valıya Kemal Beyatb 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Sırrı D ay 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Behçet Günay 
Muhittin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pek el 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Receb Zühtü Soyak 
(izinli) 



î : 35 7-6-1935 C : 1 
Daı ıy h a s t a l ı y ı ı ı a k a r ş ı m e m l e k e t l e r i k a r ş ı l ı k l ı k o r u m a k t i z r e y a p ı l a n a r ş ı 

u l u s a l s ö / i e s ; t r ıhı o n a y l a n m a s ı h a k k ı n d a k i k a n ı m a v e r l e n r e y l e r i n 
n e t i c e s i 

Kanun kabu! edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere T ürker 
Cemal Akçın 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mcngilibörü 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esen er 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
îsmail Hakkı Uzunçar-
ŞTİT 

Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Hali d Bayrak 
İhsan Tav 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 228 

Kabul edenler : 228 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 169 

Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Bilecik 

Dr. Ol. Besim Ömer 
A kalın 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
M i tat Denli 
Mi tat Kıızay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Oalib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe lnsel 

Çanakkale 
Şükrü Vasin 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Ren d a 
Mustafa Önsay 
ili fa t Unür 
Rami Çöl geçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali 'Zırh 
Atıf Tüzün 

Fuad Bulca 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 

ismet Eker 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrcl 

Edirne 
Dr. Fatma M emik 
Faik Kaltakkıran 
.Moedi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soy demir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 
Tahsin üzer 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 

îstamat özdamar 
Gazi Anteb 

Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
[lakla Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Fakihe Öymen 
General Rcfet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hamdı Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad îştar 
General Kâzım înanç 
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Hasan Âli Yücel 
Memed Sadettin Epik-
men 
Şükrü Saraçoğlu 

Tsparta 
Flüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Menıed Nazif Si ve I 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkun 
Veîed tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Fer ruh Güporüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahifi Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman D emi rezen 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. fil. Ziya Nuri Birgi 
Kcmalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 
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Konya 

Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım O kay 
Mustafa Halici Ün^r 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
DT. Şakir Ahmed Ediz 
Besim A t alay 
ibrahim Dalkılıç 
Naşid Ulıığ . 
Receb Peker 

Malatya 
Abdülmııttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Vasıf 0 ı r a y 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik Tnee 
Tabir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Ma raş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Er^iıı 
Hilmi Coruk 
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irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çibığlu 

Niğde 
Aiımed Vcfik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal t irim 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Dr. Asım Si re! 
Etem Tuneel 
Meliha Ulaş 
Ruşen i Barkın 
Zübtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 

Siird 
İsmail Müştak Mayak;>n 
Şevki Siisoy 

Sin oh 
Cevdet Kerim încedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
ITüsıvv Gerede 
Mit at Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Ciner 

Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekcl 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Kon ay 
Nâzım Poi'oy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Gonca 

Trabzon 
Dan iş Eyiboğlu 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Urfa 
Behçet Oünay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgarı 
Muhittin Dinçsoy 
Refet ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yoz fi ad. 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Kratavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rıfat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkayn (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 
îzzet A koşman 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakla Mumcu 
(Tzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
ÎVtümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidin Özmen (Bakan) 

Adnan Er tekin 
Dr. Mazlıar Germen 
Nazın i Topeoğlu 
Tahsin San -• 
(izinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 
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Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren (izinli) 
Eefet Canıtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar 
(tdare Âmiri) 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgol 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdı Berkman 
Dr, Kâzım Samanlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydm 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Balkan) 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
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Eskişehir 

Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker (Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Denizmcn 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Hali] Etem Eldem 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Kırantay 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
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Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Köker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (İzinli) 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabd 
Osman Taner 

Manisa 
Kâzım Namı Duru 
Sabri Toprak (İzinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Naki Yüeekök (İzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 

Halid Mengi 
(İzinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kamâl Tengirşenk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın , 
Raif Karadeniz 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş (İzin
li) ' 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 
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Zonguldak 

Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
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Dr. Mitat Altıok 
Receb Zühtü Soyak 
(îzinli) 

S ı t m a ve fireıifji i l a ç l a r ı h a k k ı n d a k i k a n u n a ve r i l en r ey l e r in net icesi 
(Kanun kabul edilmiştir 

Afyon Karahisar. 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktrn 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Şak ir Kınaeı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydm 
Abidin özraen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şrlı 
Memed Demir 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

399 
221 
224 

0 
0 

173 
) 

/ Kabul edenler ] 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necini Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Buna 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktokin 
Huriye öniz 
Rüştü Beki t 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Meedi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohk^y 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tıizer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydetniı 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Ahmed Özdemir 
Emin. Sazak 
Osman işin 

Gazi Antcb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Talât Onay ! 

j Gümüşane 
Edib Servet Tör 
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Şevket Erdoğan 
îçel 

Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali ilana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Haindi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursaî 

izmir 
Ben al Nevzad îştar 
Hüsnü Çatar 
Menıet Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demh'alay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kr»s 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 

î : 35 7-61935 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgtip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
[»'edim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 

C : 1 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
trfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
nüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan TokgÖz 
Dr. Ziya Naki Yaltınm 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim tneedayı 

Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekr! 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepc 
Seniha Hızal 
S ı rn Day 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özremiroğlu 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin kaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 

Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. 0.) 
Mümtaz ökmen 
Rasim Aktar 

Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıean 
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Türkân Baştuğ 
Aydın 

Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlü 
Tahsin San 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Bayazıd 
Übeydıülah 

Bilecik 
îbrahim Çolak 

dolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Denli 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Hali d Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
Refet Canı tez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (t. Â.) 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 
Zekâi Apaydın 

î : 35 7-6-
Elâziz 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 
Saffet Arikan 

Eskişehir 
tstemat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
fOruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Göres 

Giresun 
General îhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Sadrı Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

istanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem Eldem 
Sal «âh Cimeoz 

îzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Başbakan) 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 

.935 C : 1 
İbrahim Karantay 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntaık) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan 
Ömer dinç 
Reeeb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Sabri Toprak 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitad Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 

Osman Dinçer 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Krdan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Hal id Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunah 
Memed Ali Yörüker i 
Memed Güneşdoğdu \ 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
General Naci Eldeniz! 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirşeıjık 
Sivas 

Hüsrev Gerede j 
İsmail Memed Uğur ; 
Necmettin Sadık 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Süreyya Tevfik Genca 



trahzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 

1 : 35 
Raif Karadeniz 
S. Sırrı Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Muhiddin Dinçsoy 

7-6-1935 C : İ 
Van 

İbrahim Arvas 
Yozgad 

Avni Doğan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
Dr. Mitat Altıok 
Beceb Zühtü Soyak 
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S. Sayısı: 156 
Riyaseti cumhur dairesi teşkilât kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (I/202) 

T. C. 
Başvekâlet 18-V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: öl 1501 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2108 sayılı Riyaseti cumhur teşkilât kanununun bazı maddelerinin- değiştirilmesi hakkında 
Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 14-V-935 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
/. tnönü 

Esbabı mucibe 

Riyaseti cumhur dairesi için kabul olunan 16-f»-lQ33 tarih ve 2180 sayılı teşkilât kanu
nunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (bir başyaver ve dÖrd yaverden terekküb eder ) 
şeklinde ve 10 uncu maddesinin de (başyaverle dereceleri rütbelerine göredir; 

Başyaver l Albay 
Yaver ı Binbaşı 
Yaver 3 Yüzbaşı) 
Suretinde tadiline lüzum hâsıl olduğundan bu kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 



2 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
BMçe mıcümeni 4 - VI - 193$ 
Mazbata No. 94 
Es"s No. i/202 

Yüksek Reisliğe 

21( 3 sayılı Riyaseti Cumhur teşkilât kanunu- sek Reisliğe sunuldu. 
nunLazı maddelerinin değiştirilmesine dair olub Reis R. V. M. M. 
Başve'âletin 18 - V - 1935 tarih ve 6/1501 sayılı Burdur İsparta Trabzon 
tezkere =$ile gönderilen kanun lâyihası encümenimi- M. Ş. Özkan Mükerrem Unsal Strn Day 
ze veri" miş olmakla okundu ve konuşuldu. Kâtib 

B'dûmetçe dermeyan olunan sebebi yerinde istanbul Balıkesir Çorum 
bulan e ıcümenimiz kanun lâyihasını şekle aid ba- F. Öymen E. Adakan M. Cawtekin 
zı değişikliklerle kabul etmekle beraber kanunun Diyarbekir Mardin Muş 
1935 malî yılı içinde tatbikini temin için lâyiha- B. Bekit R. Erten Ş. Çiloğlu 
ya muvakkat bir madde koymuştur. Sivas Yozgad Erzurum 

TJmumî heyetin tasvibine konmak ü&ere Yük- Remzi Çiner 8. tçön A, Akyşrek 

( S. Sayışı : 156 ) 



HÜKtJîMiETlN TEKLİFİ 

2180 sayıh Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât ka
nununun bazı maddelerinin tadili hakkındaki 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2180 sayılı kanunun beşinci 
maddesinin (Bir başyaver ile üç yaverden terek-
ktib eder) diye yazılı bulunan ikinci fıkrası (Bir 
başyaver ve dörd yaverden terekktib eder) şek
linde değiştirilmiştir, 

MADDİ! 2 — 2180 sayılı kanunun onuncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Başyaverle yaverlerin dereceleri rütbelerine 
göredir). 

Basyevar 1 Albay 
Yaver 1 Binbaşı 
Yaver 3 Yüzbaşı; 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

14-V-1935 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. 

t. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da.V. Ha.V.V. MaLV. 

Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağrah 
Mf.V. Na.Y. îk.V. 

Ab.özmen A.Çetinkaya C. Boyar 
S.Î.M.V. G.Î.V. 

Dr. R. Saydam Bana Tarkan 
Zr.V. 

Muhlis ErJcmen 

'*,«^*"™^"îa*^^^9^ 

3 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Cümurbaşkanlığı dairesi teşkilâtı hakkındaki 2180 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Cümurbaşkanlığı dayresi teşki
lâtı hakkındaki 2180 sayılı kanunun 5 nci mad
desi aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

Başyaverlik Genel sekreterliğe bağlıdır ve 
bir başyaver ile dörd yaverden terekküb eder. 
Bunlar daimî surette Cumurbaşkanmm yanmda 
bulunurlar. 

Umumî vazifeleri hakkmda Genel sekreter
likten emir almakla beraber doğrudan doğruya 
Cumurbaşkanmdan telâkki edecekleri emirler 
dairesinde ifayi vazife ederler. 

MADDE 2 — Yukarıda adı yazılı kanunun 
onuncu maddesi aşağıda gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştir: 

Başyaverle yaverlerin dereceleri rütbelerine 
göredir. 

Basyevar 1 Albay 
Yaver 1 Binbaşı 
Yaver 3 YüzbaşıJ 

MUVAKKAT MADDE — 1935 malî yılı mu-
vazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine 
ilişik (D) cetvelinin Cümurbaşkanlığı kısmında 
50 lira tahsisattı yaverler sayısı dörde çıkarıl
mıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S . Sayısı : 156) 





S. Sayısı: 157 
Yozgad mebusu Sırrı İçözün, ağıllar kanununun I inci mad 

desini değiştiren 1948 sayılı kanuna ek kanun teklifile 
ağıllar kanununun I inci maddesini değiştiren 1948 
sayılı kanunun I inci maddesinde yazılı müddetin 
uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Ziraat encü

meni mazbatası (2/14) (1/238) 

Yozgad mebusu Sırrı tçözün, ağıllar kanununun 1 nci maddesini değiştiren 1948 sayılı 
kanuna ek kanun teklifi (2/14) 

2 -V-1935 
Esbabı mucibe 

1423 numaralı ağıllar kanununun birinci maddesi mucibince koyun ve keçi sürü sahihleri üç se
ne içinde fennî ağıl yaparak sürülerini mezkûr ağıllar içinde barındırmağa mecbur oldukları ma
lûmdur. Bu kanun 17 nisan 1929 tarihinde çıktığı halde sürü sahiblerinin mahsullerinin matlub 
veçhile para edememesi ve buhran dolayısile el darlığı bu kanunun ahkâmını icraya imkân bırak
mamış olduğundan 23 nisan 1932 tarih ve 1949 numaralı kanunla bu müddet üç sene daha tem
di d edilmiştir. Bu gün aradan üç sene daha geçtiği halde hemen hiç bir köyde kanunun tarif atı 
dairesinde ağıl yapılamamıştır. Buna sebeb de sürü sahiblerinin fennî ağıl yaptırmağa mâni 
olan vaziyetlerinin halen devamıdır. Binaenaleyh şu vaziyet karşısında kanunun tatbikına imkân 
husulüne kadar davarcılara bir müddet daha müsaade vermek zarureti hâsıl oluyor. Bu sebeble 
kanunun emrettiği külfet ve mecburiyetin hiç olmazsa beş sene daha ihtiyara bırakılmasını teklif 
eder ve bu maksadla işbu teklifi kanunimi Yüksek Riyaset makamma sunarım. 

Yozgad saylavı 
8. lçöz 

TEKLİFİ KANUNÎ 

Ağıllar kanununun birinci maddesini tadil eden 22 nisan 1931 tarih *e 1948 numaralı 
kanuna zeyildir 

MADDE 1 — Ağıllar kanununun birinci maddesinde yazılan ve 22 nisan 1932 tarih ve 1948 nu
maralı kanunla üç sene tehir edilmiş olan mecburî müddet beş sene daha uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ziraat vekili memurdur. 



Ağıllar kanununun 1 nci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanunun 1 nci maddesinde yazılı 
müddetin uzatılmasına dair kanun lâyihası (1/238) 

T. C. 
Başvekalet 27 - V - 1935 

Kararlar müdürlüğü 
Say%: 6/1711 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1423 sayılı ağıllar kanununun birinci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanunun birinci maddesinde 
yazılı müddetin uzatılması hakkında Ziraat vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
27 - V - 1935 toplantısında Yüksek Meclise arzT kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ .İnönü 

Esbabı mucibe 

17-IV-929 günlemcçli 1423 sayılı Ağıllar kanununun birinci maddesinde yazılı üç sene 
müddet içinde acunun ökon.omik sıkıntılarından ötürü halk hayvanları için lazım olan ağılları 
ikmal edememiş Türkiye cumhuriyeti sınırları içinde ancak 3439 ağıl yapılabilmiştir. Koyun 
besleyicilerin haklarını korumak yolunda Afyon Karahisar saylavı Cemalin Büyük Millet Mec
lisine yaptığı teklifi kanunî üzerine Yüksek Meslisce kabul edilen 25-V-932 günlemeçli ve 
1948 sayılı kanunla bu müddet üç sene daha uzatılmış ise de halkın fakirliği, iktisadî buh
ran, ve bazı mıntakalarda ağıllara lâzım olan kerestenin orman bulunmaması veya pek uzak 
mesafede olmasından tedarik edememeleri, yetiştiricilerin kışı kışlaklarda geçirmeleri, hayvan 
ve mahsulâtı fiatlannm düşük olması gibi sebeblcrden dolayı bu müddet içinde de 1172 
ağıl yapılabilmiştir. Sözü geçen işbu muaddel kanunun müddeti 25 mayıs 935 te biteceğin
den yetiştiricilerin serdettikleri sebebler dolayısile kanunun üç sene daha uzatılması gerekli 
görülmüş bu yolda hazırlanan kanun lâyihası işbu esbabı mucibeye bağlı olarak sunulmuştur. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni A-Yİ-1935 

Karar No. 12 
Esas No. 2/14, 1/238 

Yüksek Başkanlığa 

1423 sayılı ağıllar kanununun birinci mad
desini değiştiren 1948 sayılı kanunun birinci 
maddesinde yazdı müddetin uzatılması için Zi
raat vekilliğince hazırlanıb İcra Vekilleri Heye
tinin 27 - V -1935 toplantısında Meclise sunul
ması kararlaştırılan ve encümenimize verilen 
kanun lâyihası ile Yozgad saylavı Süleyman tçö-
zün ayni amacı güden kanun teklifi okunup 
görüşüldü. 

Acun ekonomik buhranından doğan hayvan 
gelirlerinin azlığından başka ormanlardan verile
cek kerestenin ırak bulunmasından ötürü teda
rik edilememesi kanun hükümlerini yerine ge
tirmeği güçleştirmiş ve bu zamanlar içinde en 
az yapdması lazımgelen yirmi bin ağda karşı 
ancak 3439 ağıl yapılabilmiştir. 

Bu durum karşısında encümenimiz de lâyiha
yı yerinde görerek maddeleri kabul etmiştir. 

( S. Sayısı : 157 ) 



— 3 — 
Genel Heyetin kabulüne arzediİmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ziraat En. Reisi M. M. Kâtib 
izmir Manisa Bolu 

Rahmi Köken Y, özey 

Bolu 
M. Kuzay 
Manisa 

K. Akeken 
Seyhan 

Tevfik Tarman 

Bursa 
Şekibe tnsel 

Maraş 
N. TJral 

Kırşehir 
R. Esen 

Niğde 
C. Oral 

Yozgad 
ö. Evci 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1423 sayılı ağıllar kanununun 1 nci maddesini 
tadil eden 1948 sayılı kanunun 1 nci maddesinde 
yazılı müddetin uzatılmasına dair kanun lâ-

, yîhast 

MADDE 1 — 1423 sayılı ağıllar kanununun 
birinci maddesini tadil eden 1948 sayılı kanu
nun birinci maddesinde yazılı mecburî müddet 
üç sene daha uzatılmıştır. % 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 
mağa Adliye, 
murdur. 

Bş. V. 
/. înönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ab. özmen 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

— Bu kanunun hükümlerini yap-
Dahiliye, Ziraat vekilleri me-

27-V-1935 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. 1. V. 

Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralt 
Ik. V. 

Celâl Bayar 
Zr. V. 

M. Erkmen 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DE&lŞTÎRtŞt 

1423 sayılı ağıllar kanununun birinci madde
sini değiştiren 1948 sayılı kanunun birinci mad
desinde yazılı müddeti uzatan kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1423 sayılı ağıllar kanununun 
birinci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanu
nun birinci maddesinde yazılı mecburî müddet 
üç sene daha uzatılmıştır. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun yayım tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Ad
liye, Dahiliye ve Ziraat vekilleri yerine getirir
ler. 

*m^ » t 
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S. Sayısı: 155 
Mıntaka sanat mekteblerinin Maarif vekâleti tarafından ida
resi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (I/158) 

T. C. 
Başvekâlet 29-1^-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6JI273 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mıntaka sanat mekteblerinin Maarif vekilliği tarafından idaresi hakkında Maarif vekilliğince 
hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetinin 28-IV-935 toplantısında Yüksek Meclise ana kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikde sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Mucibli sebebler lâyihası 

Vilâyetlerce açılmış olan Erkek sanat mekteblerinin malî idareleri bu mektebleri açan vilâyet
ler tarafından teinin ve idarî ilmî bütün işleri mezkûr vilâyetlerce görülmekte iken bu mekteb
lerin, memleketin teknik tedrisatı bakımından daha verimli olmaları için ders ve iş program
larının, memur ve muallim kadrolarının ve bu müesseselerde iş göreceklerin meslekî vasıfla
rının tesbiti 26 mayıs 1927 tarih ve 1052 numaralı kanun ile vekâletimize verilmiş ve bu suretle 
bu mekteblerin teknik ve ilmî işlerinin bir elden çevrilmesi temin edilmişti. 

Ancak Sanat mektebi açan vilâyetlerin bu mekteblerin masraflarını temin edememeleri kar
şısında sanat mekteblerine icabeden yardım temin edilmek maksadüe Maarif vergisinin % 6 sini 
ve maarife ayrılan varidatı eski senelerde fazla olanlardan % 25 ini geçmemek şartile vekâle-
timizce tayin olunacak miktarın sanat mekteblerine yardım karşılığı olmak üzere hususî idare
ler bütçelerine konulmasına lüzum görülmüş ve bu husus 1 haziran 1929 tarih ve 1491 numaralı 
kanunla temin edilmişti. 

Sanat mekteblerinin malî vaziyetleri bu suretle de bir müddet idare edilmiş fakat fazla mas
raflara ihtiyaç gösteren ve masraflarının mühim bir kısmı aid oldukları vilâyetlerce temin edil
mesi icab eden bu mekteblerin ihtiyaçlarının karşılanamryacağı vilâyetlerce bildirilmiş ve netice
de, Sanat mektebi bütçeleri, karşılığı vilâyetlerce temin edilemeyen hayalî rakamlara dayanmak
tan kurtulamadığından mezkûr mekteblerin malî vaziyetlerile buna sıkı sıkıya bağlı olan tedris 
vaziyetlerinin düzeltilmesinde güçlüklerle karşılanılmıştır. 

Bu hal karşısında hem bir sanat mektebinin bütün masraflarını bulunduğu vilâyete yük ol
maktan çıkararak ihtiyacı olan tahsisatı temin etmek; hem de bir sanat mektebinin, yalnız bu
lunduğu vilâyet ihtiyacını değil, sanat mektebi olmayan vilâyetlerin ihtiyaçlarını da karşılar (bir mü
essese haline gelmesini teinin etmek maksadüe bazı vilâyetlerde meveud sanajt mekteblerini vilâyet sa
nat mektebi halinden çıkarrb mıntaka sanat mektebi vaziyetine getirmek ve masraflarına mektebin 
bulunduğu vilâyet ile mıniakası içinde bulunan başka vilâyetleri iştirak ettirmek zarureti hâsıl ol
duğundan sanat ve yatı mekteblerinin idaresi hakkındaki 22 temmuz 1931 tarih ve 1867 numaralı ka
nun ile de bu husus temin edilmiştir. 
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1867 numaralı kanunun tatbikma başlanmasından bu güne kadar geçirilen üç bucuk senelik tecrü

be; konulan mmtaka usulü ve her vilâyetin yardımı esasına dayanan iştirak hisse.lerile de bu mek
teblerin malî vaziyetlerinin ıslâhı kabil olmadığını 'göstermiştir. Ekseri vilâyetler 1867 numaralı-ka
nuna göre kendilerine ayrılan yardım hisselerini vaktinde vermedikleri ve bir çoğu -
nunda kısmen veya tamamen bu hisseleri vermemekte olmaları nazarı dildcate alınarak bir 1 araf-
tan bu mekteblerin masraflarında en geniş bir tutum yapılarak 1934 bütçelerinden 140 188 lira in
dirilmiş öte taraftan da vilâyetlerin geçen yıllardan kalan iştirak hisseleri (borçlarını tasfiye et m ok ve 
bu suretle vilâyetlerin iştirak hisselerini ve borçlarını tediye kabiliyetlerini arttırmak m aksadı I e 2562 
numaralı kanun Büyük Millet Meclisince isdar olunmuştur. 

2562 numaralı kanuna ve malî senenin nihayete ermek üzere bulunmasına rağmen de, sanat mek-
teblerinin 1934 iştirak hisselerinden bu gün tahsil edilmiş bulunması icabeden 651 000 liraya karşı
lık olarak 484 797. 84 lira ve adı geçen kanunun beşinci maddesine göre bu güne kadar iamamon 
toplanmış olması icab eden 73 549. 49 liradan da ancak 46 392. 24 lira temin edilebilmiştir. 

Vilâyetlerin iştirak hisselerini muntazam olarak vermemeleri neticesinde bir çok sanal mektebie-
rinde dersler felce uğramakta, bazılarında yedirme işleri bile güçleşmektedir. Hatta bir çok sanat 
mekteblerinin türlü ihtiyaçları vilâyetlerce eksiltmeğe konulduğu halde hususî idarelerin bu mek-
tebler için para vermemekte oldukları alakadarlarca bilindiğinden bu işleri üstüne alacak adanı 
çıkmamakta ve bu mekteblerin türlü ihtiyaçları aylarca sürüncemede kalmaktadır. Eski alacak
lıların sızıltılarının da bir türlü arkası alınmamaktadır. 

Mevcud sanat mekteblerinin bütçelerine konulmuş olan tahsisat bu güne kadar her hangi bîr 
malî yıl içinde tahakkuk etmiş ve teinin olunmuş değildir. Sanat, mekteblerinin memleketin mes
lekî tedrisatı alanındaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek- bir programla çalışmasını temin etmek, ulu
sal sanayiimizin kurumu sıralarında bu mekteblere düşen yükümün başanlabilmesi ve bu mekteb
lerin en medenî memleketlerin teknik mekteblerı sırasına ulaşabilmsi için ilmî tedbirler almak va-
zifesile mükellef bulunan vekâletimizin mühim bir kısım mesaisi; bu mekteblerı bu günkü vazi
yetlerde idame ve muhafaza edebilmek için, vilâyetlerden iştirak hisselerini toplamaktan ibaret 
kî "makta ve yıllardanberi para vaziyetleri bir türlü düzeltilemeyen bu mekteblerin ders vaziyetleri 
üzerinde de bu sebeblerle esaslı kararlar alınamamaktadır. 

Yurdumuzun ökonomik yükselmesi ve ulusal sanayiimizin gevermesi için Ulusça büyük fedakâr
lıklar yapıldığı bir sırada ulusal sanayi kadromuzun pek çok mühtac bulunduğu mütehassıs işçi
leri daha büyük bir özenle yetiştirmek yükümünü ürerine alacak olan bu mekteblerin para ve 
idare yönünden vaziyetlerini bir gün evvel düzeltmek mecburiyeti vardır. 

Halbuki bu müesseseler yukarcdanberi söylenen vaziyetler dolayısile gevermek ve yükümlerini 
başarmak imkânını bulamamaktadırlar. Bir çok ınektebler talebesinin giyecek ve yiyeceklerini 
zorlukla temin edebilmekte ve bir çoklarında da atelye faaliyetleri çok büyük güçlüklerle ve an
cak çok noksan olarak yürüyebilmektedir. Köklü bir tedbir alınmadığı takdirde memleketin sana
yileşme programında kendilerine düşen yükümü başarmaları şöyle dursun, varlıklarını bile yaşa
tabilmeleri kabil olamayacktır. 

lllusl sanayiimizin temel prensiblerine ve gelecekte alacağı biçime çı;öve Devletçe bu mekteb
lerin gevermelerini emniyet altına alacak daha temelli ve köklü tedbirler alınıneayada kadar geçe
cek zaman içinde bu mekteblerin daha güç vaziyetlere düşmemelerini temin etmek gayesi!e bu ka
nun lâyihası hazırlanarak sunulmuştur. 

Sunulan bu kanun lâyihasma göre bu mektebler ve bu nıekteblerden başka icabında açılacak 
sanat mektebleri ve enstitüleri, meslek muallim mektebi ve teknikumların maaş, ücret ve bütün 
masrafları Maarif vekâleti bütçesine yeniden ilâve edilecek tahsisatla temin olunacaktır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 12 
Esas No. 1/158 

25-V-1935 

Yüksek Başkanlığa 

Mıntaka sanat mekteblerinin Maarif vekilli
ği tarafından idaresi hakkında Maarif vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
28 - IV -1935 toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
sile birlikte sunulduğunu bildiren Başvekâletin 
29 nisan 1935 tarih ve 6/1273 sayılı tezkeresi en
cümenimize verilmiş olmakla Dahiliye ve Maarif 
vekillerinin de bulundukları 20 - V -1935 deki 
toplantımızda okundu ve iş görüşüldü. 

Sanat mekteblerinin idare usulleri üzerinde 
senelerdenberi yapılan tecrübelerin sonunda bu 
mekteblerin Maarif vekilliğince idare olunması, 
hem vilâyetlerin taşıyamadıklan bir yükten 
kurtulması hem de bu mekteblerin daha düzgün 
bir hale getirilmesi bakımında, faydalı görülmüş 
olmakla Hükümetin esbabı mucibesini yerinde 
bulan encümenimiz lâyihanın, üzerinde yaptığı 

ufak tefek değişiklikle, Ulu Heyete arzına ka
rar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Da. En. Reisi 

Tekirdağ 
C. Uyoadın 

Kâtib 
Siird 

M. Mayakon 
Aza 

Antalya 
11. Kaplan 

Aza 
Erzurum 

N. Elgün 

Reis V. 
Tekirdağ 

Faik öztrak 
Aza' 

Srvas 
Vasfi B. Seviğ 

Aza 
Urfa 

B. Günay 
Aza 

Çanakkale 
H. Ergeneli 

Aza 
Tokad 

0. Pekel 

M. M. 
Çanakkale 
Ş. Yaşın 
Aza 

Çoruh 
Atıf 
Aza 

Samsun 
Z. Durukan 

Aza 
Zonguldak 
R. Vardar 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Karar No. 9 
Esas No. 1/158 

Kamutay Başkanlığına 

29 - V -1935 

Sanat okullarının Kültür bakanlığına dev
ri hakkındaki kanun taslağı Komisyonumuzda 
görüşüldü ve incelendi: 

Sanat okullarının hususî idareler elinde tür
lü sebebler yüzünden yıllardanberi bakımsız 
bir durumda kaldığı, pek az verimli bir hale 
düştüğü, ne bulundukları bölgenin özel, ne 
yurdun genel ihtiyaçlarını kendilerinden bek
lenecek şekilde karşılamadıkları göz önünde 
tutularak ve Hükümetçe ileri sürülen gerekti-
rici sebebler yerinde görülerek esasları kabul 
edildi. Yalnız üçüncü maddede, yeniden açıl
ması ihtimalinden bahseden hükümler kaldırıl
mak ve a, b, e çizelgeleri eklenib genel dengel

ine kanununa uygun şekle konulmak üzere de
ğiştirildi, yedinci maddedeki (Enstitüler) de
yimi de çıkarıldı ve gereği yapılmak üzere Baş
kanlık Yüce Orununa sunuldu. 

Kültür komisyonu başkanı 
Erzurum 

İV. Kansu 

Üye 
Antalya 
Türkân 

Üye 
Manisa 

Üye 
İzmir 

H. Aksoy 

Üye 
Ordu 

Kâzım Nami Duru H. Yalman 

Bu R. Raportörü 
Trabzon 

H. Ülkümen 

Üye 
Konya 

Şevket Dağ 

Üye 
Trabzon 
8. Hızal 
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Maliye encümeni mazbatası 

t. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Kurar No. 46 
Esas No. 1/168 

29 -V - 193f> 

Yüksek Reisliğe 

Mmtaka sanat mekteblerinin Maarif vekâletine 
devri hakkında Maarif vekilliğince hazırlanıb 
Başvekâletin 29 nisan 1935 tarih ve 6/1273 sayılı 
tezknresile Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası 
Dahiliye ve Maarif encümenlerince müzakere edil
dikten sonra encümenimize havale edilmekle Ma
arif bakanı da hazır bulunduğu halde konuşuldu. 

Şimdiye kadar hususî idareler tarafından ida
re edilmekte olan sanat mekteblerinin bu kanun
la Maarif vekâletine verilmiş olması, bir çok ba
kımdan daha faydalı olacağı görülmüş ve lâyiha 
Maarif encümeninin değiştirdiği şekilde aynen 
kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi 

Gümüşane 
H. F. Ataç 

Aza 
Bolu 

Mitat Denli 
Aza 

Diyarbekir 
Zülfü Tiğrel 

Aza 
Kars 

ö. Küntay 

Dr. 

M. M. 
İsparta 

Kamâl Ünal 
Aza 

Bursa 
Galib Kahraman 

Aza 
Gümüşane 
Ş. öndersev 

Aza 

Kâtib 
Çankırı 

M. Ömay 
Aza 
Çankırı 

8. Çölgeçen 
Aza 
îzmir 

R. Dursun 
A z a • 

Kayseri 
Hümi Ârga 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 93 
Esas No. 1/158 

Yüksek Reisliğe 

4 -VI -1935 

Mmtaka sanat mekteblerinin Maarif vekâleti 
tarafından idaresine dair olub Başvekâletin 
29- IV-1935 tarih ve 6/1273 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Dahili
ye, Maarif ve Maliye encümenlerinin mazbata-
larile birlikte encümenimize verilmiş olmakla 
Kültür bakanı Abidin özmen bulunduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

Mmtaka sanat mekteblerinin Kültür bakan
lığına devri için dermeyan olunan sebebleri ye
rinde bulan encümenimiz bu işin umumî büt
çeye yeni bir külfet tahmil etmesine rağmen lâ
yihayı esas itibarile Maarif encümeninin tadi
lâtı dairesinde kabul etmiş ve tatbikat şekilleri 
noktasından üçüncü ve onuncu maddelerde bazı 

değişiklikler yapmakla beraber lâyihaya ayrıca 
muvakkat bir madde koymuştur. 

Müstacelen müzakere edilmesi dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 
Diyarbekir 

R. Bekit 
Muş 

Ş. Çiloğlu 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Balıkesir 
E. Adakan 
Erzurum 

A. Akyürek 
Sivas 

Remzi Çiner 

M. M.: 
Trabzon 

Snrt Day 

Çorum ı 
M. Cantekin 

Kayseri 
İV. Kerven 

izmir 
H. Çakır 
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HÜKÛMET İ N TEKLÎ F î 

Mmtaka sanat ••mekteblerinin Maarif vekâleti ta
rafından idaresi hakkında kanun lâyihası 

BÎRÎNCt MADDE — 1867 numaralı kanun 
hükümlerine göre idare edilmekte olan Ankara, 
Aydın, Bursa, Diyarbekir, Edirne, istanbul, 
izmir, Kastamonu, Konya mmtaka sanat mek-
tebleri, binalarından başka; bütün eşya, alât, 
makine ve tedrisata müteallik tesisatile birlikte 
Maarif vekâletine devir ve maledilmiştir. 

Bu mekteblerin bilgi, idare ve para işleri Ma
arif vekâletince görülür. 

İKİNCİ MADDE — Maarif vekâleti; sanat 
mekteblerinin mülkiyetleri hususî idarelere aid 
bulunan bina ve müştemilâtının sanat mekteble-
rine tahsis ettiği müddetçe kira veya başka bir 
nam ile idarei hususiyelere para vermeksizin 
kullanmak hakkmı haizdir. 

Hususî idareler her hangi bir sebeble olursa 
olsun bu binalarla müştemilâtı için kısmen ve
ya tamamen tahliye talebinde bulunamazlar. Bi
na ve müştemilâtının iyi halde bulundurulması, 
tamiri yanar veya yıkılırsa yeniden yapılması 
Maarif vekâletine ve arsa ve üzerine yapılacak 

bina ve yapdarm mülkiyeti hususî idareye aiddir. 
Arsaları Maarif vekâletince tedarik olunmak 

suretile bu mekteb binalarına ilâve olarak yapı
lacak binaların mülkiyetleri Hazineye aid bulu
nur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci maddeye göre 
Maarif vekâletine devrolunan mmtaka sanat 
mekteblerile; lüzumunda Maarif vekâletince ye
niden açılacak başka erkek sanat mektebleri 
ve enstitülerile meslek muallim mekteblerinin 
ve teknikumların maaş, ücret ve her türlü mas
rafları Maarif vekâleti bütçesine yeniden konu
lacak tahsisattan verilir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Sanat mektebleri
nin 1935 malî yılı basma kadar evrakı müsbite-
si üzerine tahakkuk edib verilmemiş olan borç
ları; mektebin mensub olduğu mmtakayı teş
kil eden vilâyetlerden 1867 ve 2562 numaralı 
kanunlar mucibince toplanıpta mektebin ihti
yaçlarına sarfedilmeyerek merkez olan vilâye
tin zimmetine geçmiş olan paralardan verilmek 
üzere o vilâyetin bütçesine konulur. Merkez olan 
vilâyetin zimmetine geçmiş para borçlara ki-

DAHlLtYE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTÎIîtşt 

Mmtaka sanat mekteblerinin Maarif vekâleti ta
rafından idaresi hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi 
onaylanmıştır. 

İKİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi 
onaylanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin teklifi 
onaylanmıştır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin teklifi 
onaylanmıştır. 
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MAARÎF ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Bölge mnat okullarının Kültür hakimliği ta
rafından yönetilmesi hakkında kanun taslağı 

MADDE 1 — 1867 numaralı kanun hüküm
lerine göre yönetilmekte olan Ankara, Aydın, 
Bursa, Diyarbekir, Edirne, İstanbul, İzmir, Kas
tamonu, Konya bölge sanat okulları kurağla-
rmdan başka bütün eşya, avadanlık, makine ve 
öğretim koyraları ile birlikte Kültür bakanlığı
na devir ve maledilmiştir. 

Bu okullarm bilgi, yönetim ve para işleri 
Kültür bakanlığınca görülür. 

MADDE 2 — Kültür bakanlığı, sanat okul
larının mülkiyetleri « hususî idareler » üzerinde 
bulunan kurağ ve ekitlerini sanat okullarına 
özgülediği sürece bu idarelere kira veya başka 
bir ad altında para vermeksizin kullanmak hak
kına iyedir. 

Hususî idareler her hangi bir sebeble olursa 
olsun bu kurağlarla ekitlerinin bir kısmının ve
ya tükelinin boşaltılması savmda bulunamazlar. 
Kurağ ve ekitlerinin iyi halde bulundurulma
sı, onarılması, yanar veya yıkılırsa yeniden ya
pılması ödevi Kültür bakanlığının, arsa ile üze
rine yapılacak kurağ ve yapıların mülkiyeti hu
susî idarelerindir. 

Arsaları Kültür bakanlığınca edinilerek bu 
okul kurağlarına katılacak kurağlarm mülki
yeti Hazinenin olur. 

MADDE 3 — Birinci maddeye göre Kültür 
bakanlığına devrolunan bölge sanat okullarının 
ilişik A, B, C imli çizelgelerde gösterilen aylık 
ve kesenekleri ile her türlü harçları Kültür ba
kanlığı bütçesine konulacak paradan ödenir. 

BÜTÇE BNOÜMENÎNÎN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1 — Kültür kosimyonunun maddesi 
aynen 

MADDE 2 — Kültür komisyonunun maddesi 
aynen 

MADDE 3 — Birinci maddeye göre Kültür 
bakanlığına devrolunan bölge sanat okullarının 
işyar ve müstahdemleri maaş ve ücretleri ile 
her türlü harçları Kültür bakanlığı bütçesinden 
verilir. 

MADDE 4 — Sanat okullarının 1935 finan-
sal yılı basma kadar isbat edici belgelerle ger-
çekleşib verilmemiş olan borçları, okulun bu
lunduğu bölge illerinden toplanıbda okulun 
ihtiyaçlarına harcanmayarak merkez olan ilin 
vereceğine geçmiş olan paralardan ödenmek üze
re o ilin bütçesine konulur, Merkez olan ilin 
vereceğine geçmiş bir para bulunmaz veya bulu
nan borcu ödemeğe yetmez ise lüzumu kadar 
para o bölge illerinden 1934 finansal yılı payla-

MADDE 4 
aynen 

Kültür komisyonunun maddesi 
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fayet etmediği veya zimmetine geçmiş bir pa
ra bulunmadığı takdirde lüzumu kadar bir 
meblâğ o mıntakayı teşkil eden vilâyetlerden 
1934 malî senesi iştirak hisselerini kısmen 
veya tamamen ödememiş olanlara; Dahiliye ve 
Maarif vekâletlerince borçları nisbetinde tevzi 
olunarak borçlara verilmek üzere bütçelerine ko
nulur. 

BEŞİNCİ MADDE — Mmtaka sanat mek
teblerinin mütedavil sermayelerinin naktî tu
tarları ve dördüncü maddeye göre alâkadar vi
lâyetler bütçesine konularak bu vilâyetlerin, 
Maliye vekâletince toplanan gelirlerinden doğ
rudan doğruya ayrılacak olan paralar ulusal 
bankalardan birine yatırılır. 

ALTINCI MADDE — Dördüncü madde mu
cibince valâyetler bütçesine konularak beşinci 
madde mucibince toplanmış olan paralar bu 
mekteblerin 1935 malî yılı basma kadar evrakı 
müsbitesi üzerine tahakkuk eden ve ödenmemiş 
olan maaş ve masraflarına verilir. Mütedavil 
sermayelerinin nakti tutarından gelir kaydo
lunan paralardan her mektebe, işine göre, 
bir miktarı Maarif vekâletince mütedavil ser
maye ayrıldıktan sonra kalanı Maarif vekâle
tince gösterilecek lüzum üzerine İcra Vekilleri 
Heyeti kararile sanat mekteblerinin yapı ve te
sis ihtiyaçlarına sarfolunur. 

YEDİNCİ MADDE — Erkek sanat mekteb-
leri veya enstitülerine parasız yatılı olarak alı
nacak talebe her vilâyet merkezinde yapılacak 
müsabakayı kazananlar arasından seçilir. 

Maarif vekâleti müsabaka şartlarını ve her 
vilâyetten talebe almması yollarını bir talimat
name ile tesbit edecektir . 

SEKİZİNCİ MADDE — Sanat ve yatı mek
teblerinin idaresi hakkındaki 22 temmuz 1931 ta
rihli ve 1867 numaralı kanunun bu kanuna 
uymayan hükümleri ile meslek mektebleri hak
kındaki 26 mayıs 1927 tarih ve 1052 numaralı 
kanun mülgadır. 

8 — 
Da. K 

BEŞİNCİ MADDE — Mmtaka sanat mekteb
lerinin mütedavil sermayelerinin nakdî tutar
ları ve dördüncü maddeye göre alâkadar vilâyet
ler bütçesine konularak bu vilâyetlerin, Maliye 
vekâletince toplanan, gelirlerinden doğrudan 
doğruya ayrılacak olan paralar Maarif vekilli
ği emrine ulusal bankalardan birine yatırılır. 

ALTINCI MADDE — Dördüncü madde mu
cibince vilâyetler bütçesine konularak beşinci 
madde mucibince toplanmış olan paralar bu 
mekteblerin 1935 malî yılı başına kadar evrakı 
müsbitesi üzerine tahakkuk eden ve ödenmemiş 
olan maaş ve masraflarına verilir. Mütedavil ser
mayelerinin nakdî tutarından gelir kaydolunan 
paralardan her mektebe, işine göre, bir miktarı 
Maarif vekâletince mütedavil sermaye olarak 
ayrıldıktan sonra kalanı Maarif vekâletince gös
terilecek lüzum üzerine İcra Vekilleri Heyeti 
kararile sanat mekteblerinin yapı ve tesis ihti
yaçlarına sarfolunur. 

YEDİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi 
onaylanmıştır. 

SEKİZİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi 
onaylanmıştır. 
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rmm bir kısmını veya tükelini ödememiş olan
lara tç ve Kültür bakanlıklarınca borçlan nis-
betinde ayrılarak borçlara verilmek üzere büt- ! 
çelerine konulur. 

MADDE 5 — Bölge sanat okulları dönerge-
lerinin tutarları ile dördüncü maddeye göre il
gili iller bütçelerine konularak bu illerin Finans 
bakanlığınca toplanan gelirlerinden doğrudan 
doğruya ayrılacak olan paralar Kültür bakan
lığı emrine ulusal bir bankaya yatırılır. 

MADDE 6 — Dördüncü madde hükmünca 
iller bütçesine konularak beşinci madde hük
münce toplanmış olan paralar bu okulların 1935 
finansal yılı basma kadar isbat edici belgelerle 
gerçekleştiği halde ödenmemiş olan aylık ve harç
larına verilen dönergelerin tutarından bankaya 
yatırılan paralardan her okula, işine göre 
bir kısmı Kültür bakanlığınca dönerge olarak 
ayrıldıktan sonra kalanı Kültür bakanlığınca 
gösterilecek lüzum üzerine Bakanlar Kurulu ka-
rarile sanat okullarmm yapı ve koray ihtiyaç
larına harcanır. 

MADDE 7 — Erkek sanat okullarına alına
cak parasız yatılı talebeler bir smaç geçirirler. 
Almmak isteyenler kadrolar tutarından artık 
olursa istekliler arasında yarşı smacı yapılır. 

Her iki smacm şartları ve her ilden talebe 
alma yollan Kültür bakanlığınca yapılacak bir 
öğrenekle saptanır. 

MADDE 8 — Sanat ve yatı okullarmm yö
netimi hakkındaki 22 temmuz 1931 tarih ve 1867 
numaralı kanunun bu kanuna uymayan hüküm
leri ile ertik okulları hakkındaki 26 mayıs 1927 
tarih ve 1052 numaralı kanun kaldırılmıştır, 

ta 

B. E. 

MADDE 5 — Kültür komisyonunun maddesi 
aynen 

MADDE 6 — Kültür komisyonunun maddesi 
aynen 

MADDE 7 — Kültür komisyonunun maddesi 
aynen 

MADDE 8 — Kültür komisyonunun maddesi 
aynen 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun ile Kül
tür bakanlığına devrolunan bölge sanat okulla
rının bağlı cetvelde gösterilen maaşlı ve ücretli 
işyar ve müstahdemlerile nakil vasıtaları kadro
su 1935 malî yılı muvazenei umumiye kanunu-

: 155) 
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ITti. Da. R 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kamınım hük 
mü 1 haziran İ935 tarihinde başlar. 

ONUNCU MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri 
memurdur. 

28 - IV -1935 
Bs. V. 

/. İnönü 
Da. V. 

N. Kaya 
Mf. V. 

Ab. özmcn 
S. I. M. V. 

' A<1. V. 
>Şy. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Rüşlü Ara* 

Na. V. 
A. Çetinhaya 

O. t. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ayvalı 
l'k. V. 

Celâl Bay ar 
Zv. V. 

F>r, R. Saydam Rama. Tarkan Muhlis Erînnc.ı 

DOKUZUNCU MADDE — Hükümetin teklifi 
onaylanmıştır. 

ONUNCU MADDE — Hükümetin teklifi 
onaylanmıştır, 
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Mf. E. 

MADDE 9 — Bu kanun hükümleri 1 hazi
ran 1935 tarihinde başlar. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini Fi. 
nans ve Kültür bakanları yürütür, 

B. E. 

nun beşinci madedsine bağlı D cetvelinin Kültür 
bakanlığı kısmma ilâve olunmuştur. Bu cetvelde 
gösterilen maaşlar derecelerine göre 1452 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde verilir. 

MADDE 9 — Kültür komisyonunun maddesi 
aynen 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini tç, 
Finans ve Kültür bakanları yürütür, 

D. 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cetvel 

Ödevin adı Sayısı Maaş Ücret 

9 
13 
14 
14 

9 
10 
11 
12 

Kâtib ve lıesab memuru 
Ambarlar memuru 
Kâtib ve 
Dahiliye 
Muallim 

» 
» 
» 

Müdür 
» 
» 

Muavin 
» 
» 
» 
» 

mubayaa memuru ve mııtemed 
şefi 

(Sekiz aylık) 

İdare memuru 
» 
» 
» 

• » 

» 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
o 
3 
6 
4 
2 
1 
1 
2 
6 
4 

10 
2 

40 
22 
20 
20 
40 
35 
30 
25 

100 
75 
50 
40 
30 
25 
25 
20 
90 
80 
75 
70 
65 
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D. ödevin adı Sayısı Maaş Ücret 

— 12 
ödev in adı 

t d a r e memuru 
» 
» 

» 
» 

Has ta bakrcı 
» 
» 

Ahçı (Y 
Aşçı 

» 
» 

Hademe 
Muallim 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

'amağı ile) 

(Sekiz aylık) 

(Sekiz aylık) 

(Sekiz aylık) 

(Sekiz aylık) 

(Sekiz ayl ık) 

(Sekiz ayl ık) 

(Sekiz ayl ık) 

(Sekiz aylık) 

(Sekiz ayl ık) 
(On ayl ık) 
(Sekiz ayl ık) 

3 
o 
3 
1 
i 
4 
1 
1 
5 
2 

10 
1 
8 
2 

3 
3 

İ t 
5 

34 
1 
I 
1 

15 
I 
2 

24 
1 

( 1 

I 
') 
') 
!) 
1 

14 
3 
1 
7 
o 

1 
i 
J 
i 
f) 

(iO 

54 
50 
40 
35 
25 
80 
(!5 
50 
00 

2090 
200 
150 
150 
130 
125 
120 
110 
100 
ton 

* l " ı 

*'' ' 
90 
90 
85 
80 
80 

7.) 
75 
70 
fif) 
(İO 
(İO 
50 
10 
35 
30 
30 
25 
25 
20 
20 
İĞ 

NAKİL VASITALARI 
Yük arabası 
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S. Sayısı: 158 
Devlet kitabları rnütedavil sermayesi hakkındaki kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maarif ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (I/39) 

T. C. 
Başvekâlet 23-V-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6J1421 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
2133 sayılı kanuna bir madde ilâvesi hakkında Maarif Vekilliğince hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetince 22-V-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

1 Başvekil 
/. İnönü 

Esbabi mucibe lâyihası 
Mekteb kitablarının Maarif vekâletince tabı hakkındaki 823 numaralı 24 nisan 1926 tarihli 

kanunun birinci maddesi hükmüne tevfikan 1926,1927,1928,1929 ve 1930 seneleri bütçe
lerinden tahsis olunan mebaliğ ile ilmî ve meslekî kitab ve mecmuaların neşri için l 8 haziran 
1927 tarih ve 1087 numaralı kanunun birinci maddesi ve 1928, 1929 ve 1930 seneleri 
büiçelerile verilen rnütedavil sermayeler 2133 numaralı ve ı nisan 1Q33 tarihli kanunla 
«Devlet kitabları rnütedavil sermayesi» adı altında birleştirilmişti. Mezkûr kanunun tanzimi 
sırasında 1931 ve 1932 malî yılı bütçelerinden 823 numaralı kanuna göre bu sermayeye 
ilâvesi iktiza eden miktarlara aid kanunî merasimi ikmal edilmemiş bulunduğundan 1931 ve 
1932 seneleri tahsisatına aid kayıd 2133 numaralı kanunun birinci maddesine dercedilmemişti 
Bu defa 1932 malî yılı içindeki devrinden hâsıl olan kitab bedellerinin ayni sene bütçe
sine tahsisat olarak ilâvesine dair kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisi Bütçe Encümeninde 
tetkiki hakkında bu noksanın da ikmaline lüzum görülmüş bulunduğundan merbut kanun lâyi
hası tanzim ve teklif ebilmiştir. 



— 2 — 
Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Karar No. 5 
Esas No. 1/39 

27 -IV - 193â 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet kitabları mütedavil sermayesi hak
kındaki 2133 sayılı kanuna bir madde eklenme
si için Başbakanlığın 6/1421 sayılı ve 23 mayıs 
1934 tarihli kanun tasarı encümenimizde Kültür 
bakanı -katile konuşuldu: 

Hükümetin, mazbatasında demiş olduğu se-
bebler yerinde görülmüş ve bu sebebler üzerin
de Kültür bakanından da izahat alındıktan son
ra kanunun olduğu gibi Yüksek Kamutaya su-

nııJması onanmıştır. 
Maarif Encümeni Başkanı 

Erzurum 
Nafi Kansu 

Aza, Aza 
Giresun Manisa 

Talât Onay Kâzım Nami 
Aza 
Ordu 

Bu M. Mİ 
Trabzon | 

H. Ülkümepı 
Aza | 

Ordu I 
Duru II. Yalfyan 

Aza 
Trabzon 

Selim Sırrı Tarcan Halil Nihad Boziepe 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 95 
Esas No. 1/39 

4 -VI - 1935 

Yüksek Reisliğe 

2133 sayılı kanuna bir madde eklenmesine 
dair olub Başvekâletin 23 mayıs 1934 tarih ve 
6/ 1421 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Maarif encümeni mazbatası le bir
likte encümenimize verilmiş olmakla Maarif vekili 
Abidin Özmen hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu. 

Hükümetin esbabı mrucibesinde dermeyan 
olunan sebebi yerinde bulan encümenimiz teklif 
olunan kanun lâyihasını şekle aid değişiklikle ka
bul eylemiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

îzmir 
H. Çakır 

Manisa 
T. Türkoğlu 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Çorum 
M. Cantekin 

Kayseri 
N. Kerven 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

M. M) 
Trabzon 
Rırrı. po/jf 

DiyarbekjU* 
R, Bekiî 

Sivas 
Remzi Çiı^er 

Tokad 
S. Genca 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2133 numaralı kanuna bir madde ilâvesi hak
kında kanun lâyihası 

BÎRÎNOl MADDE — Devlet kitabları müte
davil sermayesi hakkındaki 2133 numaralı ve 
1 nisan 1933 tarihli kanuna aşağıdaki madde tez-
yil edilmiştir: 

MÜZEYYEL MADDE — Mekteb kitabları-
nm Maarif vekâletince bastırılması hakkındaki 
24 nisan 1926 tarih ve 823 numaralı kanunun bi
rinci maddesi hükmüne tevfikan ve 1932 sene
leri bütçelerinden tahsis olunan mebaliğ de Dev
let kitabları mütedavil sermayesine zammolun-
muştur. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir . 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Maarif vekilleri memur
dur. 

22-V-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet #. Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya Fuad 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Hikmet Ali M. Celâl 
S. 1. M. V. İh L V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Kana Z Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRİŞİ 

Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkındaki 
2133 sayılı kanuna ek.kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet kitabları mütedavil ser
mayesi hakkındaki 1 - IV -1933 tarih ve 2133 sa
yılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

( Mekteb kitablarmın Kültür bakanlığınca 
bastırılması hakkındaki 24 nisan 1926 tarih ve 
823 sayılı kanunun birinci maddesi hükmüne 
tevfikan 1931 ve 1932 yılları bütçelerinden tah
sis olunan paralar dahi Devlet kitabları müte
davil sermayesine zammoluriur ). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

'MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Finans ve Kültür bakanları memurdur. 

I>€Kİ 
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S. Sayısı: 167 
Belediye kanununa ek kanun lâyihası ve Belediye kanunu 

muvakkat encümeni mazbatası ( l / l İ7) 

T. C. 
Başyekâlet • 16-^11-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 6İ3439 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1580 sayılı belediye kanununa ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 13-12-1034 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

1580 sayılı belediye kanunile 28 nisan ıQ26 tarih ve 831 sayılı sular kanunu ve 2290 
sayılı belediye yapı ve yollar kanunu belediyelerimize bir çok vazifeler yüklemiş ve beldenin 
ve belde halkının sıhhat, selâmet ve refahını temin edecek, terakki ve inkişafına yol açacak 
işler yapmakla mükellef tutmuştur. 

Beldelerin hali hazır haritalarını, müstakbel puanlarını tanzim ettirmek, içme sularını getirmek 
tenvirat için icap eden fennî tesisatın vücud bulmasına çahşmak belediyelerin yapacağı işle
rin önünde gelenlerdendir. Binanaleyh bu cihetler nazarı itibare alınarak kanun lâyihasının 
birinci maddesile bu işlerin Vekâletçe toptan veya mıntaka halinde yahud vaziyetin 
göstereceği lüzuma göre yapdırılması muvafık görülmüştür. 

2 — Bu işler için Dahiliye vekâletinin reisliği altında Nafıa, İktısad ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekillikleri mümessillerinden ve Dahiliye müsteşarı ile mahallî idareler ve belediyeler 
bankası umum müdürlerile Ankara imar müdüründen mürekkeb bir belediyeler imar heyeti 
teşkil olunmuşur. 

3 — Buişleri yapmamış olan belediyeler bitişlerin yapılması için icab eden tahsisatı taksite 
bağlamak suretile kendi bütçelerine koymağa mecbur tutulmuş ve ayırmadıkları takdirde 
bütçeleri tasdika salahiyetli makamlar vasıtasile işbu tahsisatı koydurmağa ve merkeczce 
tasdik olunmak için de resen tahsisat koymağa vekâlet mezun kılınmıştır. 

4 — Ayrılan bu paraların Dahiliye vekâleti emrine Belediyeler bankasına gönderilmesi 
ve ğöndermeyen belediyelere aid mebaliğ mahallî en büyük mülkiye âmirinin işarı üzerine 
Hazine vasıtasile tahsil olunan belediye hisseleriuden Maliye vekâletince ve °/0 10 gümrük 
hisselerinden Dahiliye vekâletince tevkif edilerek belediyeler bankasına yatırılması muvafık 
görülmüştü. 

5 — İcabı takdirinde bu işler karşılığı belediyeler bankası kanunu hükümleri dairesinde 
mezkûr bankaca kefalet veya ikraz suretile temini düşünülmüş ve belediyeler imar heyetinin 
yazı işlerile fennî muamelât ve hususatın Ankara imar müdürlüğünce ve hesab işlerinin de 
Belediyeler bankasınca tedviri muvafık görülmüş ve imar müdürlüğü teşkilâtına mütehassıs 
fen memurlarile şehirci ve mimar veya mühendisler ilâve edilmek suretile teşkilâtın tevsii 
lüzumlu ve faydalı görülmüştür. 

Bu kanun lâyihası yukarda yazılı sebeblerden ötürü hazırlanmıştır. 



— i — 
Belediye kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Belediye Ka. Mu. En. 

Karar No. 1 
Esas No. 1/117 

6-VI-193 5 

Yüksek Başkanlığa 

1580 sayılı belediye kanununa ek olarak 
hazırlariıb Yüksek Başvekâlet makamının 16 
birinci kânun 1934 tarih ve 3439 sayılı tezkere-
sile Yüksek makamlarına sunulan ye teşkil bu-
yurulan Muhtelit encümenimize havale olunan 
kanun lâyihası mütalea ve tetkik olundu: 

Hükümet tarafından teklif olunan lâyiha
nın birinci maddesinde alelıtlak (Belediye ka
nunu tatbik olunan yerler) zikredilmişse de bu 
maddede yazılı işlerin başarılması, malî .isti
la ata mütevakkıf oiub bu bakımdan nüfusu ol
dukça dolgun yerlere hasredilmesi ieab eyledi
ğinden bu maddede bahsi geçen mecburiyetin 
(Nüfusu 07i binden yukarı olan yerler) şeklinde 
takyidi encümenimizee lüzumlu görülmüştür. 
Şu kadar ki nüfusu on binden aşağı oluhda büt
çeleri tntisaid olan belediyelerin bu kanun hü
kümlerinden istifade etmeleri de, ihtiyarî ola
rak kendi taleb ve arzularına bırakılmış ve bu 
maksadla yedinci madde yazılmıştır. Bundan 
başka yine malî istitaat mülâhazasüe elektrik 
ve mezbaha tesisatının yücude getirilmesi key
fiyetinin ihtiyarî olması muvafık görülmüş ve 
madde ona göre tadil olunmuştur. 

Lâyihanın ikinci maddesi aynen kabul edil
miş ve ancak bu maddede bazı ibare düzeltme
leri yapılmakla beraber Belediye imar heyeti
nin yukarıda sayılı işler için bir program yap
ması ve bu işlerin tatbik şekillerini kararlaş-
tırması, mesaisinin tanzimi ve kolaylaştırıl
ması bakımından faydalı görülmüş ve ona gö
re maddeye bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Lâyihanın üçüncü maddesi maksada göre 
tavzih olunmuştur. 

Dördüncü madde aynen kabul edilmekle be
raber belediye ve gümrük 'hisselerinin, kanu
nun meriyetinden evvel her hangi bir şekilde 
başka bir muameleye karşılık olarak rehin 

edilmiş olması ihtimali nazarı dikkate alınmış 
ve bu takdirde rehin hakkmm mahfuziyetine 
dair bir fıkra ilâvesine lüzum görülmüştür, 

Lâyihanın beşinci maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

Altıncı madde de aynen kabul edilmiş, an
cak Belediye imar heyetinin fen ve yazı işle
rinin mütehassıs memur ve mimarlar kadrosu
nu genişletmek suretile Ankara imar müdür
lüğünce görülmesi esası kabul olunmakla bera
ber programm filen tatbikma başlandığı za
man işlerin çabuk bitirilmesi bakımından; lü
zum görülürse bu heyetin müstakil bir (fen 
heyeti teşkil ve istihdamına mezun kılınması 
da muvafık görülmüş ve maddeye bu yolda |bir 
fıkra konmuştur. 

Belediye îmar heyetinin uhdesine verilen) iş
ler içirt bir program yapması ve bu işlerin f-at-
bik şekillerini kararlaştırması esası kabul oljun-
muş ve bunun için ikinci maddeye bir fı^ra 
konmuş olduğundan kanunun tatbik şeklini 
göstermek üzere ayrıca bir talimatname yapıl
masına hacet kalmamış ve bundan dolayı ye
dinci madde kaldırılmış olmakla lâyihanın 
Umumî heyetin yüksek tasvibine sunulmasına 
karar verilmiştir. 
Belediye Mu. En. Rs. • 

Gümüşane 
//. F. Ataç 

Kâtib 
Seyhan 

Tevfik T armayı 
Aza 

Erzurum 
N. Elgün 

Aza 
Manisa 

K. N. Duru 

Aza 
Antalya 
Numam, 

Aza 
tzmir 

8. Epikmen 
Aza 

Antalya 
t. MeU 

M. M. 
Niğde 

Sadettin Ferid T alay 
Aza 

Bursa 
J). Galib Kahraman 

Aza 
Kocaeli 

Süreyya Yijjfit 
Aza I 

Seyhan 
Naci Eldeniz 
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HÜKtTMETÎN TEKLİFİ 

3 - IV ' 1930 tarih ve 1580 saydı belediye ka
nununa eh kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belediye kanunu tatbik edilen 
yerlerin harita ve müstakbel imar plânlarını ve 
içme sularile mezbaha ve lâğım işlerini ve tenvi
ratını 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihalât ka
nunu hükümleri çerçevesinde yaptırmağa Dahi
liye vekâleti mezundur. 

MADDE 2 — Bu işler için Dahiliye vekilliği
nin reisliği altında Nafıa, tktısad ve Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletleri mümessilile ve 
Dahiliye müsteşarı ile mahallî idareler ve beledi
yeler bankası umum müdürlerile Ankara İmar 
müdüründen mürekkeb bir Belediyeler imar he
yeti teşkil olunmuştur. 

MADDE 3 — Birinci maddede sayılan işleri 
yapmamış olan belediyeler bu işler için icab eden 
tahsisatı taksite bağlamak suretile kendi büt
çelerine koymağa mecburdurlar. Bütçelerin 
tasdiki sırasında tahsisat ayrılmadığı görülürse 
bütçeleri tasdiki salahiyetli makamlar vasrtasile 
işbu tahsisatı koydurmağa ve merkezce tasdik 
olunanlar içinde resen tahsisat koymağa Dahili
ye vekili salahiyetlidir. 

MADDE 4 — Bu paralar belediyelerce Dahi
liye vekâleti emrine belediyeler bankasma gön
derilir. Göndermeyen belediyelere aid mebaliğ 
mahallî en büyük mülkiye âmirinin işarı üzerine 
Hazine vasrtasile tahsil olunan belediye hisse
lerinden Maliye vekâletince ve yüzde on gümrük 
hisselerinden Dahiliye vekâletince tevkif oluna
rak belediyeler bankasma yatırılabilir. 

MADDE 5 — icabında bu işlerin karşılığı be
lediyeler bankası kanununun hükümleri daire
sinde mezkûr bankaca kefalet veya ikraz sureti
le temin olunur. 

BELEDİYE KÂNUNU MUVAKKAT ENCÜ
MENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

3-IV -1930 tarih ve 1580 say ıh belediye ka
nununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belediye kanunu tatbik edilen 
ve nüfusu on binden yukarı olan yerlerin ha
rita ve müstakbel imar plânlarını ve içme suları 
ile lâğım işlerini 2490 sayılı artırma, eksiltme 
ve ihalât kanunu hükümleri çerçevesinde yap
tırmağa Dahiliye vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu işler için Dahiliye vekilinin 
reisliği altmda Nafıa, tktısad, Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletleri mümessillerile Dahili
ye müsteşarı ve mahallî idareler ve belediyeler 
bankası umum müdürleri ve Ankara imar müdü
ründen mürekkeb bir « Belediyeler imar heyeti» 
teşkil olunmuştur. 

Bu heyet, yukarıda sayılı işler için bir prog
ram yapar ve bu işlerin tatbik şekillerini karar
laştırır. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı işleri 
yapmamış olan belediyeler bu işlerin belediye
ler imar heyetince tatbikma filen teşebbüs edil
diği halde icab eden tahsisatı taksite bağlamak 
suretile kendi bütçelerine koymağa mecburdur
lar. Bütçelerin tasdiki sırasında tahsisat ayrıl
madığı görülürse bütçeleri tasdik salahiyetli ma
kamlar vasrtasile işbu tahsisatı koydurmağa ve 
merkezce tasdik olunanlar için de resen tahsisat 
koymağa Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

MADDE 4 — Bu paralar belediyelerce Da
hiliye vekâleti emrine Belediyeler bankasma 
gönderilir. Göndermeyen belediyelere aid me
baliğ mahallin en büyük mülkiye memurunun 
işarı üzerine Hazine vasrtasile tahsil olunan be
lediye hisselerinden Maliye Tekletince ve % 10 
gümrük hisselerinden Dahiliye vekâletince tev
kif olunarak Belediyeler bankasma yatırılır. 

İşbu kanunun meriyetinden evvel bu hisse
ler, her hangi bir şekilde başka bir muameleye 
karşılık rehin edilmişse bu rehin hakkı mahfuz
dur. 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi ol
duğu gibi 

(S. Sayısı : 167) 
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MADDE 6 — Belediyeler imar heyetinin 

yazı işlerile fennî muamelâtı Ankara imar mü
dürlüğünce ve hesab işleri belediyeler banka
sınca görülür ve burun için imar müdürlüğü 
teşkilâtına mütehassıs fen memurlarile şehirci 
mimar veya mühendisler ilâve olunur. 

MADDE 7 — Bu kanunun tatbik şekli bir 
talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13- XII-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/. înönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağrah 
Mİ ?. Na. V. Ik. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya Celâl Bay ar 
S. î. M. V. G.l. V. 7A-. V. 

Dr. İtefiji Saydam, Ranı Tarkan Muhlis Erkmen 

MADDE 6 — Belediyeler imar heyetinin ya
zı işlerile fennî muamelâtı Ankara imar müdür
lüğünce ve hesab işleri belediyeler bankasınca 
görülür ve bunun için imar müdürlüğü teşki
lâtına mütehassıs fen memurlarile şehirci mimar 
veya mühendisler ilâve olunur. 

Heyet, birinci maddede yazılı işlerin filen 
tatbikına başladıktan sonra lüzum görürse bir 
fen heyeti de teşkil ve istihdam edebilir. 

MADDE 7 — Nüfusu on binden eksik olan 
belediyeler bütçelerinin müsaadesi halinde !bi-
rinci maddede yazılı işlerin ifası için bu kariun 
hükümlerinden istifade etmeği Dahiliye vekâ
letinden taleb edebilirler. Vekâlet bu kabil jta-
lebleri belediyeler imar heyetine tetkik ettire
rek müsaid bulduğu takdirde bu kanun hüküm
lerinden istifade ettirir. 

MADDE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi 
olduğu gibi 

MADDE 9 — Hükümetin dokuzuncu madde
si olduğu gibi 

( S. Sayışı : 167 ) 



S. Sayısı: 161 
Dang hastal gına karşı memleketleri karşılıklı korunmak 
içirt yapılan 25 temmuz 1934 tarihli beynelmilel mukavelenin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat ve 

içtimaî muavenet encümenleri mazbatatan (1/65) 

xc. 
Başvekâlet 1-X/I'1934 

Kararlar Müd&rlüğu 
Sayı: 6İ3311 

B. M. M. Yüksek Beisliğine 
Dang hastalığına karşı memleketleri karşılıklı korunmak için yapılan 25 temmuz 934 tarihli 

Beyelmilel mukavelenin tasdiki hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 27-KHI34 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe ve ilişiklerile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

192? senesinin yaz ve sonbahar mevsimlerinde Yunanistanm Pire şehrinde (Dang) hastalığı zu
hur ederek binlerce musab vermesi ve kış mevsiminde bertaraf olan bu hastalığın 1928 senesi yaz 
nihayetlerinde Atinada tekrar başgöstererek bütün Yunan adalarile Rodos adasına ve Suriye ile Fi
listin ve Mısır sahillerine intişar etmesi üzerine 1929 senesi mayısında Paris Beynelmilel sıhhiye 
dairesi tarafından (Dang) hastalığına karşı ittihaz edilecek tedbirlere dair bir itilâfname projesi 
tanzim edilerek alâkadar Hükümetlere gönderilmiş idi. Bilâhare Yunan Hükümeti bu projenin 
ihtiva ettiği esaslar dairesinde bir mukavelename projesi hazırlayarak Paris Beynelmilel sıhhiye dai
resinin. 1930 senesi sonbahar içtimalarmda keyfiyetten bir mektub ile dçtimada hazır bulunan Hükü
metlerin delegelerini haberdar etmiş ve tanzim ettiği mukaveleye alakadar Hükümetlerin iltihakı 
için delegelerin kendi Hükümetleri nezdinde tavassutta bulunmalarının teminini (Office) den il
timas etmiş idi. Yunan Hükümetinin tanzim ettiği proje hastalığın deniz tarikile intişarına karşı 
alınacak tedbirlere aid olduğundan hastalığın kara yolu ile de sirayetine karşı alınacak tedbirler 
için projeye hükümler ilâvesi arzu edildiği takdirde Mısır ile Filistin Hükümetleri arasında ev
velce yapılmış olan itilâfa müşabih bir itilâfın projeye ilâvesi mümkün olacağı Yunan Hüküme
tince düşünülerek ilâve edilecek kısma esas olmak üzere mevzubahs itilâfın bir sureti asıl projeye 
leffedilmiş idil Mukavelename projesile ilâvesi ihtiyare bırakılmış olan zeyil madde alâkadar Hü
kümetlere gönderilmiş ve bu meyanda Hariciye vekâletimiz vasıtasile Cumhuriyet Hükümetimize de 
birer nüshaları tevdi edilmiş idi. Hariciye vekâletinden vekâletimize gönderilen mukavelename pro
jesi ve kara hududlarında hastalığa karşı alınacak tedbirlere aid bulunan zeyil madcje muhteviyatı 
.tetkik edilerek Hükümetimizin bu mukaveleye iştiraki, memleketimizin (Dang) hastalığına karşı 
vikayesi noktai nazanndan faydalı görülmüş olduğundan keyfiyet Yüksek Başvekâlete arzedilerek 
mukavelenin tasdiki için Hariciye vekâletine salâhiyet verilmesi rica edilmiş ve bu hususta muk-
tazi İcra Vekîleri Heyeti karan istihsal olunmuştur. Coğrafî vaziyeti itibarile kara hududlarımız 



— 2 — 
tarikile de memleketimize (Haag) hastalığının gelmesi varid bulunduğundan kara bududlarlnda 
hastalığa karşı alınacak tedbirlere aid bulunan zeyil maddenin ya esas mukavelenameye ilâvesi 
veyahud esas mukaveleye aynen iştirak edilerek zeyil madde hükümleri J dairesinde ayrıca Yunanis
tan ve ü&triye ile mukavelename tanzim edilmesi vekâletimizce düşünülmüş ve bu suretle yanlan 
teklifimiz neticesinde zeyil maddenin esas mukaveleye ilâve edilmesi alâkadar Hükümetlerce mu
vafık bulunarak mukavelenameye 4 ııcü madde olarak bu zeyil madde zammedilraıiştir. Binaena
leyh iltihakımız mevzubahs olan mukavelename hem deniz ve hem de kara yolu ile hastalığın sira
yetine karşı alınacak tedbirleri ihtiva eylemektedir. Mukavelename 9 maddeden ibaret olub bi
rinci maddesi hastalık epidemisinin ihbar mecburiyetine aid hükümleri, 2 ve 3 neü maddeleri 
hastalığın deniz tarikile intişarına karşı gemilerde ve İdmanlarda almacak tedbirleri, 4 ncü ıhad-
desi hastalığın kara yolu ile sirayetine karşı kara hududları üzerinde ittihaz edilebilecek tehir
leri, 5 nci maddesi her iki tarik tedbirlerine aid müşterek hükümleri, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri 
mukavelenin sureti tasdikma ve mukaveleye iltihak usullerine, veya mukaveleden ayrılmaya dair 
hükümleri taşımaktadır. 

(Dang) hastalığının nâkili olan (Aedes aegypsi) ismindeki sivrisinekler Anadolu ve Trakya sa
hillerimizin hemen her tarafmda mevcud olduğundan memleketimizin sıhhatini korumak için mev
zubahs rtrukaveleyi tasdik etmemiz faâdeli. görülmüş ve tasdik işinin temini için bir kanun lâyijhası 
hazırlanarak mukavelenin türkçeye çevrilmiş nüshalarite birlikte takdim kılınmıştır. 

Harioiyt encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 8 
Esas No. 1/65 

2-V- 1935 

Yüksek Reisliğe 
Reisliğe takdim kılınmıştır. 
Hariciye En. Reisi M. M. 

Dang hastalığına karşı memleketleri karşı
lıklı korumak için yapılan 25 temmuz 1934 tarihli 
Beynelmilel mukavelenin tasdiki hakkmda Sıh- Erzincan 
hat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan S. Ankan 
ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı Aza 
kararlaştırılan kanun lâyihası ilişiklerile birlikte Antalya 
encümenimizde konuşuldu: Dr. G. Tunca 

Eneitetteınimtece muvafık görülen bu kanun Aza 
lâyihası rhftvalesi mucibince Sıhhat ve içtimaî Kastamonu 
muaven»! encümenine verilmek üzere Yüksek Ş.tUm 

Sivas 
Necmettin 

Aza 
Ankara 

F, B. Aatay 

Kâtib 
Diyarbekir 
Z. M. Al&aû 

Aza 
Kocaeli 

(S. Sayısı : itîl > 



Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
,S. t. M. encümeni 

Karar No. 14 
Esas No. 1/65 

5-VI-1935 

Yüksek Başkanlığa 

Dang hastalığına karşı memleketleri karşılık
lı korumak üzere Sağlık ve soysal yardım ba
kanlığınca haznlanan ve Başbakanlığın 1 - XII -
1934 tarihli ve 6/3311 sayılı tezkeresile gönderi-
li-b encümenimize verilen kanun lâyihası Sağlık 
bakam olduğu halde okundu ve görüşüldü: 

Dang hastalığından memleketleri karşılıklı 
korumak üzere yapılmış 9 maddelik arsıulusal 
sözleşme genel sağlığa yardım ettiğinden dolayı 
encümenimizce pek iyi karşılanmış ve kanım lâ
yihasının biraz değimi değiştirilerek kabulüne 
karar verilmiştir. 

Yüce genel kurulun onaylamasını dileyerek 

Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
S. î. M. Başkam M. M. Eâtib 

Erzurum Bursa Edirne 
Dr. A. F. Tuzer Dr. B. Güran Dr. F. M emik 

Balıkesir Denizli 
Dr. H. Vasıf Somyürek imzada bulunmadı 

Kayseri Kocaeli Konya 
9. Turgay Z. NuH Birgi Dr. O, Ş. ÜUdağ 

Ordu Kütahya 
Dr. Z. N. ¥alhrwı İmzada bulunmadı 

Manisa Mardin Niğde 
Dr. 8. JTzel Dr. B. Levent Dr. Abravaya 

Niğde Sinob Zonguldak 
A. Vefik TJluçay H. Okan Dr. M. Altıok 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dang hastalıklarına karşı memleketleri karşılık
lı korumak için yapılan 25 temmuz 1934 

tarihli Beynelmilel mukavelenin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dang hastalığına karşı mem
leketleri mütekabilen korumak üzere tanzim 
edilmiş olan 25 temmuz 1934 tarihli Beynelmilel 
mukavele tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 • — Bu kanunun hükümlerini ic-
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
t. înönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

Ab. özmen 
S. 1. M. V. 

Dr. B. Saydam 

28 
Ad. V. 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

G. I. V. 
Rana Tarkan 

- H - 1 9 3 4 
M. M. V. 

Z. Apaydın 
Mal. V, 

F. Ağralı 
îk. V 

C. Boyar 
Zr. V. 

MuhUs Mrkmen 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET 
ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Dang hastalığından memleketleri karşılıktı ko
rumak üzere sapılan 25 temmm 1994 tarihM ar
sıulusal sözleşmenin onaylanması için kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Dang hastalığından memleket
leri karşıladı korumak üzere yapılan 25 temmuz 
1934 tarihli arsıulusal sözleşme onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun yayıldığı târihten 
yürür. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

( a Sayısı : 161) 
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ÜANG HASTALIĞINA KARŞI MEMLEKETLERİ KARŞILIKLI KORUMAK HAKKIN

DAKİ 25 TEMMUZ 1934 TARİHLİ BEYNELMİLEL MUKAVELE 

Hasmetlû Arnavutluk kiralı, Alman Hükümeti Cumhur Reisi, Hasmetlû Büyük Britanya ve Şi
mali İrlanda kiralı, Hasmetlû Bulgar kiralı, Hasmetlû Mısır kiralı, İspanya Cumhur Reisi, Fransa 
Cumhur Reisi, Hasmetlû İtalya kiralı, Hasmetlû Romanya kiralı, Türkiye Cumhur Reisi, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı leraî merkez şûrası reisi, Hasmetlû Yağuslavya kiralı Hazretleri 
Dang hummasının intişarına karşı tedbir almak ve intişarın önüne geçmek için müştereken çalış
mak arzusunu izhar ederek ve bu maksadı temin için ittihaz edilecek tedbirleri mukavele ile tejjbit 
etmeği müâhaza ederek bir mukavele akdine karar vermişler ve murahhas olarak: 

Hasmetlû Arnavutluk kiralı Hazretleri: 
Atmada Arnavutuk maslahatgüzar vekili Sotir Lacı Cenaplarını, 

Alman Hükümeti Cumhur Reisi Hazretleri: 
Atinada Almanyanın fevkalâde murahhas elçisi Müsyü Ernst Eisenlohr Cenaplarını, 
Hasmetlû Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda kiralı Hazretleri: 

Atinada Britanyanm fevkalâde murahhas elçisi Müsyü Sydney Waterloo Cenaplarını, 
Hasmetlû Bulgar kiralı Hazretleri: 

Atinada Bulgaristanın fevkalâde murahhas elçisi Müsyü Pierre Neieov Cenaplarını, 
Hasmetlû Mısır kiralı Hazretleri -

Atinada Hasmetlû kıral Hazretlerinin fevkalâde murahhas elçisi Ali Serry Omar Beyi, 
İspanya Cumhur Reisi Hazretleri 

Atinada İspanya Cumhuriyetinin fevkalâde murahhas elçisi Müsyü Pedro Garcia Conde Ce
naplarını, 

Fransa Cumhur Reisi Hazretleri 
Atinada Fransa Cumhuriyetinin fevkalâde murahhas elçisi Müsyü Adrien Thierry Cenap

larını, -
Yunanistan Cumhur Reisi Hazretleri: 

Hariciye nezareti umum müdürü, fevkalâde murahhas elçisi Müsyü Andre Delmouzos (JJe-
naplarmı, 

Hasmetlû İtalya kiralı Hazretleri: 
Atinada Italyanm fevkalâde murahhas elçisi Müsyü Pier Filippo de Rossi Nobile Del Lipn 

Nero Cenâjblarını, 
Hasmetlû Romanya kiralı Hazretleri: 

Atmada Romanyanm fevkalâde murahhas elçisi Müsyü C. Langa Rascano Cenaplarını, 
Türkiye Cumhur Reisi Hazretleri: 

Atinada Türkiye Cumhuriyeti maslahatgüzar vekili Rıfkı Refik Beyi, 
Sovyet Birleşik Cumhuriyetleri merkez icra komitesi reisi Hazretleri: 

Aşinada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadının fevkalâde murahhas elçisi Müs^oi 
Michel Kdbezky Cenaplarını, 

Hasmetlû Yoğuslavya kiralı Hazretleri: 
Atinada Yoğuslavyanm fevkalâde murahhas elçisi Müsyü Bochko Christitch Cenapların^ 

Tayin etmişlerdir. 
Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber tanınan salâhiyetnamelerini gösterdikten sonra aşja-

ğıdaki maddeleri kararlaştırmışlardır: 

Birinci madde 

İşbu mukavelenamenin tatbik olunduğu ülkelerin birinde epidemik şeküde dang hastalığı zuhur 
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edecek olursa bu ülkenin Yüksek sıhhat makamı, mukavelenin tatbik oİunduğu diğer ülkelerin 
sıhhat makamlarına keyfiyeti bildirecek ve epideminin seyrinden BeyenlmüeL hıf zıssıhha of fisini 
haberdar edecektir. 

İkinci madcle 

İşbu mukavelenin tatbik olunduğu ülkelerin birinde bir limanda veya bir limana yakın mınta-
kada bir dang epidemisi tahakkuk ettiği zaman zikredilen limanm sıhhat makamı, geminin li
mandan hareketini müteakib mümkün olan her yerinde, bilhassa geminin yolcu kamaraları, mü
rettebat odaları, gıda maddeleri kileri, mutfak, kazan daireleri, su depoları gibi sivri sineklere 
sığınacak yer veren yerlerin de sivrisinek ve sürfelerinin arattırılmasrnı ve öldürtülmesini ge
milerin kaptan ve tabiblerine tavsiye edecektir. Şayet gemi içerisinde dang vakaları zuhur ede
cek olursa hastaların sivrisinekler tarafından ısırılmalarına meydan verilmeyecek bir surette 
teerid edilebilmeleri için lâzımgelen tedbirlerin almmasmı gemi tabibine, tabib bulunmadığı 
takdirde, kaptana tebliğ edeeektir. 

Üçüncü madde 

işbu mukavelenin tatbik olunduğu ülkelerin birinde, sivri sineklerin çok miktarda olması sebe-
bile sıhhat makamlarmea hastalığın intikalinden korkulan bir limana, .dang epidemisi hüküm 
süren bir limandan gelen her gemi aşağıdaki tedbirlere tâbi tutulabilecektir: 

A - Gemi tabibi veya bulunmadığı takdirde süvari tarafından cevab verilmek üzere (Gemide 
dang hastalığı var mı?) veyahud (Dang hastalığı oldu mu?) tarzmda sıhhî istintak yapmak. 

B - Tıbbî muayene: 
Beş günden az bir müddettenberi dang musabı olan ve karaya çıkmak isteyen hastalar gün

düzün çıkarılacaklar ve bunlar, salahiyetli sıhhat makamlarının talimatı dairesinde kendilerini 
sivri sineklerin sokmalarından masun bulunduran şartlar içerisinde ve hastakğm başlangıcından 
itibaren beş günlük müddet bitinceye kadar karada teerid edileceklerdir. 

C - Seyri esnasmda ittihaz edilmiş olan tedbirler nazarı dikkate alınmak şartile, gemi içerisin
de (Stegomyia) bulunmadığına emin olmak için geminin teftişi, gemide (Stegomyia) nm mevcudi
yeti tahakkuk edecek olursa limanm sıhhî makamı sivri sineklerin öldürülmesi ameliyesini yap
tırabilecektir. 

D - Limanın sıhhî makamı, istisnaî hallerde lüzum görürse, intan tehlikesine maruz kaldık
ları zamandan itibaren sekiz günü ikmal edinceye kadar gemiden çıkan yolcuları karada nezaret 
altına alabilecek ve hizmet iebı karaya çıkmak isteyenler hariç olmak üzere gemi mürettebatını 
ayni müddetle gemide alıkoyabilecektir. 

Dördüncü madde 

İşbu mukaveleyi tatbik eden ve ayni mukaveleye dahil diğer bir ülke ile kara hududu bulunan 
ülkelerin birinde dang epidemisinin mevcudiyeti tahakkuk ettiği zaman, bu diğer ülkenin sıhhat 
makamları lüzum görürlerse bu hudud üzerinde aşağıdaki tedbirleri alabilirler: 

A - Yolcular, intan tehlikesine maruz kaldıkları sonuncu günden itibaren, 8 günü geçmeyecek 
bir müddetle nezaret altma alınabilirler. 

B - Beş günden az bir müddettenberi, dang hummasına musab olduklarında şüphe edilen yolcu
lar , sıhhî makamların talimatı dairesinde, kendilerini sivri sineklerin sokmasından masun bulundu
ran şartlar içerisinde ve hastahğm başlangıcından itibaren beş günlük bir müddet bitinceye kadar 
teerid edilebilirler. 

Besinci madde 

3 ve 4 ncü maddelerde izah edilen tedbirler, Hükümetlerce, aidiyetine göre, limanlarda ve 
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kara hudutlarında tatbik edilecek muamelenin tayininde, azamî hudud olarak kabul edilecekjtir. 

Altıncı madde 

îşbu mukavele bu günün tarihini taşıyacaktır. Mukavelename mümkün olduğu kadar kısa (bir 
müddet zarfında tasdik ve musaddak suretler Yunan Cumhuriyet Hükümetine tevdi olunacak, mü
şarünileyh Hükümet her tasdiki, Âkid veya İltihak etmiş Devletlere bildirecektir. 

Yedinci madde 

imza ekmeyen her Hükümetin iltihakı için işbu mukavele açık bulunacaktır, iltihak keyfiyeti, 
diplomasi yolu ile Yunan Cumhuriyet Hükümetine tebliğ edilecek ve müşarünileyh Hükümet key
fiyetten diğer bütün Âkid veya İltihak etmiş Hükümetleri haberdar edecektir. 

Sekizinci madde 

işbu mukavele, iki Hükümetin tasdik veya iltihakının Yunan Hükümetince tebellüğünden bir 
aylık bir müddet geçtikten sonra meriyete girecektir. 

işbu mukavelenin meriyete girdiği tarihten en sonra yukarıki fıkraya tevfikan tebliğ edile
cek olan iltihak veya tasdikler, Yunan Cumhuriyet Hükümetince tebellüğü gününden bir jay 
sonra muteber olacaktır. 

Dokuzuncu madde 

1 -v Yüksek Âkid Taraflardan biri, gerek imza ve gerek tasdik veya iltihak anrnda, işbu 
mukaveleyi kabul etmek suretile yalnız kendi beyanatında zikredilen arazi için teahhüd kabul etmiş 
olduğunu; ve mukavelenin bu suretle yelnız zikredilen arazide tatbik edileceğini beyan edebile
cektir . 

Bu beyan, beyanı yapan Hükümetin aslî ülkesine, yahut himayesi altında bulunan araziden, 
müstemlekelerden yahut mandası altında bulunan araziden birine veya bir kaçına munhasır kata
bilir. 

2 - Âkid her Hükümet bilahare yukarıki fıkra mucibince beyanatında zikredilemiyen, bu 
beyanat ister aslî ülke5, ister kolonilerinden, himayesi veya mandası altında bulunan arazidjen 
biri tara&ndan yapılmış olsun, mukavelenin bütün arazide tatbik edilmesini arzu ettiğini Yunjan 
Cumhuriyet Hükümetine işar edebilecektir. 

3 - Âkid her Hükümet; sekizinci maddenin birinci fıkrası mucibince mukavelenin meriy4te 
konulduğu tarihten itibaren beş senelik bir müddet bittikten sonra, bu maddenin yukarıda zikredilen 
fıkrasına tevfikan işbu mukavelenin tatbik olunduğu arazisinin bir kısmı hakkmda tatbik ec il
memesi arzusunda bulunduğunu Yunan Cumhuriyet Hükümetine tebliğ edebilecek ve Yunan 
Cumhuriyet Hükümetince tebliğin alındığı tarihten altı ay sonra mukavele, bu beyanda zikre
dilen arazide tatbikten sakıt olacaktır. 

4 - Yunan Cumhuriyet Hükümeti bu madden hı evvelki fıkrası mucibince alınan bütün beya
natı veya tebliğleri, mukaveleyi imza etmiş veya mukaveleye iltihak etmiş bütün Hükümetlere 
tebliğ edecektir. 

5 - işbu mukavelename Yunan Cumhuriyet Hükümetinin evrak mahzeninde hıfzedilecek ve 
sekizinci maddeye tevfikan meriyete konulunca, tescil edilmek üzere Milletler cemiyeti umumî Kâ-
tibliğine tebliğ edilecektir. 

Tasdikanlilmakal işbu mukaveleyi murahhaslar imza etmişlerdir. Atinada 25 temmuz 1934 
tarihinde bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bu nüsha Yunan Cumhuriyet Hükümetinin evruk 
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mahzeninde kalacak 
gönderilecektir. 

ve usulüne muvafık olarak tasdik edilmiş olan suretleri diğer Âkid Taraflara 

Arnavudluk namma 
Almanya namına 
Büyük Britanya ve Şimalî irlanda namına 
Bulgaristan namma 
Mısır namma 
ispanya namına 
Fransa namma 
Yunanistan namma 
İtalya namma 
Romanya namma 
Türkiye namma 
Sovyet Rusya namma 
Yugoslavya namma 

Sotir Lacı 
Eroest Eisenlohr 
Sydney Waterloo 
Piyerre Neicov 
Ali Serry Omar Bey 
Pedro Garcia Conde 
Adrien Thierry 
Andre* Delmouzos 
De Rossi Del Lion Nero 
0. Langa Raacano 
Rıfkı Refik Bey 
Michel Kobezky 
Boehko Christiteh 

,*>.. » • « 
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S. Sayısı: 164 
Sıtma ve Frengi ilâçları hakkında kanun lâyihası ve Güm

rük ve İnhisarlar ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet 
encümenleri mazbataları (1/235) 

T. C. 
Başvekâlet 26-V-1935 

Kararlat m üd tuluğu 
Sayı: 6/16:9 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Sıtma ve Frengi ilaçlan hakkında Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve 
İcra vekilleri Heyetince 23-V-935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
/', İnönü 

Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki kanunun mucib sebebleri lâyihası 

Sıtma ve frengide kullanılan ilâçların ehemmiyetini izaha lüzum yoktur. Bu ilâçlardan me
selâ kinin sıtmanın hemen tek başına katî ve hususî bir ilâcı olduğu gibi neosalvarsan ve benzerleri 
de frengi tedavisinde yeni bîr devre açan tesirleri katî ve hususî bir takım maddelerdir. Bunlardan 
başka (Euquinine) ve emsali gibi kinin müştakları da bilhassa çocukların sıtmadan kurtulmasında 
çok iyi tesirler yaparlar. Son zamanlarda kınakına ekmesinde kinin istihsalini kınakına ekmesine ve 
dolayısile sıcak memleketler teşebbüslerine bağlı olmaktan kurtarmak ve sıtma ilâçlarını daha 
ucuz elde edebilmek için kinini terkib usülile yapmak için de büyük gayretler sarf edilmektedir. 
Şimdiye kadar Alman kimya sanayii, plasmokin, ateprin gibi bazı maddeleri de piyasaya çıkardı
lar. Bunların ne dereceye kadar kininin yerini tutabilecekleri hakkında şimdilik bir şey sÖylene-
mezse de her halde bu işin büyük bir istikbali olduğu muhakkaktır. Yalnız burada yanlış yollara 
gitmeyerek iyi ilâçları fenalarından ve faidesiz]erinden ayırmağı bilmek lâzımdır. Keza evvelce yal
nız Almanyada yapılan Neosalvarsanın formülünün ayni ve tesir itibarile ya tamamen veya az çok 
farklı olarak benzerleri diğer memleketlerde yapılmağa başlandığı gibi civa ve bizmut gibi öteden-
beri frengide muvaffakiyetle kullanılan ilâçların faideli ve kullanışı kolay şekilleri de piyasaya çı
karılmıştır. 

Yukarıda uzunca olarak- anlatılan bu ilâçların memleketimiz için büyük bir kıymeti vardır. Bir 
kere memleketin hemen her cihetinde sıtma hastalığı mevcuttur ve Hükümetimiz 10 senedenberi bu 
hastalıkla büyük mikyasta mücadele yaptığı için kinin ihtiyacı pek fazladır. Keza memleketimizin 
bazı mmtakalarmda diğer yerlere nisbetle daha kesifçe olan frengi hastalıklarına tesadüf edilmek
te ve bunun için buralarda sistematik bir mücadele yapılmasına lüzum görülmetedir. Bu itibarla da 
Neosalvarsan veya benzerleri ile civa ve bizmutun frengide kullanılan nevilerine Hükümetçe 
ihtiyaç görülmektedir. Bu cihetle her sene Hükümet büyük miktarda sıtma ve frengi ilâçlarını 
dışardan gatirttiği gibi halkın kendi hesabma sarfettiği ve bu çeşid ilâçlardan hususî ticaret 
erbabı tarafmdan da bir çok miktarı memlekete sokulmaktadır ve bunlar tabiatile ihtiyaç gö
rüldükçe parça parça celbedilmekte olduğundan Avrupadaki fabrikalar tarafmdan pek mü-
said olmayan fiatler istenilmekte ve bu ilâçları henüz memleketimizde yapacak fabrikalar tü-
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remediği ve bu fabrikaları hususî sermayelerle yapmak ta şimdilik mümkün görülmediği iğin 
ister istemez bu fiatler kabul edilmektedir. Bunların çok miktarda ve bir elden tedariki jıa-
linde ise fiatlerinde bu yolda ucuzluk hâsıl olduğuna şüphe yoktur. Meselâ son zamanlarda 
Hilâliahmer vasıtasile getirilen kininlerin miktarları yüksekçe olduğu için büyük tenzilât (te
min edilmesine muvaffakiyet hâsıl olmuş ve humsile Sıhhat vekâleti tarafından Neosalvarsan 
ve benzerleri yapan fabrikalar arasında oyandırılan rekabet sevküe ve çokça miktar alınması 
sebebile vekâlet ve Hilâliahmer için Neosalvarıan fîatirıiıı yüzde yüz indirilmesi temin edil
miştir. Halâ bu gün piyasada Neosalvarsan 810 liraya toptan satıldığı halde Hilâliahmer ce
miyeti çok miktarda" getirtmekte olduğu için bunu yarı fiatine almağa muvaffak olmuştur, Şu 
hale nazaran memlekette gerek Hükümet ve gerekse hususî kimseler elile giren sıtma ve frengi 
ilâçları toptan ve büyük miktarlarda getirtildiği takdirde kinin ve Neosalvarsan gibi çok ehe)n-
miyetli olan bu ilâçların bu günkü piyasa fiatlerindeu çok daha aşağı getirtilmesi mümkün 
olacaktır. Bu noktadan vasî mikyasta mücadele yapan Hükümet için ve kendi hesabına bu 
ilâçları satın almağa mecbur olan halk için ne kadar ehemmiyetli olduğunu uzun uzadrya 
izaha lüzum yoktur. Hükümet, muhtelif dairelerin bütçelerinden tedarik edilen bu ilâçları bir 
elden getirmek güç olacağı için bu vazifeyi ve hakkı Türkiye Hilâliahmer cemiyeti Umumî 
merkezine vermek daha doğru ve muvafık olacaktır. Cemiyet bu suretle memleketin ihtiyâcı 
için lâzımgelen kinin ve sair sıtma ilâçları ile Neosalvarsan ve benzerleri ve diğer frengi ilaç
larını bir elden ve toptan memlekete sokarak hem memleket ucuz ilâç m al etmiş olacak ve hern 
de bunların satışından az bir kâr temin ederek yurd içinde barış ve savaş esnasında üzerine 
almış olduğu bir çok hayırlı işleri daha muvaffakiyetle başarmak imkânı kolaylaştırılmış ola
caktır. Diğer taraftan getirilecek ilâçların daima en iyi vasıfları haiz olması için Hilâliahmer 
gibi bir cemiyetin bu işe önayak olması çok mühim bir teminat teşkil edecektir. Bundan başka 
senede büyük miktar ecnebi parasının memleket dışarısına gitmesini icabettiren sıtma ve fren
gi ilâçlarının münhasıran Hükümetin buyruklarile ve prensiblerîle hareket eden bir kurum ta
rafından getirilmesi döviz çıkarmak ve ekonomik bakımlardan da faydalı olacaktır. Çünkü Hi
lâliahmer cemiyeti bu ahş verişlerinde daima Hükümetçe tutulan döviz prensiblerine sadık ola
rak çalışacaktır. 

tşte bu düşüncelerle bağlı olarak sunulan kanım lâyihası tanzim edilmiştir ki bu lâyiha
nın birinci maddesinde yurd dahiline sokmak hakkı münhasıran Hilâliahmere verilen ilâçlarjn 
isimleri ve nevileri sayılmaktadır. Bundan başka cemiyet tarafından ileride sermaye olarak ve 
meselâ hariçten ham kinin getirerek burada bunu tasfiye etmek için bir fabrika açılması imha
nı da kolaylaştırılmak ve bu suretle kinin ve diğer ilâçları çok ucuza maletnıek sureti göz 
önünde bulundurulmuştur ve bunun için madde metnine yurd dahilinde yapmak kaydi ilave 
edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi, Hilâliahmer cemiyetinden başkası namına gelen ilâçların sokulması 
yasaklığmı gösterir. Üçüncü maddede ise her ihtimale karşı memleketi ilâçsız bırakmamak eıuli-
şesile bunların daima Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti tarafından tayin edilecek miktarda bfı-
lundurlması mecburiyetini koyduğu gibi her hangi bir fiat karşılığına meydan vermemek üzerede 
fiatlann vekâletle cemiyet arasından müşterek olarak tesbitini şart koşmakladır. Bu suretle bu 
ilâçların ticareti işi de tanzim edilmiş olarak kanunun umumî şekilde memleket sıhhatimi, ve ayılı i 
zamanda çok kuvvetli ve faideli bir yurd kurumu olan Hilâliahmere yarayacak bir netice doğura
cağı ümid olunmaktadır. 

( S. Sayısı : 1(14 ) 
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Öümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
G.m 1, Encümeni 3-VI-1M5 

Kurar No. 13 
Esas No. 1/235 - '; ^ , ' 

o Yüksek Başkanlığa 

Sıtma ve firengi ilâçları hakkında Sağlık ve 
soysal yardım bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 23-V-1935 te Yüksek Ka
mutaya sunulmasına karar verilen kanun lâyi
hası komisyonumuza verilmekle 28 - V -1935 ta
rihli toplantımızda Gümrük ve tekit bakanlığı 
yönetkeri ve Sağlık ye soysal yardım bakanlığı 
sağlık koruma işleri direktörü de bulunduğu 
halde okundu ve gereği konuşuldu: 

Sıtma ve firengi ilâçlarının salt Kızılay cemi
yeti tarafındanmemlekete sokulmasını mucib se-
bebler Hükümetin mazbatasında gereği gibi an
latılmıştır. Bu ilâçların en iyi vasıfta olanla
rından memleketin büyük ihtiyaçlarına yeter 
"miktarda ucuz olarak getirilmesi imkânını elde 
edebilmesi için öne sürüldüğü anlaşılan kanun 
taslağını komisyonumuz temel olarak onaylamış 
ve birinci maddenin altıncı satırındaki (Memle
kete sokmak) cümlesinden başlayarak sonuna 
kadar olan satırları şu suretle değiştirmiştir: 
« Memlekete sokmak veya memleket içinde yap
mak "Türkiye Kızılay cemiyetinin manapolu al
tındadır. Manapola alınan bu ilâçlar ve hazır 
ilâçları Sağlık ve soysal yardım bakanlığınca tes-
bit ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir lis
te ile belli edilir. Bu listeler değişince tatbik 

Sıhhat ve içtimaî muavenet en$ttm»m mazbatasî 

T.B.M.M. 
8. 1. M* encümeni 5 -VI -1935 

Karar No. 18 
Mms No. 1/235 V 

Yüksek Başkanlığa 

Srtnıa ve frengi ilâçları hakkında Sağlık ve J kit encümeni mazhâtasile Yarlikte Sağlık, vekili 
soysal yardım bakanlığınca hazırlanan ve Baş- bulunduğu halde okundu ve konuşuldu. 
bakanlığın 20 mayıs 1935 tarih ve 6/1629 sayılı ] HüMmetin m^«ibsebeblem lâyihasında yazılmış 
tezkeresile gönderilip encümenimize verilen ka- î olduğu üzere, memleketimizde pek çok miktarlarda 
nun lâyihası mucib sebebleri,ve Gümrük ve te- vkullanılan sıtma ve frengi Maçları dışardan ge-

müddeti Bakanlar Kurulunca; kararlaştırılır », 
Gümrüğe gelen malları geri çevirmek güm

rük yönetilmlerinin salâhiyeti dışında olduğun
dan ikinci maddedeki (Çevrilir) cümlesi kaldı
rılmış ve madde ona göre düzeltilmiştir. Para 
cezasının sayılı kanun gereğince haber veren ve 
müsadere verilmesi için de bir boiek eklenmiştir. 

Üçüncü maddede şekil değîştirişi yapılmak
la beraber (Manapola alman bu ilâçlarm için
de rayici olamayacağına göre) faydasız görülerek 
(rayice göre) cümlesi kaldırılmış ve diğer bö-
lekleri olduğu gibi onaylanmıştır. 

Dördüncü, beşinci maddeler Hükümetin iste
diği gibi almarak kanun taslağı sağlık ve soy^ 
sal yardım ̂ komisyonuna verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

G. î. E.; Başkanı M. M. Kâtib 
Corum Kocaeli: Eskişehir 
1. JSker Ali İMkmen îst. özdamar 

Aza Aza 
Bolu Aydm 

ı Dr, Emin GemoH Svda İV. Göktepe 
Aza Aza Aza 
Sindb Samsun; Seyhan 

H. Ofucooğtu Memed Oimeşdûğdu îbrahim Mete 

(S. Sayışı ; İ M } 
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tirilmektedir. Bunların salt Kızılay cemiyeti ge
nel merkezi tarafından yerinden toptan getiril-
mesile ucuz fiatlerle elde edilebilmesi ve işe ya
rayanlarının ve en iyi cinslerinin seçilmesi ve 
her ihtimale karşı her vakit ihtiyaca yetecek 
miktarlarda bulundurulması sağlanacağı gibi 
Kızılay cemiyeti bu ilâçları az bir kazançla sa
tacağından halkın aşağı fiatlerle bulabileceği 
ve bunun bu hyaırlı kuruma bir gelir ^e olacağı 
ve ileride fabrika yapılıp ham kinin bizde arıtılır 
ise girişilecek bu işten de yurdun başkaca fayda, 
göreceği anlaşılmış ve Gümrük ve tekit encüme
ninin düşünceleri de göz önüne alınarak kanun 
lâyihasının bir iki küçük değişiklikler ile kabu
lüne karar verilmiştir. 

Yüce genel heyetin onayı dileği ile Yüksek 
Başkanlığa sunuldu. 
S. 1. M. En. Eeisi M. M. Kât|b 

Erzurum Bursa Edirne 
Dr. Â. F.Tuzer Dr. R. Güran Dr. F. M4mik 

Balıkesir 
Dr. II. Vasıf Somyürek 

Kocaeli 
Ziya Nuri Birgi 

Mardin 
Dr. R. Levend 

Niğde 
Dr. Abravaya 

Kayseri 
S.1 Turgay 

Manisa 
Dr. S. Uzel 

Niğde 
Ahnved Vefik Uluçay 

Ordu 
Dr. Z. N. Yaltırıtn 

Sinop 
H. Okay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sıtma ve frengi ilâçları hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Kinin ve müştakları ile bütün 
millilerini ve diğer sipesifik ve sentetik sıtma 
ilâçlarını ve bunların müstahzarlarını ve ne-
osalvarsan ile ayni veya benzeri terkibte plan ar-
senobanzol mürekkeblerini ve bunların her tür
lü ispençiyari şekillerini frengi tedavisinde kul
lanılmağa mahsus bizmut ve civa milhleri ve 
bunlarm mürekkeblerile müstahzarlarını memle
kete sokmağa veya memleket içinde yapmağa 
yalnız Ttjrkiye Hilâliahmer cemiyeti izinlidir. 
Memlekete sokulması bu suretle inhisar altına 
almacak olan ilâçlar ve müstahzarları Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekilliğince tayin olunur 
ve GHimrijk ve inhisarlar vekilliğine bildirilir. 

MADDE 2 — Birinci maddede ismi geçen 
ilâçlarda» Hilâliahmer cemiyetinden başkas^ 
emrine gelenler gümrüklerden geçirilmez ve ge
ri çevrilir ve sahibsiz olanları veya kaçak olarak 
girenleri veya sokulmak istenilenleri müsadere 
edilerek Hilâliahmer cemiyetine terkolunur. Bu 
suçlan işleyenlerden kaçırdıkları malların kıy
meti göz Önünde bulundurularak ve beş liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası alınır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DE&tŞTİRlŞl 

Sıtma ve firengi ilâçları hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1— Kinin ve müştakları ile bütün 
milhleri ve diğer spesifik ve sentetik sıtma iliç-
larmı ve bunlarm hasır ilaçlarını ve neosalvanan 
ile ayni veya benzeri terkibde olan harsenobajn-
zol mürekkeblerini ve bunlarm her türlü ispençi
yari şekillerini firengi tedavisinde kullanılmaca 
mahsus bizmut ve cıva milhleri ve bunların mjü-
rekkebleri ile hazır ilâçlarını memlekete sokmak 
veya memleket içinde yapmak Türkiye Kızılay 
cemiyetinin monopolü altındadır. Monopol 4l-
tma alman bu ilâçlar ve hazır ilâçları Sağlık H 
Soysal yardım bakanlığınca tesbit ve Bakanlar 
kurulunca belli edilir. Bu listenin değişmesi hja-
linde tatbik müddeti Bakanlar kurulunca ka
rarlaştırılır. j 

ı 
! 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre monopol 
altına alman ilâçlardan Kızılay cemiyetinden 
başkalarının emrine gelenler gümrüklerden ge
çirilmez. Sahibsiz olanları veya kaçak olarajk 
girenleri veya sokulmak istenenleri müsademe 
edilerek Kızılay cemiyetine verilir. | 

Bu suçları işleyenlerden kaçırdıkları malla
rın kıymeti göz önünde bulundurmak ve beş li
radan aşağı olmamak üzere ağır para cezası alt 

(S. Sayısı : 164 ) 
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SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ 
MENİNİN DEĞtŞTÎRİŞl 

Sıtma ve firengi ilaçlan için kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kinin ve müştakları ile millile
rini ve başka spesifik ve sentetik sıtma ilâçlarını 
ve bunlarm hazırlanmış şekilde olanlarını ve 
neosalvarsan ile aynı veya benzeri terkipleri olan 
arsenobanzol mürekkeplerini ve bunlarm her tür-

' lü ispençiyari şekillerini ve firengi tedavisinde 
kullanılan bizmut ve cıva milhlenni ve bunlarm 
mürekkeplerile hazırlanmış şekilde olanlarını 
memlekete sokmak veya memleket içinde yap
mak ve yaptırmak Türkiye Kızılay cemiyetinin 
monopolü altındadır, Monopol altma alman bu 
ilâçlarm listesi Sağlık ve soysal yardım bakan
lığınca yapılıp Bakanlar kurulunca onaylanır. 
Bu listelerde değişiklik yapılmasına lüzum gö
rülürse değişikliklerin taplama zamanı yine Ba
kanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre monopol 
altma alman ilâçlardan Kızılay cemiyetinden 
başkalarma gelenler gümrükten geçirilmez. 

İyesi olmryanlar ile kaçak olarak sokulmak 
istenilenler veya girmiş bulunanlar veya izinsiz 
yapılmış olanlar müsadere edilerek Kızılay ce
miyetine verilir. Suçlu olanlardan, mallarm de
ğerine göre, beş liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası almrr. Ceza olarak alman bu 

( S. Sayısı : 164 ). 
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MADDE 3 — Hilâliahmer cemiyeti yurd da
hilinde birinci maddede ismi sayılan ilâçlardan 
Sıhhat, ve içtimaî muavenet vekâletince tayin 
olunacak kâfi miktarlarda bulundurur ve top
tan satış fiatlan rayice göre bu vekaletle cemi
yet arasında müşterek olarak tesbit edilir, 
2490 numaralı kanunun 69 ncu maddesi muci
bince resmî dairelere yapılacak satışlarda bu 
fiatlar esastır. 

MADDE 4 — Bu kanun hüktilnleri 1 ey
lül 1935 tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini Sıhhat 
ve içtimaî muavenet ve Gümrük ve inhisarlar 
Vekilleri yürütürler. 

23-V-1935 
Bş, V. Ad. V. M.M.V. 

1. İnönü Ş. Saraçoğlu K.Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. tk.V. 

Âb. ösmen A. Çetinkaya G. Bayar 
S. t. M. V. G. I.V. 

Dr. R. Saydam Bana Tarhan 
Zr. V. 

Muhlis Erk in m 

G. t E. 

nır. 
Bu para cezası 1918 sayılı kanuna göre 

bir ve musadirlerine verilir. 
Jnuh-

MADDE 3 — Kızılay cemiyeti yurd dahilinde 
birinci maddeye göre monopol altma alman ilâç
lardan Sağlık ve Soysal yardım bakanlığınca 
tayin olunacak kâfi miktarda bulundurur ve 
toptan satış fiatlan bu bakanlıkla cemiyet ara
sında müşterek olarak tesbit edilir. 2490 sayılı 
kanunun 69 ncu maddesine göre resmî dairelere 
yapılacak satışlarda bu fiatlar esastır. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi onaylan
mıştır. 

(S . Sayısı : 164) 
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S.Î.M.E. 

paralardan 1918 sayılı kanuna uygun olarak 
muhbirlere ve müsadere edenlere verilir. 

MADDE 3 —• Birinci maddeye göre monopol 
altına alman ilâçlardan, Sağlık ve Soysal yar
dım Bakanlığınca, tayin olunacak miktarları, 
Kızılay cemiyeti, yurd içinde bulundurur. 
Toptan satış fiatleri bu bakanlık ile cemiyet ara
sında tesbit edilir. 2490 sayılı kanunun 69 ncu 
maddesine göre resmî dairelere yapılacak satış
lar bu fiat üzerinden verilir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümleri 
1 eylül 1935 den yürür. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini Sağ
lık ve Soysal yardım ve Gümrük ve Tekit ba
kanları yürütür. 

( S . Sayısı : 164 ) 





S.Say*sı:î62 
Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzr icrasına dair olan 
kanunun bazı maddelerinin değiştir îf mesi hakkında kanun 

lâyihası ve Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümenleri mazbatalarr (1/69) 

30-XI-i934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İ9"'nisan-19.28 tarih ve ] 219 numaralı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
olan kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırrjan kanun Ifyihasj 
esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur eferidim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 — Son senelerde hemen bütün Ajvrapa Devletlerindeve hatta Birleşik Aimerika Hükümetlerin
de tıb tahsilinin bu günkü ihtiyaca göre ıslahına doğru filî hareketler yapılmış ve tabaibetin fen ve ., 
sanat eebheleri ayrılmış ve bu suretle bir çok Devletler tfb tahsil sistemini mevkii meriyete koyduk
ları kanun ve nizamlarla değiştirmiş ve bir kısmı da hazırladıkları lâyihaları salâhiyettar meclis ve 

cemiyetlere tetkik edilmek üzere vermişlerdir. 
Tababet bir çok memleketlerde fen ve. sanat olmak üzere iki eebheü bir meslek telâkki edile

rek fen kısmı üniversitelerde tamamen serbest bir surette tedris edilmekte v e t ı b : fakültelerini .'biti
renlere - akademik olmak üzere doktor (tabib) unvanı verilmekte ise de mektebden çıkar çıkmaz 
serbest sanat icra ettirilmemekte ve bu husus için ayrıca bir Devlet imtdhanma tâbi tutul
maktadır. Bazı Hükümetlerin tıb fakültelerinde ise müfredat programlarına dahil derslerin hepsin
den imtihan geçirmek mecburiyeti kaldırılarak icra yi sanat edeni bir tabib için en lüzumlu olan ders
lerden imtihan vermesi ihtiyarî bırakılmak suretile tub fakültelerind ikmal ederek yine tabib unvanı 
veıûlmekıte ve bu suretle ecnebi memleketlerden alınmış diplomalar arasında - İstanbul üniversite
si - Trb fakültesi ders programlarının ayni veya muadil ibir tahsil ve imtihan devresinden sonra 
alınmamış diplomalar mevcud bulunmaktadır. 

Bütün yabancı memleketler tıb tahsilini daima eheınmiyetletakib eden Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti, ecnebi tı!b fakültelerinden meaun Türklerin memleketimizde serbest sanat icrası için 
o memleketlerde cari usul ve.kavaidi tatbik ve Türkiye tıb fakültesi/ders programının ayni veya 
muadili tahsile ve meslekî bilgiye sahib olub olmadıklarının anlaşılması için 19 nisan 1928 tarih ve 
1219 numaralı tababet ve şubeleri sanatlerinin tarzıierasına dair kanunun dördüncü maddesinin tadili
ne lüzum görmüş ve bağlı lâyihanın birinci maddesi b u esasa, göre hazırlanmıştır. 

2-—Yabancı memleketler dış tabibleri mektebîerinin bir kısmı mahalH Hükûinetlerince tasdikli 
ve bazısı hususî ve tahsil derecesi Türkiye <lrş tabîbleri mektebine muadil olmadrğmdan ve bu mem-

7\ C 
Başvekâlet 

Krarlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/3033 
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leketler dış tabibleri mekteblerinden çıkanlar staja ve serbest sanat icrası için de imtihana tâbi olduk-
lanndan tababet ve şuaabatı sanatlerinin tarzı icrasına dair kanunun 31 ne i maddesi yerine kâim 
olmak üzere bağlı lâyihada ikinci madde bu esasa göre hazırlanmış olduğunu arzeylerim efendini. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilji 
Dr. Refik 

Maarif encümeni mazbatası 

T BM. M. 
Maarif encümeni 
Karar No. 7 
Esm No. 1/69 

18 - V - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Hekintıliık ve şubeleri Kanatlarının yapılabil
mesi şartlarını gösteren 19 - IV -1928 tarih ve 
1219 numaralı kanunun bazı 'maddelerini değiş
tirmek ü&ere Sıhhat ve soysal yardım bakanlı
ğınca hazırlanmış olan kanun önergesi komisyo
numuzda^ Bakanlık oruntağı da. bulunduğu hal
de incelendi: 

Yad ülkeler Tıb fakültelerinden ve diş he
kimliği okullarından yetişmiş hekim ve diş he
kimlerinin, benzerleri ulusal ıkurumlarımızdan 
yetişmiş ©lan ertikdeşlerine mabetle eksik veya 
değişik bîr ders ve sın açtan sonra ayni hakla
rın iyesi tan nımaları yadtüzel olacağı gibi 
yurdun genel »sıhhat işlerinde güdülmesi gerek 
olan birlik amacına dîı aykırı düşer. Bu se-
beble önerge yerinde görüldü ve esası kabul edil
di. Ancak Üniversitemiz, kültürel en yüksek bir 
Devlet kurumu olduğuna göre ülkede ve ülke dı
şında yetişen hekimleri sınamakta, bunların 
diplomalarını vermekte veya incelemekte rrk 

başına tükel yetken •bulunduğu söz götüremeye 
ceği, ödev bölümüne de uygun düşmeyeceği için 
yadülkeler Tıb fakültelerinde ve diş hekimliği 
okullarında yetişenlerin Üniversitede geçirecek
leri -sınaçlarda Sıhhat ve soysal yardım bakanlı
ğının da oruntağı bulunmasını komisyonunu ı;. 
onay görmedi, taslakta bu yolda değişikler yap
tı ve saygı Ue Başkanlık yüce orununa sundu} 
Kültür Ko. Başl 

Erzurum 
Nafi Kansu 

Kâtib 
Trabzon 

Aza 
Konya 

Şevket Dağ 
Aza 

Ordu 
//. Yalman 

tam 

Aza 
Antalya 
T. Baştuğ 

Kâ 
Aza 

Trabzon 
Halil Nihart 

Bu M. M. | 
Trabzon 

//. 11 ikamen 
Aza 

(îiresun 
II. Tank Ih 

Aza 
Manisa 

zım. Namı Duru 
Aza 

Trabzon j 
S. Hızal 1 

( S . Sayısı ; J62 ) 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. t. M. Encümeni '5 -VI -1935 

Karar No. 16 
Esas No. 1/69 - , 

Yüksek Başkanlığa 

Tababet ve şubeleri sanatlerinin icrası tarzı
nla dair 19 nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
sağlık ve soysal yardım bakanlığınca ha'zırlanıb 
Başbakanlığın 30 birinci kânun 1934 tarih ve 
fi/3033 sayılı tezkeremle gönderilen ve... encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası' Kültür 
encümeni mazbatasile beraber Sağlık bakanı ha
zır olduğu ahide okundu ve görüşüldü 

Yabancı memleketlerin tıb fakültelerinden ve 
diş hekimi mektebi erinden diploma alıb Türki-
yede sanatlerini yapmak isteyen Türklerin bi
zim tıb fakültemiz ve diş hekimi mektebimizde-
ki derecede eksiksiz okumuş, bilgili ve görgü
lü, bulunmalarının lüzumu açıkça belli oldu
ğundan bu keyfiyet anlaşılarak ona göre davra-
nılmak üzere 1219 saydı özel kanununun 2 mad
desinin değiştirilmesi için Hükümetin gönder
diği kanun lâyihası uygun olduğuna ve özben-
lik araştırmasında şimdiye kadar yapıldığı gibi 
sınaç jüri heyetinde de sağlık ve soysal yar
dım bakanlığının bir işyarının hazır bulunma

sı gerekli olduğuna ve diplomaların kabulünde 
öğrenim süresinin de göz önüne alınması lüzum
lu görülerek bu noktanın ilâvesile ve bir kaç an
latım değiş ikliklerile maddelerin kabulüne oy-
birliğile karar verildi. 

Yüce Genel Kurulun onayı düeğile Yüksek 
Başkanlığa sunuldu. 

S. I. M. E. Başkanı M. M. Kâtib 
Erzurum Bursa Edirne 

Dr. A. F. Tuzer Dr. Refik Güras Dr. Fatma Memik 
Aza Aza Aza 

Manisa Balıkesir Konya 
Dr. S. JJzel Dr. H. V. Somgürek Dr. O. Ş. Uludağ 

Aza Aza Aza 
Zonguldak Orçlu Kocaeli 

Dr. M. Âlhok Dr. Z. N. Yaltırım Ziya Nuri Birği 
Aza Aza Aza 

Mardin Niğde Kayseri 
Dr. R. Levent Dr. Abravaya 8. Turgay 

Aza / Aza 
Sinob Ahmed Vefik Uluçay 

H. Okan 

( S . Sayısı : 162 \ 



HÜKÜMETİN ..TEKLİM 

19 nisan 1928 tarih ve 1219 l numaralı 
(Tababet ve şubeleri sanatlarının tarzı 
icrasına dair) kanunun bazı maddeler ini 

tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1219 numaralı tababet ve şu
beleri sanatlarının tarzı icrasına dair olan ka
nunun dördüncü maddesi aşağıdaki gibi değişti
rilmiştir: 

Ecnebi memleketlerin tıb fakültelerin
den izinli türk tabiblerinin diplomaları Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâleti ve Üniversite tıb 
fakültesi profesör meclisinden seçilmiş bir jüri 
heyeti tarafından tetkik ve namzetlerin hüviyet
leri tesbit olunduktan sonra Türkiye tıb fakül
tesi ders programının ayni veya benzeri bir ders 
ve imtihan devresinden alınmış olduğu anlaşı
lanlar kabul edilir ve bu diplomalar Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince tasdik ve tescil 
olunarak sahiblerinin sanat yapmalarına izin 
verilir, Bu şartlan haiz olmayan diploma sahih
lerinin Tıb fakültesi profesörler meclisi tarafın
dan tayin edilecek bir jüri heyeti karşısında 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Maarif vekâlet
leri tarafından beraberce tayin olunacak şekil
de nazarî ve amelî imtihanı yapılarak imtihanda 
muvaffak olanların diplomaları kanun hükmü 
dairesinde tasdik edilir. İmtihan heyetinde Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletinin göndereceği 
bir memur hazır bulunur. Türkiye tıb fakültesi 
tedris programına nazaran eksik tahsil yapmış 
olanlar Tıb fakültesinde bu eksik nisbetinde 
staja tâbi tutulduktan sonra imtihanları yapılır. 

MADDE 2 —1219 numaralı tababet ve şube
leri sanatlarının tarzı icrasına dair olan kanu
nun 31 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiş
tir: 

Ecnebi memleketlerdeki diş tabibleri mek-
teblerinden izinli türk diş tabiblerinin diploma
ları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Tıb fa
kültesi profesör meclisi ve Diş tabibliği mektebi 
profesörlerinden seçilmiş bir jüri heyeti tarafın
dan tetkik ve namzetlerin hüviyetleri tesbit 
edildikten sonra Türkiye diş tabibliği mektebi 

MAARİF ENCÜMENİNİN. DEÖlŞTtRİŞİf 

19 nisan 1928 tarih ve 1219 numaralı tababM 
ve şubeleri sanatlerinin tarzı icrasına dair kd-

ununn bazı maddelerini değiştiren kanun ] 
taslağı 

MADDE 1 — 1219 sayılı tababet ve şubeleri 
sanatlerinin icrası tarzına dair olan ıkanuıiun 
4 ncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir): 

Yad ülkeler tıb fakültelerinden izinli Tfirk 
hekimlerinin diplomaları Üniversite tıb faküliesi 
profesörler kurulundan seçilmiş bir salgıt tajra-
fından incelendikten sonra Türkiye tıb fakülte
si ders programının ayni veya benzeri bir djers 
ve smaç devresi bitirilerek alınmış olduğu an
latılanları kabul edilir. Bu şarta uymayan cjip-
loma iyeleri Türkiye tıb fakültesi ders progjra-
mına göre eksik yapmış oldukları öğrenim liis-

betinde staj geçirdikten sonra tıb fakültesi pro
fesörler kurulunca seçilecek bir jüri salgıtı kar
şısında Kültür ve Sıhhat ve soysal yardım pa-
kanlıkları tarafından beraberce kararlaştırı
lacak şekilde teorik ve pratik sınaç verirler. 
Üniversiteden bu şekilde alınan diplomalar, ide
lerinin özbenlikleri usulüne göre saptandıktan 
sonra Sıhhat ve soysal yardım bakanlığımca 
onaylanır ve kütüğe geçirilir. 

MADDE 2 — 1219 sayılı tababet ve şubeleri 
sanatlerinin icrasına dair olan kanunun 31 nci 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Yad ülkeler dış hekimliği okullarından izinli 
Türk dış hekimlerinin diplomaları Üniversite 
tıb fakültesi profesörler kurulu ile diş hekimli
ği okulu profesörlerinden seçilmiş bir jüri sil 
grtı tarafından incelendikten sonra Türkiye diş 
hekimliği okulu ders programının ayni veya b< n 
zeri bir ders ve sınaç devresi bitirilerek aljn-
mış olduğu anlaşılanları kabul edilir. 
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SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENT ENCÜ

MENİNİN DEĞÎŞTlRİŞÎ 

19 nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı (Tababet ve 
şubeleri sanatlarının tarzı icrasına dair ka

nun) un 2 maddesinin değiştirilmesi 
için kanun lâyihası 

HADDE 1 — 1912 sayılı (Tababet ve şube
leri sanatlarının icrası) tarzına dair olan ka
nunun 4 noü maddesi aşağıdaki gibi değiştiril
miştir : 

Yabancı memleketlerin Tıb fakültelerinden 
izinli Türk hekimlerinin Türkiyede hekimlik ı 
edebilmeleri için Sağlık ve soysal yardım ba
kanlığından ve Üniversite Tıb fakültesi profesör
ler meclisinden seçilmiş bir jüri heyeti tarafından 
hüviyetlerine bakıldıktan sonra diplomalarının 
Türkiye Tıb fakültesi ders programının ve öğ
renim süresinin ayni veya benzeri bir fakül
teden bütün sınaç devreleri geçirilerek almıb 
almmamıs olduğu araştırılır. Bu şartlarda alın
mış olduğu anlaşılan diplomalar kabul edilib 
Sağlık ve soysal yardım bakanlığınca onayla
narak kütüğe geçirilir ve iyelerinin sanat yap
malarına izin verilir. Bu şartlara uygun ola
rak almmamıs diplomaların iyeleri Tıb fakültesi 
Profesörler meclisince seçilmiş bir jüri heyeti 
karşısında Sağlık ve soysal yardım bakanlığın
dan gönderilecek bir işyar da bulunduğu hal
de teori ve pratikten bir smaç geçirirler. Bu 
sınancm şekli Sağlık ve soysal yardım ve Kül
tür bakanlıkları tarafmdan beraberce karar
laştırılır ; ancak Türkiye Tıb fakültesi öğrenim 
süresine ve ders programlarına göre okumamış 
olanlar eksiklerini tamamlamak üzere Tıb fa
kültesinde okuduktan ve staj gördükten son
ra smaca girerler. Smaçları başaranların sanat 
yapmalarına usûlüne göre izin verilir. 

MADDE 2 — 1219 sayılı tababet ve şubeleri 
sanatlerinin icrası tarama dair olan kanunun 
31 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Yabancı memleketlerdeki diş hekim mekteb-
lerinden izinli Türk diş hekimlerinin Türkiyede 
sanatlerini yapabilmeleri için Sağlık ve sosyal' 
yardım bakanlığından ve Üniversite tıb fakül
tesi profesörler meclisinden ve diş hekimi mek
tebi profesörlerinden seçilmiş bir jüri heyeti 
tarafmdan hüviyetlerine bakıldıktan sonra dip
lomalarının Türkiye diş hekimi mektebi ders 
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ders pıgpgramınm ayni veya benzeri bir ders 
ve imtihan devresinden sonra alınmış olduğu 
anlaşılanlar kabul edilir ve bu diplomalar Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletince tasdik 
ve teseil edilerek sahihlerinin sanat yap-
maların^ izin verilir. Bu şartlan haiz olmı-
yan diploma sahihlerinin diş tabibleri mek
tebi profesörleri tarafından Sıhhat ve içti
maî muavenet ve Maarif vekâletlerince bera
berce tşyin olunacak şekilde nazari ve amelî 
imtihanları yapılarak bu imtihanı kazanan
ların diplomaları kanun hükmü dairesinde tas
dik ve tescil olunur. İmtihan heyetinde Sıhhat 
ve içtintaî muavenet vekâletinin göndereceği 
bir meittur hazır bulunur. Türkiye tıb fakültesi 
diş mektebi tedris programına nazaran eksik tah
sil yapmış olanlar dişçi mektebinde bu eksik 
nİ8betinÖe staja tâbi tutulduktan sonra imtihan
ları yajpılır. 

MA0DE 3 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MAIfDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin ya-
pılmasma Adliye, Maarif ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilleri memurdur. 

27 - X - 1934 
Bş.'V/ Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îmet[- Ş. Saraçoğlu Zehâî Ş. Kaya 
Ha. Vj Mal. V, Mİ V. Na, V. 

Dr. T. Rüştü Fuat Abidin Ali 
Îk/V. ;: S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M.Celâİ Dr.Eefik Ali Bana Muhlis 

:Mf. E. 

„L 
Lur-Bu şarta uygun olmayan diploma iyeleri 

kiye diş hekimliği okulu programına göre efcsik 
yapmış oldukları öğrenim nisbetinde staj geçir
dikten sonra diş hekimliği okulu profesörler ta
rafından seçilmiş biri jüri salgıtı karşısında ! Cül-
tür ve Sıhhat ve soysal yardım bakanlıklarınca 
beraber kararlaştırılacak şekilde tedarik ve pra
tik smaç verirler. 

Türkiye diş tabibliği okulundan bu şeMlde 
alınan diplomalar, iyelerinin özbenlîklerî usalü-
ne göre saptandıktan sonra Sıhhat ve soysal 
yardım bakanlığıncaı onaylanır ve kütüğe g eçi 
rilir. 

MADDE 3 
günden yürür. 

Bu kanunun hükmü çık 6ığı 

Kül-MiADDE 4 -— Bu kanunun hükümlerini 
tür ve Sıhhat ve soysal yardım bakanları yürü
tür. 
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programının ve öğrenim süresinin ayni veya 
benzeri bir mektebten bütün smıç devreleri ge
çirilerek almıb alınmamış olduğu araştırılır. 
Bu şartlarda almmış olduğu anlaşuan diplomalar 
kabul edilib Sağlık ve sosyal yardım bakanlı
ğınca onaylanarak kütüğe geçirilir ve iyeleri
nin sanat yapmalarına izin verilir. Bu şartlara 
uygun olarak almmamış diplomaların iyeleri diş 
hekimi mektebi profesörleri karşısında ve Sağlık 
ve sosyal yardım bakanlığından gönderilecek bir 
işyar da bulunduğu halde teori ve pratikten bir 
amaç geçirirler. Bu smacm şekli Sağlık ve sos
yal yardım ve Kültür bakanlıkları tarafından be
rabercekararlaştırılır; ancak Türkiyede diş he
kimi mektebi ders programlarına ve öğrenim su
retine göre okumamış olanlar eksiklerini tamam
lamak üzere diş hekimi mektebinde okuduktan 
ve staj gördükten sonra smaca girerler. Sınaç-
lan başaranların sanat yapmalarına usulüne gö
re izin verilir. 

MADDE 3 -— Bu kanun hükümleri yapıldığı 
tarihten yürür. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini Tüze, 
Kültür, ve Sağlık ve sosyal yardım bakanları 
yürütürler. 

»c*« 
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