
D E V R E : VI C Î L D : 1 5 İ Ç T İ M A : 2 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Yirminci inikad 
23-XII- 1940 Pazartesi 

« • » 

Mündericat 
Sayıf a 

1 — Sabık zabıt hulâsası 118 
2 — Havale edilen evrak 118 
3 — Müzakere edilen maddeler 118 
1 — Belediyeler imar heyetinin fen işleri teş

kilâtına dair 3042 sayılı kanuna bir madde ilâve
si hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye encüme
ni mazbatası (1/480) 118:119 

2 — Telgraf ve telefon kanununun 7 nci mad
desinin tadiline dair 1899 sayılı kanunun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâ
yihası ve Nafia encümeni mazbatası (1/522) 119 

3 — Askerî izin kanununa bir madde ilâvesi
ne dair 3129 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/450) 119 

4 — Jandarma erat kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/225) 120 

5 — Tükriye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha 
enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
ye Bütçe encümenleri mazbataları (1/345) 120:134 

6 — Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 
688 sayılı kanunun 1 nci maddesine müzeyyel 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve tktısad en
cümenleri mazbataları (1/507) 134:140 

7 — Gözlükçülük hakkında kanun lâyihası ve 

S ay ifa 
Sıhhat ve içtimaî muavenet, Adliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/12) 140:144 

8 — Türkiye - Romanya Ticaret anlaşma
sına zeylen imzalanan protokolün tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve tktısad en
cümenleri mazbataları (1/475) 144:145 

9 — Türkiye - Romanya arasında 29 son-
kânun 1940 tarihinde teati edilen mektub ile 
buna müteferri 30 temmuz ve 9 ağustos 1940 ta
rihli mektublann tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Ikasad encümenleri mazba
taları (1/502) 145 

10 — Türkiye - Romanya tediye anlaşması 
mucibince açılmış bulunan kliring hesablarına 
yapılacak peşin tediyeler hakkındaki anlaşma
nın ve iki ticarî protokolün tasdikına dair ka
nun lâyihası ve Hariciye ve tktısad encümenle
ri mazbataları (1/504) 145 

11 — Türk - Yugoslav ham afyon satışı an
laşmasına munzam protokolün tasdikına dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve tktısad encümen
leri mazbataları (1/505) 145:146 

12 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon sa
tışı anlaşmasının 1 nisan 1940 tarihinden 1 tem
muz 1940 tarihine kadar üç ay temdidi hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve tktısad encü
menleri mazbataları (1/414) 146 

13 — Türkiye - Yunanistan arasında imza 
edilen ticaret ve tediye anlaşmasının tasdikına 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve tktısad encü
menleri mazbataları (1/363) 146 



I : 20 23-] 
1 — SABIK Z 

Bolu mebusu Dr. Emin Cemal Sudanın vefat etti
ğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve merhumun 
hatırasını tazizen bir dakika ayakta sükût edildi. 

Altı vilâyette ilân edilmiş olan örfî idarenin üç ay 
daha temdidi hakkındaki Başvekâlet tezkeresi mütte-
fikan kabul edildi. 

Gümrük ve inhisarlar encümenine bir aza intihabı 
için reyler toplandı. 

Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel kanu
num birinci maddesinin tefsirine, 

Yüzbaşı Zeki Berkmana dair mazbatalar kabul 
olundu. 

Bina ve arazi vergilerinden istisna edilmiş olan 
mukataalı gayrimenkullere kıymet takdirine, 

Isveçe sipariş edilmiş olan şimendifer muharrik 

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakib 
günlerde vukubulan zelzelede fevkalâde hizmetleri 
görülen bazı mahkûmların cezalarının affi hakkındaki 
3804 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/532) (Adliye 
encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri 

/ - - Belediyeler imar heyetinin fen işleri teş
kilâtına dair 8042 sayılı kanuna bir madde ilâve
si hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye encüme
ni mazbatası (1/480) | 1 | 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir , 
maddelere geçiyoruz. 

[1] Birinci müzakeresi 17 nci inikad zabtm-
dadır. 
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BİT HULÂSASI 

ve müteharrik levazımının Türkiyeye idhalleri müdde
tinin temdidine, 

Türkiye - Almanya arasında imzalanmış olan tica
rî mübadelelere mütedair hususî anlaşmaya bağlı 
(B. I) listesinde isim tashihi yapılmasına, 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanmış olan tica-
ret? kontenjan ve tediye anlaşmalarile merbutları hü
kümlerinin temdidine dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri yapıldıktan sonra, 

Gümrük ve inhisarlar encümenine Erzurum mebu
su Münir Hüsrev Gölenin intihab edildiği tebliğ edildi. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtib Kâtib 
Aydın Bingöl Kütahya 

Dr. Mazhar Germen Necmeddin Sahir Vedit Uzgören 

)ÎLEN EVRAK 
hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair 
olan 3665 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/485) (Ruznameye) 

3 — Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat en
cümen mazbatası (1/529) (Ruznameye) 

Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâtı
na aid 3042 sayılı kanunu değiştiren kanun 

MADDE 1 — 2763 sayılı kanun mucibince 
teşekkül eden İmar heyetinin fen işlerine bak
mak ve bu heyete bağlı olmak üzere kullanıla
cak mutahassıs, yüksek mühendis, mühendis, 
yüksek mimar, mimar, fen memuru, memur ve 
müstahdemlerin ücret ve harcırahlarile alât ve 
vesaiti fenniye, kırtasiye ve matbu evrak, de
mirbaş, mefruşat, tenvir ve teshin, posta, tel-

B Î R Î N G Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REÎS — Şemsettin Günaltay 
KÂTÎBLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 118 — 
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graf ve telefon, icar bedelleri, melbusat ve sair 
bilcümle müteferrik masrafları Belediyeler ban
kası kanun ve nizamnamesi mucibince belediye
lere dağıtılacak temettü hisselerinden verilir. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul 
olundu. 

MADDE 2 — Belediyeler imar heyetinin fen 
işlerine bakan fen heyetile memur ve müstah
demlerinin kadro ve bütçesi Belediyeler imar 
heyeti tarafından tanzim ve Dahiliye vekili ta
rafından tasdik olunur. 

Bu bütçe tutarına tekabül edecek mikdarda 
belediyeler temettü hissesinden bankaca ayrı
lacak para Dahiliye vekâleti namına açılacak 
bir hesaba nakledilir. 

Birinci maddede yazılı ücret ve harcırah ve 
diğer masrafların tutarı belediyelere dağıtıla
cak temettü hissesinin azamî % 75 ini tecavüz 
edemez. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Madde 
kabul olundu. 

MADDE 3 — 3042 sayılı kanun kaldırıl
mıştır. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Madde 
kabul olundu. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REtS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Madde 
kabul olundu. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Dahiliye vekili memurdur. 

REtS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Madde 
kabul olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul olundu. 

2 — Telgraf ve telefon kanununun 7 nci 
maddesinin tadiline dair 1899 sayılı kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası ve Nafia encümeni mazbatası (1/522) [1] 

REtS — ikinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesini 
tadil eden 1899 numaralı kanunun 1 nci madde

sine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — 1899 numaralı kanunun 1 nci 

[1] Birinci müzakeresi 17 nci inikad sabun
dadır. 

maddesine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir. 
Seferde orduya aid müstacel ve adi telgraf

lar ve konuşmalar mütekabilen müstacel ve adi 
telgraflara ve konuşmalara tercih olunur. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Münakalât vekili memurdur. 

REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

3 — Askerî izin kanununa bir madde ilâvesi
ne dair 3129 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/450) [1] 

REtS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Askerî isin kanununa bir madde ilâvesine dair 
olan kanunun birinci maddesinde bir fıkra eklen

mesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 12 - II -1937 tarih ve 3129 sa

yılı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

(Dört senenin hitamında, icabederse ve ken
dileri de muvafakat ettikleri takdirde izin müd
deti iki sene daha uzatılabilir.) 

REÎS — Madde hakkmda tadilname yoktur. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 18 nci inikad zabtın-
l dadır. 
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4 — Jandarma erat kanununun tazı mad

delerinin değiştirilmesine ve hu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/225) [1] 

REİS — Bu lâyihanın da birinci müzakeresi
dir. Maddelere geçiyoruz. 

Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı hü

kümler ilâvesine dair kanun 
MAADE 1 — 21 - VII -1931 tarih ve 1861 

sayılı kanunun altıncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Evvelce orduda hizmet etmiş ve fakat ay
rıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan ge
dikli erbaşlarla orduda taahhüd ettiği müddeti 
bitirib jandarmaya naklen temdidini isteyen 
gedikli erbaşlar, istenilen şartları haiz uluduk
ları ve jandarmada sekiz sene hizmeti taahhüd 
ettikleri takdirde eski rütbe, kıdem ve maaşla-
rile Jandarma gedikli erbaş mektebinin son sı
nıfına kabul olunurlar. 

Bunlar, bu sınıfı muvaffakiyetle takib ve 
ikmal ederlerse jandarma gedikli erbaşlığı ile 
jandarmaya kabul olunurlar. Temdidleri işbu 
kabul talihinden başlar. 

Evvelce jandarmada hizmet etmiş ve fakat 
ayrıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan 
gedikli erbaşlar lâzımgelen şartları haiz olduk
ları takdirde, eski rütbe, kıdem ve maaşlarile 
jandarmaya kabul olunabilirler. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Jandarmada gedikli olmayan 
temdidli erata senede bir ay izin verilebilir ve 
bunların maaşı kesilmez. Fevkalâde hallerde ve
ya emniyet ve asayiş bakımından mahzur gö
rüldüğü zamanlarda izin verilmesi tehir veya 
müddeti tenkis edilebileceği gibi izinliler de ge
ri çağırılabilir. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hastalıklardan veya yaralan
madan dolayı hava tebdilinde veya tedavide bu
lunan jandarmada gedikli olmayan temdidli era
tın tedavi veya raporları müddetince maaşları 
kesilmez. Ancak bu tedavi ve hava tebdili 
müddeti bir seneyi geçemez. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 18 nci inikad zabttn-
dadır. 

MADDE 4 — İşlediği bir suçtan dolayı mah
kûm edilen ve bu mahkûmiyetleri kayid terki
nini icabettirmeyen veya bir suçtan zan altına 
alınarak mevkuf bulunan jandarma eratının 
mahkûmiyetlerini çektikleri veya mevkuf kal
dıkları müddetçe maaşları verilmeyerek iaşeleri 
vazı kazan veya mahallî rayiç üzerinden bede-
len verilmek suretile temin edilir. 

Maznunlardan muhakemelerinin menine ka
rar verilenlerle beraet edenlerin ve haklarında
ki takibat umumî af ile kaldırılanların alama
dıkları maaşları bilâhare nısıf olarak verilir. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Jandarmada müstahdem bulu
nan temdidli erat ile gedikli erbaşlar izin alma
dıkça evlenemezler. Bu erat hakkında 3663 sa
yılı kanun hükümleri tatbik olunmaz, 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Jandarma eratı kendisinin ve
ya ailesinin mensub oldukları kaza mıntakala-
rmda istihdam edilemezler. Ancak emniyet ve 
asayiş bakımından Dahiliye vekilliğince müb-
rem bir zaruret görüldüğü takdirde muvakkat 
bir zaman için istihdamları caizdir. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 1861 sayılı kanunun beşinci 
maddesinin müddete aid hükmü kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Millî Müdafaa, Maliye ve Dahiliye ve
killeri memurdur. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

5 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssihha 
enstitüsü ve Hıfzıssihha mektebi teşkiline dair 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/345) [1] 

[1] 42 sayılı basma/yazı zabtın sonundadır. 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı? 
Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Efendim, Hü

kümet huzurunuza Cumhuriyetin yapıcılık ve 
kuruculuk ideallerinin en güzel bir tecellisi olan 
Hıfzıssıhha enstitüsü kanun lâyihasını takdim 
etmiştir. Bu kanun lâyihası Hıfzıssıhha enstitü
sünün yeniden bir tekâmül devresine girmesini 
hazırlamaktadır. Bu kanunda Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti bu günün şartlarına ve bü
tün imkânlarına göre kanunda lâzım gelen bü
tün tadilâtı yapmış ve Heyeti CeliJeye arzet-
miştir. 

Yalnız bendeniz bu sanatın içinde senelerini 
geçirmiş bir arkadaşınız olmak itibarile bu mü
essesenin hayırlı mesaisi arasında daha yüksek 
eserler vermesi melhuz bazı hususları Heyeti 
Umumiyeye arz ve vekâletten rica etmek cüre
tinde bulunuyorum. 

Kanun lâyihasında müessesenin istiklâliyeti 
meselesi nazarı dikkata alınmamıştır. Fikrimce 
müesseseye lâzım gelen istiklâliyet verilirse 
memleketin hıfzıssıhhai umumiyesi bakımından 
yapacağı ve yaratacağı işler üzerinde çok büyük 
tesirler husule getirecek ve müessesenin bu gün
kü şekline nazaran daha fazla inkişafını temin 
etmiş bulunacaktır. 

Meselâ müessese kendi bünyesinde yetiştir
diği elemanlarını kendi istiklâliyeti tahtında 
herhangi bir tekâmüle sevkeder ve muasır mem
leketlerde bulunan müessesatla bilâvasıta tema
sa getirecek olursa hem kendi terakkisi nokta
sından fayda temin etmiş olacak, hem de mem
leketimize ferd bakımından yüksek kaliteli he
kimler yetişmesine sebeb olacaktır. Neticede 
öyle zannediyorum ki, vekâletin istihdaf ettiği 
yüksek neticeye tevafuk edecek bir kadro elde 
edilecektir. Enstitü mensubları içerisinde bilhas
sa asistanların yetişmesi şeklinde bu istiklâliye-
tin çok faydası olacaktır. Vekâlet kanun lâyi
hasında bu cihete lâzım gelen ehemmiyeti lüt
fetmek iyiliğini kabul ederlerse, kanun lâyiha
sının kıymeti çok artmış bulunacaktır. Tabiî bu 
istiklâl yine vekâletin yüksek murakabesi al
tında olmalıdır. Bunun hiç bir zaman münfe-
rid bir teşekkül olarak nazarı dikkate alınması 
taraftarı değilim. Fakat bunu, yüksek vekâle
tin gayesini toplu olarak tecelli ettirmeğe me
dar olacağı için arzediyorum. 

Sonra kanunun içerisinde, zannederim 7 nci 
maddesinde, bazı kayıdlar vardır ki, tababet ve 
şuabatı mesleklerinde çalışanların tekâmül kur
larına ne şekilde sevkedilecekleri hakkında bir 
noktadır. Bunların içerisinde bendenizin en 
mühim gördüğüm cihet, bu güne kadar Hıfzıs
sıhha mektebinde tedrisat, vekâletin eski ve yaş
ları ilerlemiş olan hekimlere hasredilmektedir. 
Eski kanunlara ve itiyadlara bağlanmış olan bir 
çok hekim arkadaşlarımız burada tekâmül kurs-
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larına tâbi tutulmaktadır. Fakat daha mühim 
bir nokta vardır ki vekâleti celile bunu da na
zarı dikkate alacak olursa bu çok semereli ne
tice verir. Bu enstitüye mektebi yeni bitirmiş 
olan genç hekimleri alarak göndermek tavzif 
etmeden evvel veya tavziften sonra kendi me
muru imiş gibi kursa ve tatbikata tâbi tutulur-
larsa daha faydalı bir şekilde hizmet etmiş ola
caklardır. Bu nokta hakkında bilhassa musırran 
kanaat beslemekteyim. Bunun için kanunun 
maddesinin müzakeresi sırasında bir de takrir 
arzedeceğim: 

Kanunun heyeti umumiyesi bu günkü istek
lerimize doğrudan doğruya çok elverişli olmak
la beraber bazı noksanları da vardır. Bununda 
itmamı ve daha lâzımı gibi tekemmül ettirilerek 
yer bulmasını heyeti celilenizin takdirine ar-
zederim. 

Dr. MUHTAR BERKER (içel) — Aziz ar
kadaşlarım, şimdi müzakeresine başlamış bulun
duğumuz bu kanun lâyihasının mevzuunu teş
kil eden Hıfzıssıha müessesesini bilmem aramız
da görmeyen arkadaşlarımız var mıdır? Anka-
rada Sıhhat vekâletinin arkasında ve Cebeciye 
giden geniş caddenin üzerinde üç büyük ve 
muhteşem binadan müteşekkil bu müesseseyi 
bendeniz Ankaraya ilk geldiğim zaman ziyaret 
etmiştim. Bu defa bu lâyiha vesilesile bir defa 
ziyaret ederek yakından tedkik etmek fırsatını 
buldum. Şayed arkadaşlarımızdan şimdiye ka
dar görmeyenler varsa tavsiye ederim, ilk fır
satta teşrif etsinler, bu müesseseyi görsünler ve 
kıymetli mesaisini yakından tedkik buyursun
lar. O zaman onlar da benim gibi büyük ifti
har ve memnuniyet duyacaklardır. 

Arkadaşlar, değerli Türk hekimlerinin ve 
mutahassıslarının elinde sessiz ve mütevazı bir 
şekilde fakat müsbet ve verimli olarak çalışan 
bu müessesemizi yakından görüb tedkik ettik
ten sonra kurucularına ve yürütücülerine karşı 
büyük bir takdir ve hayranlık duydum. Bu ve
sile ile şu dakikada bu duygularımı bu kürsü
den ifade benim için ayrıca bir zevk olacaktır. 

Arkadaşlarım, bu kıymetli müessesemizin 
yaptığı aşı ve serumların memleketimizin ihti
yacını karşıladıktan sonra ecnebi memleketlere 
dahi sevkedildiğini ve oralarda dahi büyük rağ
bet gördüğünü işitmek zannedersem hepimiz 
için ferahlık ve sevinç verecek bir hâdisedir. 
Yine arkadaşlar, bu müessesemizin ilmî tahar-
riyatı arasında küçük çocukları tüberküloza 
karşı himaye etmek üzere vaki bir serum yapıl
dığı gibi çocuklar arasında en çok vefiyata se
bebiyet veren çocuk ishallerine karşı da mahal
lî bir aşı hazırlamakta olduğunu, ayni zamanda 
Diyarbakır ve Anteb çıbanlarına karşı diğer bir 
aşı hazırlandığını gördüm. Bunların ne büyük 
faideler doğuracağını şimdiden düşünerek 
içimde büyük bir sevinç duyuyorum. 
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Arkadaşlarım, millî davalarımızın en büyük

lerinden birini teşkil eden nüfus davası, takdir 
buyurursunuz ki, her şeyden evvel bir sıhhat da
vası, bir sıhhat mücadelesi davasıdır. Bu dava
nın esası da yaşıyan insanları sıhhatta bulun
durmak, doğan çocukları da sağlam olara.k ya
şatmaktır. Bu gayeyi temin edebildiğimiz gün, 
nüfus davasını da kökünden halletmiş olacağız 
ve o gün bu günkü rüyalarımız birer hakikat 
olacaktır. İşte bize bu mücadelemizde lâzım 
olan silâhları ve cebhaneleri hazırlayan hıfzıs-
sıhha müessesesi gibi müesseselerdir. Binaen
aleyh bunları kuvvetlendirmek ve adedlerini ço
ğaltmakla davamızın tahakkukunu yaklaştırmış 
ve kolaylaştırmış oluruz. 

Arkadaşlar, hıfzıssıhha ilmi asrımızda o ka
dar geniş ve o derece şümullü bir hale gelmiştir 
ki; onun dairei tesirinden uzak kalabilecek, on
dan istiğna gösterecek hiç bir meslek yoktur. 
Şehirleri, arazimizi mi imar edeceğiz? Onun yar
dımına muhtacız. Ev mi inşa edeceğiz? Onun 
öğüdlerinden istifade edeceğiz. Fabrika mı kur
mak istiyoruz? Sınaî hıfzıssıhhanm kaideleri bi
ze yol gösterecektir. İçtiğimiz su, yediğimiz ek
mek, teneffüs ettiğimiz hava, giydiğimiz elbise 
her şey, her şey onun prensibleri ve kaideleri 
içinde yer almaktadır. Hangi mesleke mensub 
olursak olalım onun bilgilerinden faydalanmağa 
mecburuz. İyi bir mühendis olabilmek için be
hemehal inşaat hıfzıssıhhasını öğrenmek lâzım
dır. Bir muallim; çocuk ve mekteb hıfzıssıhha
sını bilmeden tam bir öğretmen olamaz. 

İşte arkadaşlar, bu müessese bu sebeblerle 
yalnız hekimleri ve tababet mensublarını değil 
bunun haricinde kalan bir çok meslek erbabını 
da sıhhat bilgilerile teçhiz edecek ve onların hıf
zıssıhha bakımından muhtaç oldukları malûmatı 
verecek bir müessese olmak itibarile daha çok 
takviye edilmeğe ve her türlü ihtimama lâyıktır. 

Sonra sıhhî propaganda ve neşriyat işi de bu 
müessesenin, hıfzıssıhha müessesesinin esaslı va
zifeleri arasında yer almaktadır. 

Bilhassa sıhhî propagandanın en kuvvetli bir 
vasıtası olan ve memleketimizin her mıntaka-
sında açılması cidden temenniye şayan olan sıh
hat müzeleri bu müessesenin en mühim meşgale
leri arasında bulunmalıdır. Memleketin her 
tarafında açacağımız sıhhat müzelerini yine Hıf
zıssıhha enstitüsüne bağlamak mecburiyetinde
yiz. Bilhassa lâyihada görmediğim bu mesele
nin bir madde halinde lâyihaya konmasını ehem
miyetle rica ederim. 

Arkadaşlar; bu yeni lâyiha Meclise sevkedi-
lirken, Hükümet; esbabı mucibesinden öğreni
yoruz, esasen mevcud olan bu müessesenin daha 
ziyade inkişafını ve istikbalini temin maksadil* 
sevketmiştir. Fakat müessesenin istikbali düşü
nülürken burada çalışan mutahassıs, memur ve 
müstahdemlerin de istikballerini düşünmek lâ

zımdır. Bu lâyihada buna aid hiç bir kayid 
yoktur. Bendenizce bu müessesede çalışan 
kimseleri de diğer Devlet memurları gibi barem 
dahiline almak ve onların istikballerini de emni
yet altında bulundurmak lâzımdır. Aksi tak
dirde buralarda çalışmağa rağbet azalacaktır. 
Bu işler uzun tecrübe, mümarese ve ihtisas is
teyen işlerdir. Bunlar tecrübesiz ellere tevdi 
olunamaz. Burada kullanılan âletler ve cihazlar 
çok kıymetli ve naziktir. Binlerce, yüz binlerce 
liraya temin edilmektedir. Binaenaleyh bunlar 
tecrübeli ellere tevdi olunmalıdır. Üzerinde çalı
şılan mevzu, hayatidir ve umumî sıhhati alâka
dar eder mevzulardır, tecrübesiz ellere hiç bir za
man tevdi olunamaz. Bu itibarla buraya bağlan
mış olan kimselerin istikballerini emniyet altına 
almak ve bunun için de kanunda bir müeyyide 
bulunması lâzımdır. Yine tedkikatıma göre bu 
müessese istihsalâtile bu gün dahi kendi kendini 
idare edebilecek bir hale gelmiştir. 

Arkadaşlar; hülâsa olarak Hıfzıssıhha ensti
tüsü Cumhuriyet idaresinin kurduğu en güzel 
eserlerden birisidir. Bunun daha ziyade inkişaf 
ve tekemmülüne imkân verecek olan her yardım 
hakikaten yerinde olacaktır. Binaenaleyh lâyi
hada unutulduğunu arzettiğim hususların lâyi
haya almmasile ikmalini rica ederim. 

Maddeler hakkındaki düşüncelerimi de ay
rıca onların müzakeresi sırasında arzedeceğim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar, 
meslekten olmadığım halde neden çıktım 
demeyiniz. Bendeniz bu müesseseyi bilmi
yordum. Gerçi tesis edildiği zaman şimdiki 
Başvekilimizden böyle bir gaye üzerinde yürü
düğünü duymuştum. Hakikaten böyle verimli 
bir hale gelmesi göksümüzü kabartacak bir şey
dir. Türk milletinin yaratıcılık vasfının, Ordu
muzda vesairede olduğu gibi, vasıflarımıza ilâ
veten ilmî ve fennî bir yaratıcılık vasfı ilâve 
eden bu müessesenin böyle güzel bir müessese 
haline geldiğini neden biz duymadık? Bu mües
sese kuş palazı serumu yapıyormuş ve Avrupa-
dan gelen ne kadar serumlar varsa hiç bir ec
nebi mutahassısa ihtiyaç göstermeden bu mem
leketin kendi evlâdları yapıyormuş. Her sene 
bir sürü senei devriyeler yapıyoruz. Neden bir 
ilim adamının ismini minnetle, şükranla anmı-
yalım? Benim en açık gördüğüm şey budur. 
Bu serumları ya/pan arkadaşlarımız yerinde ec
nebi mutahassıslar olsaydı ayda biner, ikişer 
biner lira vermekte hiç tereddüd etmezdik. 
Bunları bir Türk yavrusu yaptığından dolayı 
hiç olmazsa buradan minnet, şükranımızı bildi
relim, bunları sâylerinden dolayı teşvik ede
lim. Bendenizin noksan gördüğüm cihet budur. 
Bunları bilemediğimden dolayı çok acı duydum. 
Bin bir muvaffakiyet kazanan arkadaşlarımızın 
ismini dinleyelim, kendilerine teşekkür edelim. 
Arkadaşımızın buyurduğu gibi, bunların gös-



İ : 20 23-12-1940 C : 1 
terdikleri enerji, kabiliyet ve zekânın millete 
olduğu kadar kendisine de maddî bir şey temin 
edeceğini, takdir uyandıracağını bilsinler. Suyu 
getiren de bir, testiyi kıran da bir olmasın. Bi
zim milletimiz daha yüz, iki yüz sene sonra da 
bu hale gelemez. Enerjinin, fedakârlığın mut
laka mükâfatı olmalıdır. Çok rica ediyorum, bu 
arkadaşlar, istikballerinden emin olmalıdırlar. 
Şimdilik maddî bir zam yapamazsak bile, bunu 
Hükümetin nazarı dikkatine arzedelim ve Mec
lisi Âlide müzahir olur zannederim, böyle bir 
eser meydana getiren arkadaşları buradan tak
dir ederim. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Efendim, bir kaç sene evvel kurulmuş 
olan Hıfzıssıhha müessesesinin daha mütekâmil 
şekle konması için huzurunuza yeni bir kanun 
teklif ediliyor. Bu kanunu getirdiği için Hü
kümeti bilhassa tebrik ederim. Fakat bende
niz bu kanun lâyihasının daha mütekâmil bir 
şekilde getirilmesini arzu ederdim. Zaten bu 
böyle beklenmekte idi. Mekteble Hıfzıssıhha 
müessesesi ayrılıyor. Zaten ayrı sayılabilir. 
Kadrosu ayrıdır, idaresi de ayrılıyor. Evvela 
mektebi arzedeceğim. 

Mekteb pek lüzumlu bir müessesedir. Tevsii 
ve teşmili lâzımdır. Mektepten çıkan bütün 
genç hekimlerin mesleğe başlamazdan evvel 
burada yetişmeleri lâzımdır. Burada iki, üç, 
belki dört sene ikmali mümarese etmeli ve gö
recekleri işin künhüne vakıf olarak meslekle
rine atılmalıdırlar. Şarkta 9, Garbde 5 vilâye
tin, 60 - 70 kazanın başında bulundum. Mek-
tebden iyi çıkmış, okumuş, iyi tahsil görmüş, 
hevesli gençler gördüm. Fakat bunlar belediye 
ve Hükümet hekimliğinin mahiyetini kavra
madan Hakkâri, Van ve sair vilâyet ve ka
zalara gönderilmişler ne yapacaklarını anlama
dan iş basma gelmişlerdir. Halbuki, bir kaza, 
bir nahiye hekimine, bir belediye hekimine 
düşen büyük vazifeler vardır. Meclisi Âlide 
yüksek makamlarda bulunmuş vali arkadaşları
mız vardır tabiî bunlarm hepsi teselsülen terak
ki etmişlerdir, takdir buyururlar ki, belediye 
hekimleri ve kaza hekimleri, hatta Hükümet 
hekimleri bütün gayretlerine rağmen prog
ram bilgisizliği yüzünden vazifelerini ikmal 
edemiyorlar ve edememek mevkiindedirler. 
Tıb fakültesinden eniyi çıkarak giden bir 
doktor kazada apışır. Çünkü ona Hükümet he
kimliği, belediye hekimliği nedir, bundan ne 
beklenir, gösterilmemiş, hatta bir konferans 
dahi dinletilmemiştir. Bunlar muhtelif hasta
nelerde, muhtelif ihtisas şubelerine devam edi
yorlar. Güzel ameliyat yapabilirler, iyi hastaya 
bakarlar, güzel formüller yaparlar, fakat be
lediye ve Hükümet hekimliğini yapamazlar. 
Beklerler ki, bir cürmimeşhud olsun da Hükü
met hekimliği yapsınlar. Belediye hekimliği 
de kahvelerin, aşçı dükkânlarının temizliğine 

bakmak ve aşı yapmakla kalır. Bütün vazife 
bundan ibaret addedilir. Halbuki, Hükümet 
hekimi köyden başlıyarak memleketin ahvali 
sıhhiyesini tedkik, tetebbu edecek, raporlar ve
recek ve bu yerleri mahallinde tedkik ederek 
ona göre tedbirler alacaktır. Belediyeler de 
öyledir. . Bir belediye hekimine küçükte ve 
büyükte solucan var mı diye sordum; bulunur 
dedi. Gördünüz mü. dedim, hiç rastgelmedim 
dedi. Doğru cevab veremedi, hakkı var. Çünkü 
ondan bu hususta yapacağı işe dair vereceği 
raporlarda ne gibi eksiklikler bulunduğunu gös
termiyorlar. Ona, işe ilk başladığı zaman da 
bunlar anlatılmamıştır. Bütün hüsnü niyetine 
rağmen vazifesi mahdud bir halde kalıyor. 
Onun için maruzatım, Hıfzıssıhha mektebinin 
fakülteden çıkanlara ve mecburî hizmete tâ
bi olanlara hasredilerek onların bu mektebe ge-
lib ikmali mümarese etmeleri mecburiyetini 
koymak lâzımdır. Buna başlandığı zaman mem
lekette, bilhassa köylerden itibaren halkm sıh
hatine merkez daha ziyade vukuf peyda ede
cektir. Şehirler de aynı haldedir. Onun için 
bu mektebin, kadrosunu bilmiyoruz, eğer kad
ro ihtiyaca kifayet etmiyorsa daha şümullü bir 
kadro ile tatbikata geçilmesini bilhassa nazarı 
dikkatinize arzederim. 

Enstitüye gelince : Bu enstitü kurulduğu 
gündenberi büyük hizmetler görmüş ve görmek
tedir, bununla Devlet iftihar edebilir. Fakat 
mesaisi maksur bir daire içindedir. Büyük bir 
müessese tesis edilmiş amma müdürüne hiç bir 
salâhiyet verilmemiştir. Devlet sermayesile ku
rulmuş bir çok müessesata, Devlet sermayesile 
kurulmuş - ismini söylemeğe lüzum yok - diğer 
bir çok müessesata şahsiyeti maneviye veril
miştir. Bu müessesenin ise 18 000 000 a va
ran, belki taşrada ecnebilerin bile yardım ede
ceği şekilde mahsul veren bu müessesenin rei
sinin 100 kuruş sarfına mezuniyeti yoktur. îş 
bir çok merasime tâbidir, şu ve bu alınacak, 
muamele tamam olmaz, talib bulunmaz, vakti 
geçer, belki aşılar bozulur, bütün bu sebebler-
le mahdud bir sahada çalışmaktadır. Bu ka
nun çıkarken daha mütekâmil bir şekilde çık
ması şayanı arzudur. Bir çok müessesat gibi 
buna da şahsiyeti maneviye vermelidir ve salâ
hiyetlerini mümkün olabildiği kadar kullana
bilmesi hakkını tanımalıdır. Bu müessese bil
hassa sosyal bir müessesedir. Bunun Veremle 
mücadele cemiyetile alâkası vardır, kanserle 
alâkası vardır, bir çok sari ve salgm hastalık
lara karşı burada ihzarat yapılıyor, tedbirler 
almıyor, vesaya telkin olunuyor, vakit vakit 
konferanslar veriliyor, bunun için bu müesse
senin neşriyatı serbest olmalıdır. Pek çok da
raltılmakta mana yoktur. Fakültemizdeki ec
nebi profesörler istedikleri gibi yazarlar, çi
zerler, ecnebi memleketlerde neşriyat yapar
lar. Bunları niçin kahredelim? Bunlarm nes-

— 123 — 



î : 20 23-12 -1940 C : 1 
riyatma müsaade etmemekte bendeniz hiç bir I 
sebeb bulmuyorum. Bir ensaitüde siyasî ne ola
bilir? Halbuki bir fakülte profesörü daha zi
yade siyasî olabilir. Bendeniz öyle zannediyo
rum ki buralarda çok mühim keşfiyat zuhur 
edebilir ve edecektir de. Bu müesseseye can
dan, gönülden bağlı olanlar mutlaka muvaf
fak olurlar ve olacaklardır. Fakat bunlarm ke
şiflerini vekâlet de tedkik edecek, bu gün 
için, bir merci yoktur, vekâlette bir fen ko
mitesi yoktur. Enstitü müdürünün keşfettiği 
bir şey hakkında son sözü söyliyecek bir ma
kam yoştur zannediyorum. Bu gün varsa bile 
yarın olmayabilir. Bu gün olan da keşfiyat 
üzerinde tam bir fikir beyan edecek vaziyette 
değildir. Tababet, malûmu âliniz, şümullü bir 
şeydir. Her işe dair fikir1 verebildiğimiz hal
de burada veremeyiz. Onun için bu gibi mü
esseseler birbirlerine numune verir, alırlar. 
Talebe alırlar, verirler ve bu suretle bir çok 
keşfiyatın zuhuruna ve tedkikına sebeb olur
lar ve bu suretle de fikir yolunda, terakki yo
lunda ilerleme kabiliyetini ihraz eder. 

Bir de Ziraat vekâletinin muhtelif müesse
seleri vardır, laboratuarları vardır. Serum ya
pıyorlar, aşı yapıyorlar, bir çoğunda tanın
mış, kıymetli, değerli zevat vardır. Fakat böy
le muhtelif yerlerde olmakla beraber ayni işi 
yapıyorlar. Yapılacak işler hemen hemen ay
nidir. Birini yapan diğerini de yapar. Meselâ 
veteriner laboratuarı bakteriyoloji işini de ya
pabilir. Bendenizce masrafları mümkün oldu
ğu kadar azaltmak için yeniden kurulan bir 
müesseseyi geniş tutmalı, hepsini bir araya 
getirmelidir. Bir mahsul almalıdır. Buraya bir 
çok bilgili gençler toplanır, aralarında ayrı
ca teatii efkâra, müdavelei efkâra vesileler teş
kil eder ve birbirlerini tenvir ve ikmal eder
ler. Şurada, burada da aşı yapılabilir. Mese
lâ, biz, Harbi umumide Diyarbakırda kolera 
aşısı yaptık. Pek te muvaffak olduk. Bu mad- | 
deler arasında gördüm, mübrem ahvalde se-
romlar da yapılır, denmektedir. Fakat serom-
lar hiç bir yerde yapılamaz. Mutlaka merke
zin yüksek murakabesi altında yapılır. Bu
nun haricinde kalanlar, aşılar, tahlilât taşra
larda sıhhat evi namile açılacak halk sıhhat 
evlerinde yapılabilir. Oraya bir, iki arkadaş, 
bir, iki yardımcısı ile beraber gider, kendisine 
gösterilen bir mıntakanın ahvali sıhhiyesini ay
larca, senelerce inceden inceye tedkik eder, 
bunlar üzerinde çalışır, işini bitirir, başka ye
re nakleder. Böylece bir kaç yerde sıhhat ev
leri açılabilir. Fakat hıfzrssıhha müessesesinin 
bir şubesi olarak bunlar da her yerde çalışsın
lar, serom yapsınlar dersek bu doğru olmaz. 

Binaenaleyh Ziraat vekâletine aid müesse
selerin de buraya veyahud da bunların oraya 
verilmesinde hiç bir fark yoktur, çünkü ikisi 
de ilim ve fen müessesesidir. Birleştirilmesi ı 

suretile daha mütekâmil bir hale gelmesini da
ha çok faydalı ve verimli addederim. 

Bu itibarla diğer genç arkadaşların da te
barüz ettirdiği gibi ben de tamamen fikirleri
ne iştirak eder ve bilhassa Emin Sazak arka
daşımızın kadirşinasane beyanatlarından dola
yı ayrıca teşekkürle mümkün olduğu kadar na
zarı itibare alınmasını vekâletten rica ederim. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Arkadaş
larımın hıfzıssıhha müessesesini takdir yollu söz
lerini şükranla karşılar ve mütevaziane çalışmala
rının tebarüz ettirilmiş oluşundan dolayı mem
nuniyetimi huzurunuzda arzederim. 

Refik Saydamın 1928 senesinde tesis etmiş ol
duğu bu müessese sessiz, sadasız çalışmasına de
vam etmiş ve bu gün memleketin ihtiyacına ce-
vab verdikten başka komşularımıza da yardım 
edecek bir hale gelmiştir (Bravo sesleri, alkış
lar). Orada çalışan arkadaşlarımız çok müteva-
zi ve sessiz, sadasız işlerini görmeğe devam et
mektedir. 

Bu arkadaşlarımızın en büyük zevkleri, işle
rindeki muvaffakiyetleri ile günden güne tekem
müllerini hissedişleridir. Başka hiç bir maddî 
emelleri yoktur. Müessesenin istiklâliyeti mese
lesini istikbale terkediyoruz. Bu iş üzerinde mü-
tedavil sermaye ve saire ile beraber belki beş, 
altı sene sonra yeni bir hamle yapacağız, o vakit 
bunu huzurunuza getirmiş oluruz. Bu günkü va
ziyette, bu günkü şekilde çalışmasını daha fay
dalı, daha verimli görüyoruz. Yeni mektebden 
çıkmış gençlerimizi buradan geçirmek çok şaya
nı arzudur, bizim de arzumuzdur, fakat bu gün, 
falan kazanın hekimi yoktur, filân kazanın 
hekimi yoktur, hiç bir yerde belediye hekimi 
yoktur diye tazyik altında bulunduğumuz bir 
zamanda hekimlerimizi buradan geçirerek za
man kaybedecek vaziyette değiliz. Bunu telâ
fi etmek için takib ettiğimiz usul şudur; burala
ra aldığımız hekimler zaten hizmeti mecburiyesi 
olanlardır. Tıb talebe yurdunda bunlara, bun
ları öğretmek için konferanslar açmışızdır. Bu 
bilgiler bu konferanslarla öğretilmiş bulunuyor. 
Maamafih vakti geldiği zaman, bütün eksiklik
leri tamamladığımız zaman, hekimlerimizi bu 
kurslardan geçtikten sonra gönderelim diye 
istirhamda bulunacağım. Müessesede çalışan ar
kadaşlarımın istikballeri meselesine gelince; bun
lar bareme dahildirler, ücretli kısımdadırlar. Ve
kâlet ücretten maaşa geçecekler arasmda mües
seseyi ilk safa almıştır. Hükümet ücretlerin ma
aşa tahvil işini tedkik etmektedir. Bu meyanda 
hallolunacaktır. 

Emin Sazak ve diğer arkadaşlarımızın, mü
essesenin kıymeti hakkındaki takdirkâr sözleri
ne teşekkür etmekle beraber arzu buyururlarsa 
orada çalışan arkadaşların ne kadar kıymetli 
mesai sarfettiklerini bizzat görmeleri için mües-
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seseye davet ederim. Ne vakit arzu buyurur
larsa delâlet ederiz. 

ibrahim Tali Bey arkadaşımız, mektebin tev
sii lüzumunu işaret buyurdular. Bunun bu gün
kü mevzuata cevab verecek şekilde olarak hazır
lanmış olduğuna kaniim. İmkân hâsıl olunca 
arzu ettikleri gibi kadrosunu da daha ziyade 
tevsi etmiş bulunacağız. 

Müesseseye vermiş olduğumuz salâhiyeti kâ
fi görüyoruz. Hiç bir gün bir şikâyetlerini al
madık. Müessese üzerine çok titriyoruz, dik
kat ediyoruz. Fakat formalitelere boğmaktan 
kaçmıyoruz. 

Neşriyatın serbest olması meselesine gelin
ce ; buna bir maddede tesadüf edeceğiz. Bu mü
essesenin idaresinde intişar eden ve vekâletin 
müsaadesi alınmamış olan yazıların dahilde ve 
hariçte intişar ettirilmemesinin sebebi, müesse
senin kıymetini düşürecek yazıların çıkmamasına, 
dikkat etmekten başka bir şey değildir. Zaten 
vekâlet Hıfzıssıhha müessesesini kendisinden ay
rı bir teşekkül olarak düşünmüyor. Oradaki 
direktör de doğrudan doğruya vekâletin müşa
viridir. Bu işlerde orada, bu müessesenin başın
da bulunan zatın bu gibi neşriyat yapılmamalı
dır yollu arzusunu yerine getirmek içindir ki, 
bunları istiyoruz, yoksa falanın veya filânın 
mesaisini tahdid etmek için değil .. Maksadımız 
bol bol çalışmağa sevketmektir. 

Byatrî işlerde ayni şeyleri Ziraat vekâleti 
ve Sıhhat vekâleti ayrı ayrı yapıyor, bunlar 
birleştirilmelidir, meselesine gelince; Ziraat ve-
kâletile temastayız, mesaimizi tevhid ediyoruz. 
Meselâ geçen gün farmakodinami işlerinin vekâ-
letimizce yapılması üzerinde birleştik. 

Aşı meseleleri üzerinde onlardan istifade et
tiğimiz kısımlar vardır, onların da bizden is
tifa ettikleri kısımlar vardır. Seromlarda 
baytarî kısımda onların üniteleri bizimkilerle 
ayrı olduğu için bunları bir araya toplamış de
ğiliz. Açılacak şubelerde serom gibi şeyleri ha
zırlatmak aklımızdan geçmemiştir, tamamile 
ibrahim Tali bey gibi düşünüyoruz. Bu şube
ler tahlilât ve tatbikat yapmak içindir, yoksa 
serom yapmak için değildr. Daha ne arzu bu
yururlarsa onlara da cevab arzına hazırım. 
Söyliyeceklerim bundan ibarettir. 

Dr. İBRAHİM TALl ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Vekil arkadaşımız, enstitüye müşkülât 
göstermiyoruz, dediler. Bunu hiç bir vakit ha
tırımdan geçirmem. Enstitünün vazifesini tes
hil etmek şüphesiz vekâletin vazifesidir. Fakat 
kanun icabı bazan işler geri kalabilir. Bunu 
kendileri de takdir eder. Bu müesseselere is
tenildiği gibi verilecek salâhiyetin ancak beş, altı 
senede verilebileceğini buyuruyorlar ki; bu çok 
uzaktır. Fen müesseseleri kurulduğu günden 
itibaren emniyet telkin etmişse ona lâzım olan 
salâhiyet verilmelidir ve verilmek icab ettiği 
kanaatindeyim. Müşkülâtın vekâletten değil, 

kanunî icablardan doğduğunu arzettim. Fakat 
Devletin kanunlarına aykırı hareket edemedik
lerinden bir çok işler geri kalabilir. Fakat de
dikleri gibi, işlerin geri kalmadığına şimdiki hal
de inanabiliriz. Neşriyat hususunda tabiidir ki 
müdiriyet salâhiyettardır. Vekâletin emniyeti
ni kazanmış, oraya müdür olmuştur. Enstitü 
müdavimlerinden ve orada çalışanlardan, de
dikleri gibi, bazıları neşriyat yapabilirler. Bu
nu müdürün kontrol ve müsaadesine koysalar 
maksad temin edilir, maruzatın bundan iba
rettir. 

MAZHAR MÜFlD KANSU (Çoruh) — Lü
zum ve ehemmiyeti derkâr olan bu müessese 
hakkında benim ısrar edeceğim bir nokta, sa
lâhiyet meselesidir. Zira zannediyorum ki, bu 
müessesenin müdürü 25 liradan fazla bir para 
sarfedemez ve yine eğer işittiğim doğru ise, 
bu müessese serom için lâzım olan hayvanatı 
mubayaa edemediğinden dolayı 4 - 5 ay muha

bere ile vakit geçirilmiştir. Bu mesele son 1 - 2 
gün zarfında halledilmiştir. -Bu müesseseye en 
lüzumlu hayvanatı mubayaa için salâhiyet yok, 
masrafta salâhiyet yok. Bu müessesenin ehem
miyetini düşünürsek bu vaziyet bu ehemmiyetle 
mütenasib değildir. Binaenaleyh bu müesseseye 
behemehal salâhiyet verilmelidir ki, kendisin
den beklediğimiz faydalardan bihakkmı bizi is
tifade ettirecek şekilde çalışabilsinler. Vekil 
Bey; salâhiyet kâfidir dediler. Bendeniz kâfi 
görmüyorum, salâhiyetin tevsiini musırran rica 
ediyorum, lüzumunda bir de takrir hazırlıyo
rum, 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha ötedenberi devam edib gelmekte 
olan teamüle tevfikan havale edilmiştir. Bu iti
barla en son Bütçe encümeninden çıkmıştır. Fa
kat son zamanlarda takarrür eden esasa göre, 
birinci derecede alâkalı encümenin metni müza
kereye esas olacaktır. Bütçe encümeni bazı 
maddelerde tadilât yapmıştır. Müzakere esna
sında Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni bu 
tadilâtı kabul ederse müzakereye esas olur. Ka
bul etmez, Bütçe encümeni de fikrinde ısrar 

ederse keyfiyeti Heyeti Muhteremeye arzede-
riz, verilecek karara göre madde çıkmış olur. 

Birinci maddyi okutuyorum. 
«Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha mües
sesesi hakkındaki 1267 numaralı kanunun ilgası
na ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha 

enstitüsü» teşkiline dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

hıfzıssıhha müessesesi hakkındaki 1267 numaralı 
kanun ilga edilmiş ve mezkûr kanunla teşkil 
edilmiş bulunan Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
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yerine 3017 numaralı kanunun 23 ncü maddesi 
hükümlerine tevfikan «Hıfzıssıhha enstitüsü» ve 
«Hıfzıssıhha mektebi» kısımlarını ihtiva eden 
|«Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha ensti
tüsü» namile bir müessese teşkil edilmiştir. 

Merkez hıfzıssıhha enstitüsü Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine bağlı olarak bu ka
nunda gösterilen işleri görmekle mükelleftir. 

Memleketin muhtelif mmtakalarının sıhhî ih
tiyaçlarına göre ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin göreceği lüzum üzerine ayni işleri 
yapmakla mükellef enstitü şubeleri açılabilir. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, arkadaşlarım bilmem lütfen ka
bul ederler mi? Biz bu maddeyi ikiye ayırdık. 
*(Kürsüye sesleri). 

Biz sıhhiye encümeninin hazıladığı birinci 
maddeyi ikiye ayırdık, iki maddeden ibaret bir 
şekle soktuk, sebebi, tedvin usulüne uygun ol
sun diye. Çünkü burada bir taraftan tadil edil
miş, kaldırılmış diğer taraftan da hıfzıssıhha 
müessesesi yerine filân konmuştur, deniyor. Hal
buki bizim kanunlarda tuttuğumuz usul, evve
lâ tesisten bahis olan maddenin yazılması ve 
ondan sonra da ilga maddesini koymaktır. Bi
zim tesbit ettiğimiz şeklin kabulü her halde ye
rinde olur. Siz arkadaşlarım ve mazbata muhar
riri arkadaşım kabul ederlerse. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. M. 
M. Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Bütçe encümeninin tarzı tedvinini kabul ediyo
ruz. 

REİS — Bütçe encümeninin birinci madde
sini okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha mües
sesesi teşkiline dair kanun 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine bağlı, Hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıf
zıssıhha mektebinden ibaret olmak üzere teş
kil edilen (Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıf
zıssıhha müessesesi) bu kanunda yazılı işleri 
yapmakla mükelleftir. 

Memleketin muhtelif mmtakalannm sıhhî 
ihtiyaçlarına göre Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin göreceği lüzum üzerine ayni işleri 
yapmakla mükellef enstitü şubeleri açılabilir. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Efendim, 
Bütçe encümeninin tesbit ettiği bu birinci mad
dede redaksiyon hatası görüyorum. Birinci 
maddede : Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
ne bağlı Hıfzıssırhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha 
mektebi ... deniliyor. Bendenizce buna « Mer
kez Hıfzıssıhha müessesesi » demek daha mu
vafık olur. Çünkü bunun taşralarda şubeleri de 
olacaktır, ve birinci maddenin son fıkrasında 
yazıldığı üzere vekâletin göreceği lüzum üze
rine ayni işleri yapmak için kurulacaktırlar. 
Binaenaleyh, ayni işleri veya bunlardan bir 

! kısmını yapmakla mükelleftir diye ifade etmek 
daha doğru ve vakıaya uygun olacaktır. Bu 
şekilde tadilini teklif ediyorum. Yani birincisi, 
Hıfzıssıhha enstitüsü tabirinin « Merkez Hıfzıs
sıhha müessesesi » diğeri de; « veya bu işlerden 
bir kısmını, veya bunlardan bir kısmını yap
mak üzere şubeler açılabilir » diye tadilini ri-
c?> ediyorum. 

BÜTÇE E .M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, bu şekildeki tadile Encümeni
miz lüzum görmüyor. Bir kere merkezde bir 
(Merkez Hıfzıssıhha) müessesesi vardır. Biz 
burada « Merkez Hıfzıssıhha enstitüsü » dersek 
iltibas hâsıl olur. Birisine « Hıfzıssıhha ensti
tüsü», diğerine « mektebi » diyeceğiz. 

İkinci noktaya gelince; kabil olduğu kadar 
kanunlar muhtasar olur. Doktor Muhtar ar
kadaşımızın izah buyurdukları bu işler kendi
lerine tevdi edilmiyecektir. Lüzum görülecek 
işler verilecektir. Binaenaleyh, hepsini yapacak 
değildir, hangisi lüzum görülürse o verilecek
tir. Onun için ifade yerindedir. Kabulünü rica 
ederim. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Bi
rinci madde hakkında, takrir veriyorum, mad
deye şunun ilâvesini rica ederim. (İbaret ol
mak üzere kay dinden sonra (Hükmî şahsiyeti 
haiz olmak üzere Hıfzıssıhha enstitüsü ve mek
tebi teşkil edilmiştir). Bu ibarenin kabulünü ri
ca. ederim. 

REİS — Mazhar Müfidin takririni okuyo
ruz. 

Yüksek Reisliğe 
. . . . ibaret olmak üzere, kaydinden sonra 

hükmî şahsiyeti haiz olmak üzere Hıfzıssıhha 
enstitüsü ve mektebi teşkil edilmiştir. 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ İSMET EKER 
(Çorum) — Baştan başa ayrı bir kanun mev
zuudur. Ayrı bütçesi, ayrı teşkilâtı olması lâ
zımdır. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Efendim, 
Bütçe encümeni mazbata muharriri arkadaşı
mızın izahları bendenizi tatmin etmiş değil
dir. Müsaadenizle buradaki fıkrayı beraberce 
okuyalım da mana çıkaralım: «Memleketin muh
telif mmtakalarının sıhhî ihtiyaçlarına göre 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin göre
ceği lüzum üzerine aynı işleri yapmakla mü
kellef enstitü şubeleri açılabilir.» Enstitü şu
beleri açabilir demek; Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletinin göreceği lüzum, bunlarm ne
relerde açılacağı hakkındaki lüzumdur. Aynı 
işler tabirinde bir mutlâkiyet vardır. Bura
daki yapılan işleri şubeler de yapacak demek
tir. Buraya «Aynı işleri veya bunlardan bir 
kısmını yapmakla mükelleftir» diye bir kaç 
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kelimelik bir ilâve yaparsak maddeye sara
hat vermiş oluruz. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. RE
İSİ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) —Hrf-
zıssıhha müessesesinin hükmî şahsiyeti haiz 
olması vaziyeti Sıhhiye encümenince de o ka
dar zarurî olarak görülmedi. O müessesenin 
zaten istiklâli" ilmisi vardır. Yapılacak ted-
kikat hakkında ilmin kendilerine göstermiş 
olduğu yollardan başka hiç bir müessir ken
dilerine amil olamaz. Bunun haricinde idarî 
olan vezaifde tabiî umumî kanunlarımıza ta
bidir. Ve Sıhhat vekâletinin bunlarm safa
hatı hususundaki murakabesinin bu gün için 
kaldırılmasına da lüzum yoktur. Yapılan bazı 
mubayaat için müşkülât olabilir. Bilhassa bu 
zamanda yapılacak mubayaat mevzubahs olun
ca... Bilhassa biliyoruz ki, bugünkü vaziyette 
Devlet müessesesi olsun olmasm, mubayaatta 
her vakit kolaylıklar mevcud değildir. Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekilinin de ima buyurdu
ğu veçhile, bu müessesenin zaman geçtikçe il
mî tekâmülü temin edilecek ve idarî hususatta 
da kendilerine kolaylık gösterilecektir. Bu iti
barla müessesenin hükmî şahsiyeti haiz ola
rak büyük bir salâhiyeti ihtiva etmesinde bu
gün için encümen bir zaruret görmüyor. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Mü
düriyete sarfiyat için ne kadar salâhiyet veril
miştir? Hayvan alınacak veya bu gibi mütefer
rik hususat için 100 liraya kadar bir salâhiyet 
verilmelidir. 25 lira azdır. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. RE
İSİ Dr. HUSAML'f'i'IN KURAL (Ağrı) — Bu 
gibi müteferrik hususat Sıhhiye vekâletinin 
kendi salâhiyet ve takdiri dahilindedir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABOI (Muğ
la) ;— Bendenizin de maruzatım Hüsamettin Ku
ral arkadaşımızın sözlerinin tekrarından ibaret 
olacak idi. Ayni şeyi söyleyecektim, Bütçe en
cümeninin ayrı bir noktai nazarı yoktur. Hü
kümetle mutabıkız. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum: 
(Takrir tekrar okundu). 
REİS — Takriri yüksek reyinize arzediyo-

rum. Nazarı dikkata alanlar... Almayanlar... Na
zarı dikkata alınmamıştır. 

Diğer takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin son fıkrasına (Ayni işleri 
veya bunlardan bir kaçını) fıkrasının ilâvesini 
teklif ederim, 

İçel. mebusu 
Dr. Muhtar Berker 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Hacet yoktur. Fili iktidarî olarak yapılmış
tır. 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Na

zarı dikkata alanlar... Almayanlar... Nazarı dik
kata alınmamıştır. 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hrfzıssıhha enstitüsü 
MADDE 2 — Hrfzıssıhha enstitüsü Sıhhat ve 

içtimaî muavenet vekâletince muhtelif ihtisas 
şubelerine ayrılır. 

Bu müessese vekâletçe gösterilecek lüzum 
üzerine: 

a) Halk hıfzıssıhha şartlarının ıslah ve inki
şafına ve her nevi hastalıklarla mücadeleye ya
rayacak sıhhî ve fennî araştırmaları ve incele
meleri yapar, 

b) VeKâletçe nevileri tayin edilen serom ve 
aşıları ve sair biyolojik ve kimya maddelerini 
hazırlar, 

c) Mahsus kanunlarına tevfikan yerli ve-
yahud yabancı müstahzarların, serom ve aşı
larla sair hayatî terkib veya kimyevî madde
lerin kontrollerini yapar, 

d) 1262 numaralı kanunun 10 ncu maddesine 
göre daimî murakabeye tâbi tutulan ispençiyari 
ve tıbbî müstahzarat ile mezkûr kanunun ikinci 
maddesinin A, B, G, D fıkralarında yazılı mad
deleri satm alarak icabeden muayenelerini ya
par, 

e) Umumî ve içtimaî hıfzıssıhhaya, sair sıh
hî mevzulara aid konferanslar tertib eder 
ve neşriyat yapar. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Reis Beyefendi; ufak bir tertib hatası var 
zannederim. Maddenin (B) fıkrasında (... biyo
lojik ve kimya maddelerini hazırlamak...) de
niyor. Bu (biyolojik ve kimyevî) veya (biyo
loji ve kimya maddeleri) olmak lâzımdır. En
cümenin nazarı dikkatini celbederim. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Bu ikinci 
madde ile üçüncü madde mahiyet itibarile bir
birini ikmal edici maddelerdir. Yani her ikisi 
de müessesenin vazifelerini tadad ediyor. Bi
naenaleyh ikinci ve üçüncü maddelerin tevhid 
edilmeleri lâzımdır. 

Sonra, arkadaşımın (B) fıkrası hakkında 
söylediğine ben de işaret edecektim. (Biyolo
jik ve kimya maddelerini) denmiştir, bir re
daksiyon hatası vardır. 

Bundan maada (C) fıkrasında (hususî ka
nunlarına tevfikan yerli veyahud yabancı müs
tahzarların...) deniyor. (Veyahud) tabiri doğ
ru değildir. (Yerli ve yabancı) denmelidir. 

REİS — Okuduğunuz Sıhhiye encümeninin 
maddesi değildir. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Bende
niz Bütçe encümeninin tertib ettiği maddenin 
kabulünü rica ederim. Kanun tekniğine daha 
uygun olarak yazılmıştır. Yalnız, her halde 
ikinci ve üçüncü maddeler birleştirilmelidir. 
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SIHHAT VE İç. Mu. En. M. M. Dr. ALÎ 

SÜHA DELİLE AŞI (Kütahya) — Arkadaşımız 
ikinci ve üçüncü maddelerin bir araya cemü 
telifini teklif ediyorlar. İkinci madde doğru
dan doğruya vazifeten mecbur olduğu hizmet
leri, üçüncü madde ise ayrıca yapacağı yani 
kendisine müracaat vukuunda yapacağı vazi
feleri ihtiva ediyor. Onun için bendeniz encü
men namına her iki maddenin birleştirilmesini 
muvafık bulmuyorum. 

Redaksiyon meselesine gelince : Bunun için 
de Bütçe encümeni maddesinin kabulünü mu
vafık görmekteyiz. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Bütçe encümeni maddesinin reye kon
masını arkadaşımız teklif ettiler. Biz de bu 
teklife iştirak ediyoruz. 

REİS — Şu halde Bütçe encümeninin mad
desini okuyoruz: 

Hıfzıssıhha enstitüsü 
MADDE 2 — Hıfzıssıhha enstitüsü Sıhhat 

ve içtimaî muavenet vekilliğince muhtelif ihti
sas şubelerine ayrılır. 

Bu müessese vekâletçe gösterilecek lüzum 
üzerine: 

A - Halk hıfzıssıhha şartlarının ıslah ve in
kişafına ve her nevi hastalıklarla mücadeleye 
yarayacak sıhhî ve fennî araştırmaları ve ince
lemeleri yapmak, 

B - Vekâletçe nevileri tayin edilen serom 
ve aşıları ve sair biyolojik ve kimya madde
lerini hazırlamak, 

C - Hususî kanunlarına tevfikan yerli ve-
yahud yabancı müstahzarların, serom ve aşı
larla sair hayatî terkib veya kimyevî madde
lerin kontrollerini yapmak, 

D - 1262 sayılı İspençiyari ve tıbbî müstah
zarlar kanununun 10 ncu maddesine göre da
imî murakabeye tâbi tutulan ispençiyari ve 
tıbbî müstahzarat ile mezkûr kanunun ikinci 
maddesinin A, B, C ve D fıkralarında yazılı 
maddeleri satın alarak icab eden muayenele
rini yapmak, 

E - Umumî ve içtimaî hıfzıssıhhaya ve sa
ir sıhhî mevzulara aid konferanslar tertib et
mek ve neşriyat yapmakla mükelleftir. 

S. VE t. M. E. M. M. Dr. ALİ SÜHA DELİL-
BAŞI (Kütahya) — Kimyevî olacaktır. 

REİS — Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Büt
çe encümenlerinin.... 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenine ben de 
dahil olduğum için esas hakkında bir şey söyle-
miyeceğim. Yalnız benim burada teklif ettiğim 
iki cihet üzerinde gerek Sıhhiye ve gerekse Büt
çe encümeni maddesinde gerek Bütçe encüme
ninin, gerek Sıhhat encümeninin maddesinde 
«biyolojik ve kimya maddelerini» deniyor. Maz
bata muharriri arkadaşımız; biyolojik ve kim

yevî dedi. «Biyoloji» kelimesini almışız, niçin 
nisbet yaparak «biyolojik» diyelim? Bendeniz 
teklif ediyorum, Mazbata Muharriri arkadaşım-; 
dan da rica ediyorum, kabul buyursunlar, «bi
yoloji ve kimya maddeleri» diyelim. (Kabul 
sesleri). 

REİS — Şu halde maddeyi... 
S. VE 1. M. E. Rs. Dr. HÜSAMETTİN Kfr 

RAL (Ağrı) — Biyolojik tabirinin kullanılması 
burada tedkikat noktasındandır. Çünkü biyo
lojik maddesi olmaz. Fakat biyolojik tedkikat 
ve tahlilât olur. Onun için (biyolojik) tabiri 
daha muvafıktır. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Aranızda an
laşın. 

REİS — Şu halde maddeyi nasıl yazacağız? 
«biyolojik veya kimyevî» deniyor. 

S. VE 1. M. E. Rs. Dr. HÜSAMETTİN KU
RAL (Ağrı) — «Biyolojik tedkikat» demek lâ
zımdır. 

REİS — Yani tedkikat kelimesinin ilâvesini 
mi istiyorsunuz, lütfen bir takrir veriniz. 

S. VE 1. M. V. Dr. HULUSİ ALATAŞ (Ay
dın) — Maddeyi olduğu gibi kabul buyuracak 
olursanız hakikate daha uygun olacaktır. Bura
da taharriyat mevzubahs değildir. Biyolojik ve 
kimya maddeleri hazırlanması vardır. Ensülin 
hazırlanacaktır, Bu, biyoljik bir şeydir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Madde kelimesi her ikisine de matuftur. 

REİS — Vekilin izahına göre maddeyi ay
nen yüksek reyinize arzediyorum, kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hıfzıssıhha enstitüsü ihtisas 
ve salâhiyeti dahilindeki fennî ve sıhhî mese
leler hakkında resmî daireler ve belediyelerle 
hakikî ve hükmî şahıslar tarafından doğrudan 
doğruya vukubulacak taleb ve müracaatları 
kabul ederek bunlar üzerine tedkikler ve ica-
beden tahlil ve muayeneleri yapar ve reyini ve 
mütaleasını bildirir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hıfzıssıhha Enstitüsü vazifesi 
arasında sayılan tedkik ve muayene ve tahlil
lerden umumî sıhhate teallûk eden işler için 
resmî daireler ile belediyelerden hiç bir ücret 
almaz. Umumî sıhhate teallûk etmiyen muaye
ne, tahlil ve tedkikler için alınacak ücretler 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince hazırla
narak İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilen 
bir tarife ile tesbit edilir. Sari veya salgın has
talık işleri müstesna olmak üzere hakikî veya 
hükmî şahıslara aid olan muayene, tahlil ve ted
kikler de ayni tarife üzerinden ücrete tâbidir. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Efendim; 
dördüncü maddenin baş tarafı ile son cümlesi 
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arasında bendeniz tezad görüyorum. Baş taraf
ta : « Hıfzıssıhha enstitüsü vazifesi arasında sayı
lan tedkik ve muayene ve tahlillerden umumî 
sıhhate teallûk eden işler için resmî daireler ile 
belediyelerden hiç bir ücret almaz. » diyor. Son 
cümlede ise « sari veya salgın hastalık işleri 
müstesna olmak üzere hakikî veya hükmî şahıs
lara aid olan muayene, tahlil ve tedkikler de 
ayni tarife üzerinde ücrete tâbidir. » Bendeniz 
bu tezadı kendi kendime izah edemedim. Baş ta
rafında mutlak surette resmî dairelerden ücret 
almmıyacağı tasrih olunmuşken, son cümlede, 
sari veya salgın hastalık işleri müstesna olmak 
üzere, deniliyor. Bendeniz ücret alınsın veya 
alınmasın meselesi üzerinde söz söyliyecek deği
lim. Avrupada bu gibi işler üzerinden para alın
maktadır. Bizde de alınsın, fakat asıl mesele 
maddenin yazılışı itibarile baş ve nihayeti ara
sındaki tezaddır, bunun tashih veya tavzihini 
rica ediyorum. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. M. 
M. Dr. ALÎ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Dr. Muhtar arkadaşımızın işaret buyurduğu bir 
tenakuzu biz görmüyoruz, müsaadelerile mad
deyi aynen okuyorum : 

(Hıfzıssıhha enstitüsü vazifesi arasında sayı
lan tedkik ve muayene ve tahlillerden umumî 
sıhhate teallûk eden işler için resmî daireler ile 
belediyelerden hiç bir ücret almaz. Umumî sıh
hate teallûk etmiyen muayene, tahlil ve tedkik
ler için alınacak ücretler Sıhhat ve içtimaî .mu
avenet vekâletince hazırlanarak îcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilen bir tarife ile tesbit edi
lir. Sari veya salgın hastalık işleri müs
tesna olmak üzere hakikî veya hükmî şahıslara 
aid olan muayene, tahlil ve tedkikler de ayni 
tarife üzerinden ücrete tâbidir.) 

Birinci fıkra Hıfzıssıhha enstitüsünün umu
mî sıhhate teallûk eden tedkik, muayene ve tah
lillerden yani belediyeler tarafından mekülât ve 
havayici zaruriye numunelerinin meselâ yağ ve 
saire gibi şeylerin kabili ekil olub olmadığı hak
kında istenilen tahlillerden tabiî ücret alınmaz. 
Buna mukabil sureti umumiyede hakikî veya 
hükmî şahıslar tarafından idrar ve kan tahlilleri 
ve mikrop araştırma isteklerinden ücret alınır. 
O itibarla bendeniz bir tenakuz görmüyorum, 
bilmem izahatım kendilerini tatmin etti mi? 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen 
yoktur. Dördüncü maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — Enstitüde hazırlanan her ne
vi aşı ve serom ve diğer maddelerin satış kıy
metleri ile bunların ne suretle satışa çıkarıla
cakları ve bunları toptan ve perakende olarak 
satanlara verilecek beyiye mikdarı Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletinin teklifi üzerine İc
ra Vekilleri Heyetince tayin edilir. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Efendim, enstitü pek çok iş yapıyor, bir 
çok seromlar, aşılar hazırlıyor. Memlekette sar-
tediliyor ve taşralara da gidiyor. Fakat memle
ket içinde maalesef yabancı fabrikalar mamulâ-
tı daha çok satılıyor, bilmiyorum, neden? Belki 
fazla kârdan. Vekâlet bunları mümkün olduğu 
kadar uGuza verib dışarıdan gelenlere rekabet 
ve eczacılara da kâr temin etmelidir. Devlet bir 
çok külfet ihtiyar ederek bir müessese açmıştır. 
Bundan bütün vatandaşlar istifade etmelidir. 
Dışarıdan gelenlerin mümkün olduğu kadar ar
kasını almalıdır. Vekâlet bunlara fiat koyduğu 
zaman asgarî bir fiat koysun ki eczacılar da bir 
kâr temin edebilsinler, tabiî ticarette kâr esas
tır. Almanyadan, hariçten gelmiş malları duy
duktan sonra, halk ucuz diye belki bunlara rağ
bet eder. Bizimkiler dışarıdan gelenlerden da
ha emin olabilir, hatta daha emindir de. Bunu 
ehemmiyetle Sıhhat vekâletinden rica ederim. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Bu mad
denin kabulü, arzu buyurdukları imkânları ver
miş olacaktır. Bu gün piyasaya çıkardıklarımızı 
her Langi bir eczacı veya ecza deposunun satın 
alr.bilmesi için mal sandığına götürüb bedelini 
vermesi gibi teferruat vardı. Bunlardan azade 
kılmak için bu maddeyi koyduk. Sonra hiç kim
senin rekabet edemiyeceği şekilde en tazelerini 
halkın emrine amade kılacağız (Muvafık sesle
ri). 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABOI (Muğ
la) — Bütçe encümeninin tanzim ettiği 6 ncı 
maddesinin okunmasını rica ediyoruz. Sıhhiye 
encümeni de mutabıktır. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. M. 
M. Dr. AL î SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Muvafakat ediyoruz. 

MADDE 6 — Hıfzıssıhha enstitüsü fennî ted-
kikat ve istihsalâtı için lâzım olan her nevi hay
vanları ve yemleri tedarik edebileceği gibi bun
ları yetiştirmek ve iaşelerine yarayacak ekimleri 
yapmak üzere tesisat ta vücude getirebilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hıfzıssıhha mektebi 
MADDE 7 — Hıfzıssıhha mektebi Sıhhat ve 

içtimaî muavenet vekâletinin göreceği lüzum ve 
tertib edeceği program üzerine tababet ve şube
leri sanatları mensubları ile eczacı ve kimyager
lere ve küçük sıhhat memurlarına umumî ve 
ferdî hıfzıssıhhaya veya bunlardan memur olan
ların sıhhî ve fennî ve idarî vazifelerine aid 
amelî ve nazarî tekâmül tedrisatı yapmak ve 
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alelûmum ilmî mevzulara aid konferanslar ter-
tib etmek ve neşriyat yapmakla mükelleftir. 

Tababet ve şubeleri sanatları mensubları ile 
eczacı ve kimyagerler ve küçük sıhhat memur
larından Devlet ve belediyelerle bunlara bağlı 
idare ve müesseseler hizmetinde bulunanlar Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâleti ile alâkalı ve
kâletler tarafından müştereken tesbit edilecek 
zaman ve sıralarda tekâmül tedrisatında hazır 
bulunmağa mecburdurlar. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
(Tababet ve şubeleri sanatları) deniyor. Mad
dede iki defa tekrar edilmiştir. Kanunun adı 
ise (Tababet ve şuabatı...) dır. Encümenin naza
rı dikkatini celbederim. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Muhterem 
Sıhhat vekilinin bizim ricalarımızı imkânlı za
manlarda, işlerin inkişafı anmda tatbik edecek
lerine dair vaidleri üzerine bu maddeye teallûk 
eden bir takririm vardı, bunu vermekten vaz
geçtim. Bu takrirde genç etibbanm, yani mek
tebi yeni bitirenlerin tavzifinden evvel bu ens
titü ve müessesatında tatbikata tâbi tutulmala
rını temin içindi. Vekâletin yüksek vaidlerinin 
kısa zamanda tecellisine intizaren bu takriri 
vermekten vazgeçiyorum. Onu arzetmek için 
kürsüye çıktım. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Efendim, 
lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söyledi
ğim sözler arasında bir teklifim vardı: Sıhhat 
müzelerinin Hıfzıssıhha müzesine bağlanması 
ve memleketimizin her tarafında bu müzelerin 
tesisi. Zannediyorum ki, bu teklifin yer alacağı 
madde burası olacaktır. 

Sonra (neşriyat yapmakla mükelelftir) der
ken, bendeniz (Neşriyat ve ilmî taharriyat 
yapmakla mükelleftir) şeklinde bu maddenin 
yazılmasını teklif ediyorum. Çünkü bu mües
sese en yüksek ilim ve ihtisas adamlarının ted
ris yapacağı bir müessesedir. Bu gün dahi il
mî tahariyatla meşguldür. Yani filen mev-
cud bir vaziyeti burada ifade etmiş olacağız. 

Enstitünün ilmî taharriyat yapması- bu mek
tebin ilmî taharriyat yapmasına mâni değildir. 
Binaenaleyh, fıkranın ikmali lâzımdır. Demin 
arzettiğim gibi sıhhat müzelerinin de bu Hıfzıs
sıhha mektebinin vazifeleri arasında gösteril
mesi için en münasib yer burasıdır. Esasen 
Hıfzıssıhha mektebinin vazifeleri hakkında tek 
bir madde budur. Bu mesele hakkında vekili
miz cevab vermediler. Bendeniz sıhhat müze
lerinin halkın tenviri bakımından çok faydalı 
olduğuna kaniim. Bunları memleketin her ta
rafına teşmil etmek lâzımdır. Bu itibarla bu
rada zikretmek faydalı olacaktır. 

SIHHAT VE İç. Mu. En. M. M. Dr. ALİ 
SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — Efendim; 
muhterem arkadaşımız Doktor Muhtar, Hıfzıs
sıhha mektebinin ilmî taharriyat yapmasını 
teklif buyurdular. Bendeniz Hıfzıssıhha mek

tebinin, bilhassa bu günkü şerait dairesinde, 
böyle maksur hizmet gören ve ancak içtimaî 
ve fennî hizmetler görerek, Hükümet kaza ta-
bibleri, sıhhat memurları ve sair tababet men
subları yetiştiren bir müessesenin ne gibi ilmî 
taharriyatla meşgul olacağını anlıyamadım. 
İkinci maddenin (A) fıkrası esasen Hıfzıssıh
ha enstitüsüne ilmî taharriyat yapmak vazife
sini vermiştir. O itibarla bendeniz, tekrar Hıf
zıssıhha mektebine ilmî taharriyat yapmak va
zifesini vermeği münasib görmüyorum. 

Hıfzıssıhha müzelerine gelince : Bu müze
ler bu gün aşağı yukarı vilâyetlerin kâffesin-
de değilse bile hemen hemen ekseriyetinde 
vardır. Bu müzelerin Sıhhat mektebile alâka
sını gerek ben şahsen, gerek encümen pek iyi 
anlıyamadik. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir ricam vardı. (Tababet ve şuabatı sanatla
rının icrasına dair) demek lâzımdır. 

SIHHAT VE iç. Mu. En. M. M. Dr. ALİ 
SÜHA DELİLBAŞI (Devamla) — Kanundan 
bahsetmiyoruz. Burada mevzubahs olan kanun 
değildir. Müsaadelerile kendilerine okuyayım. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Mazbata muharriri müsaade buyururlar mı? 

Dr. ALÎ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
(Tababet ve şubeleri mensubları) diyoruz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
(Tababet ve şuabatı mensubları) olacak. 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Zatı âlinizin buyurduğunuz, kanunun ifadesi
dir. Burada (Tababet ve şubeleri mensubla
rı) ndan bahsediyoruz. Kanun zikredilmemiştir. 

SIHHAT VE İç. Mu. V. Dr. HULUSİ ALA-
TAŞ (Aydın) — Sıhhat müzelerini doğrudan 
doğruya neşriyat ve propaganda şubemiz ida
re ediyor. Hıfzıssıhha mektebile alâkası yok
tur. Orada ayrıca müze tesis edeceğiz, tale
beye tedris noktai nazarından lâzım olanları
nı. Esas itibarile vekâlet içinde neşriyat şube
si vardır, müzelerimizi o idare eder. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Sıhhat 
encümeni mazbata muharriri Dr. Ali Süha De-
lilbaşı arkadaşımız, Hıfzıssıhha mektebinin ta
harriyatla alâkası olmadığını ve böyle bir şey 
düşünmediklerini söylediler. Bendeniz bir va-
kiadan bahsedeceğim. Bu gün bizzat şahidi ol
dum. Mekteb taharriyatla meşguldür, bir çok 
laboratuarları vardır. Burada çalışılmaktadır. 
Bu müesseseye yarın Avrupadan ve Amerika-
dan, dünyanın dört tarafından mutahassıslar 
getireceğiz, tedris yaparken ilmî taharriyat ya
pacaklardır. Filen olmuştur. Layışman üze
rinde ilmî tedkikat yapıyorlar. Demin arzet
tiğim gibi, çocuk ishalleri üzerinde uğraşıyor
lar. Demek ki mekteb yalnız nazarî bir mü
essese değildir, amelî ve tatbikî çalışan bir 
müessesedir. Bu gün teşkilâtı vardır, geniş 
organizasyonu vardır, yarın buraya yüksek ih-
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tisas ve ilim adamları gelecektir, mektebde ta-
harriyat yapılamaz, diyerek bunların elini, -ko
lunu bağlamakta ne fayda vardır? Bendeniz 
bunun buraya ilâvesinde bir faydai zaide mü
lâhaza ediyorum. Mutlaka encümenin yaptığı 
madde değişmesin gibi bir taassubu bendeniz 
anlamıyorum. Binaenaleyh burada yer alma
sı muvafık olur kanaatindeyim. 

SIHHAT VE IÇTÎMAÎ MUAVENET E. M. 
M. Dr. ALİ SÜHA DELİLE AŞI (Kütahya) — 
Efendim, Dr. Muhtar Berker arkadaşımın kıy
metli ifadelerini dinledim. Galiba bendeniz ken
dilerine fikrimi lâyıkile izah edemedim. 

Hıfzıssıhha mektebi muayyen vezaifle mükellef 
bir müessesedir. Kendilerine izah ettim. Fakat,. 
Hıfzıssıhha mektebindeki kıymetli profesörlerin, 
geniş iş laboratuarları varsa onlar ayrıca ta
harriyat yaparlarsa tabiî bunların bu hareketle
rini şükranla kabul ederiz. Fakat mektebin pro
fesörlerine böyle bir kayid koyarak iş tahmil 
etmeği encümen muvafık görmemektedir. Maa-
mafih takdir Heyeti Celilenindir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, ,mektebin tedrisat yapmakla beraber 
taharriyat ta yapması meselesi geçen nisanda 
cereyan eden münakaşalarda uzun uzun konuş
muştuk. Encümende de vekille karşı karşıya 
konuştuk. Vekâlet, mekteb hocalarından bir ta
nesini, işsiz kaldığı zaman, onun kıymetinden 
istifade etmek için Diyarbakıra sevketmiştir. 
Orada lâyişman hakkında tedkikatta bulunmuş
tur. Mekteb hali hazırda kurs yapar, daima fa
al bulunmaz. Ona bir de taharriyat salâhiyetini 
verdiğimiz takdirde senenin 12 ayında da faal 
bulunmasını temin etmiş olacağız. Geçen ni
sanda verdiğimiz kararlara aykırı bir karar ver
miş olacağız. Mekteb yalnız tedrisat yapar ve 
Hıfzıssıhha enstitüsünün bir cüzüdür. Enstitü 
taharriyatmı yaparken biz bir de mektebi, ted
risatına mâni olacak bir taharriyata neye sev-
kedelim? Mekteb tedkikat yapmaz^ yalnız ted
ris ile muvazzaftır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Kabul etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 8 — Hıfzıssıhha mektebinde tekâ
mül kursları görmek için getirilecek sıhhat teş
kilâtına dahil memır^rm bu derslere iştirak 
edebilmelerine muktazi yol masrafları harcirah 
kararnamesi ve müzeyyelâtile 1846 sayılı ka
nunun muvakkat memuriyetlere aid hükümleri
ne göre ve kursun devamı müddetince iktiza 
eden yevmiyeleri de Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâletince tayin edilecek mikdar dahilin
de ve aylık olarak tesviye olunur. Bu paralar 
harcirah kararnamesine tevfikan verilmesi lâ
zım olan ikamet yevmiyelerine karşılık olduğun
dan ayni hükümlere tâbidir. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Encümenimiz bu maddeye lüzum olma
dığı için kaldırmıştır. Lüzum olmaması şundan 
ileri gelmektedir - mevzuatı maliyemiz zaten 
buraya konması lâzım gelen hükümleri havi ve 
camidir. Ahkâmı umumiye dairesinde hareket 
edileceği için zaten bu madde burada zaiddir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. M. 
M. Dr. ALİ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Encümenimiz de taraftardır. 

REİS — Binaenaleyh bu maddeyi geçiyoruz. 
9 ncu madde 8 nci madde oluyor. 

MADDE 8 — Alâkalı vekâletler ile Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâleti tarafından müş
tereken tayin olunacak şekil ve sıra ve aded-
ler dahilinde olmak suretile Maarif sıhhat mü
fettişleri ve ziraat müfettişleri ve muallimler 
ve mühendisler ve iş müfettişleri ile sair lüzum 
görülen meslek memurlarına da Hıfzıssıhha mek
tebinde mesleklerinin sıhhî ve tıbbî kısımlarına 
aid tekâmül kursları verilir. Bu memurlara aid 
yol masrafları ve yevmiyeler mensub oldukları 
vekâletler bütçelerinden tesviye olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Hıfzıssıhha mektebinde veri
lecek derslerin tatbikatını temin etmek için lü
zumlu olan laboratuarlar ile ferdî ve içtimaî 
hıfzıssıhhaya aid numuneleri ihtiva eden müze
ler bulunur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Encümenimizin hazırladığı maddeyi tek
lif ediyoruz. Sıhhat encümeni de kabul buyurdu. 

MADDE 9 — Hıfzıssıhha mektebinde veri
lecek derslerin tatbikatını temin etmek için 
lüzumlu olan laboratuarlar ile ferdî ve içti
maî hrfzıssıhhaya aid numuneleri ihtiva eden 
müzeler tesis olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müşterek hükümler 
MADDE 10 — Merkez hıfzıssıhha enstitüsü 

ve Hıfzıssıhha mektebi mensubları tarafından ih
tisasları dahilindeki fennî meselelere aid ha
zırlanacak yazılarm ve konferansların vekâlet 
ve enstitü mecmuasından başka memleket iç ve 
dışında çıkan mecmualarda neşri vekâletin mü
saadesine bağlıdır. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Biraz evvel arzettiğim gibi bu müsaa
denin enstitü müdürüne bırakılmasını arz ve 
teklif ediyorum. Burası esasen yüksek bir ilim 
ve fen müessesesidir. Orada siyaset yapmak 
ihtimali de yoktur, bunu takdir buyurursunuz, 
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bu hususta bir takrir takdim ediyorum, kabu
lünü rica ederim. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULÛS! ALATAŞ (Aydın) — Vekâlet lü
zum gördüğü zaman bu işte müessese müdürü
nün mütaleasmı alır. Doğrudan doğruya bu 
hakkm müdüre verilmesine taraftar değilim. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Niçin?... 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydm) — Kendisinde 

takdir hakkı görüyoruz. Aklım ermediği kısımlar
da müdürle istişare etmek hem müessese için, hem 
de vekâlet için faydalıdır. Dünyanm hiç bir ye
rinde söylediğiniz yoktur. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Fakülteler yapıyor. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydm) — O bizi alâ
kadar etmez. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. 
REISI Dr. HÜSAMETTIN KURAL (Ağrı) — 
Bu maddede yani merkez Hıfzıssıhha müesse
sesi mensublarmm ilmî tedkikatmm neşri hu
susunda vekâletin takdir ettiği şeklin kabu
lünü ekseriyetle tasvib ettiler. Maddenin 
metninde ilmî tedkikatta bulunan enstitü 
mensublarmdan her hangi birinin mesaisinin 
faydalı olduğunu takdir ederek - Menfaati umu-
miyeye hadim - neşrini menedecek hiç bir ka-
yid yoktur. Fakat müessesedeki mesainin tak
dir buyurulacağı veçhile bir hususiyeti vardır. 
Herhangi bir şahsm kendisine aid bir mües
sesesi şeklinde değildir. Burada yapılan tedki
katm bir çokları bir çok masraflara vabestec1' r. 
Herhangi bir tedkikata bir asistan hatta mü
tehassıs bile kendi kendiliğinden başlıyamaz. 
Onun istilzam ettiği masraf Devlete aiddir. 
Bunun faydalı olması şarttır. Bunun faydalı 
olmasmı enstitü müdürü takdir edebilir. Yalınız 
burada tedkikat yapıldıktan sonra neşri mese
lesi menfaati umumiyeye teallûk eder. Bunun 
her hangi bir neşir vasıtasile, yazılı olarak, 
neşredilmesinde ve yahud buna aid bir konfe
rans verilmesinde burada tedkikat yapan za
tın arzusunun her zaman tatbik edilmesinin 
muvafık olamayacağını Encümen düşündü. Ve
kâlet bunlarm neşrini arzu eder. Çünkü kendi 
müessesesidir, sıhhati umumiyenin vikayesi ve 
murakabesi ile mükellef bir makamdır. Yapı
lan bir tedkikatm neşri icabedib etmiyeceği 
meselesi başkadır, bu yapılan tedkikatm ince
likleri ve mesleğe teallûk eden hususları baş
kadır. Menfaati umumiyeye teallûk eden yazı
ların neşri lâzımgelib gelmiyeceği hususunun 
müessesenin yüksek makamı olan, bağlı bulun
duğu vekâletin takdir etmesi lâzımdır. Sıhhat 
vekâletinin mecmuasında neşredilmesinde mut
lak serbesti vardır. Bunların haricinde iseler 

bu tedkikat neşredileceği zaman Sıhhiye ve
kâletinden de sormağa lüzum yoktur. Bazı mü
esseseler vardır ki, bunlar kendi tedkikatmm 
neşriyatını yine kendi müesseseleri yapar. Fa
kat şahsı itibarile o müesseseler mesuldür. Ser
mayeleri kendisinin, kendi dilekleri dahilinde 
çalışan müesseselerdir. 

Halbuki bizim hıfzıssıhha müessesemiz doğ
rudan doğruya Devlet müessesesidir. Binaen 
aleyh buradaki mutahassıslarm yapacakları 
tedkikatm neşrinde, yani reddedilmemesinde, 
maddede gösterildiği veçhile, encümenin ekse
riyeti mahzur görmektedir. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Bir sual sorayım. Vekâletin ve müessese
nin mecmuasında neşri serbest buyurdunuz, iç 
ve dış mecmualarda müsaadeye bağlı olmasının 
sebebi nedir? 

S. VE I. M. E. Rs. Dr. HÜSAMETTİN KU
RAL (Ağrı) — Sıhhat vekâletinin verdirdiği 
konferanslarla ve Enstitüdeki konferansların 
vekâlet ve enstitü mecmuasından başka, memle
ketin iç ve dışında çıkan mecmualarda neşri ve
kâletin ve enstitü direktörlüğünün salâhiyeti da
hilindedir. Orada müsaadei mutlaka vardır. 
Bunların hariçte neşri müsaadesi hakkındaki 
kayid kanunun metninde zaten vardır. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Temennim, vekâletin ve müessesenin 
mecmuaları daha sıkça neşredilse.. Vekâletinki 
temmuzda neşredilmiştir, müesseseninki üç ayda 
bir neşrediliyor. Biraz daha sık neşredilse .. 
Meselâ her ay. 

S. VE I. M. E. Rs. Dr. HÜSAMETTİN KU
RAL) — Evet enstitü neşriyatının sık sık 
çıkması şayanı temennidir. 

S. VE I. M. E. M. M. ALI SÜHA DELÎLBAŞI 
(Kütahya) — Ben, bu defa Heyeti celilenin 
huzuruna mazbata muharriri sıfatile gelmiyo
rum. Bendeniz, mevzubahs olan lâyiha sıhhat 
encümeninde müzakere edildiği zaman mazbata 
muharriri değildim ve lâyihanın bazı hususları
na muteriz kalmıştım ve itirazımı da, mazbata
nın nihayetine derkenar şeklinde ilâve etmiştim. 
Heyeti celile huzurunda bu itirazımı hülâsatan 
arzedeceğim: 

Bu maddede hıfzıssıhha enstitüsündeki mu
tahassıslarm ve alelıtlak bütün ilmî mensubla-
rmm yapacakları ilmî taharriyatm mahiyeti 
hakkında hazırlanmış olan yazı, travay, konfe
rans ve sairenin, Sıhhiye vekilinin müsaadesi 
olmadıkça, alelıtlak memleketin içinde veya 
dışında her hangi bir ilmî mecmuada neşrine 
müsaade verilmemektedir. Bendeniz bir defa 
bunu yazı yazmak hürriyetinin önüne geçen bir 
sed telâkki ettikten başka ayrıca ve bundan da 
ha mühim olarak, ilmî taharriyatm önüne ge
çen, ilmî taharriyatı teshil etmek vazifemiz ol
duğu halde bilâkis tasib eden bir tedbir ola-
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rak telâkki ediyorum. Her hangi bir mutahas-
sıs uzun boylu taharriyatı ilmiye yapacak, Hıf-
zıssıhha enstitüsünde kendisinin iyi ve hayırlı 
gördüğü bir neticeye varacak, bunu ilim alemine 
bildirmek istiyor, bir konferans veya yazı ha
zırladı. Hıfzıssıhha enstitüsü mecmuasında neş
redilmek üzere Sıhhiye vekâletine verdi. Bu
rada izahına lüzum görmediğim esbabdan ava-
milden birisinin tesirile Sıhhiye vekâleti bu ma
kalenin, travayın, konferansın neşrine müsaa
de etmediği takdirde, Sıhhiye vekâleti izin ver
mezse bu eserin - belki büyük kıymeti haiz bü
yük bir eserdir, mahsulü mesaidir - ilim âlemi
ne ilelebed gizli kalması, ilim âleminin ıttilâ-
ından uzak kalması lâzımgelir. Bendeniz yazı 
hürriyetine, tefekkür hürriyetine, çalışma hür
riyetine bu kadar ağır bir darbanm inmesini, 
eskidenberi serbestii hürriyet denen en büyük 
davanm tervici yolunda çalışan bir vekâletten 
böyle bir şeyin çıkmasını beklemem. Filhakika 
Hıfzıssıhha enstitüsünde yapılan bir ilmî araş
tırma için vekâletin bütçesinden masraflar ya
pılmış bazı mevaddı kimyeviye ve saire istih
lâk olunmuştur. Hayvanlar üzerinde tecrübeler 
yapılmıştır. Bu masraflara tekabül etmek üze
re bu mahsulü mesainin neşrinde birincilik hak
kının Sıhhiye vekâletine aid olmasını gayet 
doğru bulurum. Bu gibi travayları, mahsulü 
mesaileri Sıhhat vekâleti ilk önce mecmuaların
da neşretsin. Fakat Sıhhat vekâleti her hangi 
bir sebeble - bu noktada İsrar ediyorum - bu 
mahsulü mesainin neşrinden imtina derse ve 
bu da ilim için kıymetli bir mahsulü mesai ise, 
mahsulü mesai sahibinin eserini neşredememesi-
ni bendeniz çok ağır bir darbe telâkki ediyorum. 
Onun için bu maddenin biraz daha hafifletil
mesini ve Sıhhat vekâleti teklif edilen 
makale veya eseri kabul etmezse, makale veya-
hud eser sahibinin her hangi bir yerde eserini 
neşretmesi hususunda serbest bırakılmasını rica 
ve teklif ediyorum. Bu hususta da ayrıca bir 
takrir takdim ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ ( Bingöl ) — Efendim; 
madde tamamile mübhemdir. Neyi kasdettiği 
belli olmıyan bir maddedir. Çünkü Vekil Beyin 
ifadelerine göre Merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve 
Hıfzıssıhha mektebinde yapılacak tedkikata ma
tuf olması lâzım gelirken maddenin hükmü böy
le değildir. Doğrudan doğruya Merkez hıfzıssıh
ha enstitüsü veya mektebi mensubları tarafın
dan ihtisasları dahilindeki fennî meselelere mües
sese ile mürtebit olarak değil, kendi branşları
na, sanatlarına, ihtisaslarına müteallik her hangi 
bir ilmî mesele maksuddur. Bu itibarla tezad 
meydandadır, maddenin neyi istihdaf ettiği an
laşılmıyor. Bu noktadan Süha arkadaşımızın mü-
taleası tamamile yerindedir. 

Sonra asıl bir noktayı da bendeniz kendi ken
dime buldum. O da; bu gibi konferansların ve
kâlet ve enstitü mecmuasından başka memleke

tin iç ve dışında çıkan mecmuada da neşri me-
nediliyor. Yani yalnız orada çıkacak. Çıkacak 
nedir? Kendisinin ihtisasına teallûk eden mesai 
mi, yoksa müessesenin faaliyeti dahiliyesinden 
mükteseb bir mesaimi mi? Bu belli olmuyor. Bu
nun tatbiki neticesinde, yani mecmuada çıktık
tan sonra bazı gazeteler, bazı mecmualar tara
fından iktibası dahi vekâletin müsaadesine me-
nut gibi bir vaziyet hâsıl oluyor. Onun için her 
bakımdan muğlâk olan bu maddenin encümene 
iadesile sarih bir maksadı ifade için encümende 
tedkikile ne kastediliyorsa onun sarih surette 
ifadesi zaruridir (Doğru sesleri). 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Arkadaş
ların gösterdikleri tereddüdleri izale maksadile 
daha fazla izahat vereyim. Hıfzıssıhha müesse
sesinde ihtisasları dahilinde çalışan hekimlerin 
yapmış olduğu travaylarm neşredilebilmeleri 
Sıhhat vekâletinin müsaadesine bağlıdır. Bu, ev
velâ vekâletin neşrettiği gazetede veyahud mü
essesenin neşretmiş olduğu gazetede neşredilebi-
lir, vekâletin müsaadesile. Bunların bu gazeteler
de neşrine müsaade alındıktan sonra gerek mem
leket içinde ve gerek memleket dışında neşret
mek için ayrıca müsaade almağa ihtiyaç yok
tur. Bu gazetelerle neşretmek için müsaade al
mak lâzımdır. Arkadaşlarım bunu menfi taraftan 
alıyorlar. Terakki, tetebbu ve saireden, çalışma
lardan istifadeyi menedecek şekilde düşünüyor
lar; öyle düşünmesinler. Ben aksini düşünüyo
rum, buna imkân vermemek için bu tedbiri almış 
bulunuyoruz. Yanlış .eksik hazırlanmış bir tra-
vayı ortaya çıkarmak istemiyoruz, maksadımız 
budur. Yoksa bize şimdiye kadar bir misal gös
terilebilir mi ki eyi hazırlanmış bir eser teşvik 
edilmemiştir, neşredilmemiştir? Biz daima teşvik 
ve yardım üzerinde bulunacağız. Amma tam ve 
kâmil olmayan eserleri ortaya çıkarmakla mües
sesenin namını eksik göstermek istemiyeceğiz, 
esas kastımız budur. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Feridun Fikri arkadaşımızın dedikleri 
gayet doğru. Menedilen neşriyat hangisidir? Ke
sif mi, yoksa alelade konferanslar mı? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Hepsi, o 

müessesede verilen konferanslar, yapılan travay-
lar ve tetebbular. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Konferans zaten umumî ve alenidir. Bu
nun için bir de vekâletten izin almağa ne lüzum 
var? 

SIHHAT VE İç. Mu. V. Dr. HULUSİ ALA
TAŞ CAydm) — Hükümet böyle bir teklifte 
bulunmamıştır, bizim teklifimizde bu yoktur. 
İhtisas encümeni bunun üzerinde tevakkuf et
miş ve bu sekli faydalı görmüştür. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Konferanslar radyo ile de neşredilir. 
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Binaenaleyh matbuata geçmemesinden maksad 
nedir? Madde müphemdir. 

SIHHAT VE îç. Mu. V. Dr. HULUSİ ALA-
TAŞ (Aydın) — Müphem kısımlarını encümen 
tashih edebilir. Fakat esas budur. 

Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Efendim, muhterem Vekil Beyefendinin izah
ları bendenizi tatmin etmedi. Filhakika ben
deniz bu kürsüden izahatımı arzederken biran 
dahi hatırımdan geçmemiştir ki, kıymeti ilmi
yeyi haiz bir eser vekâlet makamına tevdi edil
miş de reddedilmiştir. Böyle bir zehab hâsıl 
olmuşsa bilhassa tashihini rica eder ve kendi
lerini tenzih ederim. Kanun metinleri filân ve
ya falan şahıslar için konulmaz. Bu gün vekâ
letin başında fevkalâde hüsnü niyet sahibi ze
vat bulunur da yarın belki bu kadar hüsnü ni
yet sahibi olmıyan arkadaşlar bulunabilir. 
Vazıı kanun her türlü ihtimali göz önüne ala
rak her türlü kaydi ihtiraziyi vazeder. Bu 
noktai nazardan takririm hakkındaki izahatı
mı arzetmiş oluyorum. 

REİS — Takrirler vardır, okuyoruz: 
Yüksek Reisliğe 

Sıhhat encümeni mazbatası derkenarında 
arzettiğim sebeblerle lâyihanın 10 ncu madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim: 

Madde 10 — Hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıf-
zıssıhha mektebi mensubları tarafından ihtisas
ları dahilinde fennî meselelere dair hazırlana
cak konferans ve yazılar ilk önce vekâlet ve 
enstitü mecmualarında neşredilmedikçe mem
leketin iç ve dışında çıkan gazete ve mecmua
larda neşredilemez. Ancak bu mecmualarda 
neşredilmiş olan; veyahud vekâletçe neşrine 
lüzum görülmeyen konferans ve yazılara sa-
hibleri serbestçe tasarruf ederler. 

Kütahya mebusu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Yüksek Reisliğe 
Onuncu maddenin sonunun, vekâletin mü

saadesi yerine, enstitü direktörünün müsaade
sine bağlıdır, suretinde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Diyarbakır mebusu 
Dr. î. Tali Öngören 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen maddenin en

cümene iadesini teklif ederim. 
Bingöl mebusu 
Feridun Fikri 

REİS — Feridun Fikri arkadaşımızın takri
ri encümene iadeyi tazammun ettiği için ev
velâ onu reyinize arzedeceğim. Kabul edilirse 
diğer takrirler de encümende tezekkür edilmiş 
olur. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — O takrirler 
kabul edilmiş değildir. 

REİS — Evet. Şimdi Feridun Fikri arka
daşımızın takririni yüksek reyinize arzediyo-
rum. Nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... 
Takrir nazarı itibare alınmıştır. 

Maddeyi encümene veriyoruz. 
MADDE 11 — Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıs

sıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi için lü
zum görülecek ecnebi mutahassısların celb ve 
istihdamına ve bunlarm istihdam müddetleri
ni tesbit ve tayin ile mukaveleler akdine Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekili salâhiyettardır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
hıfzıssıhha müessesesinin dahilî idaresi ve ted
risatının şekil, zaman ve müddeti ve diğer hu
susları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ta
rafından yapılacak talimatname ile tayin edilir. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Bütçe encümeninin hazırladığı maddenin 
okunmasını rica ediyorum. Sıhhiye encümeni de 
mutabıktır. 

MADDE 12 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
hıfzıssıhha müessesesinin dahilî idaresi ve ted-

.risatınm şekil, zaman ve müddeti ve diğer hu
suslara aid esaslar Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilliğince tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 17 - V - 1928 tarih ve 1267 
sayılı kanun ile 9 - VI - 1936 tarih ve 3017 sa
yılı kanunun 23 ncü maddesinin ikinci ve üçün
cü fıkraları kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. Diğer maddeler, 
encümene giden maddeler geldikten sonra mü
zakere edilecektir. 

6 —• Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 
688 sayılı kanunun 1 nci maddesine müzeyyel 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve îktısad en
cümenleri mazbataları (J/507) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? 

NEVZAT AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar; teklif edilen kanun lâyihasının aslı, 688 
numaralı ve 20 kânunuevvel 1341 tarihli kanun 
maddesidir. Bu maddeyi okuyorum : (Muva-
zenei umumiye ve hususiye ve belediyelerden be
deli tesviye edilen elbise ve ayakkabı, kumaş, 
serpuş ve yatak levazımı ile memurin ve müs-

[1] 41 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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tahdemine yeknesak elbise ve kundura giydiren 
bilcümle müessese ve şirketlerin iştira edeceği 
veya ettireceği bu nevi levazım yerli mamulâ-
tmdan tedarik edilir.) Şimdi bu lâyiha ile, 1341 
tarihinde neşredilen ve bir iktisadî prensibimizin 
ifadesi olan 688 numaralı kanunun hükmünde bir 
istisna yapılması isteniyor. Bunun için çok mü
him zaruretler bulunması lâzımdır. Encümen
ler de mazbatalarında bu zaruretlerden bahset
mektedirler. Fakat Hükümetin mucib sebebler 
lâyihasında da, encümenlerin mazbatalarında da 
sadece bu günkü zaruretlere istinad edilmekte
dir. Ancak bendenizin zihnime iki sual takıldı: 

Birincisi, 1341 tarihindenberi yerli mallar 
yapan fabrikalarımızla zamanla gittikçe inki
şaflar olmuştur. Bu müddet zarfında ordumu
zun ihtiyaçları bu inkişaflarla temin edileme
miş midir? 

Sonra, ikinci sual : Bu gün hissedilen zaru
ret karşısında fabrikalarımız azamî faaliyete sev-
kedilmek suretile bu ihtiyaçların temini kabil de
ğil midir? Yani bu gün ileri sürülen zaruretler 
gayri kabili içtin ab zaruretler midir? Çok mü
him bir kanun lâyihası karşısındayız. Bu nok
taların, Hükümetin mucib sebebler lâyihasında 
olduğundan fazla izahını rica ediyorum. Çünkü 
mazbatalarda da sadece bu günün zaruretlerin
den bahsedilmektedir. Bu zaruretlere ben de 
iştirak ediyorum. Yalnız bu iki noktanın te
nevvürünü de zarurî buluyorum. Diğer taraf
tan îktısad encümeni mazbatasında bir arkada
şımın imzası üzerinde bir mütalea da görülmek
tedir. Bu mütalea etrafında arkadaşımız da iza
hat lütfederlerse bendenizin izahını istediğim 
meseleler etrafında ayrıca tenevvür etmiş olu
ma. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim; arka
daşımızın sual buyurdukları noktaya, zannedi
yorum ki, mazbatamız cevab vermektedir. 

15 senedenberi tatbik mevkiinde bulunan 
kanun idarei umumiye, hususiye, ve belediye
lerle memur ve müstahdemlerine yeknasak el
bise ve kundura geydiren şirketlerin bu kabîl 
ihtiyaçları daima yerli mallardan tedarik 
edilmekte idi ve 15 senedir yerli mamulâtımız 
bu ihtiyaçları karşılıyordu. Fakat bugünün 
fevkalâde icabları, Devlet teşkilâtı içinde ar-
zettiğim kanun ahkâmma tâbi bulunan Millî 
müdafaa müessesemizi harice de müracaat ıztı-
rarmda bırakmıştır. Bu günün icablarmı ve 
Millî Müdafaa ihtiyacmm azametini arkadaşı
mızın da takdir etmesi icabeder kanaatindeyim. 

Hükümetten gelen teklif Millî Müdafaa ihti
yacına teallûk etmekle beraber zamanla mu
kayyeti değildi. Maddelerin tedkikına geçildiği 
zaman görülecektir ki, îktısad encümeni 15 se
nedir memlekette hayırlı tesirlerle devam 
etmiş olan bu kanunu zedelememek için bu gü
nün fevkalâde ahvalin devam ettiği müddete 

münhasır olmak üzere ve yalnız Millî Müdafaa 
ihtiyacını karşılamak ve o ihtiyacın memleket 
dahilinde temini imkânı olmayan ahvale has
retmek kayidlerile bunu kabul etti. Hükümetin 
bu babda ileri sürdüğü sebebleri Encümenimiz 
tamamen varid görmüş ve bu itibarla kanunu 

müzakereye ve kabule lâyık bulmuştur. 
Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 

Bu müessesata kanunda yazılı olan elbise, ayak
kabı şu ve bu gibi şeylerden başka bir şey lâ
zım olursa hariçten mubayaa edilemiyecek 
midir? 

ÎKTISAD En. M. M. FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Efendim, Paşa hazretlerinin buyurdukları 
nokta zannediyorum ki, birinci maddenin muh
tevasına teallûk ediyor. Tensib ederseniz şimdi 
söyliyeyim, müsaade ederseniz maddede söy-
liyeyim. Çünkü heyeti umumiyeye teallûk eder 
görmedim. (Maddede sesleri). 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Peki maddede söyleyiniz. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, ben
deniz bu kanunun yerinde bir teklif olmadı
ğını en ziyade dilimden anlıyabilecek olan îktı
sad encümeninde arzettim. Fakat müdafaai 
memleket, müdafaai milliye denince akar sular 
durur tabiri de arkadaşlarımı benim gibi düşün
mekten menediyor. Bendeniz orada yalnız kal
dım. Bendeniz korktuğum noktaları arzedece-
ğim. 

11 senedir bu kanun yaşarken, ahvali fev
kalâde de dahi lâzım olacak askerî ihtiyacımızı 
temin etmemek ve bu yolda çalışmamak cümle
mizin büyük ve kabili affolmayan bir cürmü-
dür. Mebusların da, Hükümetin de hepsinin de. 

Ondan sonra, aşağı yukarı, bu ahvali fevka
lâde dediğimiz şey başlıyalı bir buçuk sene olu
yor. Bu müddet içinde acaba ne tedbir aldık? 
Filân fabrika dış giyimi, filân fabrika iç giye
ceği yapar. Alacağımız askerin şu kadar kıs
mına çarık giydireceğiz, şu kadar kısmına ye
meni giydireceğiz, şu kadarına postal giydirece
ğiz gibi bir tertibe tâbi tuttuk mu? Mahallî 
sanatlar var, Eskişehirin Sivrihisar kazasında 
Ankarada ve sair yerlerde bunlar var, ayakka
bıcılar, yemeniciler, çarıkçılar var. Bendeniz 
buralarda görüyorum; çarık ve yemeni üzerin
de ahvali fevkalâde hiç bir tesir yapmış değil
dir. Burada bazı mikdarlar görülüyor. Bu
nun nereden alındığını bilmiyorum. Fakat ol
sa olsa ya gümrük kayidlarından veya muba
yaa kalemlerinden alınmış deri rakamları var
dır. Bunların sıhhatine kani değilim, soraca
ğım; şimdi her kısım eşya üzerinde memlekette 
iş yapılmıyor mu, ayakkabı mı yapılmıyor, elbi
se mi yapılmıyor? Fabrikalarımız var, bunu 
soruyorum; bu fabrikalarda askerin ihtiyacı 
olan elbiseler yapılabilir mi? Evet yapılır di
yorlar bendenizin asıl korktuğum şey budur. 
Muhterem vekilin yaradıcılık kabiliyetini bili-
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rim. Bu işte bizi münkesir etmezler. 11 sene 
evvel yapmış oldukları şeyi yine yapabilirler. 
Bir çok şeyleri dışarıdan alıyoruz, Fakat yiye
ceği» giyeceği de dışarıdan alırız denirse işte 
benim ruhumu asıl inciden, darbeleyen budur. 
Giyeceği de içeriden tedarik edemezsem kendi 
varlığımdan endişe ederim. Onun için bana çok 
acı geldi, yutamadım. Bu vaziyeti, Vekil arka
daşımız da, zannederim ki, üzerinde çok tevak
kuf ederek, çok iyi bildiğim amelî kabiliyetini 
sarfetmeden, teşkilâtından usulen aldığı rapor
lara dayanarak buraya gelmiş bulunuyor. 
Eğer bu ahvali fevkalâde altı ay gibi, bir sene 
gibi bir zamanda bitecekse hata ettim derim, 
sükût ederim, zararı yok derim. Fakat çok sü
rer de içerideki menabiimizi de bu gün inkişaf 
ettiremediğimizden, çalıştıramadığımızdan dola
yı, o güne yetiştirmek kabiliyeti ortadan kal
karsa bunu kim affeder? Memlekette bir çok 
tezgâhlar var. Meselâ Kastamonuda, bez tez
gâhları var, ver pamuğu, sana istediğin kadar 
bez dokusun, bir tip tayin et, yemeniciler sana 
beş yüz bin tane yemeni yapsın. Ben başka bir 
şey istemem. Vekil bana desin ki, ben buna ka
niim. Gerçi ben şimdi kani değilim amma, o -
zaman ben de kaniim, hata ettim derim. Teşki
lâtından aldığı raporlar üzerine bu teklifi bir 
kanun halinde bize getirdi. 

Bu ahvali fevkalâde çok sürerse elimizdeki 
vesait, menabiimiz kaybolursa ne olacak? Bu 
gün elimizde bir çok vesaitimiz vardır. Bunu 
hatta korunma kanununun bile temin edeceği
ne kaniim. 

Fevkalâde tedbirler almak için o kanunla 
Hükümete bir çok salâhiyetler verilmiştir. 

Son maruzatım, Vekil Beyefendi mutlaka 
kısımlara ayırsın, iç çamaşırı, dış çamaşırı, 
ayakkabı desin. İç çamaşırı için şu tedbiri al
dık, elimizde daha şu kadar var ve daha şu 
kadara ihtiyaç vardır, desin. Dış çamaşırı için 
şu tedbiri aldık, şu kadar var ve şu kadar 
noksanımız var. Ayakkabı için şu kadar çarık, 
postal, yemeni lâzımdır, bunlar için şu ted
biri aldık ve şu kadar noksanım vardır, desin. 
Vekil Beyefendiden bunlar hakkında izahat 
aldıktan sonra tekrar maruzatta bulunacağım. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — îktısad encü
menimizin muhterem mazbata muharriri arka
daşımız, bendenize cevab verirken zaruretler
den bahsettiler. Bendeniz de mütalealarrmda 
bu günün ihtiyaçlarını ve zaruretlerini takdir 
ettiğimi arzetmiştim. Cevabları Hükümetin mu-
cib sebebler lâyihasının, encümen mazbataları
nın kaydettikleri zaruretlerin tekrarından iba
rettir. Bunlardan kabili içtinab olub olmadı
ğını sormuştum. Emin Sazak arkadaşım da be
nim sorduklarımı tavzih ve teşrih ettiler. Yi
ne mazbata muharriri arkadaşımız îktısad en
cümeninin, Hükümetin teklifinde bir tadil 

yaptığını söylediler. Bendeniz bu tadile dikkat 
ettim. Bu tadil üçüncü madde halinde ifade 
edildiği için lâyihanın heyeti umumiyesi üze
rinde söz söylerken buna temas etmek isteme
dim. Maddeler müzakere edilirken esasen bi
rinci madde için söz rica edeceğim. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) — Efendim, bu kanunu yüksek 
huzurunuza getirmemiz, takdir buyurursunuz 
ki, doğrudan doğruya bir zaruretin ifadesidir. 
Bununla, zannederim ki, Ayaş arkadaşıma ce
vab vermiş oluyorum. 

Emin Sazak arkadaşımın buyurduklarına 
gelince; kendilerini temin ederim ki, bu gün 
mevcud millî fabrikalarımızı tam manasile iş
gal etmiş bulunuyoruz, bu işgalde de devam 
edeceğiz. Bunun haricinde zaruret hâsıl olur
sa, ona cevab vermiş olmak için böyle bir mü
saadeyi istiyoruz. Yoksa memleket dahilinde 
millî malımız varken, millî kabiliyetimiz var
ken, fabrikalarımız işlerken, tabiatile hariç
ten mal almak işimize gelmez. Sonra, malûmu 
âliniz ki, bu gün vaziyetimiz sizce de malûm
dur. Günün birinde milyonları mütecaviz bir 
orduyu ortaya çıkarabilmek için her halde ihti
yatlı ve tedbirli bulunmak lâzımdır. Lûtfedib 
bu kanunu çıkarırsanız, millî fabrikalarımızın 
yapmakta olduğu imalâttan daimî surette is
tifade etmeği ve onları işletmeği takdimen ve 
tercihan yapmakla beraber, bu müsaadeden de 
istifade kapısını açmış olursunuz. 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — 
Arkadaşlar; bu gelen kanun halkımızın en has
sas düşüncelerinden ve dileklerinden birine te
mas ettiği için bendeniz de bir kaç söz söyle
mek zaruretini duydum. 

Devlet fabrikalarından Feshane fabrikasın
da, bizzat geçen sene mebus arkadaşlarla gezer
ken gördük ve bu husuta maruzatta da bulun
duk; ki etiketleri hatta Londradan veya Paris-
ten gelmiş şeklini andıracak pahalı kumaşlar 
yaptırılıyor. Ve bu suretle vatandaşları aldatan 
müesseseler mevcuddur. Sonra Beykoz gibi as
kerî iş yapacak bir fabrika hariçteki vatandaş
larımızdan ayni sanat sahiblerine rekabet ede
cek derecede hanım iskarpinleri yapıyordu. 
Şimdi bu meseleyi bir tarafa bırakıyorum. Bir 
de diğer tarafta askerî istihzaratı gözönüne ge-
tiyorum. Millî Müdafaa vekâletinin bir hazar 
vazifesi vardır. Bu hazar vazifesi harbe sevke-
dilecek seferber bir ordunun her türlü elbise, 
kundura, teçhizat vesairesini hazırlamak ve 
depolarına koymaktır. Seferberliğin kısaca ta
biri şudur: halk işini gücünü bırakır, kendi millî 
kisvesile hangi birliğe, (cüzü tam dediğimiz) 
mensub ise oraya gelir, o cüzü tamdaki heyet 
onları derhal depolardan giydirir, kuşatır, silâ
hını eline verir, nereye gidecekse birlik oraya 
gider. 
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Şimdi bu kanun bize gösteriyor ki; demek- I 

ki hazarda fabrikalarımız kendilerine lüzumu ol-
mıyan işlerle meşgul olmuşlar, amma seferber 
olacak olan ordumuzun tam ihtiyacı depolarına 
konmamıştır. Halbuki Genel Kurmay tahaşşüt 
mmtakalarına ne sevkedecekse Müdafaai Mil
liye vekâletinin vazifesi onların her şeyini depo
larına koymaktı. 

Bu gün, harb hâdisesinin üzerinden aşağı 
yukarı bir buçuk yıl geçti. Nasıl oluyor da biz 
bu ihtiyacı yeni görüyoruz. Demekki biz bazı 
şeyleri bulamayacağız. Şimdi bize «salâhiyet 
verin hiç zamanla da mukayyed olmadan bun
ları hariçten temin edelim» deniyor. 

iki maddeyi böylece tesbitten sonra bir 
üçüncü mühim esasa geçiyorum. O da halkın di-
leKİeridir. Halk ötedenberi, ferden ferd çok is
terdi ki, bütün ordu, bütün memurlar, herkes 
yerli giysin, yerli içsin. Fakat bu dileklerini ce
miyet halinde ifade ettikleri henüz Lozan sulhu 
olmadan evveldi. Yani harb içinde, bütün zafer 
kazanılır kazanılmaz sulhu beklemeden derhal 
îzmirde bir îktısad kongresi toplandı, orada 
halka soruldu, işte zafer bitti, şimdi ne istiyor
sunuz? Halkın ruhundan kopan feryatlardan 
bir tanesini aynen okuyayım. «Kadın ve erkek 
bilûmum ahali memurini mülkiye ve askeriyenin 
yerli mamulât ve mensucat kullanmasının mec
burî olması». Bu dilek 1339 da tesbit edilmiş ve 
1341 de kanun haline inkilâb etmiştir. 15 sene
dir, 11 sene değil. 

ÎKTISAD E. M. M. FUAD SlRMEN (Rize) 
— Evet 15 sene. 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (Devamla) — 
15 sene süren bir zamanda bunlar nasıl yapıla
caktır? Nasıl olur ki ordunun yalnız hazar ih
tiyacı düşünülür, sefer ihtiyacı kimsenin aklına 
gelmez, bilhassa alâkadar vekâletin ki vazifesin
de seferde lâzım olan eşya da dahil demektir. 
Şu halde 15 sene zarfında icabederdi ki her yıl 
arttıra arttıra bu ihtiyaçlar depolara konulsun. 
Her memlekette usul böyledir. Yeni gelen kura 
efradı depodan giyer bu suretle depodaki teçhi
zat ve elbise devir de yapar, depolarda mahfuz 
kalmaz .giyilenlerin yerine yenisi gelir. Şu halde 
fabrikalarımızın 15 senelik hasılatı (randımanı) 
bu işe kâfi gelmemiştir de diyemeyiz. Çünkü ar-
zettiğim gibi maddenin bir tanesinde halkı al
datan bir takım müesseselerin kendi hesablarma 
sahte etiketlerle gerek kendi fabrikalarında ge
rek Devlet fabrikalarımızda kumaş dokuttuk
larını bizzat gördük ve şikâyet ettik. 

Sonra yine hepimiz şahidiz, yerli mallar pa
zarında satılan çocuk ve kadın pabuçları Dev
let fabrikalarında yapılıyor. Bunları vatandaş
larımızın ufak müesseseleri yapabilir. Hükü
metin bunlarla rekabet yapmasına hiç de lüzum 
yoktur. 

Sonra bir mesele daha. O da, halkımızın ev | 
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sanayii için yapılması lâzım gelen sahada ne ya
pılmıştır? Ev tezgâhlarından 3 000 tane hazır 
olunmuş, dün Ulusta okudum ve hatta daha 
da tevzi olunmamış. Mücavir memleketlerde, 
hatta Iranda bu şeyler gayet güzel ıslah edilmiş
tir. El tezgâhları gibi amma çıkrık ve dokuma
da ıslah edilmiş çok daha iyi hasılat veriyor. En 
basit bir adam 0.80 veya bir metre eninde ku
maştan günde en az 10 metre dokuyabiliyor. 
Bundan 15 sene evvel teşebbüs yapılmıştı ve 
aman askerleri bunlarla giydirelim denilmişti. 
Maziye bakarsak yapılması lâzım gelen bu iş
lerden gerek Devlet fabrikalarının çalıştırıl
masında gerekse halka bu gibi tezgâhları geti-
rib dağıtmak ve hasılatının mubayaa yapılma
sında büyük bir ihmal vardır. Şimdi bu kanun
da geniş bir kayidle bizden salâhiyet isteniyor, 
- yani ahvali hazıra bizi buna mecbur etmiştir -
ve şu çerçeve dahilinde demiyor. Ne çerçevesi, 
ne zamanı belli. Bu kanun adeta birinci kanu
nu nakzeden bir kanundur. Halbuki milletin 
ruhundan çıkmış ve ihtiyaçtan doğmuş olan bir 
kanunun nakzı doğru olur mu? Izmirden bağır
mıştık, amanın orduya yerli malı giydirin. Şim
di biz birinci madde ile göreceksiniz öyle bir va
si salâhiyet veriyoruz ki, lüzum görülüyor diye 
her şeyi hariçten alacak. Acaba 15 senedir, ar-
zettiğim mahzurları görmemişler midir? Bundan 
sonra da görmemeleri için sened mi vereceğiz. 
Onun için bu kanun gayet mahzurlu bir şeydir. 
Mübhem bir şeye salâhiyet veriyoruz. Amma 
ihtiyacımız varsa askerlerimize ne lazımsa der
hal alınmalıdır, fakat hesab istemek de hakkı
mızdır. Ne alacaksınız, ne kadar zaman ala
caksınız? Mazide olduğu gibi fabrikaları işlet
mek, halkı işletmek imkânı varken yine istikbal 
için de ayni işler böyle gidecek midir? Onun 
için millet vekilleri sıfatile bendeniz mazi için 
olduğu gibi istikbal için de endişe duyuyorum 
ve bu sualleri soruyorum, alâkalı vekiller izah 
ederler. Böyle bir açık bono veremem. Yal
nız hali hazırda ihtiyaç vardır, buna derhal sa
lâhiyet verelim. Sonra bu ifadelerim arasında 
şu noktayı tebarüz ettirmek isterim ki, daimî 
surette ordumuzun istekleri, memleketin müda
faasının istekleri ne zaman mevzubahs olmuş ise 
burada Meclisi Âlide her türlü şeyden feragat 
ederek, her ihtiyacın önünde onu görmüş ve bu 
salâhiyeti vermiştir. Şu halde neden dolayı, ar-
zettiğim gibi fabrikalarımız işletilmemiş, halkı
mıza bu kudret verilmemiş ve neden dolayı yine 
ilerisi için de bizden böyle bir vâsi salâhiyet is
tenmektedir. Sonra bu gün hakikaten bu fabri
kalar artık harice iş yapmağı kesmiş midir? 
Yoksa Devlet fabrikaları evvelâ orduyu düşüne
ceğine hâlâ harice mi iş yapıyor. 

Sonra Ulus gazetesinde her gün görüyoruz 
ki, Millî Müdafaa vekâleti, alım satım için, umu
mî bir ilân veriyor. Eğer eldeki kanun sakatsa 
bu noktayı teyid etmiyorsa bize kanun teklif 
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etsin. Devlet fabrikaları evvelâ ordunun ihti
yacını karşılamahdır. Bunu yapmayınca her 
hangi bir cebi para dolu bir zat bütün tülbend-
leri top top alıyor, bütün kumaşları top top 
alıyor, sonra Millî Müdafaa vekâletinin açmış 
olduğu münakaşaya giriyor. % 10, % 20 zamla 
parasını alıyor. Şu halde kanun bunu apaçık 
yapmıyorsa bunun düzeltileceği zamandır. 0-
nun için evvelemirde maddelere geçmeden ev
vel şu noktalarda tenvir edilmemizi rica ediyo
rum. 

İSMAtL SABUNCU (Giresun) — Bendeniz 
encümen namına söylemiyeceğim, şahsî mütalea-
mı arzedeceğim. Mesele gayet basittir. Kanun 
mütalea edildiği zaman görülecektir ki, nihayet 
bu buhran zamanına aiddir. Harb tehlikesi ve
ya harb olduğu zamana aid olmak üzere istenil
miştir. Biz de îktısad encümeninde bunu görüş
tük ve üzerinde düşündük. Sayın Gl. şimdi fab
rikalar kendilerini alâkadar etmeyen şeylerle 
meşguldür, buyurdular. Ben şöyle tasavvur edi
yorum. Harbi umumide veya daha evvel Fesha-
ne, ve Beykoz fabrikaları levazımat dairesine 
bağlı idi. Beykoz fabrikasının bu günkü şekli 
böyle değildir. Ticaret için çalışıyor, tüccar ne 
sipariş ederse onu yapıyor. Meselâ Beykoz ka
dın iskarpini yapıyor. Feshane ticaret mevzuu
na giren elbiselik kumaş yapıyor. Yarın bir mü-
teahhid askerî elbiselik kumaş sipariş verirse 
onu da yapar. Bunu Devlet alacak, bir karar ve
recek ; Feshane, Beykoz, falan piyasaya çalışmı-

yacak diyecek. Netice ne olacak? Şuraya arkadaş
larımın nazarı dikkatini celbetmek isterim; mem
leket sınaî hayatının muayyen bir kapasitesi 
vardır. Demek ki bu günkü imal kudreti, as
ker de dahil olduğu halde, tamamile ihtiyacı 
karşılayamıyor. Bilhassa demin de arzettiğim 
gibi - şahsım namına arzediyorum - ben de da
hil olduğum halde, encümene böyle bir kanaat 
geldi. Baktık ki böyle bir kanun geldi, Müda
faa vekâleti haklı. Zaten memlekette bir ihti
yaç sıkıntısı var, bunu inkâr edemeyiz. Bazı 
maddelerde yok amma bazı maddeleri temin et
mek pek sıkıntılı. Alınız pamukluyu. Bunun 
şikâyetini daima mebus sıfatile de işitib duruyo
ruz. Vesika ile veriyorlar, araya komisyoncu 
giriyor ve saire ve saire... Bunlar, her vakit ol
duğu gibi, arz ve taleb kaidesinin kuvvetle ic-
rayi tesir etmesidir. Taleb çok, arz az. Bu sı
kıntı arasında, Emin Sazak arkadaşımızın dedi
ği gibi, Müdafaa deyince akan bular duruyor. 
Bu zaruret karşısında bunu kabul ettik. Paşa 
hazretleri kura efradının, ordunun hazırlığın
dan bahis buyurdular. Bendeniz asker değilim, 
bu hususta mütalea beyan edecek değilim. 

Bunlara dair söz söylemek salâhiyetim de 
yoktur. Yalnız acizane düşündüğüm zaman bir 
seferberlik olsa ve bir milyon asker silâh altına 
alınsa, bazı müzakerelerde şahid olduğuma 

nazaran, bir nefer 80 -100 liraya geydiriliyür\ 
Bilmem ne dereceye kadar doğru? Eğer doğ
ru ise elbise, ayakkabı, palaska, filan 100 mil
yon lira eder. Bunun bütçe zaruretlerine büyük 
tesiri vardır. Zaman, zaman burada söylerler. 
Ordu ne istedi de vermedik? Bu memleketin 
menabii lâyuad değildir. Nihayet kendi kud
retinin çerçevesi dahilindedir. Memleketin 500 
milyon nüfusa dayanan serveti yoktur, ki, 
ordunun her istediğini fazlasile vermeğe muk
tedir bulunsun. Hükümet isteyebilir. Farzedi-
niz ki, 500 milyon lira istedi. Nihayet bunu 
nerede bulacaktır? Bazı milletlerin yaptığı gi
bi, enfilâsyona giderseniz o zaman da para
nın kıymeti kalmaz. Bu, bir dairei fasideye 
girmek demektir. 

Paşa hazretleri el tezgâhlarından bah
settiler, İranda görmüşler. Bunlar biz
de de vardır. Buyurduklarına nazaran ak
şama kadar 10 metre dokuyorlarmış. Halbuki 
bizde bunlar İslah edilmiştir. Kamçılı tezgâh-
derler, elle değil ayakla tahrik edilir. Bunu 
kullananlar günde 20 metreye kadar dokuya
bilirler. Bilhassa askeriyeye aid kaba işlerde 
daha fazla dokumak mümkündür. Binaena
leyh arzettiğim gibi herşeyi imkân nisbetinde 
mütalea etmek lâzımgelir. Şu fabrikayı askere, 
bu fabrikayı askere tahsis edelim denildiği za
man sivillerin ihtiyacı tazyik edilmiş olur. Bina
enaleyh ben de bu kanunun kabul edilmesini 
zarurî gördüm, fakat şahsen bu prensiplerde 
çok hassas hareket edilmesi lüzumunu görüyo

rum. 
MÎLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 

(Erzincan) — Efendim, say m generalin ifade 
buyurdukları fabrikalar frenk etiketile mal 
yapmışlar, satmışlar, bunun hesabını vermek 
için kürsüye çıkmış değilim. İkincisi, fabrika
lar 15 senedenberi Millî Müdafaa için neden 
çalışmamış diye bir sual sordular. Zannederim 
15 senenin fabrika hesabını benden soracak 
kadar insafsız değildirler. Yalnız şunun için 
çıktım: Buyurdular ki, muayyen seferberlik 
hazırlıkları yapılmamış mıdır ki, bu müsaade 
bizden isteniyor. Arkadaşlarım, siz de ifti
harla görüyorsunuz ki, bugün hududlarımızı 
beklemekte olan askerlerimiz gül gibi giyin
mişlerdir. (Alkışlar) ve bir seferberlik yapılırsa 
bunun hazırlığı da mevcuddur. Kendilerini bu 
noktadan temin edebilirim. 

Sonra kanunun zamanla mukayyed olmak 
üzere olmasını arzu buyurdular. Zaten îktısad 
encümeni bunu güzel tesbit etmiştir. Millî ko
runma kanununun meriyette kaldığı müddet-
çedir ki, biz de bu müddet zarfında meri olsun 
dedik. Tekrar, tekrar arzederim ki, bugün fab
rikalarımız sırf Millî Müdafaa ihtiyaçlarile meş
guldürler, Millî Müdafaa işlerini görmektedir
ler. Fakat bu kanundan maksad; indelhace, 
sıkıştığımız zaman, hariçten mal almak imkânını 
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temin etmektir. Bu gün İngiltere bile Amerika-
dan mal almak ihtiyacını duyarken, biz hariç
ten tâmamile müstağni vaziyette kalamayız. 
Bunu da zannederim ki, Heyeti Celile takdir 
buyurur. 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — Mü-
dafaai Milliye vekili arkadaşımızın bizi tatmin 
etmesi şayanı teşekkürdür. Yalnız, bize İngil-
tereyi misal göstermesin]er. îngilterenin hazar
da ordusu olmadığı gibi ne yapacağını da ye
ni tayin etmiş ve orduya yeni başlamıştır. Bi
zim gibi daimî asker bir milletle kabili kıyas 
değildir. Yalnız, Vekil arkadaşımızın bizi tat
min etmesi şayanı şükrandır. Yani her şeyi
miz seferberliğe göre hazır ve mevcuddur. O 
halde hazır ve mevcudsa neden dolayı ordu için 
böyle bir talebde bulunuyorlar? O halde da
ha mahdud sahada ve belki de hiç ordu mev-
zubahs olmaksızın Hükümet celbetsin ve ihti
yat olarak elinde bulundursun. İcab ederse 
Millî Müdafaa da oradan alsın. 

Diğer arkadaşımızın buyurdukları mesele
ye gelince : Bu fabrikaları levazımata teslim 
edin demedim. Benim dediğim; Millî Müda
faa vekilimizin kürsüde inşirahla dinlettiği gi
bi seferber ordumuzun ihtiyaçları depolara 
koydurulmalı idi dedim. Bilmiyordum, şimdi 
çok müsterih oldum. Demek ki umumî bir se
ferberlik bizi hazır bulacaktır. Bendeniz bu 
kanunu görünce endişede kalmıştım, mademki 
bizi tatmin ediyorlar. Çok memnun oldum. 

İKTISAD En. M. M. FUAD SÎRMEN (Rize) 
— İlk maruzatımda söz alan arkadaşlarımızın 
endişe ettikleri ve üzerinde durdukları nokta
lara pek kısa işaret etmiştim. İktısad encüme
niniz, 15 senedir tatbik edilmekte olan ve tat
biki esnasında hiç bir tazyik husule getirme
miş bulunan 688 numaralı kanun hükmünün, 
velevki millî müdafaa ihtiyacı için olsa dahi, 
en ufak bir şekilde zedelenmemesi için elden 
gelen bütün gayreti yapmış ve hassasiyeti gös
termiştir. Yalnız, söz alan arkadaşlarımız bir 
noktayı düşünmemektedirler. Bizim kurulmak
ta olan fabrikalarımızın yaşları daha pek ufak
tır. Bunun yanında memleketin her bakım
dan refaha doğru ilerleyişi, her gün artan is
tihsal hacminin, daha çok artan istihlâk hac
mini karşılıyamamasını intaç etmektedir. Biz 
bütün bu hususları inceden inceye Hükümete 
sorduk ve bize verilen izahata göre - şimdi 
cebimde notlarımı da buldum - İktısad vekâleti 
mümessili dedi ki : İstihsal hacmimiz 1928 de 
38 milyon küsur iken on sene sonra, 1938 de, 
200 küsur milyona çıkmıştır. Bu fevkalâde 
yükselişe rağmen memleket dahilinde bilhas
sa yerli mallara karşı olan geniş rağbet dola-
yısile istihlâki karşılayamamaktadır. Binaen
aleyh düşünürken ve bu fabrikalar 15 senedir 
ihtiyacımızı karşılıyor da bu gün niçin karşıla
mıyor dersek, vehleten hatıra gelen bu sual 

işin içine girildiği zaman kıymetini kaybediyor. 
Nitekim memleketin bir çok seneler istihlâkte 
bulunmaması vaziyeti vardır. Bir buçuk sene
dir devam eden dünya buhranı dolayısile her 
memleket kendi ihtiyacını kendi kendine tat
min edemiyor ve dışardan mal tedariki için 
her türlü tedbirlere tevessül ediyor. Bunu 
hepimiz biliyoruz. Şimdi biz işi sıkı tutmak 
ve zarurî bir vaziyet olmadıkça yerli malın
dan ecnebi malına kaçmamak için bütün dik
katimizi sarfettik. 

Paşa Hazretleri, müddetle mukayyed de
ğil dediler. Bundan, müteakib maddeleri oku
madıkları anlaşılıyor. Çünkü aşağıda ancak 
Millî koruma kanunu tatbik mevkiinde bulun
duğu zaman tatbik olunur, diyor. Binaenaleyh 
bu kanunun hükmü ancak Millî korunma ka
nunu tatbik mevkiinde bulunduğu zaman tat
bik edilir deniyor. Binaenaleyh müddet ile 
takyid olundu. 

İkincisi; hakikaten Hükümetin teklifi, de
dikleri gibi idi, genişti. Biz bunu yalnız mev-
cud kanunlarla memnu olmuş olan esasa hasrü 
tahsis eyledik ve arzettiğim gibi, zamanla da 
takyid ettik. Hükümetimizin şimdiye kadar 
bu husustaki kendi ihtiyacını tatmin ettiğine 
dair mesul Vekilimiz lâzımgelen izahatı verdi. 
Bendeniz bu hususta bir şey söyliyecek deği
lim. Yalnız, hulâsatan arkadaşlarımızı tatmin 
etmek istiyorum ki encümenimiz bu hususta 
gerek iktisadî ve gerek ordu ihtiyacını temin 
bakımından bu kanunun lüzumuna kani olmuş 
ve bu kanun lâyihasını huzurunuza sevketmiş-
tir. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 688 sa
yılı kanunun birinci maddesine müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Ordu ihtiyaçlarından elbise, 
ayakkabı, kumaş, serpuş ve yatak levazımının 
yerli mamulâtmdan tedarikine imkân bulun
mayıp memleket haricinden veya yabancı ma
mullerden tedarikine lüzum hâsıl olduğu tak
dirde Millî Müdafaa, İktısad ve Ticaret vekâ
letlerinin müşterek teklifi üzerine İcra Vekil
leri Heyeti kararile bu nevi levazımatm men
şe itibarile yabancı memleket mamulâtmdan 
tedariki caizdir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, İktısad encümenimiz bu maddenin iki 
noktasını tadile tâbi tutmuş. Hükümet tekli
finde alelıtlak « ordu ihtiyaçlarından melbusat, 
teçhizattın » denildiği halde, İktısad encümeni 
çok isabetli bir tâkyidle bu malları nevilerile 
bir kaç kalemde sıralamış. Bunu böyle yap
makla hakikaten evvelki sözlerim arasında ar-
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zettiğim iktisadî prensibin mahfuziyeti temin 
edilmiş olduğundan çok meşkûr bir tadili ta-
zammun etmektedir. İkinci tadil noktası, mem
lekete daha evvelden girmiş olub ta henüz satıl
mamış piyasada kalmış bulunan malların Mil
lî Müdafaa vekâletince icabında mubayaasını is
tihdaf etmektedir. Bunda da isabet vardır. 

Üçüncü bir tadil noktası daha vardır ki, bu 
na da ayrıca bir madde ile temas olunmakta
dır. Bu da ilâve olunan üçüncü maddedir. 
Bunda da çok isabet olduğunu şimdiden arzede-
bilirim. Çünkü bu kanun meriyet tarihini Millî 
korunma kanununun meriyetile tahdid etmek
tedir. Bununla iktisadî prensibimize uymayan 
bir istisnanın, mahdud bir zaman için cari ola
cağını ifade etmiş oluyoruz. Yalnız bendenizin 
mübhem gördüğüm bir nokta vardır : Birinci 
maddede deniliyor ki, « ordu ihtiyaçlarından 
elbise, ayakkabı, kuma.ş, serpuş ve yatak leva
zımının yerli mamulâtmdan tedarikine imkân 
bulunmayıb memleket haricinden veya yaban
cı mamullerden ... » Bu « yabancı mamuller
den » kaydi ilâve edilmekle galiba bir defa 
memlekete girmiş, halen satılmamış mamuller 
kasdedilmektedir. Eğer yalnız bu kayidle ka
lınmış olsaydı bunu çok muvafık bulurdum. 
Maddeye devam edelim: « Tedarikine lüzum 
hâsıl olduğu takdirde Millî Müdafaa, İktısad 
ve Ticaret vekâletlerinin müşterek tesbiti üze
rine İcra Vekilleri Heyeti kararile bu nevi le-
vazimatm menşei itibarile yabancı memleket 
mamulâtmdan tedariki caizdir». «Yabancı ma

muller» kaydi konulduğuna ve bu kayidla doğru
dan doğruya hariçten celbedilmeyerek mem
lekete daha evvel girmiş olan malların mubaya
ası imkânı temin edildiğine göre « menşe itiba
rile yabancı memleket mamulâtmdan >> kaydın
dan encümen neyi istihdaf etmiştir? İkisinden 
biri fazladır. Birini kaldırmak lâzımdır. Bi
rincisi ile ve ikincisi ile neyi kaydettiklerini 
encümen izah ederse zabıtlara geçer ve vazii 
kanunun maksadı da tamamile tenevvür etmiş 
olur. 

İKTİSAD E. M. M. FUAD SİRMEN (Rize) 
— Efendim, kendileri işaret buyurdular, Hükü
met teklifinde, ecnebi memleketlerden tedari
kine salâhiyet istiyor. Halbuki ihtiyaç o vazi
yettedir ki, memleket dahilinde bulunan ecnebi 
menşeli bir mal durub dururken o malı alamaz 
vaziyette idi. Hariçten ayni mamulü getirebi
lir şeklinde idi. Biz bunu doğru bulmadık. 
Mevcud kanun memleket dahilinde bulunan ec
nebi mamulün dahi mubayaasına mânidir. Hü
kümet bunu tadil ediyor. Çünkü ecnebi memle
ketten getirebilir denmiş. Arzettiğim gibi, biz 
bunu noksan bulduk ve getirebilir demekle 
beraber memleket dahilinde böyle bir mal var
sa onu da alabilir dedik. Maddenin tarzı tah
ririne gelince; yukarıda ecnebi mamul ta
birini arzettim. Bu izah kâfi ise me

sele yoktur. Zapta geçer, üst kısmını ha
riçten getirebilir. Biz istedik ki, Hükümetin 
getirdiği şekil daha vazih olarak ortaya çıksın. 
Memleket mamulâtmdan Hükümet, sırf ordu 
ihtiyacı için lüzumlu olan malları memleket da
hilinden tedarik edecek. Maddedeki « menşe » 
tabiri, imkân bulamadığı takdirde ve bulama
dığı maddeleri ecnebi memleketten getirebilece
ğine aiddir. Memleket dahilinde, ecnebi menşeli 
de olsa, böyle bir mal mevcud ise, ihtiyacını 
karşılamak üzere kendisine mubayaa etmek im
kânını vermektir. Bu zaruret yapılan münkasa-
larda da tebarüz etmiştir. 

REİS — Madde hakkında başka mütalea var 
mı? (Hayır sesleri) Maddeyi yüksek reyinize ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri 3780 
numaralı millî korunma kanununun tatbik edil
diği zamanlarda caridir. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Bir sual. Bu müddet zarfında millî korunma 
kanunu kalkarsa yapılan mukavele fesh mi olu
nacaktır? Lütfen izah buyursunlar. 

İKTISAD E. M. M. FUAD SİRMEN (Rize) 
— Efendim, kanunun meri olduğu bir zamanda 
mukavele ile Devlet o malları tedarik etmiş far-
zedilerek o malların bu müddet zarfında elde 
edilmesi lâzımdır. Taraflar da bu mukavele hü
kümlerini imzalamakla o işi deruhte etmiş olur
lar, kanaatimiz budur. 

REİS — Başka mütalea yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

7 - • Gözlükçülük hakkında kanun lâyihası ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet. Adliye ve Bütçe en
cümenleri mazbatalurı (1/12) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Kanunun bi
rinci maddesinde « muamelâtından » yazılmış
tır. Aşağıdaki ibarelerin tashihi lâzımdır. 

REİS — Hangi kanundan bahsediyorsunuz? 
Biz gözlükçülük kanununu müzakere ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Affedersiniz, 

1J -13 saydı basmayazı zabtın sonundadır. 
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ben evvelki kanunun müzakeresi bitmemiş 
zannetmiştim (Gülüşmeler). 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da mütalea var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Sıhhat encümeninin maddelerini okuyoruz. 
BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — Efendim, Makamı Riyaset evvelce mütte-
haz karara riayet esasına dayanarak gene Sıh
hat encümeninin hazırladığı mazbatanın müza
keresini tensib ettiler. Yalnız evvelce verilen 
karar bu şekilde değildi. İhtisas encümeninin 
en son encümen bulunması suretile lâyihaların 
onlar tarafından müdafaası esasını gözetmek için 
alınmış bir karardı. Bu lâyihayı en son bizim 
encümen tedkik etmiş ve bu itibarla Bütçe en
cümeninin yaptığı işler, tadil mahiyetindedir. 
Tadil tekliflerinin daima berveçhi peşin öne atıl
ması, müzakere edilmesi lâzım olmak itibarile, 
yani usul bakımından ve dahilî nizamname ica
bı olarak, son encümen olan Bütçe encümeninin 
hazırladığı metnin müzakeresi doğrudur, usul ba
kımından. Zatı maslahat itibarile de bu doğru
dur, çünkü nihayet 25 - 30 arkadaşınızın inzi
mamı mesaisile ortaya konmuş bir eserdir. Bun
dan sonra en son encümen ihtisas encümeni ola
caktır. Fakat bu lâyiha eski usulle havale edil
miş ve son olarak Bütçe encümeninden çıkmış
tır; binaenaleyh usul icabını da yerine getirmek 
için Bütçe encümeni metninin müzakeresini ri
ca ediyoruz. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. M. 
M. Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞ I(Kütahya) — 
Biz de kabul ediyoruz. 

REİS — Şu halde Bütçe encümeninin metni
ni okutuyorum. 

Gözlükçülük hakkmda kanun 
MADDE 1 — Numaralı (mihraklı) gözlük 

camı satmak ve gözlükçü unvanmı kullanabil
mek için aşağıda yazılı şartları haiz olmak lâ
zımdır : 

1 - Türk olmak; 
2 - Yirmi yaşını bitirmiş olmak; 
3 - En az orta tahsilini ikmal etmiş bulun

mak; 
4 - Gözlükçülüğü yapmağa mâni vücud ve

ya akılda bir arızası bulunmamak; 
5 - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ta

rafından verilen gözlükçülük ruhsatnamesini 
haiz bulunmak. 

SIHHAT VE İç. Mu. En. M. M. Dr. ALİ 
SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — Efendim, 
bir cümle hatası var. 4 ncü fıkrada «gözlükçü
lük yapmağa mâni vücud veya akılda bir arı
zası bulunmamak» şeklinde yazılmıştır. Bunun 
«gözlükçülük yapmasına mâni vücudca veya 
akılca...» şeklinde tashihi lâzımdır. 

REİS — Anlıyamadım. 
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — «Vücud veya akılda» yerine «Vü
cudca veya akılca» denecek. 

REİS — Başka mütalea var mı? Maddeyi 
bu suretle kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddenin beşinci fık
rasında zikredilen ruhsatname Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti tarafından açılacak göz
lükçülük kurslarına muntazaman devam eden
ler arasmda yapılacak imtihanda muvaffak 
olanlara verilir. Bu kursların mahalli, müdde
ti ve programlarile diğer şartları Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince tayin ve ilân 
olunur. 

SIHHAT VE İç. Mu. En. M. M. Dr. ALİ 
SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — Yine bir re
daksiyon hatası. Bir tedvin, bir yazı şekli ri
ca edeceğim. Eğer encümenler kabul buyurur
larsa. 

«Birinci maddenin beşinci fıkrasında zik
redilen ruhsatname Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti tarafından açılacak gözlükçülük 
kurslarına muntazaman devam edenler arasın
da yamlacak imtihanda muvaffak olanlara ve
rilir» ifadesindeki iki «da» kulağa hoş gelmi
yor. «Devam edenler» den sonraki «arasında» 
kelimesini kaldıralım, «devam edenlerden ya
pılacak imtihanda» olsun. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — «Devam 
edenlerden yapılacak imtihanda», bilmem bu 
manayı ifade eder mi? Bu itibarla devam eden
ler arasından yapılacak... 

SIHHAT VE ,lç. Mu. En. M. M. Dr. ALİ 
SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — «Devam 
edenlerden imtihanda muvaffak olanlara ve
rilir» diyelim, «yapılacak» kelimesini de kal
dıralım. Bu şekilde olmasmı encümenimiz de 
kabul ediyor. 

RElS — Maddeyi «devam edenlerden imti
handa muvaffak olanlara verilir» şeklinde tas
hih ediyoruz. Bu tashih ile yüksek reyinize 
arzedivorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Madde kabul olundu. 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı olanlar gözlük
çülük kursuna devam etmeden ikinci maddede 
yazılı imtihana kabul olunabilirler: 

A - Bir gözlükçü ticarethanesinde en aşağı 
dört sene çalıştıklarına dair vesika ibraz eden
ler, 

B - Yabancı memleketlerden alınmış tasdikli 
gözlükçülük ruhsatnamesini veya diplomasını 
haiz olanlar. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 4 — Gözlükçülük imtihanında mu
vaffak olamıyanlar imtihanın icrası tarihinden 
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en az altı ay geçmedikçe yeniden imtihana gi- j 
remezler. 

Kurslara kabulde bu tahdid nazara alınmaz. 
Üç imtihanda muvaffak olamıyanlar kurs 

ve imtihanlara girmek hakkını kaybederler. 
REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul ı 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Tabibler ticarethane açarak 

gözlükçülük yapabilirler. Ancak gözlükçülük 
yaptıkları müddetçe tabiblik edemezler. 

Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Kanun, bu beşinci maddede yazıldığı şekilde 
tedvin edilecek olursa bir mahzur hâsıl olacaktır. 
«Tabibler ticarethane açarak gözlükçülük ya
pabilirler. Ancak gözlükçülük yaptıkları müd
detçe tabiblik edemezler deniliyor». Burdan 
alelıtlak, kardeşine, hısımına, akrabasına da 
reçete veremez manası çıkıyor. Onun için ben-
denizce «Tabibler ticarethane açarak gözlük
çülük yapabilirler, gözlükçülük yaptıkları müd
detçe tababet sanatmı icra edemezler» şeklin
de düzeltilmesi lâzımdır. Yani icrayı sanattan 
memnuiyet manası çıkıyor. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Encümende cereyan eden müza
kere sırasında mutlak olarak cevaz verilmeme
sini Sıhhat vekâleti mümessili bize ifade etmiş
tir. Herhangi bir muvazaaya yol açmamak 
için hiç bir zaman tabiblik yapmaması iltizam 
ediliyor. Bu itibarla diğer ifade takyidi bir 
manadadır, muvazaaya da yol açar dendi, bu 
noktadan «Tabiblik edemez» şekli ile iktifa 
edildi. 

REÎS —- Başka mütalea yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Gözlükçülük ruhsatnamesini 
haiz olanlar diledikleri yerde sanatlarını ya
pabilirler. Bu suretle sanatlarını yapmak iste
yen gözlükçüler en geç bir hafta zarfında bir 
beyanname ile vilâyetlerde Sıhhat ve içtimaî 
muavenet müdürlüklerine ve kazalrda Hükü
met tabibliklerine müracaat ederek ad ve soy 
adı ile hüviyetlerini ve ruhsatnamelerinin tarih 
ve numarasını ve adreslerini bildirmeğe mecbur 
durlar. 

Ticarethanelerinin nakli halinde veya bu
lundukları mahalli terk ettikleri veya gözlük
çülük sanatını yapmaktan vazgeçtikleri tak
dirde evvelce sanat yapmağa başladıklarını 
haber verdikleri bu makamlara yirmi dört saat 
evvel müracaatla bu hususu bildirmelidirler. 

REİS — Mütalea var mı? Yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Gözlükçülük edenler yalnız ta- ı 
bibler tarafından verilen reçetelerde yazılı nu
maralı (Mihraklı) gözlük camlarını ve çerçeve- | 

ı lerini satmak salâhiyetini haizdirler. 
I Bu gibilerin reçetesiz numaralı (Mihraklı) 

gözlük camı satmaları veya vermeleri veya tav
siye etmeleri ve her nevi göz ve görme muayene
leri yapmaları veya bu işlere yarayan alât ve 

i cihazları bulundurmaları memnudur. 
Gözlükçüler, gözlük veya gözlük camlarının 

muayene ve kontrolüne veya tamirine mahsus 
ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere takmak 
ve müşterinin gözüne en uygun şekilde tatbik 
etmek için lüzumlu olan aletleri kullanırlar. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, bu madde gerçi Adliye en
cümeninin ihtisasına taallûk eden bir husus de
ğildir. Fakat Bütçe encümeni Adliye encüme
nine nazaran şu farkı yapmıştır, bu hususun 
vuzuh kesbetmesi lâzımgelir. Çünkü Bütçe en
cümeninin yaptığı tadil şeklinde dahi kendi 
maksadlarmı temin etmiş oluyor gibi bir ifa
de kullanılmıştır. Bu maddenin birinci fıkrası, 
gözlük camı ve çerçeve satmak için bir ruhsat
name istihsali zaruretinden bahistir. İkinci 
fıkra, gözlükçülerin ne gibi aletleri kullanamı-
yacaklarma dairdir. Yani göz doktorlarına mah
sus olan aletleri kullanamıyacaklarmı muhtevi
dir. Üçüncü fıkra ise; hangi aletleri bunlarm 
kullanabileceklerine dairdir. Gerek Hükümetin 
ve gerek Sıhhat ve içtimaî muavenet encüme
ninin kabul ettiği şekil bunu mutazammmdır. 
Biz de bunu kabul ettik. Aynı maksadı bizim
kide ufak bir ifade farkı ile mutazammmdır. 
Yani fıkra şudur : 

«Gözlükçüler, gözlük veya gözlük camları
nın muayene ve kontrolüne veya tamirine mah
sus ve reçetelerde yazılı camlan çerçevelere 
takmak ve müşterinin gözüne en uygun şekilde 
tatbik etmek için lüzumlu olan aletleri kulla
nabilirler.» Yani memnuiyetin hilafına cevaz 
kabul etmiştir, lüzumlu olan aletleri kullanabi
lirler. Maksad bu aletleri muhakkak bulundur
mak ise fıkra bunu temin etmez. Lüzumlu olan 
aletleri bulundurmak mecburiyeti vardır demek 
lâzımdır. 

Bizim encümenin metni ifadeye daha uy
gundur ve zannederim maksadın da bu olma
ması lâzımdır. Çünkü küçük bir kaza merke
zinde bir gözlükçüye bütün aletleri tedarik mec
buriyetini tahmil, sanati icraya mâni olur. 
Bu ihtisas encümeninin bileceği bir şeydir. Eğer 
maksad bu değilse, Adliye encümeni maddesi
nin reye konmasını encümen namına rica edi
yorum. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Efendim, 
Bendenizce bu maddenin son fıkrası zaiddir. 

I Burada vazıı kanunun kasdi, gözlükçülerin kul
lanmalarını. muvafık görmediği aletleri menet
mektir, yoksa kullanacakları aletler hakkında 

i hüküm koymak değildir. Bu fıkra lüzumsuz 
yere konmuştur. Yukarıda kullanılacak aletleri 

I söyledikten sonra böyle zaid hüküm koymağa 
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lüzum yoktur. Gözlükçüler gözlükleri takmağa 
lâzım olan aletleri, pensleri vesaireyi tabiatile 
kullanacaklardır. Bunu neden koymuşlar an-
hyamadım. 

BÜTÇE E .M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Efendim, gözlükçülüğe verdiğimiz ehem
miyet bu madde ile bir kat daha tebarüz ettiri
liyor. Eğer bunları kullanabilirlerse kullanma
mak ihtimalini de derpiş etmiş olacaktır. Bi -
zim kanatimizce, encümende cereyan etmiş olan 
müzakereye göre, gözlükçüler kendilerinin der-
uhde ettikleri vazifeyi tamamile yapabilmek 
için bu aletleri bulundurmalıdırlar. Bu aletler 
bulunmazsa kendilerinden lâzımgeldiği kadar 
istifade edilmemiş olacaktır. 

SIHHAT ve I. Mu. E. M. M. Dr. ALÎ SÜHA 
DELÎLBAŞI (Kütahya) — Efendim, Dr. Muh
tar Bey arkadaşımızın itirazlarını bendeniz bu 
hususta varid görmüyorum. Çünkü maddenin 
ikinci fıkrası bir memnuiyet ifade ediyor. Şu 
aletleri bulunduramazlar. Diğer fıkrası bu 
aletleri bulundurabilirler manasınadır. Bunun 
için zaid değildir. Üçüncü fıkranın son kelime
leri, Adliye encümeni mazbatasında « kullana
bilirler » şeklinde ihtiyaridir. Bütçe encüme
ninin son fıkrasında ise « kullanırlar » şeklin
de iktidaridir. « Kullanabilirler » şekli daha 
müraccahtır, kullanırlar bir nevi emirdir. Ga
yet tabiidir ki, bir gözlükçü kendi sanatine lâ
zım olan aletleri bulundurmak mecburiyetinde
dir. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Şu halde bendeniz Adliye encümeni 
metninin reye konulmasını rica ediyorum. 

BEİS — Bir kelime farkından ibaret de
ğil mi? 

ADLÎYE E. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Ayni şeydir. 

REİS — Şu halde o farkı reye arzedeceğim. 
«Kullanırlar» yerine «Kullanabilirler» tabi
rinin konulması teklif olunuyor. 

RASÎH KAPLAN (Antalya — Hayır, ha
yır. 

REÎS — Bu teklifi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu tadil ile maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — Her gözlükçü ticarethanesinin 
başında ruhsatnameli mesul bir gözlükçünün 
bulunması şarttır. 

Gözlükçüler vüsat ve şartlan uygun olan 
yerlerde başka bir ticarethane veya mağazada 
dahi yalnız kendilerine mahsus bir kısım iş
gal edebilirler. Bu kısımların haiz olması ik
tiza eden şartlar Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletince tesbit ve ilân olunur. 

Eczanelerde gözlükçü ruhsatnamesini haiz 
eczane sahib veya mesul müdürü veya kalfa

lardan birinin nezaret ve mesuliyeti altında 
gözlükçülük yapılabilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Gözlük ticarethaneleri Sıhhat 
ve içtimaî muavenet müdür veya müfettişleri
nin teftişine tabidirler. Bu teftişlerde gözlük
çüler her türlü kolaylıkları göstermeğe ve taleb 
edilen malûmatı vermeğe mecburdurlar. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Gözlükçüler ticarethanelerin
de mahallin en büyük sıhhat makamınca yap
rak adedi tasdikli bir defter tutmağa ve bu 
deftere sıra numarasile ve tarih sırasile reçete
leri ve sahiblerinin isimlerini kayde mecburdur. 

S. VE İ. M. E. M. M. ALİ SÜHA DELÎL
BAŞI (Kütahya) — Matbuda (Gölükçü) çık
mıştır. «Gözlükçü» olarak tashihi lâzımdır. 

REİS — Düzeltiyorum. 
Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — Gözlükçülük ruhsatnamesini 

haiz olarak ticarethane açmış olanlar yalnız 
gözlükçü veya fennî gözlükçü unvanını kulla
nabilirler. Başka bir unvan kullanmaları veya 
hakikate uymayan reklâmlar yapmaları yasak
tır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Ruhsatnamesi olmadığı halde 
gözlükçülük yapan veya gözlükçü olduğunu 
ilân eden kimse 25 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilir ve dükkânı ka
patılır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Ruhsatnameli bir gözlükçü 
kendi ismini veya unvanını başkasına vermek 
suretile 13 ncü maddede zikri geçen suça iştirak 
ederse ayni cezalara çarpılır ve tekerrürü ha
linde ruhsatnamesi geri alınır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Sıhhî halinin daimî surette 
gözlükçülük yapmağa mâni olduğu tam teşek
küllü sıhhî bir heyet raporile sabit olanların 
ruhsatnameleri Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletince geri alınır. 

S. VE I. M. E. M. M. Dr. ALİ SÜHA DELÎL
BAŞI (Kütahya) — Efendim, Adliye encümeni
nin tanzim ettiği maddede, Hükümetin teklif 
ettiği ve Sıhhiye encümeninin kabul ettiği mad
dedeki (heyeti sıhhiye) yerine (tam teşekküllü 
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sıhhî bir heyet) tabiri konulmuştur. Tanı te
şekküllü heyet aşağı yukarı 14 - 15 kişilik bir 
heyet demektir ve bu da ancak Türkiyenin 
mahdud bir kaç yerinde vardır. Böyle bir tam 
teşekkülü heyeti sıhhiye, esasen gözlükçünün 
ancak muayyen azayi bedeniyelerinin muayenesi 
lâzım olduğuna göre, tatbikat noktasından bu, 
müşkülâtı dai olacaktır ve lüzumsuzdur. Eğer 
oraya gelen heyeti sıhhiye raporunda başka bir 
muayeneye daha lüzum gösterilmişse başka bir 
mutahassısm da bulunduğu diğer bir heyete sev-
kedilebilir. Binaenaleyh (tam teşekküllü bir 
heyeti sıhhiye) yerine (sıhhî bir heyet raporu 
ile) tabirinin ikamesini rica edeceğim. 

ADLÎYE E. M. M. ŞlNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; Süha bey arkadaşımızın 
buyurdukları fark mevcuddur. Adliye encüme
ni ; tam teşekküllü sıhhî bir heyet tarafından 
muayenenin yapılmasını kabul etmiştir. Çünkü 
tatbik edilen muamele çok ağır bir muameledir, 
yani sanattan menediyoruz. Sonra yapılacak mu
ayenede sadece gözlükçülüğe müteallik malû
mata teallûk etseydi o takdirde diğer metni ay
nen kabul muvafık olurdu. Fakat birinci mad
de mucibince, akılca veya vücutça bir arızası ol-
mıyacak, yani aklî melekesi dahi bir muayeneye 
tâbi tutulan bu adama, senin aklî meleken za
yıftır, bu sanatı icra edemezsin demek çok ağır 
bir muamele olur. Mümasil diğer kanunlarımız
da bu gibi icrayi sanattan men, sureti umumiye-
de teşekkül eden sıhhî heyetlere verilmiştir. Biz 
burada tenazuru temin için ve her iki muamele
de de lâzım gelen teminatı ihtiva etmek bakı
mından buna lüzum gördük. Gerçi külfeti mu
ciptir, fakat ebediyyen sanatından menedilecek 
bir adam bu külfeti seve seve kabul eder. Bu 
itibarla tam teşekküllü sıhhî müesseselere veril
mesini doğru buluyoruz. 

REİS — Başka mütalea yoktur. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Yedinci maddede zikredilen 
memnuiyet hilâfına hareket eden gözlükçüler 
yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif pa
ra cezasile cezalandırılır ve tekerrürü halinde 
ruhsatnameleri geri alınır. Hareketleri ruhsat
sız tababet sanatını icra suçuna temas edenler 
hakkında bu husustaki hükümler tatbik olunur. 

Sekizinci maddede yazılı memnuiyet hilâ
fına hareket veya ayni maddede yazılı vasıf 
ve şartlara uygun olmayan yerlerde ticaret 
eden gözlükçülere, kanun hükümlerine uyma
ları için bir mühlet verilir. Bu mühlet geçtik
ten sonra vaziyetlerini kanun hükümlerine uy
durmayan gözlükçülerden birinci defasında yir
mi beş liradan yüz liraya kadar ve tekerrü
ründe elli liradan iki yüz liraya kadar hafif 
para cezası alınmakla beraber ruhsatnamesi de 
geri alınır. 

RElS — Mütalea var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Altıncı, dokuzuncu, onuncu, 
ve on birinci maddeler hükümlerine riayet et
meyenlerden on liradan elli liraya kadar hafif 
para cezası almır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
ri tarihinde en az iki senedenberi bir ticaret
hane veya eczanede gözlükçülük yaptıklarını 
mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
verilmiş bir vesika ile tesbit edenler bu kanu
nun meriyeti tarihinden itibaren üç ay zarfın
da müracaat ettikleri takdirde yalmız imti
hana tâbi tutulurlar. Bunlar imtihan netice
sine kadar sanatlarını icraya devam edebilir
ler. İmtihanda muvaffak olanlara bir gözlük
çülük ruhsatnamesi verilir. 

REİS — Mütalea var mı? Reyinize arzediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
neşri tarihinde en az on senedenberi bir ticaret
hane açmış olarak veya eczanesinde gözlükçülük 
yaptıkları, mahallin en büyük mülkiye âmiri 
tarafından verilmiş bir vesika ile sabit olan
lar, bu kanunun birinci maddesinin 1, 2 ve 
3 ncü fıkralarında yazılı şartları haiz olmasa
lar bile, sanatlarını icraya devam ederler. 

Birinci fıkrada yazılı şartları haiz olanlara 
kanunun meriyeti tarihinden üç ay zarfında 
müracaat ettikleri takdirde Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti tarafından bir ruhsatname 
verilir. 

REİS — Mütalea var mı? Reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 17 — Bu kanun neşri tarihinden 
üç ay sonra meridir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 — Türkiye - Romanya Ticaret anlama

sına zeylen imzalanan protokolün tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve tktısad en
cümenleri mazbataları (1/475) [1] 

[1] 46 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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&İFAT VARDAR (Zonguldak) — Ekseri-
yet yoktur, Hariciye vekili yoktjur. 

REÎS — Lâyihanın heyeti 
kmda mütalea var mı? Maddelerin müzakeresine 
geçilmesini reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i : âö ââ-iâ-ıâ4ö d : i 

umumiyesi hak-

Türkiye ile Romanya arasında 
teşrin 1939 tarihli Ticaret anli, 
15 haziran 1940 tarihinde imzalanan 

lün tasdikma aid kanun 

mevcud 9 son-
şmasma zeylen 

protoko-

MADDE 1 —*. Türkiye ile Romanya arasında 
9 sonteşrin 1939 tarihinde imza edilen Ticaret 
anlaşmasına zeylen 15 haziran 1940 tarihinde 
imzalanan munzam protokol ile merbutları ka
bul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
9 —• Türkiye - Romanya arasında 29 son kâ

nun 1940 tarihinde teati edilen mektub ile buna 
müteferri 30 temmuz ve 9 ağustos 1940 tarihli 
mektublann tasdiki hakkında ka%un lâyihası ve 
Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları 
(1/502) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul ed.lmiştir. 

Türkiye ile Romanya arasında 29 sonkânun 1940 
tarihinde teati edilen mektub ile t una müteferri 
30 temmuz ve 9 ağustos 1940 tarihli mektublann 

tasdiki hakkında kanın 
MADDE 1 — Türkiye ile Romjanya arasında 

âtına aid ol
mak üzere 29 sonkânun 1940 tarihinde teati 
edilen mektub ile buna müteferri 30 temmuz ve 
9 ağustos 1940 tarihli jnektublar kabul ve tas
dik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka 
bul edilmiştir. 

[1] 48 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
10 — Türkiye - Romanya tediye anlaşması 

mucibince açılmış bulunan kliring hesablarına 
yapılacak peşin tediyeler hakkındaki anlaşma
nın ve iki ticarî protokolün tasdikma dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri maz
bataları (1/504) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Türkiye ile Romanya arasında mevcud 9 son
teşrin 1939 tarihli tediye anlaşması mucibince 
açılmış bulunan kliring hesablarına yapılacak 
peşin tediyeler hakkındaki anlaşmanın ve iki 

ticarî protokolün tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Romanya arasında 

meveud 9 sonteşrin 1939 tarihli tediye anlaş
ması hükümleri mucibince açılmış olan kliring 
hesablarına yapılacak peşin tediyeler hakkında 
20 temmuz 1940 tarihinde teati edilen mektub-
lar ve ayni tarihte imzalanan iki protokol kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiy en
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS— Maddeyi kabul edenler ... Etmiy en
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiy en
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
11 — Türk - Yugoslav ham afyon satışı an

laşmasına munzam protokolün tasdikma dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümen
leri mazbataları (1/505) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Madelere geçilmesini kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi-
kabul edilmiştir. 

[1] 47 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 49 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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i : âö ââ-iâ 
Ham afyon ihracına mütedair 31 mart 1939 
tarihli Türk - Yugoslav Anlaşmasına munzam 

protokolün tasdikına aid kanun 
MADDE 1 — Ham afyon ihracına mütedair 

31 mart 1939 tarihli Türk - Yugoslav Anlaşma
sına munzam protokol 1 temmuz 1940 dan iti
baren meri olmak üzere kabul ve tasdik edil
miştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
12 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon sa

tışı anlaşmasının 1 nisan 1940 tarihinden 1 
temmuz 1940 tarihine kadar üç ay temdidi hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (1/414) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini yüksek rey
lerinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Yugoslavya arasmda mevcud ve 
hükmü 31 kânunuevvel 1939 tarihinde bitmesi 
üzerine 31 mart 1940 tarihine kadar uzatılan 
ham afyon satışı Anlaşmasının 1 nisan 1940 
tarihinden itibaren ikinci defa olarak 3 ay 

temdidi hakkında kanun 
MADDE 1 — Yugoslavya ile aramızda mev

cud ham afyon satışı Anlaşması 1 nisandan 
1 temmuz 1940 tarihine kadar üç ay temdid 
edilmiştir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

[1] 45 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 

* . . > . . . 

İM Ö : İ 
MADDE 2 — Bu kanun 1 nisan 1940 târi» 

hinden muteberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
İS — Türkiye - Yunanistan arasında imza 

edilen Ticaret ve Tediye anlaşmasının tasdiktim 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encü
menleri mazbataları (1/363) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea 
var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyleri
nize arzediyorum: Kabul edenler..; Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan arasmda 11 mart 1940 
tarihinde akdedilen Ticaret ve Tediye anlaşma

sının tasdikına dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Yunanistan ara

smda Ankarada 11 mart 1940 tarihinde imza 
edilen Ticaret ve Tediye anlaşması ve merbut
ları kabul edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 

yoktur. Çarşamba günü saat 15 te toplanmak 
üzere bu günkü inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18, 25 

[1] 44 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 

T. B. M. M. Matbaan-



S. Sayısı: 41 
Yerli kumaştan elbise geyilmesine dair 688 sayılı kanunun 
I nci maddesine müzeyyel kanun lâyihası ve Millî müdafaa 

ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/507) 

T.C. 
Başvekalet 13 - IX -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4184 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

688 sayılı kanunun birinci maddesine zeylen Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 3 - IX - 1940 tarihinde tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

688 sayılı kanunun birinci maddesine müzeyyel kanun projesine aid esbabı mucibe lâyihası 

Ordu eratının tekmil melbusat eşyası ile yatak takımları levazimatı 688 sayılı kanunun birinci 
maddesi hükmüne tevfikan yerli mamulâtmdan tedarik edilmektedir. 

Ordumuzun hazırlıkları karşısında melbusata taallûk eden şeylerle kundura, çizme, kösele, nö
betçi muşambası ve bunların malzeme ve teferruatı gibi mevad ahvali haziranın istilzam ettiği kısa 
bir zamanda ve istenilen vasıflarda yerli mamulâtmdan temini tedariki mümkün olamadığı tahak
kuk etmiş bulunmaktadır. 

688 sayılı kanunla idhali menedilmiş olan mamul ve gayrimamûl bazı melbusat ve teçhizat mad
delerinin bu günkü gibi fevkalâde hallerin icab ettirdiği zamanlarda yabancı memleketlerden celbi 
zarurî görülmektedir. Fevkalâde şerait dahilinde ordumuzun ihtiyaçlarının biran evvel alınması 
için icra Vekilleri kararı ile bahse mevzu olan şeylerin hariçten celbinin temini maksadile bağlı ka
nun lâyihası tanzim ve takdim olunmuştur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 21-XI-1940 
Esas No. 1/507 

Karar No. 3 
Yüksek Reisliğe 

688 sayılı kanunun birinci maddesine zeylen likte gönderildiğine dair olub encümenimize ha-
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra vale edilen Başvekâletin 13 eylül 1940 tarih ve 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar- 6/4184 numaralı tezkeresi Millî Müdafaa Leva-
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir- zım reisile Iktısad ve Ticaret vekâletlerinden 
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gönderilen salahiyetli memurlar huzurunda okun
du ve görüşüldü: 

Ahvali fevkalâde icabı memleket dahilinden 
tedarik edilemeyen yerli. mamulâtmm yerine 
ordu ihtiyaçlarının mamul veya gayrimamul 
olarak yabancı memleketlerden icra Vekilleri 
Heyeti kararile tedarik edilmesi encümenimiz-
ce de muvafık görülmüş, başlığında ve birinci 
maddede yapılan küçük değişiklikler ile kanun 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile îktısad encümenine veril-

Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair olan 
688 numaralı kanuna zeyil olmak üzere Millî mü
dafaa vekâletince hazırlanıb icra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Baş
vekâletin 13 eylül 1940 tarihli tezkeresile gönde
rilmiş olan kanun lâyihası Millî müdafaa encüme
ni mazbatasile birlikte encümenimize havale bu-
yurulmuş olmakla Millî müdafaa ve îktısad ve
kâletleri mümessilleri hazır bulundukları halde 
tedkîk ve mûtalea olundu. 

Esbabı mucibede dermeyan olunan sebeblere ve 
vekâletler mümessilleri tarafından verilen izaha
ta göre muvazenei umumiye ve hususiye ve bele
diyelerden bedeli tesviye edilecek olan elbise ve 
ayakkabı, kumaş ve serpuş ve yatak levazımının 
yerli mamulâtmdan olması hakkındaki 688 nu
maralı kanun hükmünün ordumuzun bu günün 
icablarma göre hazırlıklarını süratle yapabilme
sine mâni olduğu ve bu malzemenin istenilen ev
safta olarak kısa bir zaman zarfında yerli mamu
lâtmdan tedarikinin mümkün bulunamadığı anla
şılmış ve bu itibarla kanun lâyihası esas itibarile 
kabule şayan görülmüştür. Ancak encümenimiz 
millî sanayiin inkişafını temin ve Devlet ihtiyacı
nı mümkün olduğu kadar kendi millî mamulleri
mizle karşılamak maksadını istihdaf eden ve on 

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
M. M. En. Rs. 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Bursa 
N. Tınaz 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Malatya 

0. Koptagel 
Sayhan 

#, Tehelioğlu 

M. M. 
Samsun 

A. F. Engin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Kayseri 
N. Toker 
Manisa 

K. N. Duru 
Urfa 

AJımed Ydzgan 

Kâtib 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kayseri 

S. Turgay 
Samsun 

R. Barkın 
Yozgad 
0. Arat 

beş senedenberi tatbik edilen ve hayırlı semerele
ri görülmüş bulunan meri kanun hükmünün ve-
levki ordu ihtiyacını temin için olsun daimî bir 
surette zâfa uğratılması doğru olmıyacağma kani 
olarak istenilen bu istisnanın fevkalâde ahvalin 
devamı müddetine münhasır kalmasını mûtalea 
eylemiş ve bu itibarla millî korunma kanununun 
meriyet müddetile mukayyed olması esasını ka
bul eylemiştir. 

Birinci maddede yazılı bulunan teçhizat ve 
melbusat tabirlerinin yerinde olmadığı zira 688 
numaralı kanunda yerli mamulâtmdan olması 
emrolunan maddelerin birer birer zikir ve tasrih 
edilmiş olmasına göre o kanuna istisnaî hükmü 
koyan bu lâyihada ayni şeklin muhafazasını te-
minen icab eden değişiklik yapılmıştır. Bundan 
başka yine ayni kanun hükmüne göre yabancı 
memleket mamulünün Türkiye dahilinde bulun
sa bile mubayaası caiz olmadığından halbuki bu 
gibi maddelerin memleket dahilinde bulunması 
muhtemel bulunduğundan orduyu kendi ihtiya
cını karşılamak üzere bu imkândan mahrum et
memek için maddedeki yabancı memleketlerden 
de mubayaa ve tedarik edebilir tabirleri menşe 
itibarile yabancı memleket mamulâtmı da ala
bilir şeklinde değiştirilmiştir. 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 17 - XII -1940 
Esas No. 1/507 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 41) 



Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
îktısad E. Reisi 

Giresun 
/ . Sabuncu 

Afyon 
H. Erkan 

Ankara 
A. Vlus 
Edime 

T. Göksel 
içel 

Dr, M, Berber 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon 

Cemal Akçın 
Denizli 

Tahir Berkay 
Erzincan 
8. Başotaç 

îzmir 
Benal Anman 

Kâtib 
Bilecik 

Kasım Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

Kars 
K, Anklı 

Konya Konya Zonguldak Zonguldak 
Kâzım Okay H. Dikmen M. Bozma H. Karabacak 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Köylümüzün köyünde evinde giydiği çarık ve 
yemeni ve mensucat için de kısmen el dokumasile 
yaptırılarak temini mümkündür. Bu kanun ya-
pıldığmdanberi dahilden temin edilen bu gibi 
malzemenin şimdi biraz gayretle dahilden temini 
mümkündür. 

Kanunun tadiline sebeb görmemekteyim ve 
mahzur görürüm. 

imzada bulunamadı. 

( S. Sayısı ; 41 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

688 sayılı kanunun birinci maddesine müzeyycl 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ordu ihtiyaçlarından melbusat, 
teçhizatın yerli mamulâtmdan teminine imkân 
bulunmayıp memleket haricinden tedarikine lü
zum hâsıl olduğu zamanlarda Millî Müdafaa, 
îktısad ve Ticaret vekâletlerinin müşterek tek
lifi üzerine ,Icra Vekilleri Heyeti kararile bu 
nevi levazımat mamul veya gayri mamul olarak 
yabancı memleketlerden de mubayaa ve tedarik 
olunabilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

B§. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

3 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. 1. V. 

R. Karadeniz 
Ti. V. 

N, Topcoğlu 

- IX -1940 
M. M. V. 
S. Ankan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞ-
TÎRÎŞÎ 

688 sayılı kanunun birinci maddesine ek kanun 
lâyihası . 

MADDE 1 — Ordu ihtiyaçlarından mel
busat ve teçhizatın yerli mamulâtmdan te
minine imkân bulunmayıp memleket ha
ricinden tedarikine lüzum hâsıl olduğu tak
dirde Milli Müdafaa, îktısad ve Ticaret 
vekâletlerinin müşterek teklifi üzerine, Îcra Ve
killeri Heyeti kararile bu nevi levazımat mamul 
veya gayrimamul olarak yabancı memleketler
den de mubayaa ve tedarik olunabilir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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İKTİSAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİEİŞİ 

Yerli kumaştan elbise geyümesine dair 688 sayılı 
kanunun birinci maddesine müzeyyel kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Ordu ihtiyaçlarından elbise, 
ayakkabı, kumaş, serpuş ve yatak levazımının 
yerli mamulatmdan tedarikine imkân bulun
mayıp memleket haricinden veya yabancı ma
mullerden tedarikine lüzum hâsıl olduğu tak
dirde Millî Müdafaa, îktısad ye Ticaret vekâ
letlerinin müşterek teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyeti kararile bu nevi levazımatm menşe iti-
barile yabancı memleket mamulatmdan tedariki 
caizdir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 3 — Bu kanun 3780 numaralı Millî 
Korunma kanununun meriyeti müddetince meri
dir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

( i l Sayısı : 4İ ) 





S. Sayısı: 42 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve hıf -
zıssıhha mektebi teşkiline dair kanun lâyihası ve Sıhhat 

ve içtimaî muavenet ve Bütçe encümeleri 
mazbataları (1/345) 

T. C. 
Başvekâlet 21 - III -1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1251 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessesesi hakkındaki 1267 numaralı kanunun ilgasile 
«Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha- mektebi» teşkili hakkında Sıh
hat Ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 14 - I I I -1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Türkiye Cumhuriyeti merkez hıfzıssıhha müessesesi hakkındaki 1267 numaralı kanunun ilga
sına ve « Türkiye Cumhuriyeti merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi » teşki

line dair kanunun mucib sebebler lâyihası 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine bağlı olmak ve muhassasat ve masrafları Hudud ve sahil
ler sıhhat umum müdürlüğü bütçesinden tesviye edilmek üzere 1267 sayılı kanun ile Ankarada 
« Türkiye Cumhuriyeti merkez hıfzıssıhha müessesesi » teşkil olunmuştu. 

Montreux mukavelenamesi hükümleri mucibince transit gemilerin sıhhat resimlerinde tenzilât 
yapılması üzerine varidatı kısmen azalan Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün kendi 
gelirile müessese muhassasat ve masraflarını karşılayamıyacağı anlaşıldığından mezkûı umum mü
dürlük bütçesine, müessese masraflarını temin edebilmek için, 1937 malî yılında, umumî muvazene
den 400 bin liralık yardım yapılmak zarureti hâsıl olmuştu. Ayni yardımın müteakib senelerde de 
yapılması zarurî bulunduğundan bu vaziyet karşısında müessesenin 1938 malî yılında umumî mu
vazeneye alınması muvafık görülmüş ve bu sebeble mezkûr senede 400 bin liralık tahsisat Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti bütçesine nakledildiği gibi 1938 umumî muvazene kanununun 27 nci mad
desine mevzubahs müessesenin muhassasat ve masarifinin ayni sene içinde vekâletimiz bütçesinden 
ödeneceğine dair hüküm konulmuş ve bu hüküm 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa da 
aynile alınmıştır. \ 

Arzedilen bu sebeblerden dolayı müessese muhassasat ve masraflarının Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü bütçesinden tesviye edileceğine dair olan 1267 numaralı kanun hükmünün tadiline 
lüzum ve zaruret hissedildiğinden mezkûr kanunun bazı hükümlerinde değişiklik yapılması ve bu gibi 
müesseselerin zamanla tekemmül ve inkişaf etmeleri tabiî bulunması ve bahse mevzu müessesenin 
de bu günkü tevessü ve inkişafı sebebile evvelce tanzim edilmiş olan kanun hükümlerinin bu günün 
ihtiyaçlarına cevab verebilmesi mümkün olamadığından kısmen de yeni hükümler ilâvesi suretile ta-
mamile ilga edilerek onun yerine yeni bir kanun teklif edilmesi muvafık görülmüş ve hazırlanan 
kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 



Merkez hıfzıssıhha müessesesinin görmekle mükellef olduğu işlerin bir kısmı fennî araştırma, mu
ayene ve tahlilât ve aşı, serum ihzan gibi halk hıfzıssıhhasma aid ve diğer bir kısmı alâkadar sıh
hat ve meslek mensublarma kurslar göstermek gibi tedrisata müteallik olduğundan kanun lâyihası
nın tanziminde bu vaziyet nazarı dikkate alınarak müessesenin biri (Türkiye Cumhuriyeti merkez 
hıfzıssıhha enstitüsü) ve diğeri (Hıfzıssıhha mektebi) isimleri altında iki kısma ayrılması münasib 
görülmüş ve her iki kısmın iştigal edecekleri işler lâyihada ayrı ayrı gösterildiği gibi lâyihanın 
sonuna her iki kısmı alâkadar eden müşterek hükümler konulmuştur. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. 3. M. M. 
S. ve İç. Mu. Encümeni 19 -IV -1940 

Esas No. 1/345 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha mü
essesesi hakkındaki 1267 numaralı kanunun 
ilgasile «Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıh
ha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi» teşkili hak
kında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
hazırlamb Başvekâletin 21 - I I I -1940 tarih ve 
6/1251 sayılı tezkeresile gönderilen ve encüme
nimize havale buyurulan kanun lâyihası mucib 
sebebleri ile birlikte Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti Müsteşarı hazır olduğu halde müta-
lea ve tedkik olundu: 

24 mayıs 1928 tarih ve 1267 numaralı kanun 
ile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine bağlı 
olmak ve fakat muhassasat ve masrafları Hudud 
ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesin
den tesviye edilmek üzere Ankarada (Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessesesi) teş
kil edilmiş bulunmaktadır. Mezkûr umum mü
dürlüğün, Boğazlardan transit olarak geçen ge
milerden temin eylediği varidatının Montrö mu
kavelesi dolayısile azalması üzerine müessesenin 
muhassasat ve masraflarını karşılayamaz bir 
hale gelmesine ve müessesenin ise memleket sıh
hatine aid şamil tedkikat, tahlilât, ihzarat gibi 
hidematmın ehemmiyet ve mübremiyetine bina
en icab eden masraflarını yapabilmek ve mesa
isine devam imkânını verebilmek için umum 
müdürlük bütçesine 1937 malî yılında umumî 
muvazeneden 400 000 liralık yardım yapılmış 
ve müteakib 1938, 1939 senelerinde de mües
sese umumî muvazeneye alınarak kanunu mah
susunun 27 nci maddesine tevfikan tahsisat ve 

masraflarının Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti bütçesinden ödeneceğine dair hüküm ko
nulmuş bulunduğu görülmektedir. Şu vaziyet 
ve zaruretler dolayısile 1267 numaralı kanun 
hükümlerinin tadiline lüzum hâsıl- olmakla be
raber git gide tekemmül ve inkişaf eylemekte 
bulunan müessesenin memleket ihtiyaçlarına ce-
vab verebilmesi için yeniden bazı hükümleri ih
tiva eylemek üzere Hükümetçe hazırlanmış bu
lunan lâyihai kanuniye teklifi esas itibarile mu
vafık bulunmuştur. 

Hükümetin de beyanı veçhile bidayeti teşek
külünden beri halk hıfzıssıl ıh asına aid muaye
neler, tahliller ve fennî araştırmalar yapan, 
amme sıhhatini koruma yolunda aşılar ve se
rumlar hazırlamak gibi mükellef bulunduğu hiz
metleri ifa eyleyen müessesenin ve bunun ya
nında ayni zamanda hususî kadro ve bütçesile 
çalışmakta bulunan ve senelerden beri sari ve 
salgın hastalıklar için tatbiki icab eden korun
ma esaslarını ve bunlarla yapılacak mücadele 
şekillerini, umumî ve içtimaî hıfzıssıhhayı ya
kından alâkalandıran; yenilecek, içilecek bilû
mum maddelerle şehir, köy hıfzıssıhhalarını ve 
Hıfzıssıhhai umumiye kanununun muhtelif ve 
müteaddid maddelerile ifasını emreylediği ve-
zaif ve esasatı sıhhiyeye aid bilgileri öğreten; 
ve bundan böyle kültür, ziraat, sanayi, mühen
dislik gibi şuabat mensublannm bu bakımdan 
tekâmüllerini temin maksadile mekteh hekim
liği, işçilik hekimliği, sıhhî mühendislik ''gibi 
sıhhati umumiye idaresini ve yüksek hıfzıssıhha 
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bilgilerini de öğretecek esas ilimler üzerinde 
kurslar vermek gibi tedrisata müteallik hizmet
leri yapacak olan Hıfzıssıhha mektebinin 18 
haziran 1936 tarih ve 3017 numaralı Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti teşkilât kanununun 
23 ncü maddesi hükümlerine tevfikan lüzum 
ve ehemmiyeti ittifakla teyid ve tesbit olun
muş ve kanunun ismi ile birinci maddesinin 
birinci fıkrası bu suretle tadil edilmiştir. 

Hükümet teklifindeki ikinci maddenin "D fık-
rasile istihdaf edilen kontrolün 1262 numaralı 
kanunun 10 ncu maddesine göre yalnızca 
tıbbî müstahzarata münhasır kaldığı anlaşılmak
ta ise de bu kontrolün diğer ispençiyari mevad 
ile birlikte 1262 numaralı kanunun ikin
ci maddesinin A, B, C, D fıkralarında 
yazılı aşılar, serumlar, diğer bilûmum uzvî 
müstahzarlar ile biyolojik taamüller için kul
lanılan maddelere de teşmilinin fa id eli ve ye
rinde olacağı mütalea kılınmış ve fıkraya bu 
esas dahilinde kayıdlar ilâve edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenm umumî sıhhata taallûk 
eden muayene, tahlil ve tedkikler için alınacak 
ücretler ile bu ücretlerden istisna edilmesi mu
vafık olacak hususata dair olan 4 ncü mad
desi esas itibarile değişmemekle beraber vuzuhu 

t teminen yeniden kaleme alınmıştır. Hıfzıssıhha 
mektebine müteallik mevad arasında mektebde 
verilecek derslerin tatbikatını temin etmek için 
lüzumlu olan laboratuarlar ile ferdî ve içtimaî 
hıfzıssıhhaya aid numuneleri ihtiva eden mü
zelerin bulunması tedristen beklenen faideleri 
arttıracağı cihetle üzerinde ehemmiyetle durul
muş ve 10 ncu madde olarak tesbitine karar ve
rilmiştir. 

Enstitü ile mektebe müteallik müşterek hü
kümler sırasında Hükümet teklifinin 10 ncu 
ve Encümence sıralanan 11 nci maddede enstitü 
ve mekteb mensublarmın vazifeleri itibarile meş
gul bulunacakları ilmî tedkikata mütedair yazı
ların vekâlet ve enstitü mecmualarından başka 
memleket iç ve dışında çıkan mecmualarda neş
rinin vekâletin müsaadesine bağlı olması hakkın
daki kayıd üzerinde cereyan eden müzakere ne
ticesinde azadan biri bu kaydı terviç eylememiş . 
ve fakat diğer büyük ekseriyet başka memleket
lerde de olduğu veçhile bu nevi yazılardan ma
ada konferansların neşri hakkında da ayni su
retle müsaade alınmasının muvafık olacağı ka
naat ve kararına varmakla maddeye o suretle 

kayid ve ilâve yapılmıştır.^ 
Hıfzıssıhha müessesesinin dahilî idaresile ted

risatının şekil, zaman ve müddeti ve diğer hu
susları hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti tarafından yapılması lâzımgelen talimat
nameye aîd hüküm 13 ncü madde olarak ilâve 
edilmiş ve diğer bazı kelime değişiklikleri ile 
lâyihanın bu şekilde kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Keisliğe sunuldu. 

S. ve t M. En. Rs. M. M. Kâ. 
Ağrı Giresun Edirne 

Dr. II. Kural Dr. H. V. Somyürek Dr. F. M emik 
Bursa Ankara Antalya 

Dr. R. Güran Dr. Taptas Dr. M. Soykam 
Aydın Burdur 

Dr. Ş. Şener Dr.A. R. Yeşilyurd 
Gazianteb Kastamonu 

Dr. M. A. Ağakay M. R. Saltuğ 
Kayseri Konya Tekirdağ 

S. Turgay Dr. O. Ş. Uludağ N. Trak 

işbu kanunun Hükümetçe teklif edilen 10 ncu 
maddesinde Hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha 
mektebi müdür ve mutahassısları tarafından ih
tisasları dahilindeki fennî meselelere aid hazır
lanacak yazıların Vekâlet ve Enstitü mecmuasın
dan başka memleket iç ve dışında çıkan mecmu
alarda neşri vekâletin müsaadesile takyid edil
mektedir. Bir mutahassıs tarafından hazırlana
cak tibbî bir tedkikı muhtevi bir yazı üzerinde, 
bu yazıya tekaddüm eden ilmî mesainin Sıhhat 
vekâletinin müesseselerinde ve kendi vesait ve 
malzemesinden istifade edilerek yapılmış olması 
itibarile, bu Vekâletin bir mülkiyet hakkı iddia 
etmesi ve bu sebeble yazının ilk önce kendi mec
mualarında, neşrini arzu etmesi bir dereceye ka
dar kabule lâyik bir fikir olarak telâkki edilebi
lir. Ancak böyle bir eser her hangi bir sebeble 
vekâlet mecmualarına dercedilmediği surette, 
bunun memleketin içinde yahud dışında her 
hangi bir mecmuada neşri için yeniden Sıhhat 
vekâletinden müsaade alınmak mecburiyeti en 
ibtidaî haklarını red ve inkârı mahiyetindedir. 
Hükümet bu maddenin müdafaasında esbabı mu
cibe olarak müesseselerde istihdam edilen ecnebi 
mutahassıslarm, memleketin sıhhî ve umumî si
yaseti noktasından ifşası mahzurlu görülen bazı 
hususların fena bir maksadla yabancı memleket-
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lerde neşrinin ve işaasmm önünü almak için "bu 
kaydi kanun maddesine koyduğunu iddia etmiş
se de bu mülâhazanın da iltifata değeri yoktur. 
Çünkü : 

1) Bir defa ecnebi mutahassıslar, gerek ilmî 
kudretleri gerek ahlâkî vaziyetleri hakkında 
inceden inceye tedkikler yapıldıktan sonra mem
lekete getirilmiş, yüksek âlim ve namuslu adam 
olarak mefruz olan kimselerdir. 

2) Kendilerinde bir suiniyet farzedldiği tak
dirde bile, Devlet hizmetinde iken yapamadıkları 
fena neşriyatı, kontratları bitib memleketten ay
rıldıktan sonra tamamile serbest olarak yapmala
rına hiç bir mâni kalmaz. 

3) Memleket dahilinde iken bile kendi imza-
larile yapamadıkları bu neşriyatı, başka bir heki
min imzasile pekâlâ yapabilirler. Çünkü Türkiye 
postalarında sansör usulü yoktur. Muhaberat ta
mamile serbesttir. 

4) Hıfzıssıhha müessesesi ve mektebi mesaisi 
arasında Devletçe işaası mahzurlu görülen husus
lar yoktur. 

5) Farzı muhal olarak böyle bile olsa, bu gibi 
hususları her halde müessese mensublarmdan da
ha bol bir nisbet dahilinde tedkik fırsatını bula
bilen Tıb fakültesi profesörleri]e, Ankara numu
ne hastanesi ecnebi ve yerli mutahassısları için 
böyle bir kanunî kayid yoktur. 

Buna mukabil bu kaydin kanun metninde ibka-
sı fennî tedkikat ile meşgul bir âlimi, çalışmaları
nın mahsulünü ilim âlemine bildirmekten alıkoy
mak gibi büyük bir mahzuru vardır. îlmî bir ted
kik mahsulü olan bir eserin matbuatta neşri için 
mutlaka Sıhhat vekâletinin müsaadesini almak 
mükellefiyeti, tıbbî neşriyata bir nevi sansör koy-

Türkiye Cumhuriyeti merkez hıfzıssıhha mü
essesesi hakkındaki 1267 sayılı kanunun ilgasile 
(Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha ensti
tüsü ve hıfzıssıhha mektebi) teşkiline dair Sıhhat 

mak, ve âlimlerden bir zümreyi kanunların zama
nı altında bulunan telif ve neşir hakkından mah
rum etmektir. Bu arzedilen sebeblerle madde met
ninin: «Mezkûr hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıs
sıhha mektebi mensubları tarafından ihtisasları 
dahilindeki fennî müesseselere aid hazırlanacak 
yazılar ve konferanslar ilk önce vekâlet ve ensti
tü mecmualarında neşredilmedikçe memleketin iç 
ve dışında çıkan mecmualarda neşredilemez. Bu 
mecmualarda neşredilen, yahud neşredilmesine 
vekâletçe lüzum görülmeyen yazılara sahihleri ser
bestçe tasarruf ederler» şeklinde tadiline tarafta
rım. 

Encümence ilâve edilen 13 ncü madde metni
ne de muarızım, tşbu metin aynen kabul edildiği 
takdirde gerek resen gerekse munzam vazife şek
linde tedris yapan muallimlerin epeyce yüksek 
olan ücretlerini - bir hakları taallûk etmediği tak
dirde dahi - müstemirren almaları mahzuru orta
ya çıkar. Filhakika öğrenildiğine göre Hıfzıssıhha 
mektebinin tedrisat yaptığı zamanlarda bile faa
liyet devresi üç, dört aydan ibaret olub, bu devre 
haricinde de muallimlerin hepsi ücretlerini tama
mile almaktadır. Kaldı ki mektebin bazan bu son 
zamanlarda olduğu gibi bir buçuk sene hiç bir fa
aliyet göstermediği de vakidir. Filhakika mekteb 
bir buçuk senedenberi ancak bir ay kadar önce bir 
kaç küçük sıhhat memurunu çağırıb derslerine baş
layabilmiş; buna mukabil bu müddet zarfında mu
allimlerin hepsi ücretlerini almışlardır. Bu sebeb
lerle maddenin: «Mektebin tedris heyeti ancak 
mektebde tedrisat yapıldığı müddetçe ücretlerini 
alabilirler» şeklinde yazılması lüzumuna kaniim. 

Kütahya mebusu 
Dr, Ali Süha Delilbaşı 

ve içtimaî muavenet vekilliğince hasırlanıl) Baş
vekâletin 21 - i l i - 1940 tarih ve 6/1251 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni maz-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.U.M. 
Bütçe Encümeni 17 - XII - 1940 
Mazbata No. 34 
Esas No. 1/345 

Yüksek Reisliğe 
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batasile birlikte Encümenimize tevdi buyurul-
makla Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müs
teşarı ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürü hazır oldukları halde 
okunub konuşuldu: 

1267 sayılı kanunla kurulmuş olan (Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessesesi) nin 
masrafları ayni kanunun beşinci maddesine tevfi
kan Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
bütçesinden tesviye edilmekte iken Montrö mu
kavelesinin gemi sıhhiye rüsumunu tenzil etmesi 
ile varidatta husule gelen tenezzül ve açıklığı kar
şılamak için evvelâ muvazenei umumiyeden yar
dım yapılması ve bilâhara müessesenin muvaze-
nei umumiyeye alınması zarureti hâsıl olduğun
dan kanunun bu maddesinin tadili icab ettiği ve 
zaman ile büyük terakki ve inkişaf gösteren mü
essesenin evvelce tanzim edilen kanun hükümle-
rile bu günün ihtiyaçlarına cevab vermesi müm
kün olmadığından yeni hükümler vazma lüzum 
hissedildiği ve binnetice müesseseye aid bütün 
mevzuatın bir kanunda toplanması daha muvafık 
olacağı düşünülerek 1267 sayılı kanunun ilgasile 
yerine yeni bir kanun ikamesi teklif edildiği 
mucib sebebler lâyihasile Sıhhat ve içtimaî mua
venet encümeni mazbatası münderecatmdan ve 
şifahî izahattan anlaşılmış ve serdolunan sebeb ve 
mütalealar Encümenimizce de varid görülerek 
lâyiha heyeti umumiyesi itibarile kabul edilmiş 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin ha
zırladığı metin üzerinde müzakere icrası takarrür 
etmiştir. 

Lâyihanın başlığından ve birinci maddesinden 
ilgaya dair olan kısımlar kaldırılmış ve madde 
yeniden tanzim edilmiştir. 

ikinci madde tertibe aid bir değişiklik yapıl
mak suretile, 3, 4 ve beşinci maddeler aynen ka
bul edilmiştir. 

Altıncı madde enstitüye muktazi hayvan yem
lerinin hariçten de tedarik edilebileceğini saraha
ten ifade edecek surette yazılmıştır. 

Yedinci madde aynen kabul edilmiş ve.8 nci 
madde mevcud mevzuatı tekrardan ibaret olmak
la kaldırılmıştır. 

Dokuzuncu madde sekizinci madde ve onuncu 
madde bir kelime değişikliğile dokuzuncu madde 
ve 11, 12 nci maddeler 10 ve 11 nci maddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

' On üçüncü maddenin talimatnameye aid kıs
mı kaldırılmak suretile 12 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Encümenimizce yeniden lâyihaya ilâve edilen 
on dördüncü madde ilga hükümlerini ihtiva et
mektedir. Bu maddede 1267 sayılı kanunun ilga 
edildiği tasrih edilmekle beraber 3017 sayılı Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilâtı kanu
nunun 23 ncü maddesinin bu lâyiha ile tedahül 
eden fıkralarının da kaldırılması icab ettiğinden 
bu cihet de temin edilmiş bulunmaktadır. 

Hükümetin 12 ve 13 ncü maddeleri 14 ve 15 
nci maddeler olarak kabul edilmiş ve bu değişik
liklerle yeniden tanzim edilen kanun lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 
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HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha mües
sesesi hakkındaki 1267 numaralı kanunun ilga
sına ve «Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıh
ha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi» teşkiline 

dair kanun lâyihası 

Merkez hıfzıssıhha enstitüsü 

MADDE 2 — Merkez hıfzıssıhha enstitüsü 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tayin 
edilen muhtelif ihtisas şubelerine ayrılır. 

Bu müessese vekâletçe gösterilecek lüzum 
üzerine: 

a - Halk hıfzıssıhha şartlarının ıslah ve inki
şafına ve her nevi hastalıklarla mücadeleye 
yarayacak sıhhî ve fennî araştırmaları ve ince
lemeleri yapar. 

b - Vekâletçe nevileri tayin edilen serum ve 
aşıları ve sair biyolojik ve kimya maddelerini 
hazırlar. 

c - Mahsus kanunlarına tevfikan yerli ve 
yahud yabancı müstahzarların, serum ve aşı
larla sair hayatî terkib veya kimyevî madde
lerin kontrollerini yapar. 

d - 1262 numaralı kanuna göre daimî kon
trolleri yapılacak olan tıbbî müstahzarları pi
yasadan bedeli ile satm alarak tahlil ve mura
kabe eder . 

e - Umumî ve içtimaî hıfzıssıhhaya, sair sıh
hî mevzulara aid konferanslar tertib eder ve 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN DEĞIŞTİRİŞt 

«Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha mües
sesesi hakkındaki 1267 numaralı kanunun ilgası
na ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha 

enstitüsü» teşkiline dair kanun lâyihası 

Hıfzıssıhha enstitüsü 

MADDE 2 — Hıfzıssıhha enstitüsü Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince muhtelif ihtisas 
şubelerine ayrılır. 

Bu müessese vekâletçe gösterilecek lüzum 
üzerine : 

a) Halk hıfzıssıhha şartlarının ıslah ve inki
şafına ve her nevi hastalıklarla mücadeleye ya
rayacak sıhhî ve fennî araştırmaları ve incele
meleri yapar, 

b) Vekâletçe nevileri tayin edilen serum ve 
aşıları ve sair biyolojik ve kimya maddelerini 
hazırlar. 

c) Mahsus kanunlarına tevfikan yerli ve-
yahud yabancı müstahzarların, serum ve aşı
larla sair hayatî terkib veya kimyevî madde
lerin kontrollerini yapar, 

d) 1262 numaralı kanunun 10 ncu maddesine 
göre daimî murakabeye tâbi tutulan ispençiyari 
ve tıbbî müstahzarat ile mezkûr kanunun ikinci 
maddesinin A, B, C, D fıkralarında yazılı mad
deleri satm alarak icabeden muayenelerini ya
par, 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
hıfzıssıhha müessesesi hakkındaki 1267 numa
ralı kanun ilga edilmiş ve zikri geçen kanunla 
teşkil edilmiş bulunan Merkez hıfzıssıhha mü
essesesi «Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıs
sıhha enstitüsü» ile «Hıfzıssıhha mektebi» isimli 
iki kısma ayrılmıştır. 

Merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha 
mektebi Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
ne bağlı olarak bu kanunda gösterilen işleri 
görmekle mükelleftir. 

Memleketin muhtelif mıntakalarmm sıhhî 
ihtiyaçlarına göre ve Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletinin göreci lüzum üzerine ayni 
işleri yapmakla mükellef enstitü şubeleri aça
bilir. 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
hıfzıssıhha müessesesi hakkındaki 1267 numa
ralı kanun ilga edilmiş ve mezkûr kanunla 
teşkil edilmiş bulunan Merkez hıfzıssıhha mü
essesesi yerine 3017 numaralı kanunun 23 ncü 
maddesi hükümlerine tevfikan «Hıfzıssıhha 
enstitüsü» ve «Hıfzıssıhha mektebi» kısımla
rını ihtiva eden «Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
hıfzıssıhha enstitüsü» namile bir müessese teş
kil edilmiştir. 

Merkez hıfzıssıhha enstitüsü Sıhhat ve içti-
I maî muavenet vekâletine bağlı olarak bu ka

nunda gösterilen işleri görmekle mükelleftir. 
Memleketin muhtelif mmtakalarmın sıhhî ih

tiyaçlarına göre ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin göreceği lüzum üzerine ayni işleri 
yapmakla mükellef enstitü şubeleri açılabilir. 

(S. Sayısı : 42) 



— 7 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRİŞl 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha mües
sesesi teşkiline dair kanun lâyihası, 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine bağlı, Hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıf-
zıssıhha mektebinden ibaret olmak üzere teş
kil edilen (Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıf
zıssıhha müessesesi) bu kanunda yazılı işleri 
yapmakla mükelleftir. 

Memleketin muhtelif mmtakalarınm sıhhî 
ihtiyaçlarına göre Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin göreceği lüzum üzerine ayni işleri 
yapmakla mükellef enstitü şubeleri açılabilir. 

Hıfzıssıhha enstitüsü 

MADDE 2 — Hıfzıssıhha enstitüsü Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekilliğince muhtelif ihti
sas şubelerine ayrılır. 

Bu müessese vekâletçe gösterilecek lüzum 
üzerine: 

A - Halk hıfzıssıhha şartlarmm ıslah ve in
kişafına ve her nevi hastalıklarla mücadeleye 
yarayacak sıhhî ve fennî araştırmaları ve ince
lemeleri yapmak, 

B - Vekâletçe nevileri tayin edilen serum 
ve aşıları ve sair biyolojik ve kimya madde
lerini hazırlamak, 

0 - Hususî kanunlarına tevfikan yerli ve-
yahud yabancı müstahzarların, serum ve aşı
larla sair hayatî terkib veya kimyevî madde
lerin kontrollerini yapmak, 

D - 1262 sayılı İspençiyari ve tıbbî müstah
zarlar kanununun 10 ncu maddesine göre da
imî murakabeye tâbi tutulan ispençiyari ve 
tıbbî müstahzarat ile mezkûr kanunun ikinci 
maddesinin A, B, O ve D fıkralarında yazılı 
maddeleri satın alarak icab eden muayeneleri-
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neşriyat yapar. 

MADDE 3 — Merkez hıfzıssıhha enstitüsü 
ihtisas ve salâhiyeti dahilindeki fennî ve Sıhhî 
meseleler hakkında resmî daireler ve belediye
lerle hakikî ve hükmî şahıslar tarafından doğ
rudan doğruya vukubulacak taleb ve müraca
atları kabul ederek bunlar üzerine tedkikler ve 
icabeden tahlil ve muayeneler yapar ve rey ve 
mütaleasını bildirir. 

MADDE 4 — Merkez hıfzıssıhha enstitüsü 
vazifeleri arasında sayılan tedkik ve muayene 
ve tahlillerden : 

a - Umumî sıhhate teallûk edenler parasız, 
b - Hakikî ve hükmî şahıslara aid olanlarla 

(a) fıkrası dışında kalanlar paralı olarak ya
pılır. Tahlil ye muayene ücretleri Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince hazırlanarak ic
ra Vekilleri Heyetince tasdik edilen bir tarife 
ile tesbit edilir. 

MADDE 5 — Enstitüde hazırlanan her ne
vi aşı ve serum ve diğer maddelerin satış kıy
metleri ile bunların ne suretle satışa çıkanla 
cakları ve bunları toptan ve perakende olarak 
satanlara verilecek beyiye mikdarı Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletinin teklifi üzerine İc
ra Vekilleri Heyetince tayin edilir. 

MADDE 6 — Merkez hıfzıssıhha enstitüsü
nün fenni tedkikat ve istihsalâtı için lazım olan 
her nevi hayvanları yetiştirmek ve bunlara 
bakmak Ye iaşelerine yarayacak ekimleri yap* 
mak üzere tesisat vücude getirilebilir. 

Htfmasikha m&ktebi 

MADDE 7 — a - Hıfzıssıhha mektebi Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletinin göreceği lüzum 
ve tertib edeceği program üzerine tababet ve 
şubeleri sanatları mensublan ile eczacı ve kim
yagerlere ve Sıhhat memurlarına umumî ve f er-

8 — 
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e) Umumî ve içtimaî hıfzıssıhhaya, sair »ıh. 
hî mevzulara aid konferanslar tertib eder 
ve neşriyat yapar. 

MADDE 3 — Hıfzıssıhha enstitüsü ihtisas 
ve salâhiyeti dahilindeki fennî ve sıhhî mese
leler hakkında resmî daireler ve belediyelerle 
hakikî ve hükmî şahıslar tarafından doğrudan 
doğruya vukubulacak taleb ve müracaatlan 
kabul ederek bunlar üzerine tedkikler ve ica

beden tahlil ve muayeneleri yapar ve reyini ve 
mütaleasını bildirir. 

MADDE 4 — Hıfzıssıhha Enstitüsü vazifesi 
arasında sayılan tedkik ve muayene ve tahlil
lerden umumî sıhhate taallûk eden işler için 
resmî daireler ile belediyelerden hiç bir ücret 
almaz .Umumî sıhhate taallûk etmiyen muaye
ne, tahlil ve tedkikler için alınacak ücretler 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince hazırla
narak icra Vekilleri Heyetince tasdik edilen 
bir tarife ile tesbit edilir. Sari veya salgın has
talık işleri müstesna olmak üzere hakikî veya 
hükmî şahıslara aid olan muayene, tahlil ve 
tedkikler de ayni tarife üzerinden ücrete tâbi
dir. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 6 — Hıfzıssıhha Enstitüsü fennî 
tedkikat ve istihsalâtı için lâzım olan her nevi 
hayvanlan tedarik edebileceği gibi bunlan ye-
tiştirmek ve iaşelerine yarayacak ekimleri yap
mak üzere tesisat vücude getirebilir. 

Hıfzıssıhha mektebi 
MADDE 7 — Hıfzıssıhha mektebi Sıhhat ve 

içtimaî muavenet vekâletinin göreceği lüzum ve 
i tertib edeceği program üzerine tababet ve şube-
| kr i sanatları mensublan ile eczacı ve Mmyağer-
I lere ye küçük sıhhat memurlarına umumî ve 
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ni yapmak, 
E - Umumî ve içtimaî hıfzıssıhhaya ve sa

ir sıhhî mevzulara aid konferanslar tertib et
mek ve neşriyat yapmakla mükelleftir. 

MADDE 3 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 4 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin dördüncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen. 

MADDE 6 — Hıfzıssıhha enstitüsü fennî ted-
kikat ve istihsalâtı için lâzım olan her nevi 
hayvanları ve yemleri tedarik edebileceği gibi 
bunları yetiştirmek ve iaşelerine yarayacak 
ekimleri yapmak üzere tesisat ta vücude geti
rebilir. 

Hıfzıssıhha mektebi 

MADDE 7 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin yedinci maddesi aynen. 
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dî hıfzıssıhhaya veya bunlardan memur olan- ı 
larm sıhhî ve fennî ve idarî vazifelerine aid j 
amelî ve nazarî tekâmül tedrisatı yapmak ve ! 
alelûmum ilmî mevzulara aid konferanslar ter-
tib etmek ve neşriyat yapmakla mükelleftir. 

b - Tababet ve şubeleri sanatları mensubları 
ile eczacı ve kimyagerler ve küçük sıhhat me
murlarından Devlet ve belediyelerle bunlara 
bağlı idare ve müesseseler hizmetinde bulunan
lar Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ile alâ- | 
kah vekâletler tarafından müştereken tesbit edi- i 
lecek zaman ve sıralarda tekâmül tedrisatında 
hazır bulunmağa mecburdurlar. 

MADDE 8 — Hıfzıssıhha mektebinde tekâ- j 
mül kursları görmek için getirilecek sıhhat teş
kilâtına dahil memurların bu derslere iştirak 
edebilmelerine muktazi yol masrafları harcirah 
kararnamesi ve müzeyyelâtile 1846 sayılı ka
nunun muvakkat memuriyetlere aid hükümleri, 
ne göre ve kursun devamı müddetince iktiza 
eden yevmiyeleri de Sıhhat ve içtimaî muave | 
net vekâletince tayin edilecek mikdar dahilin- I 
de ve aylık olarak tesviye olunur. Bu paralar I 
harcirah kararnamesine tevfikan verilmesi lâ
zım olan ikamet yevmiyelerine karşılık olduğun
dan ayni hükümlere tâbidir. 

MADDE 9 — Alâkalı vekâletlerin muvafa- I 
katları ile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti i 
tarafından şekil ve sıra ve adedleri tayin olun- • 
mak şartile Maarif sıhhat müfettişleri ve Zira- j 
at müfettişleri ve muallimler ve mühendisler | 
ve sair lüzum görülen meslek memurlarına da j 
Hıfzıssıhha mektebinde mesleklerinin sıhhî ve ' 
tıbbî kısımlarına aid tekâmül kursları verilebi- i 
lir. Bu memurlara aid yol masrafları ve yev
miyeler mensub oldukları vekâletler bütçelerin
den tesviye olunur. 

Müşterek hükümler 
MADDE 10 — Merkez hıfzıssıhha enstitüsü 

ve Hıfzıssıhha mektebi müdür ve mutahassısla-

S. î. M. E. 

ferdî hıfzıssıhhaya veya bunlardan memur olan
ların sıhhî ve fennî ve idarî vazifelerine aid 
ameli ve nazarî tekâmül tedrisatı yapmak ve 
alelûmum ilmî mevzulara aid konferanslar ter-
tib etmek ve neşriyat yapmakla mükelleftir. 

Tababet ve şubeleri sanatları mensubları ile 
eczacı ve kimyagerler ve küçük sıhhat memur
larından Devlet ve belediyelerle bunlara bağlı 
idare ve müesseseler hizmetinde bulunanlar Sıh
hat ve içtimai muavenet vekâleti ile alâkalı ve
kâletler tarafından müştereken tesbit edilecek 
zaman ve sıralarda tekâmül tedrisatında hazır 
bulunmağa mecburdurlar. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — Alâkalı vekâletler ile Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâleti tarafından müş
tereken tayin olunacak şekil ve sıra ve aded-
ler dahilinde olmak suretile Maarif sıhhat mü
fettişleri ve ziraat müfettişleri ve muallimler 
ve mühendisler ve iş müfettişleri ile sair lüzum 
görülen meslek memurlarına da Hıfzıssıhha mek
tebinde mesleklerinin sıhhî ve tıbbî kısımlarına 
aid tekâmül kursları verilir. Bu memurlara aid 
yol masrafları ve yevmiyeler mensub oldukları 
vekâletler bütçelerinden tesviye olunur. 

MADDE 10 — Hıfzıssıhha mektebinde veri
lecek derslerin tatbikatını temin etmek için lü
zumlu olan laboratuarlar ile ferdî ve içtimaî 
hıfzıssıhhaya aid numuneleri ihtiva eden müze
ler bulunur. 

Müşterek hükümler 

MADDE 11 — Merkez hıfzıssıhha enstitüsü 
ve Hıfzıssıhha mektebi mensubları tarafından ih-
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MADDE 8 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin dokuzuncu maddesi aynen. 

MADDE 9 — Hıfzıssıhha mektebinde veri
lecek derslerin tatbikatını temin etmek için 
lüzumlu olan laboratuvarlar ile ferdî ve içti
maî hrfzıssıhhaya aid numuneleri ihtiva eden 
müzeler tesis olunur. 

Müşterek hükümler 

MADDE 10 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 11 nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı 
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. tarafından ihtisasları daihilindeki fennî me
selelere aid hazırlanacak yazıların vekâlet ve 
enstitü mecmuasından başka memleket iç ve dı
şında çıkan mecmualarda neşri vekâletin müsa
adesine bağlıdır. 

MADDE 11 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi için 
lüzum görülecek ecnebi mutahassısların celb ve 
istihdamına ve bunların istihdam müddetlerini 
tesbit ve tayin ile mukaveleler akdine Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekili salâhiyettardır . 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 13 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memur
dur. 

14-III-1940 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
' Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Gebesoy 

G. î . V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

M. M. V. 
N. Tınaz 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
II. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

S. t M. E. 

tisasları dahilindeki fennî meselelere aid ha
zırlanacak yazıların ve konferansların vekâlet 
ve enstitü mecmuasından başka memleket iç ve 
dışında çıkan mecmualarda neşri vekâletin mü
saadesine bağlıdır. 

MADDE 12 — Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıs
sıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi için lü
zum görülecek ecnebi mutahassısların celb ve 
istihdamına ve bunların istihdam müddetleri
ni tesbit ve tayin ile mukaveleler akdine Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekili salâhiyettardır. 

MADDE 13 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
hıfzıssıhha müessesesinin dahilî idaresi ve ted
risatının şekil, zaman ve müddeti ve diğer hu
susları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ta
rafından yapılacak talimatname ile tayin edilir. 

MADDE 14 
aynen 

MADDE 15 
aynen 

Hükümetin 12 nci maddesi 

Hükümetin 13 ncü maddesi 

( S. Sayısı : 42 ) 
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MADDE 11 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 12 nci maddesi aynen. 

MADDE 12 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
hıfzıssıhha müessesesinin dahilî idaresi ve ted
risatının şekil, zaman ve müddeti ve diğer hu
suslara aid esaslar Sıhhat ve içtimaî muave
net vekilliğince tesbit olunur. 

MADDE 13 — 17 - V -1928 tarih ve 1267 
sayılı kanun ile 9 - VI -1936 tarih ve 3017 sa
yılı kanunun 23 ncü maddesinin ikinci ve üçün
cü fıkraları kaldırılmıştır. 

MADDE 14 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 15 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 

)>&<İ 
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S. Sayısı: 43 
Gözlükçülük hakkında kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/12) 

T. C. 
Başvekâlet 30 - III -1939 

Kararla?- Dairesi Müdüı-lüğü 
Sayı: 6/1533 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gözlükçülük hakkında Sıhhat ve çtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 25 - III -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Gözlükçülük hakkında kanun lâyihasının mucib sebebleri 

Yurdumuz dahilinde gözlükçülük yapmak, yani numaralı (mihraklı) gözlük camı satmak ve bunun 
için bir ticarethane açmak ve gözlükçü unvanını kullanmak kanunî hiç bir kayid ve şarta tâbi değildir. 

GÖz gibi nazik bir görme uzvu önüne gelişi güzel lâalettayin takılan gözlüklerin; bu uzvun fizyo
lojik vazifesi üzerine olan muzur tesirlerinden başka diğer bir takım rahatsızlıklara ve göz bozukluk
larına da sebebiyet vereceği malûmdur. 

Gözlük tabib tarafından yazılan reçeteye göre gözlükçü tarafından fennî bir şekilde tertib olunur. 
Binaenaleyh gözlükçülük anlayış ve bilgiye istinad eden fennî bir sanattır. 

Gözlükçünün gözlük camlarını ve bunların muhtelif cinslerini, hassalarını, ziyaî vasıflarını, gözlük 
tertibini ve dolayısile gözü ve gözün az çok fizyolojik vazifelerini bilmesi iktiza eder ve bu da orta de
recede bir tahsilden başka ayrıca bu hususta bir çalışmaya, öğrenme devresine veya kurs görmeye 
vabestedir. 

Hali hazırda yurd dahilinde mevcud gözlükçü u ıvanını takman ve bir ticarethanesi bulunanlar fen
nî hususta her. hangi bir kanunî müeyyedeye tâbi olmayıb mesuliyet altında değiller. Sinni, tahsil 
derecesi, bilgisi bu sanata evlerişli ve müsaid olsun olmasın her hangi bir kimse bir gözlükçü yanında 
küçük bir çıraklık devresi geçirdikten sonra veya buna hacet görmeden bu işe tevessül etmekte ve 
tabib reçetesine göre doğru, yanlış gözlük satmakta olduğu gibi göz muayenesine aid bazı âletleri de 
kullanarak tabib reçetesi olmadan gözlük verebilmektedir. Bu da vatandaşların göz hıfzıssıhha kaidele
rine tamamen muhalif bir keyfiyettir. 

Gözlük satışındaki yolsuzluklara mâni olmak ve yalnız ehil kimselere müsaade etmek suretile bu 
sanata kendi fennî çevresi dahilinde lâyik olduğu nevkii vermek için diğer bir çok memleketlerde 
olduğu gibi gözlükçülük kanunu lâyihası tanzimine zaruret hâsıl olmuştur: 

Madde 1 : Gözlükçünün sanatını yapabilmesi için : gözlük camlarını, cinslerinin evsafını, göz 
ve gözün fizyolojik vazifelerini bilmesi ve ayrıca gözlükçülük için fennî bir şekilde çalışması iktiza 
ettiğine nazaran; gözlükçü olabilecek kimselerin en az orta tahsili bitirmiş ve bu tahsil için geçecek 
zamana ve çıraklık devresine göre de hiç olmazsa 25 yaşım ikmal etmiş olması lâzımdır. 

Bundan başka diğer mümasili sanatlarda olduğu gibi bunun da yalnız Türklere hasrı ve ayrıca 
bir ruhsatnameyi haiz bulunması muvafık görülmüştür. 

Madde 2 : Gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olabilmesi için bir kimsenin sırf gözlükçülük için 
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açılan kurslardan birine muntazaman devam etmesi ve imtihanında muvaffak olması icabeder. Bu 
kursların mahalli, müddeti, programları ile diğer şartlarının tayin ve ilânı Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletine bırakılmıştır. Bu hususlar görülecek idarî ve fennî zaruretlere göre tayin edile
cektir. 

Madde 3 : Gözlükçü yanında en aşağı dört sene müddetle çalışanlarla ecnebi memleketlerden 
alınmış ruhsatnameleri bulunanların gözlükçülük meslekinde edindikleri bilgi ve görgüleri ve bu hu
sustaki hakları gözetilerek, kursa tâbi olmadan yalnız imtihanla ruhsatname alabilmeleri temin olun
muştur. 

Madde 4 : Gözlükçü ruhsatnamesine ehliyet imtihanlarında muvaffak olamayanlara: büsbü
tün mağdur olmamaları için altı aydan bir seneye kadar bir müddet zarfında ve bir defaya mah
sus olmak üzere tekrar ehliyet imtihanına girebilmek hakkı verilmiştir. Bu kurs ve imtihanın 
müteaddid defalar daha tekrarı Devlet müesseselerini ve makamlarını kabiliyeti olmayan bir takını 

-kimselerin lüzumsuz müracaatlarile işgalden kurtarmak maksadile muvafık görülmemiştir. Esasen 
bütün mekteblerde nihayet iki imtihanla iktifa edilmektedir. 

Madde 5 : Bazı göz mutahassısı tabiblerin de gözlükçülük yapabilmeleri imkân dahiline alınmış
tır: Yalnız gözlükçülük yaptıkları müddet zarfında tababet sanatını icra etmeleri muvafık görül
memiştir. . Esasen bir tabibin hem hastaları muayene ve hem de doğrudan doğruya ilâçlarını ihzar 
etmesi prensib itibarile kabul edilmemiş olduğundan burada hem reçeteyi vermesi ve hem de gözlük
leri satması doğru sayılmamıştır. 

Madde 6 : Gözlükçüler diledikleri yerlerde sanatlarını yapabilmeleri diğer tababet ve şııabatı 
sanatları müntesibleri gibi; bulundukları mahallin sıhhat dairelerinde kayidli bulunmaları sıhhî 
kontrol cihetinden lüzumlu görüldüğünden sanatlarını icra etmek isteyen gözlükçüler en geç bir hafta 
zarfında bir beyanname ile bulundukları mahal sıhhat dairelerine müracaata v ticarethanelerinin 
nakli veya bulundukları mahalli terkettikleri veya sanatı yapmaktan vazgeçtikleri takdirde yine bu 
makamlara yirmi dört saat evvel müracaatla haber vermeğe mecbur tutulmuşlardır. 

Madde 7 : Gözlükçünürı vazifesi yalnız tabib reçetesine göre gözlük tertib etmektir. Görme mu
ayeneleri yapması ve bu işe yarayan aletleri bulundurması salâhiyeti harici olduğundan menedil-
miştir. 

Yalnız gözlük ve gözlük camlarını muayene ve kontrol veya tamirine mahsus aletleri kullanabil
mesi ve müşteri istediği takdirde reçetelerde yazılı camları çerçevelere takması; müşterinin gözüne en 
uygun şekilde tatbik edebilmesi meslekleri dahilinde olduğundan bu hususa salâhiyetleri olduğu tas
rih edilmiştir. 

Madde 8 : Gözlükçülerin ayni ticarethane dahilinde kendi nam ve hesablarma diğer bir ticaretle 
uğraşmaları gözlükçülük sanatlarını lâyikile ifa edebilmelerine mâni ve bir takım mahzurlara da se
bebiyet verebileceğinden bu kabil diğer ticaretlerle de uğraşmaları menedilmiştir. 

Yalnız gözlükçünün başka bir ticaretle uğraşan bir şahsın mağazasının bir köşesinde bir mahal 
işgal etmesinin bir mahzuru olmadığı nazarı dikkate alındığı gibi gözlükçü ruhsatnamesini haiz 
eczane sahib veya mesul müdürlerinin birinin nezareti ve mesuliyeti altında olmak şartile ecza
nelerde gözlük satışı da mahzurdan ari olduğu cihetle müsaade edilmiştir. Bu suretle gözlükçülük 
için müstakillen dükkân kiralanması pahalıya mal olacağı bilinen yerlerde bu fazla masraftan içti-
nab edilmesi imkân dahiline girebileceği gibi memleketin bir çok yerlerinde esasen eczanelerde yapı
lan bu sanatın bu suretle devamı da kabil olacaktır. 

Madde 9 : Gözlükçülük hakkındaki kanunun ta namii tatbikini kontrole hadim olmak üzere gözlük 
ticarethaneleri Sıhhat ve içtmaî muavenet müfettiş erinin daimî teftişine tâbi tutulmuş ve bu teftiş
lerin usulile yapılabilmesi için de teftiş esnasında gözlükçü her türlü kolaylık göstermeğe ve müfetti
şin istedği malûmatı vermeğe mecbur tutulmuştur. 

Madde. 10 : Gözlükçülerin; eczacılar gibi; sıhhat makamınca yaprak adedi tasdikli bir defter tutma
ları ve reçeteleri usulile kaydetmeleri; faaliyetlerinin daha muntazam seyri ve kontrolü hususunda 
faydalı görüldü; her hangi bir hata veya şikâyet vukuunda işin kolayca tahkiki de bu suretle temin 
edilmiş olacaktır. 

( S. Sayısı : 43 ) 



Madde 11 : Grözlükcülerin hiç bir ehliyetnameye istinad etmeyen unvan veya haiz olmadıkları sı
fatları takınmalarına; hakikatten uzak ilânlar ya] malarına mâni olmak üzere yalnız gözlükeü veya 
fennî gözlükeü lâkabından başka bir unvan kullanmaları ve hakikate uymayan reklâmlarda bulun
maları yasak edilmiştir. 

Madde 12 : En aşağı altı hafta devam edecek kurslarda ders veren mutahassıslarm aslî vazifesi 
haricinde olan bu işleri meecanen yapmaları bittabi taleb edilemeyeceği düşünülerek fennî gözlükçü kurs
larında gerek tedris ve gerekse imtihan esnasında avzif olunacak mutahassıslara ücret ve yevmiye ve
rilmesi ve bunun takdirinin Sıhhat ve içtimaî mu.a renet vekâletine bırakılması ve bunlarla beraber ve
rilecek harcırahların Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesine konacak tahsisattan tesviyesi lü
zumlu görülmüştür. 

Madde 13 : 14 - 15 - 16 - 17 - Bu maddeler ce ,aî hükümleri ihtiva etmekte olub bu hususta taba
bet ve şubeleri sanatları erbabına aid dereceler göz önüne alınarak cürüm ile ceza arasında adil bir 
nisbet olmasına dikkat ve itina edilmiştir. 

Muvakkat madde ile şimdiye kadar mevcud ve bilfiil sanat yapan gözlükcülerin mükteseb hakları
nı gözetmek hususu temin edilmiştir. Filhakika kanunun neşri tarihinden evvel gözlükçülük yapanla
rın mükteseb hakları tanınarak; 2 senedenberi gözlükçülük yaktıklarını isbat edenlerin kursa tâbi tu
tulmadan yalnız imtihanla ve 10 senedenberi gözlük ülük yaptıklarını isbat edenlerin ise imtihansız ola
rak ruhsatname alabilmeleri imkân dahiline konul nuş; ilk tahsillerini bitirmiş olmak şartile bunlar
dan orta mekteb şahadetnamesi aranmayacağı da ilâve edilmiştir. 

Lâyiha her suretle gerek halkın ve gerekse sanat yapan ve yapacak olanların hakikî menfaatleri 
ve memleketin ihtiyacı göz önüne alınarak tanzim edilmiş olduğundan kabul ve tatbiki halinde mem
leketimizde göz hıfzıssıhhası hususunda büyük faydalar temin edileceği kuvvetle ümid edilmektedir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
#. ve t. M. Encümeni 27 - IV - 1939 

Easas No. 1/12 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Gözlükçülük hakkında Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 30-111-
1939 tarih ve 6/1533 sayılı tezkeresile gönderilen 
ve Encümenimize havale buyurulan kanun lâyi
hası mucib sebeblerile birlikte vekillik müsteşarı 
hazır olduğu halde okundu ve görüşüldü : 

Hükümetin mucib sebebleri lâyihasında da 
görüldüğü üzere gözlükçülük namı altındaki ti
carethanelerinde numaralı (Mihraklı) gözlük 
camı satanlar bu gün kanunî hiç bir kayid ve 
şarta tâbi bulunmamaktadırlar. Tababet ve 
şuabatı meslek ve sanatlarını icrada yurdda-
şın bu günkü tıbbî ve sıhhî bilgîlerden ve fen
nin kıymetli keşiflerinden azamî derecede is
tifadesini tenıin edebilmek için sıhhî meslek
lerle yardımcı sanatların da disiplin altına 
alınması zarureti görülmüş ve bu cümleden 

olmak üzere dişçilik, ebelik, hastabakıcılık, sün
netçilik gibi meslek ve sanatları yapanların 
vazifeleri ve salâhiyet derecelerile mesuliyet
lerini mucib olabilecek efal senelerce evvel tes-
bit edilmiş ve kanunî hükümlere bağlanmış 
bulunmaktadır. Numaralı (Mihraklı) gözlük 
camları göz gibi nazik bir uzvun fiziyolojik 
vazifesi veya marazî halleri üzerinde kuv
vetli bir tesir yaptığından gözlükçülük sa
natını yapanların göz fiziyolojisi, ve göz hıf
zısıhhasında, mihraklı camların cinsi, fizikî 
hassasları, ve ziyaî vasıflarile gözlük tertibi 
hususlarında az çok bilgili ve tababet mesle
kine yardımcı bir meslek sahibi olarak vatan
daşın bu kısım sıhhî ihtiyaçlarında faydalı 
hizmetler görebilecek vaziyete geçmeleri ehem
miyetle gözönünde bulundurulacak bir keyfi

l i HajiHi : 4)5 ) 
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yettir. Bu bilgilere sahib olabilmek de lâyiha
da tasrih edildiği veçhile orta derecede bir 
tahsilden başka ayrıca bu hususta bir çalışma, 
öğrenme devresini ikmale veya kurs görmeğe 
vabestedir. Bunlar olmaksızın yalnız kısa bir 
müddet çıraklık devresi geçirdikten sonra veya 
buna da hacet görmeden tabib reçetesine göre 
doğru, yanlış gözlük satmakta bulunanların ve 
göz muayenesine aid bazı aletleri de kullana
rak tabib reçetesi olmadan gözlük verenlerin 
hareketleri göz hıfzıssıhha kaidelerine tama
men muhalif bir keyfiyettir. Bu esbab dola-
yısile diğer bir çok memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizde de numarasız cam satanlar ile 
toptan satıcılık veya komüsyonculuk yapanlar 
hariç tutularak gözlükçülük sanatına kendi 
fennî çerçevesi dahilinde lâyik olduğu mevkii 
vermek için hazırlanmış olan gözlükçülük ka
nun lâyihası yerinde bulunmuştur. Yalınız bi
rinci maddede gösterilmiş bulunan yirmi beş 
yaş, orta tahsilin on beş yaşlarda bitirilebile
ceği ve kanunun 3 ncü maddesinin bir numaralı 
fıkrasında gösterildiği veçhile bir gözlükçü tica
rethanesinde dört sene çalışmanın kifayeti göz 
önünde bulundurularak yirmi yaşma indirilmiş
tir. 

5 nci maddedeki (göz mutahassısı) kay di bu 
ihtisası haiz bulunmayan alelûmum tabiblerin 
gözlükçülük ticarethanesi açabilmesine mâni ma
hiyettedir. Halbuki tabiblik diplomasile gözlük 
numarasını tayin hak ve iktidarı da iktisab edil
miş bulunduğundan her tabibin, icrayi tababet 
hakkından sarfınazar etmek şartile, gözlükçülük 
yapmasında fennî bir mahzur görülemediğinden 
bu kayid hazfedilmiştir. 

Gözlükçülük sanatinin ifası esnasında bir ta
kım mahzurların önüne geçebilmek maksadile 
8 nci maddeye konulan «gözlükçülerin ayni tica

rethane dahilinde kendi nam ve hesabına başka 
bir ticaretle iştigal etmeleri memnuiyeti» yalnız 
gözlükçülük ticaretile iştigali âmir bulunmakta 
ise de bu ticaretin bu günkü vaziyetiie yalnız ba
şına bir ticarethaneyi idare edemiyeceği ve yine 
ayni maddede gösterildiği üzere gözlükçülük 
ruhsatnamesini haiz bulunan eczacıların bu san-
ati de eczaneleri dahilinde yapabilecekleri göz 
önüne getirilerek vüsat ve diğer şartları Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletince tayin edilmek 
şartile gözlükçülerin gözlük ticaretine tahsis edi
len kısım dahilinde başka bir şey satmaları mem-

nuiyetle iktifa edilmesinin daha uygun ve mu-
vafıkı âdil olacağı kanaatine varılmıştır. 

Dokuzuncu maddede zikredilen teftiş vazife
sinin Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlerine de 
verilmesi kanun hükümlerine uygun bir şekilde 
hareket edilib edilmediği hususlarının mahallen 
murakabe ve takibini tesri noktasından faydalı 
ve lüzumlu görülmüştür. 

; On altıncı maddedeki hafif para cezası 50 lira 
yerine 25 liradan başlanılmış ve diğer maddeler
de de bazı kelime ve ifade değişiklikleri yapılmış 
ve lâyihanın bu şekilde kabulüne karar verilmiş
tir. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
S. ve î. M. E. Reisi M. M. Kâtib 

Bursa Giresun Edirne 
Dr. R. Güran Dr. If. V. Somyiirek Dr. F. M emik 

Antalya Burdur 
Dr. M. Soykam Dr. A. B. Yeşilyurd 

Gazianteb Kastamonu Kayseri 
Dr. M. A. Agakay M. li. Saltuğ S. Turgay 

Kocaeli Konya . Manisa 
Dr. F. Sorağman Dr. O. Ş. Uludağ A.Tumer 

Tekirdağ Zonguldak 
N. Trak H. Okan 

( Ş. Sayısı : 43 ) 



- 5 -
Adliye encüı 

T. BM. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. l/lk 
Karar No. 41 

Yüksek 

Gözlükçülük hakkında Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti tarafından hazırlanarak icra Ve
killeri Heyetinin 25 - I I I - 1939 tarihli, toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının Encümenimize de havale ve tev
di Duyurulması üzerine ihtiva etmekte olduğu hü
kümler Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Hıf-
zıssıhha işleri dairesi reisi hazır olduğu halde ted-
kik ve müzakere olundu. 

Gözlükçülük sanatını icra edenlerden bu gün 
kü mevzuata göre hiç bir ehliyet şartı aranma
ması hususunun tatbikatta bir çok mahzurları 
tevlid etmekte olduğu ve göz gibi nazik bir uzuv 
önüne gelişi güzel takılan gözlüklerin bu uzvun 
fizyolojik vazifesi üzerinde icra ettiği muzır te
sirlerden başka bir takım rahatsızlıklara ve göz 
bozukluklarına sebebiyet verdiği esbabı mucibe 
mazbatası münderecatile Encümende verilen iza
hattan anlaşılmış, gözlükçülük sanatını yapmak 
isteyenlerin göz fizyolojisi ve mihraklı cam
ların cinsi fizikî hassaları ve ziyaî vasıflarile 
gözlük tertibi hususlarında az çok bilgili ve göz 
doktorlarına iştigal sahalarında yardımcı bir 
meslek müntesibleri haline getirilmesi hususun
daki teklifi yerinde görn Encümenimiz madde
lerin ayrı ayrı müzakeresine geçmiştir. 

Birinci maddede mihraklı gözlük camı sata
bilmek ve gözlükçülük unvanı kullanabilmek için 
aranılan şartların gözlük ticarethanesi açmak is
teyenlere de teşmili vilâyet ve kazalardaki va
riyete göre bu sanatın icrasını filen gayri müm
kün kılacak bir netice doğurabileceği aşikâr oldu
ğundan her hangi bir vatandaşın bir gözlük camı 
tedariki için ikametgâhından uzak yerlere git
mek külfetine katlanmamasını teinin için birinci 
maddedeki ticarethane açabilmek fıkrası tayye
dilmiş ve ayni zamanda 15 nei madde ile te
nazuru temine matuf olan bir fıkra ilâve edil
miştir. Esasen Hükümet teklifinin buna taallûk 
eden esbabı mucibe kısmında izah edildiği veçhile 

( S. Sayısı 

i mazbatası 

3 - V -1940 

Reisliğe : -

maksad mihrak i i gözlük camlarının ehemmiyetli 
unsurlar tarafından satılmasını ve çerçevelerine 
takılmasını temin olduğuna ve 8 nei maddenin bi
rinci fıkrasında her gözlükeü ticarethanesinin ba
şında ruhsatnameyi haiz mesul bir gözlükcünün 
bulunacağı da kabul edildiğine göre gözlükeü ti
carethanesi açacaklardan ruhsatname talebi tat
bikatta yukarıda arzedilen müşkülleri ihdastan 
başka bir fayda temin edemez. 

İkinci, üçüncü ve beşinci maddelerde yapılan 
değşiklikler mevcud metne vuzuh vermekten iba
ret kalmış dördüncü madde ise kurslara kabul 
edilmemek için iki yerine üç imtihanda muvaffak 
olamamak kaydi ilâve edilmiştir. Yedinci madde
ye Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni tarafın
dan çerçevenin de ilâvesi suretile yapılan tadil 
daha ziyade teknik mahiyette görülerek ibka edil
miş, madde metni Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti mümessili tarafından verilen izahata göre 
ve başka, bir değişikliğe tâbi tutulmaksızın yeni
den kaleme alınmıştır. Başka.bir •.ticarethanenin 
muayyen bir kısmının gözlükeülere tahsis edile
bilmesi gibi hakikî ihtiyaçlara cevab verebilecek 
mahiyette bir hükmü ihtiva eden 8 nei madde esas 
itibarile eneümenmizce de kabul edilerek metin 
bunu vuzuhla ifade edebilecek şekilde tertib edil
miştir. 

Lâyihada münderiç mecburiyet ve memnui-
yetlerin müeyyidesini teşkil eden 14, 16, 17 nçi 
maddelerdeki ^hükümler ceza tertib edilen fiilin 

• vehamet ve tesiri bakımından bir tasnife tâbi tu
tulmuş ve ruhsatnamenin geri alınmasını müstel-
zim ahval ayrıca tasrih edilmiştir. 

Hükümet tarafından teklif, olunan muvakkat 
madde mevcud vaziyetleri mükteseb hakları na
zara almak suretile tasfiyeyi istihdaf eylemiş ol
duğundan bu maddeye yapılan ilâvelerle tatbikat
ta tereddüdü mucib olabilecek noktalar bertaraf. 
edilmiştir* 

Havalesi mucibince ^ütee encümenine tevdi 

43) 



- 6 — 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi , M. M. Kâtib 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

İV. Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Bursa Erzincan Gazianteb 

Atıf Akgüç A. Fırat Ö. A. Aksoy 

Gözlükçülük hakkında Sıhhat ve içtimaî mu-
vanet vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 30 -
I I I - 1940 tarih ve 6/1533 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Sıhhat ve 
içtimaî muavenet ve Adliye encümenleri mazba-
talarile birlikte Encümenimize tevdi Duyurul
makla Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müs
teşarı ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol Umum müdürü hazır oldukları halde 
okundu ve konuşuldu : 

Şimdiye kadar hiç bir kaydü şarta tâbi tu
tulmayan gözlükçülük sanatinin zabt ve rabt 
altına. alarak halkın sıhhatile sıkı alâkası olan bu 
işin Devletin murakabesi altında salahiyetli 
kimseler vasıtasile yapılmasını temin etmek mak-
sadile hazırlandığı mucib sebebler lâyihası ve 
Encümenlerin mazbataları mündericatından an
laşılan kanun lâyihası esas itibarile kabule şayan 
görülmüş ve Adliye encümeni metni üzerinde 
müzakereye geçilmesi karargir olmuştur. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri aynen 
kabul edilmiş, üçüncü maddede tertibe aid bir 
değişiklik yapılmıştır. 

4, 5 ve 6 ncı maddeler aynen, 7 nci madde bir 
kelime değişikliği ile kabul edilmiştir. Sekizinci 

maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi hükmü ida-
reten teinin edilir mahiyette görüldüğünden 

maddeden çıkarılmış ve ayni zamanda gözlükçü
lük için bir mahzur tevlid etmeyecek saat, fotoğ
raf levazımı gibi bazı eşyanın satılmasına imkân 

Hatay Kastamonu Kayseri 
M. Tecirli Abidin Binkaya R. Özsoy 

Manisa Mardin Rize 
Refik İnce II. Menemencioğlu Fuad Sirnıen 

Rize Sinob Tokad 
Saİm A. Dilenire C. At ay *Sy. Atanç 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

verilmesinin halin icablarına uygun olacağı mii-
talea edilmiştir, 

0, 10 ve 11 nci maddeler aynen kabul edil
miştir. 

12 nci madde ile vazedilmek istenilen hüküm
ler mevcud mevzuatı kanuniye ile hal ve teinin 
edilmiş olduğundan bu madde lâyihadan çıka
rılmıştır. 

13 ncü madde 12 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

14 ncü madde kendi ruhsatnamesini başkası
na vermek «üretile bir kimsenin gözlükçülük yap
masını temin eden şahsın o kimse ile birlikte ce
zalandırılması hükmünü ihtiva etmektedir. Bu 
madde üzerinde yapılan münakaşa sırasında Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâleti müsteşarının 
verdiği izahata göre Hükümetçe maddenin tanzim 
ve şevkine âmil olan vaziyet, ruhsatnamenin baş
kasına verilerek ve onun imiş gibi gösterilerek 
gözlükçülük yapmasını temine matuf bir hare
ket olmayıb kendi ruhsatnemesile kendi namına 
açtığı bir gözlükçü • dükkânında ruhsatnamesiz 
bir kimsenin icrayi sanat etmesi hali mevzubahs 
olduğu anlaşılmakla bunun 12 nci maddedeki 
suç ile mahiyeten bir fark göstermemesine bina
en Hükümetin 14 ncü maddesi 13 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adliye encümeni metnine gelince : Bu madde 
ile tecziye edilmek istenilen suç Türk ceza kanu
nuna göre aledderecat vasıflandırılarak ceza teh-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 - XII - 1940 
Mazbata No. 35 : 
Esas No. 1/12 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 43 ) 
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didi ile karşılanmış bulunduğundan bu kanunda 
ayrıca yer almasına lüzum ve mahal görülme
miştir. 

15 ,16 ve 17 nci maddeler 14, 15 ve 16 nci 
maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Muvakkat birinci madde hükmünden istifade 
edeceklerin kanunun neşri tarihinden itibaren üç 
ay zarfında müracaat etmesi lâzım gelmekte ise 
de Encümenimizce bu müddet az görüldüğünden 
bunun altı aya çıkarılması muvafık görülmüş ve 
ancak kanunun neşrinden üç ay sonra muteber 
olması mukarrer olduğuna göre müracaat müd
detinin meriyet tarihinden başlaması halinde altı 
ay esası temin edileceğinden maddede bu yolda 
bir değişiklik yapılmıştır. 

Kanunun neşri tarihinde on senedenberi göz
lükçülük yapanlara ruhsatname verilmesini âmir 
olan muvakkat ikinci madde bu gibileri birinci 
madde hükmünden tamamile istisna eder bir tarz
da yazılmış olub, halbuki birinci maddenin 4 ncü. 
fıkrasında yapılı gözlükçülük yapmağa mâni vü-
cud veya akıl arızası bulunanların istisna edilmesi 
asla düşünülemiyeceğinden madde bunu ifade 
edecek şekilde tashih edilmiştir. 

18 nci madde 17 nci madde olarak kabul edil
miş ve icra maddesine Maliye vekâleti de ilâve 

edilmek suretile 18 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Arzedilen bu değişikliklerin ihtiva etmek 
üzere yeniden tanzim edilen kanun lâyihası Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan II. Kitaba 
Kâtib 

istanbul Bursa Bolu 
F. öymen N. Ayaş Dr. Zihni Ülgen 

Bursa Bursa Elazığ 
Fazlı Güleç Dr. Sadi Konuk M. F. Altay 

Giresun Gümüşane İsparta 
M. Akkaya D. Sakarya Mükerrem Karaağaç 

İsparta İsparta Kayseri 
Kemal Turan R. Ünlü S. Serim 

Kırklareli Ordu Konya 
B. Denker H. Yalman R. Türel 
Malatya Maraş Mardin 
M. öker M. Bozdoğan R. Erten 

Muş Sivas Yozgad 
Ş. Ataman Remzi Çiner S. îçöz 

Trabzon Yozgad 
Sîrrı D ay A. Sungur 

( S. Sayısı : 43 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gözlükçülük hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti dahilin
de gözlükçülük yaparak numaralı (Mihraklı) 
gözlük camı satabilmek ve bunun için bir ti
carethane açmak ve gözlükçü unvanını kulla
nabilmek için: 

1 - Türk olmak, 
2 - Yirmi beş yaşını ikmal etmek, 
3 - En aşağı orta tahsili bitirmiş olmak, 
4 - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ta

rafından gözlükçülük yapabileceğine dair bir 
ruhsatnameyi haiz bulunmak lâzımdır. 

MADDE 2 — Birinci maddenin dördüncü 
fıkrasında zikredilen ruhsatname, Sıhhat,ve iç
timaî muavenet vekâleti tarafından, açılacak 
gözlükçülük kurslarına, muntazaman devam et
tikten sonra yapılacak imtihanda muvaffak 
olanlara verilir. Bu kursların mahalli ve müd
deti ve programları ile diğer şartlan Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletince tayin ve ilân 
olunur. 

MADDE 3 — Aşağıda zikredilenler bir göz
lükçü kursuna devam etmeden ruhsatname ala
bilirler : 

1 - Bir gözlükçünün ticarethanesinde en 
aşağı dört sene çalışarak buna dair musaddak 
vesika ibraz edenler, 

2 - Ecnebi memleketlerden alınmış tasdikli 
gözlükçülük ruhsatnamesini veya diplomasını 
haiz olanlar. 

Şu kadar ki bu vasıflarda olanlar Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine müracaat ve vesi
kalarını ibraz ederek imtihana talib olmaları 
iktiza eder. Vekâletçe gösterilecek bir müesse
sede yapılan imtihanda muvaffak olanlara göz
lükçülük ruhsatnamesi verilir. 

MADDE 4 — İkinci ve üçüncü maddelerde 
bildirilen imtihanlarda muvaffak olamıyanlar 
aradan en az altı ay ve en çok bir sene geç
tikten sonra tekrar imtihana talib olabilecek
leri gibi bu müddetler zarfmda açılacak kurs
lardan birine de devam edebilirler, ikinci defa 
imtihanda muvaffak olamıyanlar artık tekrar 
kurslara ve imtihanlara kabul edilemezler. 

(S . Sa 
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I SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 

ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Gözlükçülük hakkında kanun lâyihanı 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti dahilin
de gözlükçülük yaparak numaralı (mihraklı) 
gözlük camı satabilmek ve bunun için bir tica
rethane açabilmek ve gözlükçü unvanını kulla
nabilmek için . 

1 - Türk olmak, 
2 - Yirmi yaşını ikmal etmek, 
3 - En aşağı orta tahsilini bitirmiş olmak, 
4 - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ta-

I rafından gözlükçülük yapabileceğine dair bir 
ruhsatnameyi haiz bulunmak lâzımdır. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Aşağıda zikredilenler bir göz
lükçü kursuna devam etmeden ruhsatname ala
bilirler. 

1 - Bir gözlükçünün ticarethanesinde en aşa
ğı dört sene çalışarak buna dair musaddak ve
sika ibraz edenler, 

2 - Ecnebi memleketlerden alınmış tasdikli 
gözlükçülük ruhsatnamesi veya diplomasını haiz 
olanlar. Şu kadar ki yukarıki fıkralarda zikre
dilen vasıflarda olanlar Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletine müracaat ve vesikalarını ibraz 
ederek imtihana talib olmaları iktiza eder. Vekâ
letçe gösterilecek bir müessesede yapılan imti
handa muvaffak olanlara gözlükçülük ruhsatna
mesi verilir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay-
nesn 

ısı : 43 ) 
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ADLİYE' ENCÜMENİNİN DEÖIŞTİRİŞI 

Gözlükçülük hakkında kanun lâyiham 

MADDE 1 — Numaralı (mihraklı) gözlük 
camı satmak ve gözlükçü unvanını kullanabil
mek için aşağıda yazılı şartları haiz olmak lâ
zımdır : 

İ - Türk cl.mak; 
2 - Yirmi yaşını bitirmiş olmak; 
3 - En az orta tahsilini ikmal etmiş bulun

mak; 
4 - Gözlükçülüğü yapmağa mâni vücud ve

ya akılda bir arızası bulunmamak; 
5 - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ta

rafından verilen gözlükçülük ruhsatnamesini 
haiz bulunmak. 

MADDE 2 — Birinci maddenin beşinci fık
rasında zikredilen ruhsatname Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti tarafından açılacak gözlük
çülük kurslarına muntazaman devam edenler 
arasında yapılacak imtihanda muvaffak olanla
ra verilir. 3u kursların mahalli, müddeti ve 
programlarile diğer şartları Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletince tayin ve ilân olunur. 

MADDE 3 — 
1 - Bir gözlükçü ticarethanesinde en aşağı 

dört sene çalışarak buna dair bir vesika ibraz 
edenler, 

2 - Yabancı memleketlerden alınmış tasdikli 
gözlükçülük ruhsatnamesini veya diplomasını 
haiz olanlar, 

Gözlükçülük kursuna devam etmeden ikinci 
maddede yazılı imtihana kabul olunabilirler. 

MADDE 4 — Gözlükçülük imtihanında mu
vaffak olamıyanlar imtihanın icrası tarihinden 
en az altı ay geçmedikçe yeniden imtihana gi
remezler. 

Kurslara kabulde bu tahdid nazara alınmaz. 
Üç imtihanda muvaffak olamıyanlar kurs 

ve imtihanlara girmek hakkmı kaybederler. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRtŞİ 

Gözlükçülük hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Adliye encümeninin birinGİ 
maddesi aynen 

MADDE 2 
maddesi aynen 

Adliye encümeninin ikinci 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı olanlar gözlük
çülük kursuna devam etmeden ikinci maddede 
yazılı imtihana kabul olunabilirler : 

A - Bir gözlükçü ticarethanesinde en aşağı 
dört sene çalıştıklarına dair vesika ibraz eden
ler, 

B - Yabancı memleketlerden alınmış tasdikli 
gözlükçülük ruhsatnamesini veya diplomasını 
haiz olanlar. 

MADDE 4 -
maddesi aynen 

Adliye encümeninin dördüncü 

( S. Sayısı : 43 ) 
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MADDE 5 — Göz mutahassısı tabibler tica
rethane açarak gözlükçülük yapabilirler. Yal
nız, göçlükçülük yaptıkları müddet zarfında 
tababet sanatını icra edemezler. 

MADDE 6 — Gözlükçülük ruhsatnamesini 
haiz olanlar diledikleri yerde sanatlarını ya
pabilirler. Bu suretle sanatlarını yapmak iste
yen gözlükçüler en geç bir hafta zarfında bir 
beyanname ile vilâyetlerde Sıhhat ve içtimaî 
muavenet müdürlüklerine ve kazalarda Hükü
met tabibliklerine müracaat ederek ad ve soy 
adı ile hüviyetlerini ve ruhsatnamelerinin tarih 
ve numarasını ve adreslerini bildirmeğe mecbur
durlar. 

Ticarethanelerinin nakli halinde veya bu
lundukları mahalli terk ettikleri veya gözlük
çülük sanatını yapmaktan vazgeçtikleri tak
dirde evvelce sanat yapmağa başladıklarını 
haber verdikleri bu makamlara yirmi dört saat 
evvel müracaatla bu hususu bildirmelidirler. 

MADDE 7 —- Gözlükçülük edenler yalmız ta
bibler tarafından verilen reçetelerde yazılı nu
maralı (Mirhaklı) gözlük camlarını satmak sa
lâhiyetini haizdirler. Reçetesiz numaralı göz
lük camı satmaları veya vermeleri veya tavsiye 
etmeleri ve her nevi göz ve görme muayeneleri 
yapmaları ve bu işlere yarayan alet ve cihazları 
bulundurmaları yasaktır. Yalmız gözlük veya 
gözlük camlarını muayene ve kontrol veya ta
mirine mahsus alâtları kullanabilirler. 

Müşteri istediği takdirde gözlükçüler reçe
telerde yazılı camları çerçevelere takmak ve 
müşterinin gözüne en uygun şekilde tatbik et
mek için icabeden şekilde çalışmağa izinlidirler. 

MADDE 8 — Her birinin başında mesul ruh
satnameli bir gözlükçü bulunmak şartile bir 
şirket veya şahıs tarafından bir veya daha fazla 
gözlükçü ticarethaneleri açılabilir. Gözlükçüle-
rin aynı ticarethane dahilinde kendi nam ve 
hesabına başka bir ticaretle iştigal etmeleri 
yasaktır. Ancak vüsati ve şartları uygun olan 
yerlerde başka bir ticaretle uğraşan bir şah
sın dükkân veya mağazasında gözlükçünün ya
lınız kendisine mahsus olmak şartile bir mahal 
işgal etmesine müsaade edilebilir. Bu gibi ma-

S. J. M. E. 

MADDE 5 — Tabibler ticarethane açarak 
gözlükçülük yapabilirler »yalnız gözlükçülük 
yaptıkları müddet zarfında tababet sanatini ic
ra edemezler. 

MADDE 6 — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen. 

MADDE 7 — Gözlükçülük edenler yalnız 
tabibler tarafından verilen reçetelerde yazılı nu
maralı (mihraklı) gözlük çerçeve ve camlarını 
satmak salâhiyetini haizdirler. Reçetesiz numa
ralı (mihraklı) gözlük camı satmaları veya ver
meleri veya tavsiye etmeleri ve her nevi göz ve 
görme muayeneleri yapmaları ve bu işlere ya
rayan alet ve cihazları bulundurmaları yasak t ı . 
Yalnız gözlük veya gözlük camlarını muayene 
ve kontrol veya tamirine mahsus aletleri kul
lanabilirler ve reçetelerde yazılı camları çerçe
velere takmak ve müşterinin gözüne en uygun 
şekilde tatbik etmek için icabeden şekilde çalı
şabilirler. 

MADDE 8 — Her birinin başında mesul ruh
satnameli bir gözlükçü bulunmak şartile bir 
şirket veya şahıs tarafından bir veya daha fazla 
gözlük ticarethaneleri açılabilir. Gözlükçüler 
vüsat ve şartları uygun olan yerlerde başka bir 
ticaretle meşgul olan bir şahsın dükkân veya 
mağazasında dahi yalnız kendilerine mahsus 
bir kısım işgal edebilirler. Şu kadar ki gözlük-
çülerin bu işe tahsis edilen kısım dahilinde baş
ka bir şey satmaları memnudur. Bu gibi mahal
lerin vüsat ve diğer şartları Sıhhat ve içtimaî 
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MADDE 5 — Tabibler ticarethane açarak 
gözlükçülük yapabilirler. Ancak gözlükçülük 
yaptıkları müddetçe tabiblik edemezler. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Gözlükçülük edenler yalnız 
tabibler tarafından verilen reçetelerde yazılı 
numaralı (mihraklı) gözlük camlarını ve çer
çeveleri satmak salâhiyetini haizdirler. 

Bu gibilerin reçetesiz numaralı (mihraklı) 
gözlük camı satmaları veya vermeleri veya 
tavsiye etmeleri ve her nevi göz ve görme mu
ayeneleri yapmaları veya bu işlere yarayan 
alât ve cihazları bulundurmaları memnudur. 

Gözlükçüler, gözlük veya gözlük camları
nın muayene ve kontrolüne veya tamirine mah
sus ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere 
takmak ve müşterinin gözüne en uygun şekil
de tatbik etmek için lüzumlu olan âletleri kul
lanabilirler. 

MADDE 8 — Her gözlükçü ticarethanesinin 
başında ruhsatnameli mesul bir gözlükçünün 
bulunması şarttır. 

Gözlükçüler vüsat, ve şartları uygun olan 
yerlerde başka bir ticarethane veya mağazada 
dahi yalnız kendilerine mahsus bir kısım iş
gal edebilirler. Bu kısımların haiz olması ikti
fa eden şartlar Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletince tesbit ve ilân olunur. Ancak, göz
lükçülüğe tahsis edilen bu kısım dahilinde göz
lükçülüğe aid eşyadan başka bir şey satılamaz. 

MADDE 5 — Adliye encümeninin beşinci 
maddesi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin altınc ımaddesi ay
nen 

MADDE 7 — Gözlükçülük edenler yalnız ta
bibler tarafından verilen reçeteleıde yazılı nu
maralı (mihraklı) gözlük camlarını ve çerçeve
lerini satmak salâhiyetini haizdirler. 

Bu gibilerin reçetesiz numaralı (mihraklı) 
gözlük camı satmaları veya vermeleri veya tav
siye etmeleri ve her nevi göz ve görme muayene
leri yapmaları veya bu işlere yarayan alât ve 
cihazları bulundurmaları memnudur. 

Gözlükçüler, gözlük veya gözlük camlarının 
muayene ve kontrolüne veya tamirine mahsus 
ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere takmak 
ve müşterinin gözüne en uygun şekilde tatbik 
etmek için lüzumlu olan aletleri kullanırlar. 

MADDE 8 — Her gözlükçü ticarethanesinin 
başmda ruhsatnameli mesul bir gözlükçünün 
bulunması şarttır. 

Gözlükçüler vüsat ve şartları uygun olan, 
yerlerde başka bir ticarethane veya mağazada 
dahi yalınız kendilerine mahsus bir kısım iş
gal edebilirler. Bu kısımların haiz olması ik
tiza eden şartlar Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince tesbit ve ilân olunur. 

Eczanelerde gözlükçü ruhsatnamesini haiz 
eczane sahib veya mesul müdürü veya kalfa-
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hallerin vüsat ve diğer şartları Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletince tayin ve ilân edilir. 

Eczanelerde gözlükçü ruhsatnamesini haiz 
eczane sahib veya mesul müdürü veya kalfa
lardan birinin nezaret ve mesuliyeti altında ol
mak şartile gözlük camları satılabilir. 

MADDE 9 — Gözlük ticarethaneleri Sıhhat 
ve içtimaî muavenet müfettişlerinin teftişine 
tabidirler. Bu teftişlerde gözlükçü her türlü ko
laylıkları göstermeğe ve müfettişin taleb ettiği 
malûmatı vermeğe mecburdurlar. 

MADDE 10 — Gölükçüler ticarethanelerin
de mahallin en büyük sıhhat makamınca yap
rak adedi tasdikli bir defter tutmağa ve bu 
deftere sıra numarasile ve tarih sırasile reçete
leri ve sahihlerinin isimlerini kayde mecburdur. 

MADDE 11 — Gözlükçülük ruhsatnamesini 
haiz olarak ticarethane açmış olanlar yalnız 
gözlükçü veya fennî gözlükçü unvanını kulla
nabilirler. Başka bir unvan kullanmaları veya 
hakikate uymayan reklâmlar yapmaları yasak
tır. 

MADDE 12 — Fennî gözlükçülük kursların
da tedris vazifesi verilecek muvazzaf ve gayri-
muvazzaf mutahassıslarla yardımcılarına ve 
imtihan için davet edilecek gayrimuvazzaf mü-
tahassıslara Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
letince tayin ve takdir olunacak bir ücret ile 
mümeyyizlik için ahar mahalden celb edilecek 
muvazzaf mutahassıslara harcırah kararname
sine tevfikan harcırah, yevmiye ve gayrimu
vazzaf mutahassıslara muayyen tarifeli vesait
le vaki seyahatlerinde birinci mevki vapur ve 
tiren ücreti; gayri muayyen tarifeli vesaitle vu-
kubulan seyahatlarında kilometresi otuz kuru
şu tecavüz etmemek şartile masarifi nakliyei 
vakıa ile seyahat ve ikamette geçirdikleri gün
ler için tazminat mukabili yine vekâletçe tayin 
ve takdir edilecek yevmiye verilir. 

Bu ücret ve yevmiyeler ve harcırah Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâleti bütçelerine konu
lacak tahsisattan tesviye olunur. 

MADDE 13 — Ruhsatnamesi olmadığı hal
de gözlükçülük unvanını ilân eden ve gözlükçü
lük yapan şahıs bir haftadan bir aya kadar ha-

S . İ. Al. H. 

muavenet vekâletince tayin ve ilân edilir. 
Eczanelerde gözlükçü ruhsatnamesini haiz 

eczane sahib veya mesul müdürü veya kalfa
lardan birinin nezaret ve mesuliyeti altında ol
mak şartile gözlükçülük yapılabilir. 

MADDE 9 — Gözlük ticarethaneleri Sıhhat 
ve içtimaî muavenet müdür veya müfettişleri
nin teftişine tabidirler. Bu teftişlerde gözlük-
çüler her türlü kolaylıkları göstermeğe ve taleb 
edilen malûmatı vermeğe mecburdurlar. 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 12 — Fennî gözlükçülük kursların
da tedris vazifesi verilecek muvazzaf ve gayri
muvazzaf mutahassıslarla yardımcılarına ve im
tihan için davet edilecek gayrimuvazzaf muta
hassıslara Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tince tayin ve takdir olunacak bir ücret ile mü
meyyizlik için başka mahalden celb edilecek 
muvazzaf mutahassıslara harcırah kararname
sine tevfikan harcırah, yevmiye, ve gayrimu
vazzaf mutahassıslara muayyen tarifeli vesaitle 
vaKİ seyahatlerinde birinci mevki vapur ve tren 
ücreti; gayri muayyen tarifeli vesaitle vukubu-
lan seyahatlerinde kilometresi 30 kuruşu teca
vüz etmemek şartile vukubulan nakliye mas
rafı ile seyahat ve ikamette geçirdikleri günler 
için tazminat mukabili yine vekâletçe tayin ve 
takdir edilecek yevmiye verilir. 

Bu ücret ve yevmiyeler ve harcırah .Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâleti bütçelerine konu
lacak tahsisattan tesviye olunur. 

MADDE 13 — Ruhsatnamesi olmadığı halde 
gözlükçülük unvanını ilân eden ve gözlükçülük 
yapan şahıs yedi günden bir aya kadar hafif 
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Eczanelerde gözlükçü ruhsatnamesini haiz 
eczane sahib veya mesul müdürü veya kalfa
lardan birinin nezaret ve mesuliyeti altmda göz
lükçülük yapılabilir. 

MADDE 9 — Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümeninin 9 ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 11 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 11 nci maddesi aynen. 

MADDE 12 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 12 nci.maddesi aynen. 

MADDE 13 — Ruhsatnamesi olmadığı halde 
gözlükçülük yapan veya gözlüjcçü olduğunu 
ilân eden kimse 25 liradan 250 liraya kadar 

lardan birinin nezaret ve mesuliyeti aiUnda 
gözlükçülük yapılabilir. 

MADDE 9 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 9 ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 11 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 11 nci maddesi aynen. 

MADDE 12 — Adliye encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 13 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
i aynen. 
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fif hapis ve 25 liradan 100 liraya kadar hafif 
para cezasına mahkûm edilir ve gözlükçülük 
için kullandığı mallar müsadere olunur. 

MADDE 14 — Ruhsatnameli bir gözlükçü 
kendi ismini veya unvanını başkasına vermek su-
retile 13 ncü maddede zikri geçen suça iştirak 
ederse ayni cezalara çarpılır ve tekerrürü ha 
linde ruhsatnamesi geri alınır. 

MADDE 15 — Sıhhî halinin daimî surette 
gözlükçülük yapmağa mâni olduğu sıhhî bir 
heyet raporu ile sabit olanların ruhsatnameleri 
Sıhhat ve içtimaî muavenet . vekâletince geri 
alınır. 

MADDE 16 — Yedinci maddede zikredilen 
memnuiyet hilâfına hareket eden gözlükçüler 
50 liradan 100 liraya kadar hafif para ceza- | 
sile cezalanırlar ve tekerrürü halinde ruhsat- j 
nameleri geri alınır. Hareketleri ruhsatsız ta
babet sanatını icra suçuna temas edenler hak
kında bu husustaki hükümler tatbik olunur. 

Sekizinci maddede yazılı memnuiyet hilâfı
na hareket ettiği müfettişlerin tahkikatile sa
bit olan gözlükçülere en kısa bir zamanda di
ğer ticaretlerinden vaz geçmeleri yazı ile ihtar 
olunur. Bu müddet zarfında kanun hükümleri
ne itaat etmeyen gözlükçünün ruhsatnamesi ge
ri alınır ve gözlükçülük yapmasına müsaade 
edilmez. 

MADDE 17 — Altıncı, dokuzuncu, onuncu 
vs on birinci maddeler bükümlerine riayet et
meyenlerden 25 liradan 50 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. Sekizinci maddede yazılı va
sıf ve şartlara uygun olmayarak ticaret ,ya-
pan gözlükçülere en kısa zamanda yerlerini de
ğiştirmeleri yazı ile tebliğ olunur. Bu tebliga
ta riayet etmeyenlerden 100 lira hafif para ce
zası alınır. 

S. 1. M. E. 

hapis ve 25 liradan 100 liraya kadir hafif para 
cezasına mahkûm edilir ve gözlükçülük için 
kullandığı mallar müsadere olunur. 

MADDE 14 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 16 — 7 nci maddede zikredilen 
memnuiyet hilâfına hareket eden gözlükçüler 
25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasile 
cezalandırılır ve tekerrürü halinde ruhsatname
leri geri alınır. Hareketleri ruhsatsız tababet 
sanatını icra suçuna temas edenler hakkmda bu 
husustaki hükümler tatbik olunur. 

8 nei maddede yazılı memnuiyet hilâfına 
hareket ettiği veya ayni maddede yazılı vasıf 
ve şartlara uygun olmayan yerlerde ticaret 
yaptığı teftiş neticesinde sabit olan gözlükçülere 
verilen mühlet zarfında kanun hükümlerine ri
ayet etmeleri lüzumu yazı ile tebliğ olunur. Bu 
müddet zarfmda kanun hükümlerine itaat et
meyen gözlükçüden birinci defasında 25 lira
dan 100 liraya kadar para cezası, tekerrüründe 
ruhsatnamesi geri alınır ve gözlükçülük yapma
sına müsaade edilmez. 

MADDE 17 — Altıncı, dokuzuncu, onuncu ve 
onbirinci maddeler hükümlerine riayet etmeyen
lerden 25 liradan 50 Jiraya kadar hafif para ce
zası alınır, 
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ağır para cezasına mahkûm edilir ve dükkânı 
kapatılır. 

MADDE 14 — Kendi ruhsatnamesini başka
sına vermek suretile, ruhsatnamesi olmayan 
kimsenin, gözlükçülük yapmasını temin eden 
şahıs, fiil daha ağır bir cürüm teşkil etmedi
ği takdirde; ruhsatnamesiz gözlükçülük ya
pan kimse ile beraber yedi günden bir aya 
kadar hapis ve 100 liradan 300 liraya kadar 
ağır para cezasma mahkûm edilirler ve ruhsat
name geri alınır. 

MADDE 15 — Sıhhî halinin daimî surette 
gözlükçülük yapmağa mâni olduğunu tam 
teşekküllü sıhhî bir heyet raporile sabit olan
ların^ ruhsatnameleri Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletince geri alınır. 

MADDE 16 — Yedinci maddede zikredilen 
memnuiyet hilâfına hareket eden gözlükçüler 
yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif pa
ra cezasile cezalandırılır ve tekerrürü halinde 
ruhsatnameleri geri alınır. Hareketleri ruhsat
sız tababet sanatım icra suçuna temas edenler 
hakkında bu husustaki hükümler tatbik olunur. 

Sekizinci maddede yazılı memnuiyet hilâ
fına hareket veya ayni maddede yazılı vasıf 
ve şartlara uygun olmayan yerlerde ticaret 
eden gözlükçülere, kanun hükümlerine uyma
ları için bir mühlet verilir. Bu mühlet geçtik
ten sonra vaziyetlerini kanun hükümlerine uy
durmayan gözlükçülerden birinci defasında yir
mi beş liradan yüz liraya kadar ve tekerrü
ründe elli liradan iki yüz liraya kadar hafif 
para cezası alınmakla beraber ruhsatnamesi de 
geri alınır. / 

MADDE 17 — Altıncı, dokuzuncu, onuncu, 
ve on birinci maddeler hükümlerine riayet et
meyenlerden on liradan elli liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

MADDE 14 
maddesi aynen. 

Adliye encümeninin 15 nci 

MADDE 15 
maddesi aynen. 

Adliye encümeninin 16 ncı 

MADDE 16 — Adliye encümeninin 17 nci 
maddesi aynen. 
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MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
ri tarihinden en az iki seneden beri ticaretha
ne açmış olarak veyahud eczanesinde gözlük
çülük yaptıkları mahallin en büyük mülkiye 
âmirleri tarafından verilmiş bir vesika ile is-
bat edenler kanunun neşri tarihinden itibaren 
üç ay zarfmda müracaat ettikleri takdirde yal
nız imtihana tâbi tutulurlar ve imtihanda mu
vaffak olanlara bir gözlükçülük ruhsatnamesi 
verilir. 

Ancak, 10 seneden beri muvaffakiyetle göz
lükçülük yaptıkları sabit olanlar böyle bir im
tihana tâbi tutulmadan ruhsatname almaya 
hak kazanırlar. Bu maddede yazılı gözlükçü-
ierin ilk tahsillerini bitirmiş olmaları şartile 
kendilerinden orta mekteb şahadetnamesi ara
nılmaz. 

MADDE 18 — Bu kanun 1940 senesi ilk gü
nünden itibaren meridir. 

MADDE 19 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına Sıhhat ve içtimaî muavenet, Adliye ve 
Dahiliye vekilleri memurdur. 

25 
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Muhlis Erkmen 

S. 1. M. K. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
ri tarihinde en az iki senedenberi ticarethane 
açmış olarak veyahud eczanesinde gözlükçülük 
yaptıklarını mahallin en büyük mülkiye âmir
leri tarafından verilmiş bir vesika ile isbat 
edenler kanunun neşri tarihinden itibaren üç 
ay zarfmda müracaat ettikleri takdirde yalınız 
imtihana tâbi tutulurlar ve imtihanda muvaf
fak olanlara bir gözlükçülük ruhsatnamesi ve
rilir. 

Ancak on senedenberi muvaffakiyetle göz
lükçülük yaptıkları sabit olanlar böyle bir 
imtihana tâbi tutulmadan ruhsatname almağa 
hak kazanırlar. Bu maddede yazılı gözlükçü-
lerin ilk tahsillerini bitirmiş olmaları şartile 
kendilerinden orta mekteb şahadetnamesi ara
nılmaz. 

MADDE 18 — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 19 — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen. 
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' MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanun neşri 
tarihinde en az iki senedenberi bir ticarethane 
veya eczanede gözlükçülük yaptıklarını mahal
lin en büyük mülkiye âmiri tarafından verilmiş 
bir vesika ile isbat edenler kanunun neşri tari
hinden itibaren üç ay zarfında müracaat ettik
leri takdirde yalnız imtihana tâbi tutulurlar. 
Bunlar imtihan neticesine kadar sanatlarını ic
raya devam edebilirler, imtihanda muvaffak 
olanlara bir gözlükçülük ruhsatnamesi verilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
neşri tarihinde on senedenberi bir ticarethane 
açmış olarak veya eczanesinde gözlükçülük 
yaptıkları mahallin en büyük mülkiye âmiri ta
rafından verilmiş bir vesika ile sabit olanlar 
bu kanunun birinci maddesinde yazılı şartları 
haiz olmasalar dahi sanatlarını icraya devam 
ederler. 

Birinci fıkrada yazılı şartları haiz olanlara 
kanunun meriyeti tarihinden üç ay zarfında 
müracaat ettikleri takdirde Sıhhat ve içtimaî 
'muavenet vekâleti tarafından bir ruhsatname 
verilir. 

MADDE 18 — Bu kanun neşri tarihinden 
üç ay sonra meridir. 

MADDE 19 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına Sıhhat ve içtimaî muavenet, Adliye ve 
Dahiliye vekilleri memurdur. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
ri tarihinde en az iki senedenberi bir ticaret
hane veya eczanede gözlükçülük yaptıklarını 
mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
verilmiş bir vesika ile isbat edenler bu kanu
nun meriyeti tarihinden itibaren üç ay zarfın
da müracaat ettikleri takdirde yalınız imti
hana tâbi tutulurlar. Bunlar imtihan netice
sine kadar sanatlarını icraya devam edebilir
ler. İmtihanda muvaffak olanlara bir gözlük
çülük ruhsatnamesi verilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
neşri tarihinde en as on senedenberi bir ticaret
hane açmış olarak veya eczanesinde gözlükçülük 
yaptıkları, mahallin en büyük mülkiye âmiri 
tarafından verilmiş bir vesika ile sabit olan
lar, bu kanunun birinci maddesinin 1, 2 ve 
3 ncü fıkralarında yazılı şartları haiz olmasa
lar bile, sanatlarını icraya devam ederler. 

Birinci fıkrada yazılı şartları haiz olanlara 
kanunun meriyeti tarihinden üç ay zarfında 
müracaat ettikleri takdirde Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti tarafından bir ruhsatname 
verilir. 

MADDE 17 — Adliye encümeninin 1.8 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilleri memurdur. 
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S. Sayısı: 44 
Türkiye - Yunanistan arasında imza edilen Ticaret ve tedi
ye anlaşmasının tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye 

ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/363) 

T. G. 
Başvekâlet , 8 - IV -1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1555 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Yunanistan arasında 11 mart 1040 tarikinde akdedilen Ticaret vo tediye anlaşmasının 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26 - I I I -1040 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Bahsi geçen anlaşma ile merbutlarının İcra Vekilleri Heyetince 20 - I I I -1940 tarihinden itibaren 
meriyete girmek üzere tasdiki takarrür etmiş olduğunu ar/ederim, 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yunanistanla aramızda mevcud 26 eylül 108.1 tarihli Kliring anlaşmasile buna müzeyyel 15 ilk 
kânun 1938 tarihli protokolün Yunan Hükümeti taralından feshi üzerine iki memleket arasında, bu 
günün beynelmilel şartlarına ve iki memleketin ticarî ve iktisadî menfaatlerine daha, uygun yeni bir 
anlaşma akdi için Ankarada cereyan eden müzakereler 11 mart 1040 tarihinde yeni bir Ticaret ve 
tediye anlaşması im/asile neticelenmiştir. 

Her iki memleketin İra günkü mübadele ve ie<i ye kabiliyetleri göz önüne alınmak şartile akdedilen 
bu anlaşmada tarafeyn emtiasının meri umumî idhalât rejnılerine tevfikan yekdiğerinin arazisine id-
lıali ve tediyelerin iki Devlet ihraç; bankaları marifetile ve kliring usulüne tevfikan icrası esası muha
faza edilmiş, ancak memleketinizden Yunanistana yapılmakta bulunan ihracat hacminin, Avrupa da 
harbin zuhurundan sonra alman kararların tedahülde, eskisine nazaran küçüldüğü ve bu itibarla Yuna
nistanla mübadele eylediğimiz eşya arasındaki nisbetin değiştiği dikkat nazarına alınarak bu memle
kete sattığımız mallar bedelinden Yunanlıların serbest döviz olarak emrimize vermeği taahhüd eyle
dikleri mikdar % .10 den % 25 t1 indirilmiştir. 

Bundan başka, şimdiye kadar, muayyen bir phti'm dahilinde olmak şartile, Yunanistana satılan 
mallarımız bedelinden tesviye edilmekte bulunan -eyyah, talebe, sergi masrafları, Yunan limanlarına 
uğrayan gemilerimizin kumanya ve levazım bedelle i ve saire gibi masraflar için ihracatımız bedelleri
nin c/c 10 u nisbetinde bir B hesabı açılması ve ge 'iye kalan % 65 in de Yuuarıistandan memleketimi
ze idhal edilecek mallar bedehîtuıuı tesviyesine tahsisi kararlaştırılmıştır. 

Yunanistana, satılacak pirina ve hububat, bedelleîinin serbest dövizle ödeneceğine dair eski anlaşma
da mevcud hüküm yeni anlaşmada da aynen ibka edilmiştir. 

Yunanistan ile aramızda mevcud 30 ilk teşrin 1030 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain mukave
lenamesine /evlen 26 eylül 1935 tarihinde imza edilen lahikanın 3 neü maddesinde 225 kilo olarak gös
terilen, memleketimizden Yunanistana idhal edilecek, canlı hayvanların sıklet haddi 275 kiloya çı-



t a r t ı l m ı ş ve Ticaret mukavelenamesine bağlı B listesindeki 41.4. A B pozisyonu ile 87 den A ya tııii 
t e f e m not pozisyonundaki «sunî ipek» kelimeleri kaldırı lmıştır . 

Bu suretle yapılan anlaşma bu günün şa r t l an içinde memleketimizin menfaatlerine uygun bulun
duğundan kabul ve tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolutıur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
11 a ı iciy e e n cü m eni 

Esas No. 1/363 
Karar No. 10 

Yüksek "Reisliğe 

Türkiye ile Yunanis tan arasında 11 mar t 1.940 
tar ih inde akdedilen ticaret ve tediye anlaşması
nın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince haiû'.r-
lanan ve i c ra Vekilleri Heyetince 26 - 111 - 1940 
tar ihinde Yüksek Meclise arzı kararlaşt ır ı lan ka
nun lâyihası Encümenimize havale edilmekle Ha
riciye ve İkt ısad vekâletleri mümessillerinin hu-
zurile tedkik ve müzakere o lundu: 

Yunanistan'la aramızda mevcud 26 eylül 1935 
tarihl i kl i r ing anlaşması ve buna müzeyyel 15 ilk 
kânun 1938 tarihli protokol ile tesis edilen kar

şılıklı t icaret ve tediye şar t lar ını bu günkü beynel
milel vaziyetin ieablarına daha uygun bir hale 
getirmek maksadına matuf olan bu anlaşma 

memleketimizin menfaatine 
İcra Vekilleri Heyetince 

hinden itibaren meriyete gi 
t aka r rü r eden bu anlatma i 

:::> - XI - Ui'ıc 

uygun görülmüştür. 
2 - III - 1940 tari-

•mek üzere tasdiki 
e merbut atına müte

allik kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi veçhile İktısad encümenine (evdi bu-

yurulıııak üzere Yüksek Reisliğe sunulur . -
Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 

Konya İstanbul Tokad 
M. Göker Ş. Esmer N. Proy 
Bolu Diyarbakır Elâzığ 

II. (\ Cambel Dr. I. T. Öngören F. A. Aykae 
Seyhan Tekirdağ 

N. Efdnriz Y. K. Beyath 

î k t ı s ad encümeni mazbatas ı 

T. IS. 31. M. 
îkiısacl encümeni 

Esas No. 1/363 
Karar No. 14 

Yüksek .Reisliğe 

10 MI - nno 

Türkiye ile Yunanis tan aras ında yeniden 
Tl mar t 1940 ta r ih inde akt edilen Ticaret ve te
diye anlaşmasının tasd ik i hakk ında Har ic iye 
vekâlet i t a r a f ından hazır lanan ve İcra Vekilleri 
Heyet ince 26 - I I I - 1940 ta r ih inde Yüksek Mec
lise arzı ka ra r l aş t ı r ı l an k a n u n lâyihası Harici
ye encümeni mazbatasi le bi r l ik te Encümenimize 
havale buyuru lmuş olmakla Hariciye ve Ticaret 
vekâlet leri mümessilleri hazır bu lunduklar ı hal
de tedkik ve mütalea olundu. 

Yunanis tan ile a ramızda mevcud 20 eylül 
1935 tarihli Kliring anlaşmasile buna müzeyyel 
15 birinci kânım 1938 tarihli protokolün Yunan 
Hükümeti ta raf ından feshedilmesi üzerine iki 
memleket arasında bu günün beynelmilel şartları
na ve iki memleketin menfaat ler ine daha uygun 
yeni bir anlaşma akdine zarure t hâsıl o lduğu ve 
bu yerıi anlaşma ile yapı lan başlıca değişikliğin 
Yunanl ı lar ın sat t ığı mal lar mukabi l inde emrimi
ze serbest döviz olarak' vermeği evvelce teahhüd 
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- 3 
etlikleri mikdarın yii/de elliden yüzde 2"> e in
ci irilmesi olduğu ve bunun da Avrupada harbin 
zuhurundan sonra alınan bazı kararlar neticesi 
Yunanistana vaki ihracatımızın eskisine nazaran 
azalmasından ve Yunanistanla mübadele ettiği
miz eşya arasındaki nisbetir değişmesinden ileri 
geldiği ve diğer hükümlerinde de memleket men
faatlerine aykırı bir cihet bulunmadığı esbabı 
mucibedc serdolunan mütalealardaıı ve verilen 
izahattan anlaşılmış ve bu itibarla bu anlaşma
nın tasdikini nmtazammın kanun lâyihasının ka
bulü Encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reislice 
İktısad E. Reisi 

Giresun 
/. Sabuncu 

Afyon 
H. Erkan 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

İzmir 
Benal Artman 

Konya 
/ / . Dikmen 
Zonguldak 
M. Bozma 

s u n u l u r . 
Al. Af. 
R i z e 

Fuad Sirmen 
Ankara 
A. Ulus 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

Kars 
K. Arıklı 
Konya 

Kâzım Okaı/ 

tvatıb 
Bilecik 

K. Gülek 
Denizli 

T lierkay 
İçel 

Dr. M. Berk er 
Kastamonu 

M. Celâl Bay ar 
İstanbul 

1. //. Denizmen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Yunanistan arasında 11 mart 1940 
tarihinde akdedilen Ticaret ve tediye anlaşması

nın tasdiktna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Yunanistan ara
sında Ankarada 11 mart 1940 tarihinde imza 
edilen Ticaret ve tediye anlaşması ve merbutla
rı kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 26 - III - 1940 

Eş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Da. V. 
Fayık Oztrak 

Mi. V. 
Yücel 

S. İ. M. V. 
Dr. İL Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinle 

Ş. 

A. 

n. 

aya 

Ha. V. 
Saraçoğlu 

Na. V. 
F. Cebesoy 

G. î. V. 
Karadeniz 

N 

Mal. V. 
F. Ayvalı 

îk. V. 
//. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Krkmen 

Ti 
7 

V. 
opcoğlu 
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TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Kıratlığı Hükümeti, 
İtilâf politikalarını ve samimî iş birlikleri ruhunu ticarî münasebetlerinin tanzimine tatbik ve 

mübadelelerinde hali hazır şartları iyinde bütün inkişaf imkânlarını vermek arzusu ile mütehas
sis olarak, 

Halen iki memleket arasında meri bulunan İU) ilkteşrin 1030 tarihli İkamet, ticaret ve seyrise-
fain mukavelenamesi hükümlerine halel gelmemek şartile, ticarî mübadelelerini aşağıdaki rejime lâbi 
tutmağı kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 

Her iki memleketten biri menşeli nıüstahsalfıi,idhalâtın yapıldığı anda .idhal atçı memlekette meri 
bulunan umumî idhal rejimine tevfikan, diğer memleket ara/isine idhal olunacaklardır. 

Madde — 2 

İşbu Anlaşmanın meriyet mevkiine vazmdan sonra her iki tarafın ihraç, edeceği mallara ihracat
çı memleketin salâhiyettar Ticaret ve sanayi odaları tarafından, merbut numuneye tevfikan, iki nüs
ha olarak verilmiş menşe şahadetnameleri terfik edilmiş bulunacaktır. Bu şahadetnameler malın 
sevkedıldiğl limandaki Kob kıymetini ilıfr,a edeceklerdir. 

Bu şehadetnamelerin B nüshaları idhalât gümrük bürosu tarafından damgalanacak ve kendisi 
tarafından idhalâtçınm, aşağıdaki hükümlere göre, tediyat .yapacağı ihraç bankasına gönderilecek
tir. 

Şu kadar ki, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Yunanistan, bankası menşe şehadofnamesi-
nin B nüshası tediyat sırasında henüz ellerine geçmemiş bulunsa bile tahsiiât ihbarnamelerini, her 
halde, bu şahadetnameler terfik olunmaksızın yekdiğerine göndereceklerdir. 

Bu takdirde idlıalâtçıiar bedeli yatırılmış bulunan emtianın, dahili istihlâke tahsis edilmek üzere 
bilfiil idhal olunacağını kendi memleketleri ihraç bankalarına karşı taahhüd eyiiyeceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki, iki banka emtianın gümrükten mürurunu müteakib menşe şahadetname 
lerinin B kısmını yekdiğerine göndereceklerdir. 

Bedeli elli Türk lirası veya mukabilini geçmeyecek olan gazete ve mevkuteler menşe şahadetname
si almak mecburiyetinden istisna edilecek ve gerek gümrükten hararları gerekse1 satılmamış nüsha
ların iadesi hususlarında mümkün bütün kolaylıklardan istifade edeceklerdir. 

Madde — 3 

Yunanistana idhal edilen Türk menşeli emtianın Fob kıymetinden mütevellid bütün borçların 
tesviyesi vaclbüttediye meblâğın drahmi olarak Yunanistan bankasına yatırılması s üretil e ila edile
cektir. Yunanistan bankası bu mebaüğin yüzde yirmi beşini Cümhuriyc! Merkez bankasının intihal) 
edeceği serbestçe transferi kabil bir, döviz 'olarak mezkûr bankanın enirine hazır bulunduracak ve 

1) yüzde altmış beşini A kliring hesabı 
2) yüzde onunu B kliring hesabı 

namı. altında türk lirası olarak salil'üz/'kir banka adına, açacağı faiz getirmeyen iki hesabın nıat'ııb 
hırına kaydeyliyeeektir. , 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası yüzde yirmi beş hissenin tahvil edileceği dövizin tebdilini 
her an. Yunanistan bankasından talebde muhtardır. Her döviz tebeddülü Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasının bu husustaki ihbarnamesinin Yunanistan bankası taral'mdan alızmdan itibaren tatbik olu
nacak ve bu tarihten itibaren icra kılınacak tahsilata, leallûk eyleyecektir. 

Yukarıda bahse mevzu A kliring hesabına yatırılan mebaliğ Türkiyoye idhal edilecek Yunan men
şeli emtianın tediyesinde kullanılacaktır. 
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^ 5 — 
B hesabına yatırılan mebaliğ 
A.) İkametgâhı Türkiyede olul) da Yunanistaııda muvakkaten bulunan eşhasın Yuuanistandaki 

ikamet masraflarının tediyesi için, (seyyahlar, talebeler ve saire) 
B) Türkiyede mukim Türk veyahud Yunan tebaasının Türkiyeden Yunanistana yolladıkları inc

indiğin tediyesi için, 
C) Türkiyeuin Selanik panayırına iştiraki masrafları ve İm panayır ne/dindeki Türk mümessil 

ve memurlarının yapacakları sarfiyat ieiıı, 
D) Türk gemilerinin Yunan limanlarında kumanya ve levazım bedelleri ieiıı, 
E) ve vapur ücretleri, navlun ve liman rüsumu hariç olmak üzere Yunanistaııda yapılacak diğer 

bilcümle tediyeler için, kullanılacaktır. 
Bununla beraber, işbu fıkra mucibince icra edilen tediyat B hesabına yapılan tevdiat mecmuamın 

yüzde onunu tecavüz etmiyeeektir. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası B hesabındaki mevcudunun hepsinin veya bir kısın inin A he

sabının matlubuna naklini her vakit Yunanistan bankasından taleb edebilecektir. Bu suretle A he
sabına nakledilecek mebaliğ Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının talebi üzerine tekrar B hesabına 

yatırılabilecektir. 
26 eylül 1935 tarihli Kliring Anlaşmasının dördüncü maddesi mucibince Yunanistan bankası nez-

diııde Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası namına açılan C hesabı, bu hesab bakiyesinin B hesabına 
nakli suretile tasfiye olunacaktır. 

Madde — 4 

1 — Drahmilerin Türk lirasına ve Türk liralarının drahmiye tahvili, icab ettikçe her defasında, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ile Yunanistan bankası arasında bilitilâf tesbit olunacaktır. 

2 - Türk lirası veya drahmiden gayri bir para ile muharrer alacaklar tahsilat sırasında Türki
yede Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının ve Yunanistaııda Yunanistan bankasının resmî satış 
kurları üzerinden iki memleketin her birisinin millî parasına tahvil edileceklerdir. 

3 - Bu esas üzerinden Yunanistaııda icra olunan tahsilatın yüzde yirmi beşi Yunanistan banka
sının resmî'satış kuru üzerinden Cumhuriyet Merkez bankasının intihab ettiği serbest dövizlere ve 
bu yüzde yetmiş beşi birinci fıkra hükümlerine tevfikan Türk lirasına tahvil edilecektir. 

Madde — 5 

Menşe şehadetnamelerinde yazılı olan fiatlar, idhalâtçı memleketin salâhiyettar makamları tara
fından ciddî sebeblerle bu fiatlarm doğruluğu şüphesi izhar edilmedikçe, yukarıda mezkûr hüküm
lere tevfikan icra kılınacak tediyelere esas olarak kabul edilecektir. Aksi takdirde idhalâtçı memle
ketin kıymet takdiri hususunda salâhiyettar makamı bahse mevzu malm tam kıymetini tayin için 
ihracatçı memleketin salâhiyettar makamı ile anlaşacaktır. 

Madde — 6 

Yunanistana idhal edilen Türk mallarının yukarıdaki dördüncü maddede tarif olunan tediye 
usulleri pirine ve hububata tatbik edilmiyecektir. Bunların bedeli Yunanistan bankasına yatırılacak 
ve mezkûr banka bu mebaliği tamamen Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının intihal) edeceği ser
bestçe transferi kabil bir döviz olarak, işbu bankanın emrine amade bulunduracaktır. 

Madde — 7 

Yunan menşeli malların Türkiyeye idhalinden tahassül edecek alacaklar malm Türk lirası bede
linin Türk idhalâtçısı tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına tediyesi suretile tesviye 
olunacak ve mezkûr banka bu mebaliği Yunanistan bankası namına defterlerinde açacağı faiz ge
tirmeyen bir A hesabının matlubuna kaydeyleyeeektir. 
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Madde - • 8 

İler iki ihraç l>;ıııkası kendilerine yapılan tediyelerden yekdiğerini günü gününe haberdar edecek-
ierdir. İler talisi! ihbarnamesi alâkadar satıcıya yapılacak tediyeyi miimküu kılacak kayidleri ihti
va eyiiyecektir. 

İler iki ihraç bankası, alakadarın talebi ü/erine ve masrafının alâkadar tarafından tesviyesi 
mukabilinde bu tahsilatı telgrafla yekdiğerine bildireceklerdir. 

İhraç bankaları tarafından alâkadar satıcılara yapılacak tediyeler alıcıların yaptıkları tevdiatın 
tarih sırasına göre icra olunacaktır. 

Maamafih, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası bir Türk ihracatçısı veyahud onun yerine bir 
Türk taciri derhal Yunan emtiası id halini teahhüd eylediği takdirde bu Türk ihracatçısına tarih sı
rası haricinde tediyat icrasında muhtar olacaktı]*. 

Bundan başka, iki memleketten biri veya diğeri tarafından kurulacak panayırlarda satılan Türk 
ve Yunan emtiası bedelleri tarih sırası haricinde tediye edilecektir. 

Madde — 9 

İhracatçı tarafından tesviye edilen konnişmento ve sigorta poliçelerine müteallik navlun ve 
sigorta bedelleri evrakı müsbite ibrazı mukabilin de iki memleket ihraç bankalarına yatırılacaktır. 

İdhalatçı memleket ihraç bankası tarafından bu suretle tahsil olunan mebaliğ serbestçe transferi 
kabil döviz olarak diğerinin emrine amade bulundurulacaktır. 

Bununla beraber, posta, paketi, gazete ve mevkutelere müteallik vapur ve sigorta ücretleri bede
li iki memleket idhalatçıları tarafından kliring yolundan tesviye olunacaktır. 

Madde — 10 

İki taraftan birisi beynelmilel ticaretine işbu Anlaşma tun hüsnü suretle tatbikimi halel getiri
lebilecek şekilde yeni bir umumî hüküm tatbik ettiği takdirde diğer taraf işbu Anlaşmanın yeni 
şeraite taallûk ettirilmesini talebcle muhtar olacaktır. 

Madde — 11 

İki taraftan her birisi diğer taraf emtiasının kendi ülkesine salâhiyettar her hangi bir gümrük 
dairesinden idhaline müsaade etmeği taahhüd eyler. 

Madde — 12 

İşbu anlaşma ile kurulan tediye usulleri Türkiye ve Yunanistana, orada istihlâk edilmek üzere, 
bilfiil idhal olunan mallara tatbik kılınacaktır. 

Bu takyid hükmü transit yolu ile ve Yunan limanları veya merkezleri vasıtasile diğer ecnebi 
memleketlere ihraç edilen Türk mallarına aid dövizlere şamil olmayacaktır. 

Madde — 13 

İşbu Ticaret ve Tediye Anlaşması 20 mart 1940 dan itibaren bir sene müddetle muteber olacaktır. 
Hitam tarihinden iki ay evvel fesholunmadığı takdirde, kendiliğinden, senelik devreler için temdid 
edilecektir. 

Ankarada fransızca, iki nüsha olarak, 11 mart 1940 tarihinde tanzim olunmuştur. 

N. Menemencioğlu B. Baphael 
H. N. Keşmir A. Deliatos 
B. T. Şaman 
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Mense şahadet namesi A nüshası 

Gönderen Gönderilen I 1 

İsim . . . 
İkametgâh 
Sokak . . 

İsim 
İkametgâh 
Sokak 
Emtianın cinsi: 
Ambalaj tarzı: 
Denk adedi: , 
Marka No: 

[ Gayrisafi Kg. 
| Safi Kg. 
j Fob: 
) Cif: 

Sevk yolu: 
Ticaret ve sanayi odası yukarıda gösterilen emtianın Türkiye Cümhuriye-

tile Yunanistan Kırallığı arasındaki 11 mart 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması hükümle-
. . . T Ü l ' k T 1 1 w T , T rme tevfikan _r. menseli olduğunu tasdik eder. \ un an 

Sıklet 

Kıymet 

/ / 

Zirde imzalarını koyan 

idhai 

Türk 

emtianın bilfiil istihlâke 

Ynnan 

arzedildiğini tasdik eylerler. 

Tarih 

mmrük bürosu memurları yukarıda zikredilen 

Mühür 

1] İşbu menşe şahadetnamesinin B nüshası ayni formüle göre tanzim edilecektir, 

Munzam protokol 

Bu günkü tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşma sının imzası anında iki Hükümet aşağıdaki hu
susları kararlaştırmışlardır: 

1 - Yunan Hükümeti, bu günkü tarihle imzalı nan Anlaşmanın meriyet müddetince Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki 30 ilk teşrin 1930 tarihli İkamet, Ticaret ve Seyrisei'ain mukavelename
sine merbut 26 eylül 1935 tarihli lahikanın 3 ncü maddesinde derpiş edilen Türkiyeden Yuna-
nistana idlıal olunacak canlı hayvanların gümrük rüsumuna mütedair 225 kiloluk siklet haddi-
nin iki yüz yetmiş beş kiloya iblağını kabul eyler. 

2 - Yunan Hükümeti, 
a) 30 ilk teşrin 1930 tarihli İkamet, Ticaret ve Seyrisei'ain Mukavelenamesine merbut B lis-

1 esinde yüzde yirmi tenzilât ile mukayyed Türk gümrük tarifesinin 414 A, B pozisyonunun tayini. 
b) Yukarıda zikredilen mukavelenameye merbut B listesinde «87 den A ya müteferri not» de 

mukayyed «sunî ipek» kelimelerinin tayyini kabri eyler. 
İşbu Protokol İm günkü tarihle Ankarada imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının lâyen-

fek bir cüzünü teşkil edecek ve ayni müddetle meri olacaktır. 
Ankarada fransızca, iki nüsha olarak 11 man 1940 tarihinde tanzim edilmiştir. 

.V. Mcnemencioğlu Ii. Rapheıel 
II. N. Keşmir A. Deliatos 
I>. T. Şaman 

• *« ı««6«a» »« 
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S. Sayısı: 45 
Türkiye - Yuğoalav ham afyon satışı anlaşmasının I nisan 
1940 tarihinden I temmuz 1940 tarihine kadar üç ay tem

didi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Iktısad 
encümenleri mazbataları (1/414) 

T. C. = . - , , ; . . ( 

Başvekâlet 10 - V -1940 
Kararlar Dairesi Müdürlüğü 

Sayı : 6/2189 ' ., L ••!,ı;iî ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcud ve hükmü 31 kânunuevvel 1939 tarihinde bitmesi 
üzerine 31 mart 1940 tarihine kadar uzatılan ham afyon satışı anlaşmasının 1 nisan 1940 tarihinden 
itibaren ikinci defa olarak temdidi hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan' ve icra Vekilleri Hey
etince 10 - V - 1940. tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Adı geçen anlaşmanın temdidine aid notaların sureti bağlı kararname ile tasdik edildiğini arze-
derim. 

Başvekil 
Dr. B, Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yugoslavya ile aramızda mevcud ve hükümleri 31 kânunuevvel 1939 tarihinde münkazi olan 31 
mart 1939 tarihli Afyon satışı Anlaşmasında bazı tadilât icrası için yapılacak müzakerelerin netice
sine intizaren bu Anlaşma Ankaradaki Yugoslavya Büyük Elçiliği ile nota teatisi suretile 31 mart 
1940 tarihine kadar üç ay uzatılmıştır. 

Mart 1940 ayı içinde icrası evvelce kararlaştırılmış bulunan bu müzakerelere takaddüm etmesi lâ-
zımgelen hazırlıklar, son Avrupa vaziyetinin icablarmı da derpiş zarureti dolayısile, henüz ikmal 
edilmemiş bulunduğundan bu müzakeratm bir müddet tehiri zarureti tahassül etmiş ve müddeti hitam 
bulan Anlaşmanın 1 nisandan 30 haziran 1940 tarihine kadar 3 ay daha temdidi hususunda Yugos
lavya Hükümeti ile mutabakat hâsıl olarak keyfiyet Ankaradaki Yugoslavya Büyük Elçiliği ile nota 
teatisi suretile temin edilmiştir. 

Ham afyon satışı işlerinin arızasız olarak devamını temin maksadile yapılan işbu temdid keyfi
yeti menfaatlerimize uygun bulunmakla tasdiki Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolunur, 



— 2 — 
Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 22 - XI -1940 
Esas No. 1/414 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcud ve 
hükmü 31 kânunuevvel 1939 tarihinde bitmesi 
üzerine 31 mart 1940 tarihine kadar uzatılan ham 
afyon satışı anlaşmasının 1 nisan 1940 tarihinden 

itibaren ikinci defa olarak temdidi hakkında Hari
ciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince 10 - V - 1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte encümenimize havale edilmekle Ha
riciye ve Iktısad vekâletleri mümessilleri hazır ol
dukları halde tedkik ve müzakere olundu. 

Mucib sebebler lâyihasında ileri sürülen mü-
talealara ve alâkadar vekâletlerin mümessilleri 

Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcud olub 
hükmü 31 kânunuevvel 1939 tarihinde bitmesi 
üzerine 31 mart 1940 tarihine kadar uzatılan ham 
afyon satışı anlaşmasının 1 nisan 1940 tarihinden 
itibaren ikinci defa olarak üç ay daha temdidi 
hakkında Türkiye ve Yugoslavya arasında teati 
edilen notaların tasdikma dair Hariciye vekâle
ti tarafından hazırlanıb icra Vekilleri Heyetince 
10 - V - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası Hariciye encümeni 
mazbatasile birlikte Encümenimize havale buyu-
rulmuş olmakla Hariciye ve Ticaret vekâletleri 
mümessilleri hazır bulundukları halde tedkik ve 
mütalea olundu. 

Yugoslavya ile aramızda mevcud afyon satışı 
anlaşmasında bazı değişiklikler icrası için yapı
lan müzakerelerin Avrupa vaziyeti dolayısile 
bir müddet daha uzayacağı anlaşıldığından müd
deti biten mevcud anlaşmanın temdidinin zarurî 

tarafından verilen izahata nazaran bu anlaşma 
memleketimi:/in menfatlerine uygun görülmüş ve 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Iktısad encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek eRisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 
Konya istanbul Tokad 

M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 

Bolu Diyarbakır Elâzığ 
H. C. Çambel Dr. î. T. Öngören F. A. Aykag 

Seyhan Tekirdağ 
Naci Eldeniz Yahya Kemal Beyaih 

görüldüğü esbabı mucibede ileri sürülen mütalea-
lardan ve verilen izahlardan anlaşılmıştır. En
cümenimiz de bu zarurete kani olmuş ve kanun 
lâyihasını aynen kabul eylemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Iktısad E. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun Rize Bilecik 
/ . Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 

Afyon Ankara Denizli 
H. Erkan A. Ulus T. Berkay 

Diyarbakır . Erzincan Gazianteb 
V. N. Sünkitay S. Başotaç Nuri Pazarbaşı 

içel istanbul Kars 
Dr. M. Berker A. H. Denizmen K. Arıklt 
Kastamonu Konya Konya 

M. Celâl Bayar Kâzım Okay H. Dikmen 
Niğde Zonguldak 

Dr. R. Ferid T alay M. Bozma 

Iktısad encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
îktısad encümeni 19 - XII -1940 
Esas No. 1/414 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

.( S. Sayısı : 45 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcud ve hük
mü 31 kânunuevvel 1939 tarihinde bitmesi üzerine 
31 mart 1940 tarihine kadar uzatılan ham af
yon satışı Anlaşmasının 1 nisan 1940 tarihinden 
itibaren ikinci defa olarak 3 ay temdidi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yugoslavya ile aramızda mev
cud ham afyon satışı Anlaşması 1 nisandan 
1 temmuz 1940 tarihine kadar üç ay temdid edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 nisan 1940 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

10-V-1940 
' Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

J)r, H. Saydam Fethi Okyar S, Arikan 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. tk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. î. V." Zr. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

( S. Sayısı : 45 ) 



— 4 — 
Ankara, 1 nisan 1940 

Bay Büyük Elçi, 

Türk - Yugoslav Afyon anlaşmasında bazı tadilât icrası maksadile yapılacak yeni müzakerelere 
intizaren Cumhuriyet Hükümetinin mezkûr Anlaşmanın 1 nisan 1940 dan itibaren üç ay temdidini 
teklif eylediğini Ekselanslarının ıttılaına arz ile şerefyabım. 

Hükümeti E"ıraliyenin işbu teklif üzerinde mutabık olduğunu bana teyid etmenizi ve ihtiramatı 
faikamm kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

Ekselans tmza 
Bay î. Şumenkoviç A". Menemencioğlu 

Yugoslavya Büyük Elçisi 
Ankara 

Ankara, 1 nisan 1940 
Bay Büyük Elçi, 

Ekselansınızın meali aşağıda yazılı 1 nisan 1940 tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref
yabım. 

« Türk - Yugoslav Afyon anlaşmasında bazı tadilât icrası maksadile yapılacak yeni müzakerelere 
intizaren Cumhuriyet Hükümetinin mezkûr Anlaşmanın 1 nisan 1940 dan itibaren üç ay temdidini 
teklif eylediğini Ekselanslarının ıttılaına arz ile şerefyabım. 

Hükümeti Eıraliyenin işbu teklif üzerinde mutabık olduğunu bana teyid etmenizi ve ihtiramatı 
faikamm kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. » 

Yugoslavya Hükümeti Kıraliyesinin yukarıdaki mektubun muhtevası üzerinde mutabık bulundu
ğunu Ekselanslarına beyana müsareat eylerim. 

İhtiramatı faikamm kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

Ekselans îmza 
Bay Büyük Elçi / . Şumenkoviç 

Numan E. Menemencioğlu 
Haraciye vekâleti 

Umumî kâtibi 
Ankara 
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S. Sayısı: 46 
Türkiye - Romanya Ticaret anlaşmasına zeylen imzalanan 
protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 

ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/475) 

T. C. 
Başvekâlet 15-VIII-1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/3846 ^ ~ 7 ~ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Romanya arasında mevcud 9 son teşrin 1939 tarihli Ticaret anlaşmasına zeylen 15 ha
ziran 1940 tarihinde imzalanan protokolün tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 20 - VI - J940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr protokolün 15 haziran 1940 tarihinden itibaren meriyete girmek üzere tasdik edildiğini 
arzederim. 

Başvekil 
. • Dr. R. Saydam 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 23 - XI - 1940 

Esas No. 1/475 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Romanya arasında mevcud 9 son 
teşrin 1939 tarihli ticaret anlaşmasına zeylen 
15 haziran 1940 tarihinde imzalanan protokolün 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 20 - VI - 1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Encümenimi
ze havale buyurulmakla Iktısad ve Hariciye ve
kâletleri mümessilleri huzurile mütalea ve tedkik 
olundu. 

Verilen izahata ve kanunun esbabı mucibesin-
de dermeyan edilen mütalealara nazaran bu An
laşma Romanya ile bazı maddelerin mübadelele

rini kolaylaştırmağa matuftur. 
Menfaatlerimize uygun olduğu anlaşılan bu 

kanun lâyihasını Encümenimiz muvafık görmüş
tür. 

Havalesi veçhile Iktısad encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 

Konya istanbul Tokad 
M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 
Bolu Diyarbakır Elâziğ 

H. C. Çambel Dr. 1. T. Öngören F. A. Aykaç 
Seyhan Tekirdağ 

Naci Eldeniz Yahya Kemal Beyatlı 



îktısad encümeni mazbatası 

*T. B. M. M. 
Îktısad encümeni 

Esas No. 1/475 
Karar No. 16 

19 - XII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Romanya arasında mevcud 9 ikin-
citeşrin 1939 tarihli Ticaret anlaşmasına zeylen 
15 haziran 1940 tarihinde imzalanan protokolün 
tasdiki hakkında Hariciye vekâleti tarafından 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 - VI -
1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye 
encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize ha
vale buyurulmuş olmakla Ticaret ve Hariciye ve
kâletleri mümessilleri hazır bulundukları halde 
tedkik ve mütalea olundu. 

Bu yeni anlaşma ile iki memleketin karşılıklı 
olarak şiddetle muhtaç oldukları bazı maddelerin 
mübadelesinin kolaylaştırılması istihdaf edildiği 
esbabı mucibede dermeyan olunan mütalealardan 
ve verilen izahattan anlaşılmış ve Encümenimiz-
ee de bu anlaşmanın memleketimiz menfaatlerine 

uygun olduğuna kanaat getirmiş olmakla kanun 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
îktısad E. Reisi 

Giresun 
t. Sabuncu 

Afyon 
H. Erkan 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

içel 
Dr. M. Berker 

Kastamonu 
M. C. Boyar 

Zonguldak 
M. Bozma 

M. M. 
Rize 

F. Sirmen 
Ankara 
A. Ulus 

Erzincan 
S.. Başotaç 

Konya 
K. Okay 

Konya 
H. Dikmen 

Kâtib 
Bilecik 
K. Gülek 

Denizli 
T. Berkay 

Gazianteb 
N. Pazarbaşı 

Kars 
K. Arıklı 
istanbul 

A. H. Denizmen 

HÜKÜMETİN T E K L M 

Türkiye ile Romanya arasında mevcud 9 son-
teşrin 1939 tarihli Ticaret anlaşmasına zeylen 
15 haziran 1940 tarihinde imzalanan protoko

lün tasdikına aid kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Romanya arasında 
9 sonteşrin 1939 tarihinde imza edilen Ticaret 
anlaşmasına zeylen 15 haziran 1940 tarihinde 
imzalanan munzam protokol ile merbutları kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20-VI-1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 

Da. V. 
Fayîk öztrak 

Mf.V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü.V. 
A. Çetinkaya 

Ha.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
A. F. Cebesoy 

G.Î.V. 
R. Karadeniz 

Tİ.V. 
N. Topcoğlu 

Mal. V. 
F. Ağralı 

lk.V. 
H. Çakır 

Zr.V. 

mm+> 
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S. Sayısı: 47 
Türkiye- Romanya Tediye anlaşması mucibince açılmış 
bulunan kliring hesablarma yıpılacak peşin tediyeler hak
kındaki anlaşmanın ve iki ticarî protokolün tasdikma dair 

kanun lâyihası ve Hariciye ve Iktısad encümenleri 
mazbataları (1/504) 

T. G. 
Başvekâlet 19-X-1940 

Kararlar Dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4756 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Romanya arasında mevcud 9 sonteşrin 1939 tarihli tediye anlaşması mucibince açıl
mış bulunan kliring hesablarma yapılacak peşin tediyeler hakkındaki anlaşmanın ve iki ticari proto
kolün tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 28 - IX -1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâjihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 23 - XI -1940 

Easas No. 1/504 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Romanya arasında mevcud 9 son 
teşrin 1939 -tarihli Tediye Anlaşması mucibince 
açılmış bulunan kliring hesablarma yapılacak pe
şin tediyeler hakkındaki anlaşmanın ve iki ticarî 
protokolün tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28-IX-1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Encüme
nimize havale buyurulmakla Iktısad ve Hariciye 
vekâletleri mümessilleri hazır bulundukları halde 
mütalea ve tedkik olundu. 

Verilen izahata ve kanunun esbabı mucibe-
sinde dermeyan edilen mütalealara nazaran bu 
anlaşma Romanya ile bazı maddelerin mübade

lelerini kolaylaştırmağa matuftur. 
Menfaatlerimize uygun olduğu anlaşılan bu 

kanun lâyihasını Encümenimiz muvafık görmüş
tür. 

Havalesi veçhile îktısad encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Hariciye En. Rs. M. M. Kâ. 
Konya istanbul Tokad 

M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 

Bolu Diyarbakır Elâzığ 
II. C. Çambel Dr. 1. T. öngören F. A. Aykaç 

Seyhan Tekirdeğ 
Naci Eldeniz Y. Kemal Bayatlı 



îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 19 - XII - 19$Q 

Esas No. 1/504 
Karar No. 17 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Itomanya arasında mevcud 9 ikin
ci teşrin 1939 tarihli tediye anlaşması mucibin
ce açılmış olan kliring hesablarma yapılacak pe
şin tediyeler hakkında yapılan anlaşma ile iki 
ticarî protokolün tasdikına dair Hariciye vekâle
ti tarafından hazırlanıb İcra Vekilleri Heyetin
ce 29 - I X - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası Hariciye encüme
ni mazbatasile birlikte Encümenimize havale Du
yurulmuş olmakla Hariciye ve Ticaret vekâlet
leri mümessilleri hazır bulundukları halde ted-
kik ve mütalea olundu. 

Eomanya ile memleketimiz arasındaki müba
delelerin daha elestiki şerait içinde cereyanı im
kânını elde etmek üzere kliring hesablarma pe
şin tediye yapılması hususunun bu anlaşma ile 

temin edildiği ve imzalanmış olan ticarî protoko
lün biri ile iki memleket mübadelelerinin revişi-
ni yakından takib etmek üzere bir muhtelit ko
misyon teşkili derpiş edildiği ve diğer protokol 
ile de iki memleketin karşılıklı olarak ihtiyacı 
olan bazı maddelerin mütekabilen alınması im-

MADDE 1 — Türkiye ile Romanya arasmda 
mevcud 9 sonteşrin 1939 tarihli Tediye Anlaş
ması hükümleri mucibince açılmış olan kliring 
hesablarma yapılacak peşin tediyeler hakkında 
20 temmuz 1940 tarihinde teati edilen mektub-
lar ve aynı tarihte imzalanan iki protokol kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma tcra Ve-

kânı temin olunduğu esbabı mucibede serdedilen 
mütalealardan ve verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Bu anlaşmalarla istihdaf olunan hususatm 
memleketimiz menfaatlerine uygun olduğuna 
Encümenimizce de kanaat getirilmiş olduğundan 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

îktısad E. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Rize Bilecik 

t. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 
Afyon Ankara Denizli 

/ / . Arkan A. Ulus T. Berkay 
Diyarbakır Erzincan Gazianteb 

V. N. Sünkitay S. Başotaç Nuri Pazarbaşı 
İçel İzmir Kars 

Dr. M. Berker Benal Anman K. Arıklı 
Kastamonu Konya Konya 

Al. Celâl Bayar Kâzım Okay H. Dikmen 
Zonguldak İstanbul 

M. Bozma A. H. Denizmen 

killeri Heyeti 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
'Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

memurdur. 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. 1. V. 

R. Karadeniz 
Ti. V. 

İV. Topcoğlu 

28- IX -1940 
M. M. V. 

S. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

II. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Romanya arasında mevcud 9 sonteş-
rin 1939 tarihli Tediye Anlaşması mucibince 
açılmış bulunan kliring hesablarma yapılacak 
peşin tediyeler hakkındaki Anlaşmanın ve ilci 
Ticarî protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası 

( S. Sayısı : 47 ) 



Romanya Kıratlığı 
Millî îktısad Nezareti Bükreş, 20 temmuz 1940 

Bay Büyük Elçi, 

Son müzakereler sırasında vaki mükâlemata atfen, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası tarafın
dan açılmış olan kliring hesablarınm matlubları miisaid olmak sartile, Rumen Hükümetinin, Rumen 
idhalâtçıları tarafından vaki olacak taleb üzerine, kliring yolundan önceden yapılacak tediyeleri kabul 
hususunda mutabık olduğunu Ekselanslarının ıttılaına arz ile şerefyabım. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Bay Suphi Tanrıöver Dr. G. N. Leon 
Romanyada Türkiye Büyük Elçisi 

Bükreş 

Türkiye Cumhuriyeti Bükreş, 20 temmuz 1940 
Bükreş Büyük Elçiliği 

Bay Nazır, 

Meali aşağıya naklolunan bu günkü tarihli mektubunuzun vusulünü bildirmekle şerefyabım : 
« Son müzakereler sırasında vaki mükâlemata atfen, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası tara

fından açılmış olan kliring hesablarınm matlubları müsaid olmak sartile, Rumen Hükümetinin, 
Rumen idhalâtçıları tarafından vaki olacak taleb üzerine, kliring yolundan önceden yapılacak tedi
yeleri kabul hususunda mutabık olduğunu Ekselanslarının ıttılaına arz ile şerefyabım. » 

Mektubunuzun muhtevası üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin mutabık olduğunu Ekse
lanslarının ıttılaına arz ile şerefyabım. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Nazır. 

Ekselans Suphi Tanrıöver 
Bay G. N. Leon 

Millî Îktısad Nazırı 
Bükreş 

\>e»<t 

( S. Sayısı : 47 ) 
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S. Sayısı: 48 
Türkiye - Romanya arasında 29 son kânun 1940 tarihînde 
teati edilen mektub ile buna müteferri 9 temmuz ve 9 ağus
tos 1940 tarihli mektublarm tasdiki hakkında kanun lâyihası 

ve Hariciye ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/502) 

T. a. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 14 . IX - 1940 
Sayı : 6/4198 . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Romanya arasında 29 son kânun 1940 tarihinde teati edilen mektub ile buna müteferri 
30 temmuz ve 9 ağustos 1940 tarihli mektublarm tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 4 - IX - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasi 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur., 

Başvekil 
Dr. Rt Saydam 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/502 
Karar No, 6 

23 -XI- 1940 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Romanya arasında 29 sonkânun 
1940 tarihinde teati edilen mektub ile buna mü
teferri 30 temmuz ve 9 ağustos 1940 tarihli mek
tublarm tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 4 - IX -
1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte en
cümenimize havale buyurulmakla, îktısad ve Ha
riciye vekâletleri mümessilleri huzurile mütalea 
ve tedkik olundu. 

Verilen izahata ve kanunun esbabı mucibe-
sinde dermeyan edilen mütalealara nazaran bu 
anlaşma Romanya ile bazı maddelerin mübadele

lerini kolaylaştırmağa matuftur. 
Menfaatlerimize uygun olduğu anlaşılan bu 

kanun lâyihasını Encümenimiz muvafık görmüş
tür. 

Havalesi veçhile îktısad encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. Reisi M. M. 

Konya 
M. Göker 
Bolu 

/ / . C. Çambel 
Seyhan 

N. Eldeniz 

îstanbul 
A. Ş. Esmer 

Diyarbakır 
Dr. t. T. Öngören 

Tekirdağ 
Y. K. Beyatlı 

Kâtib 
Tokad 
N. Poroy 

Elâzığ 
F. A. Aykaç 



îktısad encümeni mazbatası 

İT.B.M.M. 
Îktısad encümeni 
Esas No. 1/502 
Karar No. 15 

19 XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Romanya arasında bazı maddele
rin mübadelesine ve bedellerinin sureti tedi
yesine dair olub 29 ikinci kânun 1940 tarihinde 
teati edilen mektub ile buna müteferri 30 tem
muz ve 9 ağustos 1940 tarihli mekteublarm tas
diki hakkmda Hariciye vekâleti tarafından ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4 - IX -1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesi ve Haricîye en
cümeni mazbatasile birlikte Encümenimize ha
vale buyurulmuş olmakla Hariciye ve Ticaret 
vekâletleri mümessilleri hazır bulundukları halde 
tedkik ve mütalea olundu. 

Hükümet esbabı mucibesinde serdolunan mü-
talealara ve verilen izahlara göre bu yeni anlaş
ma ile iki memleketin muhtaç bulunduğu mad
delerin mübadelesinin kolaylaştırılması istihdaf 
olunduğu anlaşılmış ve menfaatlerimize de uygun 

olduğu görülmüş olmakla kanun lâyihası aynen 
kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

îktısad En. Rs. 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Afyon 

H. Erkan 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
İçel 

Dr. M. Berker 
Kars 

K. Arıklı 
Zonguldak 
M. Bozma 

M. M. 
Rize 

F. Sirmen 
Ankara 

A. Ulus 
Erzincan 

8. Başotaç 
İzmir 

B. Anman 
Kastamonu 
M. C. Bayar 

Kâ. 
Bilecik 

K. Gülek 
Denizli 

T. Berkay 
Gazianteb 

N. Pazarbaşı 
Konya 

K. Okay 
Konya 

H. Dikmen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye İle Romanya arasında 29 sonkânun 1940 
tarihinde teati edilen mektub İle buna müteferri 
30 temmuz ve 9 ağustos 1940 tarihli mektubların 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Romanya arasında 
pamuk ve petrol mahsulleri bedelâtma aid ol
mak üzere 29 sonkânun 1940 tarihinde teati 
edilen mektub ile buna müteferri 30 temmuz ve 
9 ağustos 1940 tarihli mektublar kabul ve tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve

killeri Heyeti memurdur, 4-lX-194Ö 
Bş.V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayık Öztrak 
Mf.V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad.V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. T. 
F. Ağralı 
lk.V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

. (S . Sayısı.: 4 8 J 



S. Sayısı: 49 
Türkiye - Yugoslav ham afyon satışı anlaşmasına munzam 

protokolün tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Iktisad encümenleri mazbataları (1/505) 

T. C. 
Başvekâlet 14-IX-19 W 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4199 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

20 - V -1940 tarih ve 6/2189 sayılı tezkereye ektir; 
Yugoslavya ile aramızda mevcud ve müddeti iki defa uzatılmış olan 31 mart 1939 tarihli af

yon anlaşmasının 1 temmuz 1940 tarihinden itibaren altı ay uzatılması hakkındaki Türk - Yugos
lav anlaşmasına munzam protokolün tasdikına dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince 21 - VIII -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbbaı mucibe lâyihası 

Yugoslavya ile aramızda mevcud olub hükümleri 31 kânunuevvel 1939 tarihinde nihayet bulan 
afyon satışı anlaşması evvelâ 31 mart 1940 ve ikinci defa olarak da 30 haziran 1940 tarihine kadar 
uzatılmış idi. 

Bu kere Yugoslavya Ticaret heyeti ile yapılan ticarî müzakerat neticesinde mezkûr Anlaşmada 
bazı tadilât icrası ile, bunun 1 temmuz 1940 tarihinden itibaren 6 ay temdidi hususunda mutaba
kat hâsıl olarak keyfiyet merbut munzam Protokolün imzası ile temin edilmiştir. 

Ham afyon satışı işlerinin arızasız olarak devamını temin maksadı ile ve vaziyeti hazıra icab-
ları derpiş edilerek imzalanan işbu munzam Protokol menfaatlerimize uygun bulunmakla tasdiki 
Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

\ 
\ 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümem 

Esas No. 1/505 
Karar No. 9 

22 - XI -1940 

Yüksek Reisliğe 

Yugoslavya ile aramızda mevcud ve müddeti 
iki defa uzatılmış olan 31 mart 1939 tarihli af
yon anlaşmasının 1 temmuz 1940 tarihinden iti
baren altı ay uzatılması hakkındaki Türk - Yu
goslav anlaşmasına munzam protokolün tasdikimi 
dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince 21 - VIII - 1940 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
Encümenimize havale buyurulmakla Hariciye ve 
iktısad vekâletleri mümessilleri huzurile mütalea 
ve tedkik olundu. 

Yugoslavya ile aramızda 31 kânunuevvel 1939 
tarihli anlaşmanın hükümlerini bu günkü vaziyet 

icablarma göre tadil eden yeni anlaşma memle
ketimizin menfaatine uygun görülmüştür. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile İktısad encümenine tevdi edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. Kâtib 
istanbul Tokad 

A. Ş. Esmer N. Poroy 

Diyarbakır Elâzığ 
//. C. Çambel Dr. 1. T. öngören F. A. Aykaç 

Seyhan Tekirdağ 
Naci Eldeniz Yahya Kemal Beyatlı 

Hariciye E. Reisi 
Konya 

M. Göker 

Bolu 

iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îküsad encümeni 
Esas No. 1/505 
Karar No. 13 

19-XII-1940 

Yüksek Reisliğe 

Yugoslavya ile aramızda mevcud olub son 
defa müddeti 30 haziran 1940 tarihine kadar 
uzatılmış bulunan ham afyon satışı anlaşmasında 
bazı tadiller icrasile bunun 1 temmuz 1940 tari
hinden itibaren altı ay müddetle temdidi hakkın
daki munzam protokolün tasdikma dair Hariciye 
vekâleti tarafından hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 21 - VIII -1940 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Hariciye 
encümeni mazbatasile birlikte encümenimize ha
vale buynrulmuş olmakla Hariciye ve Ticaret 
vekâletleri mümessilleri hazır bulundukları halde 
tedkik ve mütalea olundu. 

Kanun lâyihasile tasdiki taleb olunan proto
kolün Yugoslavya ile aramızda mevcud ham af
yon satışı anlaşmasında memleketimiz lehine bazı 
değişiklikleri ihtiva etmesi ve bu günkü vaziyet 
icablarma tevafuk eylemesi itibarile menfaatle
rimize uygun olduğu gerek esbabı mucibede ser-

dolunan mütalealardan, gerek verilen izahattan 
anlaşılmış olmakla kanun lâyihası encümenimizce 
de aynen akbul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktısad E. Reisi 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Afyon 

H. Erkan 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
istanbul 

A. H. Denizmen 
Konya 

Kâzım Okay 
Niğde 

Dr.R. Ferid Talay 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Ankara 

A, Ulus 
Erzican 

8. Başotaç 
Kars 

K. Arıklı 

Kâtib 
Bilecik 

K. Gülek 
Denizli 

T. Berkay 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
Kastamonu 

M. Celâl Bayar 
Konya 

H. Dikmen 
Zonguldak 
M. Bozma 

(.S. Sayısı : 49) 
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H A M A F Y O N I H R A C ı N A M Ü T E Ü ı Î R 3 1 M A R T 1 9 3 9 T A R Î H I ı T Ü R K - Y U G O S L A V A N -

I J A Ş M A ^ I N A . . . .MUNZAM P R O T O K O L 

Dünya afyon piyasalarındaki vaziyeti hâzıra dolayısile Türk ve Yugoslav heyetleri atideki hu-
susat hakkında mutabık kalmışlardır1: - - * , - -

, M a d d e — 1 . . . ,, - ••'.,••,.•, • ... . . • - . -

Ham afyon ihracına mütedair 31 mart 1939 tarihli,Türk -._ Yugoslav Anlaşması aşağıdaki ta
dilâtla birlikte 1 temmuz. 1940 tarihinden itibaren 6 ay t e m d i d / e d i l e ^ e ^ müd
det zarfında, mezkûr Anlaşmaya merbut'olub bunun lâyen'f ek biz (iüzünü teşkil eden 31 mart 1939 
tarihli mektubla Anlaşmanın 9 ve 10 licu maddelerinin son fıkraları . hükümleri tadil edilecek ve 
hükümler sakıt bırakılacaktır. Maahaza, bu hükümlerin .müstakbelde tatbiki terkedilmeyeceği gi
bi esasları da ihlâl edilmeyecektir. 

.. ' .. ' ....:.. ' /-Madde — -2r;%-: _ _ , . , , . ... .._: -..-. • 
8 nci maddenin 6 - 9 fıkralarının muhtevi bulunduğu^ hükümler de "işbu anlaşmanın meri

yeti müddetince tadil edilecek ve bunların yerine aşağıdaki hükümler kaim olacaktır: 
a) 1 temmuz 1940 dan itibaren ve Anlaşman m tatbik müddeti zarfında iki Millî müesseseden 

biri kendisine Merkez bürosu tarafından tahsis edilen mikdfir veya cins afyonu teslim edemezse 
diğer Millî müessese bu siparişi icra edebilecek ve mezkûr mikdar ilerideki satışlarda diğer tara
fa müsavi bir hisse taleb etmek hakkını bahşedecek bir fazlalık addedilmeyecektir. 

Bundan başka, 30 haziran 1940 tarihinde Türk Millî ı aüessesesinde görülen iazlalık tasfiyeye 
tâbi tutulmayacak ve bu fazlalığın bedeli Türk Müessesesine maledilmiş olacaktır. 

b) Maamafih, Merkez bürosu, Amerika piyasasının ihtiyaçlarını nazarı itibare almakla beraber 
iki Millî müessesenin de Birleşik Amerika Devletlerine ^yapılacak satış ve konsinyasyonlara her 
halde iştirakini temin edecektir. . 

c) işbu Anlaşmanın 6 aylık meriyet müddeti içinde Yugoslav Millî müessesesinin afyon tesli
matı için tesbit edilmiş olan % 25 mikdarmdaki iştirak nisbeti 3 500 kilogram morfini tecavüz 
etmeyecektir. 

Madde — 3 
Anlaşmanın 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası yerine aşağıdaki hüküm kaim olacaktır : 
« Merkez bürosu alâkadar Hükümetler tarafından tayin olunan iki Türk ve bir Yugoslav aza

dan müteşekkil bir komite tarafından idare olunur, bu idarî komite, satış akdine ve Merkez büro
sunun idaresine aid her türlü kararı derhal ittihaza salâhiyettar olub Merkez bürosunun iyi işleme
si için emrinde lüzumu kadar teknik memur' bulunduracaktır. 

1 

/ 
Madde — 4 

İki Millî müesseseden biri kendi afyon/unun satışında yeniden takas ve deblokaj sistemini tatbik 
ettiği takdirde 31 mart 1939 tarihli meı/but mektubun 1 nci maddesi kendiliğinden tatbik olunacak 
tır. 

Madde — 5 
Merkez bürosunun mahalli her iki rjükûmetin kararı ile tatvil edilebilecektir. 

Madde — 6 
Bu protokol, iki Hükümetten biri) tarafından bir ay evvel ihbar suretile feshedilmediği takdir

de yeniden altı aylık bir müddet içini tatbik mevkiinde kalacaktır. 
Ankarada, 3 ağustos 1940 tarihincfle, i k i nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

(VS. Sayıst: 49 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLM 

Ham cıfyon ihracına mütedair 31 mart 1939 
tariHi Türk - Yug&slav Anlaşmasına munzam 

protokolün tasdiktna aid kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ham afyon ihracına mütedair 
31 mart 1939 tarihli Türk - Yugoslav Anlaşma
sına munzam protokol 1 temmuz 1940 dan iti
baren meri olmak üzere kabul ve tasdik edil
miştir. 

MADDE 2 -
itibaren meridir. 

işbu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3."— Bu kanunun icrasına tcra Ve-

killeri Heyeti memurdur. 21 
Bş. V. 

Dr. R, Saydam 
Da. T. 

Fâyık Öztrak 
Mî. T. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

mv. A. Çetinkayı 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N'. Topcoğlu 

-VIII-1940 
M. M. V. 
8. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağrali 

tk. v: 
H. Çakır 

Zi-.V. 
Muhlis Erkmen 

( '$ Saypt*: W) 


