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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Gelen evrak arasında bulunan üç lâyihanın 
muvakkat birer encümende tetkikleri kabul edil
dikten -sonra; 

Pasaport kanununun 10 neu maddesinin tadi
line. dair kanuna bir madde eklenmesine; 

Posta,, telgraf "ve telefon işletme umum mü
dürlüğü Teşkilât ve vazifeleri ve memurlarına 
dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul olundu; 

Koy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı 
yapılmasına ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ

leti Teşkilât ve Memurin kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının 
heyeti umumiyesi üzerinde müzâkere cereyan et
tikten sonra maddelere geçildi;. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili 
Bursa 

it. Canıt ez 

Kâtip 
İsparta 

K. Turan 

Kâtip 
Kütahya 

V. Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler ' 
1. — Mtıraş mebusu Rasih. Kaplan'ın, Asker

lik kanununun 35 nei maddesinin (C) bendine 

bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi (2/17) (Millî 
Müdafaa encümenine). 

B I R I N C I C E L S E 
Asılma saati: 15,02 

REİS — Ş. Günaltay 
KÂTİPLER: Necmeddiu Sahir Sılan (Tunceli), K. Turan (İsparta). 

1 ^ * * I I 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — SEÇİMLER 

1. — İtir İdare Amiriyle bir Divan Kâtibi 
seçimi, . 

REİS — Açık olan bir tdare Amirliği ile 
bir Riyaset Divanı Kâtipu'ği için intihap yapıl
ması icabediyor. Tensip buyuruluraa ruznameye 
haşlamadan evvel bu intihabı yapalım. Kur'a ile 
çıkaeak intihap dairesinden başlamak suretiyle 

isimler okunacaktır. Lütfen reylerinizi veriniz. 
Köylerin tasnifi için üç. arkadaş kur'a ile se

rilecektir. 
Atıf Bayındır (istanbul), Edip Ergin (Mar

din), Faik Kurdoğlu (Manisa). 
Rey tasnifine memur edildiler. 
(istanbul intihap dairesinden reyler toplandı). 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1.'— Köy ebeleri ve koy sağhk memurları 
teşkilâtı •yaptlnumna ve Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti 2'eşküât ve memurini • hakkındaki 
HÛ17 sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat en-
ahnen mazbatası (1/106) 

' REİS — Ruznameye başlıyoruz efendim. 
Geçen eelsede lâyüıanm heyeti umumiyesi mü

zakere edilmiş, maddelere geçilmesi kabul Duyu
rulmuştur. Şimdi maddeleri müzakere ediyoruz, 
birinci madde okunacak. 

Köy ebeleri ve köy sağhk memurları teşkilâtı 
yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti Teşkilâtı re memurin kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun 
MADDE 1. — 3017 numaralı kanunun 26 neı 

maddesinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

1>) Köy sağlık teşkilâtı: 
. I. Köy hekimleri; 
2. Köy ebeleri; 

— 46 — 



t : 45 7?7.1943 C : 1 -
3, KÖy sağlık memurları, 
1. Köy hekimleri; gerekli olan köylere veya 

köy gruplarına birer koy hekimi tâyin olunur. 
2. Köy ebeleri; gerekli olan köylere veya köy 

gruplarına birer köy ebesi tâyin olunur. Bu ebe
ler köy gruplarına memur edildikleri takdirde sey
yar vazife görürler. Kendi gruplarına ait köy
lerdeki seyahatlerinden dolayı bunlara merkezleri 
dışında geçirecekleri, her gün için Sıhhat ve iç
timai muavenet vekilliği bütçesinden 100 kuruşu 
geçmemek üzere yol masrafı verilir. 

Köy ebeleri iki sınıftır. 
Birinei sınıf köy ebeleri; köy enstitüleri kız 

talebeleri arasından Maarif ve Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilliklerince kararlaştırılacak şartlar 
dahilinde köy ebesi yetiştirilmek üzere her yıl 
Maarif ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekilleri 
tarafından müştereken tâyin olunacak adeddc 
ayrılıp koy ebe mekteplerinde tahsil ettirilen
lerdir. -

ikinci sınıf köy ebeleri; Sıhhat ve İçtimai mua
venet vekilliğince açılmış olan ikinci derece ebe 
mekteplerine kabul olunup bu mekteplerde tah
sillerini bitirenlerdir. 

3. Köy sağlık memurları; gerekli olan köy
lere veya köy gruplarına birer köy sağlık memuru 
tâyin olunur. Köy gruplarına tâyin olunan sağ
lık memurları seyyar vazife görürler. Bunlar hay
van beslemek mecburiyeti hakkındaki 4192 nu
maralı kanunun hükmüne tabi değildirler. Bun
lara kendi gruplarına ait köylerdeki seyahatlerin
den dolayı merkezleri dışında geçirecekleri her 
gün için Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği 
bütçesinden 100 kuruşu geçmemek üzere yol mas
rafı verilir. 

Köy sağhk memurları; köy enstitüleri talebe
leri arasmdan Maarif ve Sıhhat ve içtimai mua
venet vekillklerince kararlaştırılacak şartlar da
hilinde her sene Maarif, Sıhhat ve içtimai mua
venet vekillikleri tarafından müştereken tâyin 
olunacak adedde ayrılıp hususi öğretime tabi tu
tularak yetiştirilir* Bunlarm tahsil esnasında tat
bikat için hastanelere ve diğer müesseselere gidiş 
geliş yol masrafları Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekilliği bütçesinden verilir. 
. ' Ö. B. OÖKER (İstanbul) — Kanun lâyihası
nın birinci maddesinde köy sağhk teşkilâtı sa
yılıyor, anlatılıyor. Köy sağlık teşkilâtı: Köy 
hekimi, koy ebeleri, köy sağlık memurlarından 
müteşekkildir. Burada köy ebeleri ve sağlık me
murları tarif edilirken köy hekimleri tarif edil
memiş,- acaba bunlar bütün tahsilini yapmış 
hekim midir, yoksa bir çok memleketlerin yap
tığı gibi köylere veyahut müstemlekelere gön-, 
derilen ofisiye de sante denilen veya medsen... 
Denilen böyle bir teşkil midir? Bu anlaşılmı
yor. Köy hekimini tarif edenken onlara bir 
rütbe verilmiştir. Bu, bir üniversiter ve bir ted
ris rütbesi midir? bir tedris rütbesi midir, yok

sa ayrı bir tedrise tabi olarak köylerde gez
mek üzere sureti hususiyede yetiştirilmiş fen 
adamları mıdır? Bıı anlaşılmıyor. Lütfen izah 
etsinler. 

MUVAKKAT En. M. M. Dr. SADÎ IRMAK 
(Koüjra) — Muhterem arakdaşımın suali üzeri
ne şurasını tavzih' edeyim ki Türkİyede hekim 
bir türlüdür ve Trb fakültesini bitirenlerdir. 
Başka memleketlerde olduğu gibi daha eksik 
tahsilli müstemleke mevzuubahis değildir: Bu 
kanundaki köy hekimi tâbiri kadro isminden 
ibarettir, buraya tâyin edilecekler normal tıb 
tahsilini yapmış olan doktorlar olacaktır. Köy
lerde vazife göreceklerdir. Binaenaleyh arzetti-
ğim gibi bir kadro isminden ibarettir, iki smıf 
tabib mevzuubahis değildir. 

O. B. OÖKEK (İstanbul) — Mazbata muhar
ririnin izahatından öyle anlaşılıyor ki bunlar 
tam tahsilini yapmış hekimlerdir. Fakat köylerde 
vazife göreceklerdir. Şu halde kasabadan birisi 
müracaat ederse onu tedavi etmiyecek mi
dir.? Böyle doğrudan doğruya köy hekimi diye 
ayrı bir sınıf ayırmakta mâna var mıdır? Yal
nız hekim demek kâfidir. Ayrıca yapılacak bir 
talimatname ile bu hekimlerin vazifelerini tâyin 
etmek daha muvafrk olur. Diğer hekimler gibi 
6 sene tahsil gördükten sonra bunlara köy he
kimi demek, biraz rütbelerine de dokunması iti
bariyle,' Doğru bir şey değildir. Vakıa köy he
kimi şerefli bir şeydir amma kanun da köy 
ebelerini diğer ebelerden farklı tutuyor. Belki 
köy ebesi güç bir vilâdî ameliyatı yapamıya-
eaktır. Sonra sıhhat memurları da ayrı bir sı
nıftır. Köy hekimleri de ayrı bir sınıfmış gibi 
bir vaziyet hâsıl oluyor. Halbuki onlar da he
kim olmak hasebile her hastayı muayene ve 
tedavi edebilirler. 

Kasabada, köyde, köyün yakınında bir hasta 
olur da çağrılırsa gitmiyecek mi? Onun için "bu
rada koy hekimi tâbirini kaldırıp doğrudan doğ
ruya hekim demek daha doğrudur. 

Dr; O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Galip Bah
tiyar arkadaşımızın hakkı vardır, köy hekimleri 
ve ebeleri nihayet bir unvandan ibarettir. Mazba
ta muharriri arkadaşımın buyurdukları gibi 
bunlar normal tahsillerini İkmal etmişlerdir. Ma
dem ki normal tahsili İkmal etmiştir. Niçin bun
lara köy hekimi damgasını vuracağız?. Aşağı-
gıda bir madde vardır. Orada hem tabib var
dır, Hem de belediye hekimi vardır. Binaena
leyh burada da doğrudan doğruya hekim de
mekte mahzur yoktur. Köy hekimi diye esasen 
bir şey koyuyoruz. Bunun kadrosunda köy he
kimi, köy ebesi diyoruz. Artık köy hekimi diye 
maddenin A fıkrasında böyle devama hiç lü
zum yoktur, 

Bence G-alip Bahtiyar arkadaşımızın söyle
diği gibi (A) ftkrasınm ikinci satırındaki Wy 
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tâbirini kaldırmak yerinde bir iş olur. (lalip 
Bahtiyar arkadaşıma hak veriyorum. 

Dr. S. A. DtLEMEE (Rize) — Efendim, bu 
koy hekiminden maksat bir köye gidecek, bir 

köye bakacak hekim değildir. Bu hekimler icabın
da on köye bakacaktır. Yani bu hekimlerin 
atlı, develi bir işi olacaktır. Binaenaleyh, köy he
kimi hakikaten yorulacak, isi öyle söylendiği. 
gibi, kolay olmıyaeak, sıtmalıya, frengiliye ba
karken başka türlü çalışacak. Kasabalardaki 
gibi ofisiye dösante vaziyetinde değildir; bun
ların üstünde, fakat bildiğimiz Öteki doktor
lardan başka bir gruptur. Bunlar köylerde ça
lışacaktır, Nitekim köy ebesi de bir köyün ebesi 
değildir. Belki icabında yirmi köye bakacaktır. 
Burada Uludağ'ın dediği gibi iltibas vâki olur, 
Bu nereden çıkıyor? Kazalarımızda bile, her 
kazamızda bile doktorumuz yoktur. Bu bir kad
ro meselesidir. Ne kadar goğalırlarsa, ne kadar 
çıkarlarsa o vakit yerlerin* konacaktır. Bugün 
millet bu mevkii kabul ediyor, mesele budur. 

REÎS — Madde hakkında başka mütalâa 
yoktur efendim. Maddeyi yüksek reyinize ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler,,, 
Kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Birinci sınıf köy ebeleri ve 
köy sağlık memurları Köy enstitüleri kanunu
nun 7 nei maddesi gereğince ~k'6y öğretmenleri 
gibi aylık alırlar. Ancak- bunların aylıklarının 
arttırılması için adı geçen maddede yazılı ders 
yılı, hizmet yılı olarak sayılır. 

Birinci smıf köy ebeleri ve köy sağlık me
murlarına merkezleri olan köylerde 3803 sayı
lı kanunun 16 ncı maddesi gereğinee öğretmen
lere yaptırılacak evler gibi birer ev yaptırılır. 

Birinci smıf köy ebe ve sağlık memurlarının 
merkezleri olan köylerin sınırları İçinde ziraat 
işlerine elverişli araziden ailenin geçimine yete
cek kadar arazi Köy kanununa göre satın alma* 
rak.tahsis olunur. Bu arazi köy hükmî şahsi
yetinin malı olup İntifaı vazifede bulunduğu 
müddetçe ebe ve sağlık memurlarına aittir. 
Bu arazinin tahsisi, satın alınmasr ve istimlâki 
4274 sayılı kanunun 28 ve 29 ncu maddelerine 
göre yapılır. 

Birinci sınıf köy ebe ve sağlık memurlarına 
3803 sayılı kanunun 11 nci maddesine göre is^ 
tihsale yarryaeak aletler, ıslâh edilmiş tohum, 
çift ve ziraat hayvanları bu memurlukların de
mirbaşlarına geçirilmek suretiyle Devletçe para
sız olarak verilir. 

Köy enstitülerinden mezun olan koy sağlık 
memurları askerlikleri halinde koy enstitüle
rinden mezım öğretmenler gibi 3803 saydı ka
nunun 9'ncu maddesi hükmüne tabidirler, 

Birinci sınıf koy ebeleri ve köy sağlık me-
. murları 3803 ve 4274 sayılı kanunlarla köy Öğ
retmenlerine temin edilen diğer her türlü hak
lardan da faydalanırlar» 

ikinci sınıf köy ebeleri, birinci amıf köy 
ebeleriyle sağlık memurlarının bu haklarından 
faydalanamazlar. 

E. GÜRELİ (Gtimüşane) — Sayın arkadaş
lar bugün müzakeresi yapılmakta olan Köy ebe
leri ve sağlık memurları teşkilât kanunu benim 
de dahil bulunduğum Muvakkat encümende 
müzakere edilirken bununla irtibatı olan 3803 
ve 4274 sayılı koy enstitüleri teşkilât kanunla
rı gözömhıdo bulundurularak. ihcelenmiş ve bu 
kanunlarla tearuz etmemesine âzami itina gös
terilmiştir, Şimdi görüşülen bu maddenin mü
zakeresi sirasmda da enstitü mezunu köy Öğret5 

menleri gibi ebelerle sıhhat memurlarına dft as
gari 20 âzami 40 liraya kadar üöret verilelnİe1 

ceğı gözönüne alınarak bunlara .da birer evle 
kendilerinin ve ailelerinin geçimine yetecek 
miktarda ziraate elverişli arazi tahsisi gibi 
avantajlara sahip olmalarının muvafık olacağı 
düşünülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, geniş ve müspet programlariyle 
köy kalkınmasını gaye edinen Sayın Saraçoğlu 
Hükümetinin, köylünün canını, sağlığım, bütün 
varlığiyle ziraat ekonomisini yeui imanla yürü
yen bilgisini kuvvetlendirecek ve bu işte 
önayak ve örnek olacak bu fedakâr uzuvların 
ücretlerinin arttırılması işini en müsait fırsatta 
ele alacağı tabiî görüldüğü için bütçe mülâha-
zasİyle bu kolıu üzerinde ısrar edilmemiştir. 

Ancak encümen müzakeratmda tebarüz et» 
tîrdiğim gibi beni endişeye düşüren ve yüksek 
huzurunuzda maruzatta bulunmıya ^ sevkeden 
sebeplerden birisi ve en mühimi vilâyetlerimi
zin ekserisinde ve bilhassa Ege bolgftsi ile, Ka
radeniz havzasındaki vilâyetlerimiz köylerinde 
arazinin kıt olması zirftftte elverişli toprak ta
ahhüdünün yerine getirilememesi j 

İkinci sebepte köy kanununa ek kanunla 
köyün selirhtl teşkil edeiı salınanın tahdit edil* 
mis olmasından dolayı satnt aîıttaettk ûrazi ye 
yaptırılması gereken evler bedelinin1 yaliiiz böl
ge merkezi olan köye tahmili sebebi ilti inşaatın 
bitimine engel olması halindcbu koy uzuvları
nın geçim güçlüğüne uğnyaeaklarını ve Ijinne-
tiee bu vaziyetin vazifelerine tesir yapacağı dü
şüncesidir. Bu mahzurları düşünerek hatırıma 
gelen iki teklifi müsaadenizle Yüksek Meclise . 
arzedeyira. Bunlardan birisi yaptırılacak evle
rin satın alınacak arazi bedellerinin 3803 saydı 
kanunun 12 ve 16 ncı maddelerinde yazılı oldu
ğu gibi yalnız köy merkezi olan köy bütçesine • 
değil; bu paranın bölgeye dahil bütün köy büt- . 
çelerine teşmilidir. Bedel bu suretle bölgeye 
dahil bütün köylerin bütçelerine teşmil edildi
ği takdirde köylünün yükü hafifliyeeeğî gibi 
arazinin biran evvel satmalmması ve evler in
şaatının da vaktında ve kolaylıkla bitmesini te
min etmiş olacaktır. 

İkinci teklifini de : ebelerle, sağlık memur-
laruuu •kendi].ftrine ve ailelerinin geçimine ye-, 
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iecek miktarda köyde istihsâl olunan gıda mad
delerine münhasır ayniyat verilmesidir. 

Hayatın bütün s&vaşlttfında ött cepheyi tu
tan Türk köylüsünün tükenmez; yorulmak bil
mez gayret, vefa, sadakat, fazilet dolu tehtiz ve 
gani gönlü ülkü için çarpan kalbi kendisi ile 
hemhal olacak rehberlerinin refahı için parası 
ile, bedeni ite bütün kuvvet ve kudreti ile çalı
şacak gibi bu meyanda istenilen ayniyatı da 
seve seve vereceğine şüphe yoktur. 

Mâruzâtım kabul Duyurulduğu takdirde 
Millî Şefimiz ve Büyük Reisicumhurumuz inö
nü fnüh ateşini neşredecek olan köy rehberlerinin 
daha fet'alı ve müspet çalışmalarına saik olacak
tır. Bu irtaksatla httüirladığım takriri Yüksek 
Heyetinize arzediİme'k üzeşre Riyasete takdim 
ediyorum. Takdir Yüsek Heyetinizindir. 

Dr. O. g. ULUDAĞ (Konya) — Sayın (M-
müşaıte mebusu Eeeai Gürel'i encümene dahil
dir. Bu kıymetli tekliflerini, keski haşiye ola
rak muhalif kaldıklarını yazsalar ve encümen
de söyleselerdi zannederim, teklifleri çok isti
fadeli olurdu. Fakat şimdiki teklifleri usule 
muhaliftir. 

M. M. Dr. S. IRMAK (Konya) — Muhterem 
arka d adaşımız Recai Güreli'nin bu köye gide
cek unsurlara verilecek arazinin ve yapılacak 
ev bedelinin tek bir köye yüklenmesi halinde 
müşkülât doğuracağı endişesi tamamen varit
tir. Fakat bu endişesini 4274 numaralı kanunun, 
koy öğretmenleri hakkındaki, 23 neü maddesi 
karşılamaktadır. Bu maddede köy öğretmen
lerine tedarik edilecek arazi ve sapılacak ev 
masraflarının öğretmen şayet bir bölgeye ve
rildiği takdirde bütün bölge köylerine seyyanen 
taksimini âmirdir. Esasen biz de lâyihayı köy 
öğretmenleriyle muvazi bir hale getirmek için 
çalıştrk. Mamafih arkadaşımızın, sağlık me
murları ve ebeleri hakkında bu maddede hük
mün tevzinini isterlerse encümen muarız değil
dir. t ' " ' • 

Ayniyat hakkındaki tekliflerine gelince; 
bunun tatbikatta müşkülât doğuracağını kabul 
etmek lâzımdır. Köy sağlık memuru ve ebeleri 
kendisi bizzat bunları tedarik etmeğe kalkar
sa vakit kaybeder. Köylülerin bunu yapmakla 
mükellef tutulmaları ve yedi sekiz parça köyün 
bir araya gelerek bunu toplıyabilmeleri güçlük 
doğurur, arkadaşımızın birinci teklifinde en
cümen kendisiyle mutabıktır. Koy öğretmenleri 
hakkındaki fıkranın buraya tavzihan dercinde 
mahzur yoktur. Fakat ayniyat hakkındaki kıs
mın buraya dercinde arzettiğim gibi mahzur 
vardır. 

M". ELÖÜN (Erzurum) — Arkadaşlar; üç 
sone evvel büyük heyecanla köylere doğru gi
den ilk kanunu yüksek Heyetiniz kabul ettiği 
zaman bunları İnce, uzun tetkik etmiş ve bun
dan başka çıkar yol olmadığına karar vererek 
bu köy elemanını 20 lira maaşla ve kendilerine 
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verilecek arazi veyahut ziraat e ait alât ve ede* 
vat ile takviye ederek bunları köy kahramanı 
olarak köylere göndermiştir. O zaman Büyük 
Millet Meclisi 20 lira maaşın büyük bir kıymeti 
olmadığını biliyordu. Fakat dedıki köyden ala
cağım: çocuğu beş sene ilk tahsil, beş sene de 
enstitü tahsili verdikten sonra köyün ba$ma. 
getirdiğim ve oiHİsn bu mîllet vememlckefc iç' ı' 
fedakârlık ve verini İstediğim zaman bunu ben
den esirgemeyecektir. Ve bunu para ile yapacak 
değildir. Eğer biz Memurin kanunundaki ilk 
mektep muallimleri kadrosu dahilinde gönder
meği, harcırah vermeği, terfih etmeği ve ora
dan oraya kaldırmağı düşünmüş olsaydık, bu 
kanun lâyihası - ben ilk tedrisat encümeninde 
bulunduğum için biliyorum - çıkmak için elli 
sene ve etli milyon lira lâzımdı. Halbuki biz 
elit serle bekltyemiyeceğimiz için bu köy ens
titüleri kanununu kabul ettik. Ve eğitmenler 
memnuniyetle bu işi ifa etmektedirler. Bunda 
zerre kadar şüphe etmiyoruz. Köy enstjftületfin-
den mezun olan öğretmenler de, bu işi yapacak
lardır. Elimizde mevcut olan kanun bir mek
tep teşkil etmiyor, bir idare kurmuyor, Köy 
enstitüsü kanunu ele alıyor. Köyden toplanmış, 
çocuklar vardır. Köy öğretmeni olarak hazır
lanmaktadırlar. Köy ilim- ve irfan dâvasnu 
gütmektedirler. Bunlar dördüncü sınıfa gel
dikleri zaman iki kola ayrılarak beşinci svııfta 
öğretmen olarak hazırlanacaklar. Tatbikatım 
o şekilde ve koy ebesi olarak hazırlanacaklar da 
•kendine mahsus usuller dairesinde tatbikatla
rını yapacaklardır. Bir müessese içinde dör
düncü smrfa kadar beraber okuyan, beşinci 
sınıfta sade ihtisas şeylerine ayrılan bu zümre
nin son çıkan kanunla maaşı arttırılacak, ay
niyat verilecek, şu olacak, hu olacak olursa. 
Asıl küllü teşkil eden ve bugün beş bin talebe-' 
yi sıralarında hazırlayan ve bu sene mezun 
verecek olan Köy enstitüleri talebeleri ne ola

caktır? Onlar yirmi lira maaşla mı çalıştırılacak î 
O kanuna da bir fıkra ilâve edelim, fakat buna 
takatimiz yetişmiyecek buna imkân yoktur. Bu 
vaziyet muvacehesinde sonradan bir sınıf, ola* 
rak giren zümreyi terfih edip te asılolan züm
reyi ihmal etmeyi zannederim ki yüksek vicda
nınız kabul etmiyecekthv Lütuf buyurun, bu 
kanunla bunlar da köy eğitmenleri vaziyetinde-
yetiştirilsin. Midlet sağ olsun. Küllü ele alıpta 
bunların üzerinde durulduğu zaman bunlarında 
terfihine gitmeğe sebep yoktur. Onlar da terfih 
edilir. Binaenaleyh bendeniz maddenin aynen 
kabulünü rica ederim. (Alkışlar). r" . 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya — Mazbata mu
harriri Sayın Dr. Irmak'in söylemesi lâzımğe-' 
!eu sözleri Elgün arkadaşımız söyledi. Köy ens
titüsü kanununu müzakere eden1 encümenlerde 
Bayan Elgün'e arkadaşlık etmek şerefini kazan
mıştım. 
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- buyurdukları gibi bunların alacakları maaş 

üısevmde gayet dikkatli hareket edildi. Kendi
leri bu ciheti izdi buyurdular. Bu şimdiki ka-
ıma<&öy okulları kanuiranunfmütmmimidir. Onu 
tamamjîyan bir kanundur. Ona aykırı bir fıkra 
bu teaııune konamaz. Köy okulları kanununa ve 
koy lapaH^Bilerine ş* kadar ve şu şartlar dshi-
lîp4e »yafldim edilirken Onlarin birer eşleri olan 
sağbk ««îiiurlanna ve koy ebelerine ayrı bir im-
tiy*s v^m^înakfinı akla sığmaz, Eğer ^unu ya-
yapacak flluesak Köy enstitüleri kanununun o 
maddelerini de mutlaka değiştirmek icabedecek-
tir. Bu değişikliği yapmıyacak olursak çok ya
kın zaıaflttda mahzurunu göreceğiz ve ötekini de-
ğigtirouğe çalışacağız. Bu işlerde hakikaten yük-
sek feragat lâzımdır, Bu noktada ben Dr. Irmak 
arkadaşımın fikrine hiç iştirak etmİyortiî». Ve
rilen takririn usule muhalif olması dolay^âyle, 
takdir Siyasete-ait olmakla beraber, reye konma
ması lıâzımgelir kanaatindeyim. 

Bi ĞÇflSLt CflHUttÜ|Wi«) — Saym arkadaş
la»;: Şevki Uludağ arkadaşımızın söylediği gibi 
ben kanunun ne esasına ve ne de maddelerine 
muarız kalmış değilim, encümende. Yalnız bu 
uzuvlar, köyde fedakârane çalışacak olan bu ar
kadaşlar, yani ebelerle sıhhat memurlarının ter-. 
fihtevrai temin için maddelere bazı ilâveler ya
pılmasını teklif ettim. 

Sadi Irmak arkadaşımız 23 ncü maddeden 
baki» buyurdular. 23 ncü madde arkadaşlar, 
Köy enstitüleri kanununun bir maddesidir. Bu 
madde bölge sanat okullarına attir. 3803 numa-
rah kanunun 12 ve 10 ncı maddelerinde yalnız 
köy öğretmenlerine verilecek evlerle araziden 
bahsediliyor ve bunun ne şekilde ödeneceğini tas
rih etmiyor-. Bu kanun şimdi müzakere edildiği 
içi» bunun ilâvesini istedim. Yoksa muarız de-
ğili% Ayniyat verilmesi; bunda hiç bir müşkü
lât yok. Takririm okunursa ne kadar kolaylıkla 
bu işin yanılacağı anlaşılır. Kabul edip etme
mek Yüksek Heyetin takdirine bağlıdır. 

BEtt —r Reeai Güreli Encümende bulunuyor
muş. 34 ncü maddenin son fıkrasına göre burada 
muhalefette bulunsaydı tabiatiyle kendisini söz
de» menedeeektik. Fakat muhalefette bulunma-
mışi madd^y* bir fıkra İlâvesini istemiştir. Bu 
itibari» takririni okutacak ve Yüksek reyinize ar-
zedeefiğjmv Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Kanunun ikinci maddesinin onuncu satırın
dan sonra ilâve teklifim: 

A) Bu evler bölgeye dahil bütün köylerin 
bütçelerine bu maksatla konulacak tahsisatla mey
dana getirilir, 

Aym maddenin otı beşine! satırının yarısın
dan sonra yazılmasını istediğim ilâve teklifim: 

B) Arazînin bedeli bölgeye dahil bütün köy
lerin bütçelerine bu maksatla konulacak tahsisat

tan ödenir. Yaptırılacak evlerle tahsis olunacak 
arazi parçaları bedeline ve işçiliğine iştirak eden 
bölgeye dahil köylülerin müşterek malıdır. 

Aynı maddenin 26 neı satırından sonra yazıl
masını düşündüğüm ilâve teklifim: 

A) Birinci ve ikinci sınıf köy ebeleriyle sağ
lık memurlarına kendileriyle ailelerinin geçimine 
yetecek miktarda köyde istihsal edilen gıda mad
delerine münhasır olmak üzere ayniyat verilir, 
Bu ayniyata bölgeye dahil bütün köyler iştirak 
ederler. Gıda maddelerinden hane başına tevzi 
olunacak miktar köylerin bağlı bulunduğu kayma
kam ve valiler tarafından yapılarak keyfiyet 
alâkalı köylere tebliğ olunur. Ayniyatın tahsili 
ve ebelerle sağlık memurlarına teslimi köy muh
tarlarına aittir. 

Gümüşane 
R, Güreli 

REİS — Efendim, takriri Yüksek reyinize 
arzediyorum. 

(Takrir iki kısımdır, sesleri). 
MUVAKKAT En. M. M. Dr. S. İRMAK 

(Konya) — Takrir iki kısımdır. 
ŞŞlg — Efendim, madde hakkında uç ilâve 

teklifi vardır. Encümen bunun hakkında müta
lâa beyan etmedi. Binaenaleyh, Bu maddelerin 
heyeti umumiyesini nazarı itibare alıp almıya-
cağımızi reye arzedeceğim. 

MUVAKKAT En. M. M. Dr. S. İRMAK 
(Kopya) — Tavzihan arzedeyim. Arkadaşınım 
teklifinin birinci kısmı yani köy sağlık memu
runa ve ebeye yaptırılması düşünülen ev ve 
alınması düşünülen arazi bedellerinin bütün 
bölge köylerine teşmilinde Encümenimiz de 
mutabıktır. Bunun tatbikatta kolaylığı mucip 
olacağına, adaleti yerine getireceğine inanıyo
ruz.. 

İkinci fıkra; yani ayniyat verilmesini terviç 
edemiyoruz. Çünkü bunun tatbikatta güç ola-
eağı, kaymakamların başlarından aşkın olan 
islerine bir iş daha katacağı ye ebe ve sıhhat 
memurlarının haysiyetleriyle de kabili telif ol-
raıyaeağı kanaatındayız. 

Birinci fıkraya iştirak ediyoruz, Fakat ay
niyat fıkrasına iştirak etmiyoruz. Birinci frk-
ranın ilâvesi lâsumdır. 

REİS — O halde maddeyi Encümene isti-
yrsunujî 

MUVAKKAT En. M. M. Dr. 8. İRMAK 
(Konya) — Hayır, birinci fıkranın maddeye ek
lenmesini istiyoruz. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Demin Ba
yan Elgün arkadaşım gibi ben de arzettim, bu 
lâyihanın köy okul ve enstitüleri kanunu ile 
tetabuk halinde olması lâzımdır. Encümen, 
teklifin hangi fıkrasına iştirak ediyorsa alsın 
ve meseleyi bir kül olarak mütalâa etsin. Köy 
enstitüleri kanunu ile mütenazır olarak müta
lâa etsin? Yoksa kanun bu şekilde çıkamaz. 
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1USİS —• Encümen vukubulan teklifin birin

ci fıkrasını muvafık buluyor. Diğerlerini naza
rı itibare almıyor .Mazbata muharriri teklifin 
encümene verilmesini istiyor. Binaenaleyh, 
tensip ederseniz ikinci madde ile bunu Encüme
ne verelim tetkik etsin. (Muvaftk sesleri). 

Ö halde üçüncü maddeye geçiyoruz. 
M. KARAAĞAÇ (İsparta) — Takrir nazarı 

dikkate alındımı? 
BJEİft — Hayır, encümen istiyor, maddeyi 

onun için geri veriyoruz. 
MADSİ9 3. — Birinci sınıf köy ebesi ve sağ

lık memuru olacakların 3803 sayılı kanunun be
şinci maddesi gereğince Maarif vekilliğine karşı 
taahhüt- ettikleri mecburi hizmet, tahsillerinin 
bitiminde Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğine 
devredilmiş sayılır. Mecburi hizmetlerini yap-
mıyanlar hakkında adı geçen maddedeki mü
eyyideler ayniyle tatbik olunur. 

Koy. ebe mekteplerine Enstitü dışmdan ab> 
nıp parasız tahsil görerek yetiştirilen ikinci 
sınıf köy ebeleri dört sene müddetle Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekilliğinin göstereceği yer
lerde köy ebeliği yapmağa mecburdurlar. Bu 
mecburiyeti yerine getirmeden kaçınanlardan 
kendileri için yapılan masraf nizamî faiziyle 
birlikte aynen ve Tahsili emval kanununun hü
kümlerine göre tahsil olunur, 

REtB — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4, — Köy ebeleri ve sağlık memur
ları münhasıran köylerde vazife görürler bun

ların şehir ve kasabalarda sanatlarını iera et
meğe hakları yoktur. 

• Köy ebeleriyle sağlık memurları Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekilliğince tesbit edilecek 
esaslar dahilinde memur oldukları köy ve köy 
gruplarında doğum yardımı yapmak, gebelerin 
sağlık durumunu takip etmek, çocuk bakımı iş
leriyle'uğraşmak ve diğer «ağlık islerini gör
mekle mükelleftirler. Bunlar yapacakları bu 
hizmete mukabil halktan ücret alamazlar. 

REİS -r- Mütalâa varmı? 
Ş. S$EBEBNSttEB (Erziaoan) — Arkadaş

lar; şayanı şükran olan bu kanunun bu maddesi 
vesilesiyle bir endişemi yüksek huzurunuzda ar-
zetmek istiyorum: 

Bu kanunun esbabı mueibe mazbatasında 10 
senede 5 bin sağlık memuru ve 5 bin köy ebesi 
yetiştirileceği kayıtlıdır. Şu halde Vekâletin 
bu ise tahsis edeceği müesseseler, her sene 
aşağı yukarı 500 ebe yetiştirecek demektir. 

Arkadaşlar; memleketimizde 40 bin köy var
dır. Vasati olarak 8 köye bir ebe -düşecektir. 
Belki de 10 hatta bazı mıntakalarda 20 köy
lük bölgelerde bir ebe vazife almışı olacaktır. 

Orta Anadolu v« Şarki Anadeltt'nun sert 
iklimi T« basen altı yedi ay Reyriieİe» miiftgît 
hal arzet»e«wsi gibi halter d*stt»8İ**Be tt* Öfr 
ebeye verita^ olan paife bölgesinin Bekacfer-g*-
niş vavazifeoia.de ne. kadar ağar e£fo£uwi-*ft«Itte 
görmenin, de müşkülâtını anİBy/abülris. Birsde-
fa hamile kadıma- umumî s&naiftı hamilim 
evvel takip etmek ebenin başlica vat£fesidirv 
Vaz'ı hamilden sonra çpımğtBi bakuunı takip. 
etmekte ayfcı- ve önemli bir vas&teHtb'ft Eğer fett 
ebe alakadar olduğu köylere mflfitazaftiftn gfeSfi 
gelemez, ye vafetında yetişemejwe eskiden 0I8& 
ğu gibi yine analanmışEp. amelî olarak-ye* 
tişmiş köy ebeleri elinde vas'ı - haffiij e t 
meleri rattfead^rdir. Kanun çek m&hfeaife 
Memleketin hayati ve nüfusa ile aÜfeadfcf* 
dur. Ihûvda akla şöyle bir şey geMyor. 
Acaba Sıh&at ve içtimai vekâletimiz, kSyiertle 
hâlen eîftlik yapa» kadınları kon» tfcbi tutarak 
aşağı yukan her köyde vazife yapaftÜeBek Wr 
ebe bulundurama-z mat Bu takdirde nwmiek<*t. 
miz ikliminin şiddeti karşısında irtibat kesB&-
ği takdirde köyde mevcut ebelerin vfiaüe gör
meleri teminat altına alınmış olur. arkadaşlar, 
benim kanaatnnea bu memlekette halen' varife 
gören köy ebelerinin yapmış oldukları doğum 
hatalftrmın miktarı hakkıada> çofefoğfe «eya 
aahğt hakkında ortaya herhangi bir üNatbtâe 
atacai vaziyette değiliz. Eğer amelî surett»< ye
tişmiş ebelerimisn yapmış oldukları d*#Uft 
hatalarından vücuda gelen vefiyat mifetatt tok* 
kmda elimiade bir istatistik olsaydı bu m«vm 
etrafında doğru ye iyi bir karâr vetmefe HskfeH 
bulunurdu. 

Fakat zannederim ki elde böyle- bir istatitttk 
mevcut değffiEr. Fakat şimdiye kadar köf>Jü+ 

; lerimizi, Memeteiği ' doğurtan bu. k% ebâi£& 
işi âdeta irsi bir duruma gtrmietİT. Asa
dan kıza kıadan öteki kıza, bu sarefcle iırtİfeaJ 
edegelmiş ve bir sanat halini almaçtır. Bâtav 

• enaleyh eğer amelî bir surette yetişnda edan bu 
köy ebeleri ilmi bir şekilde muapye» kantar^ 
da& geçirilecek ebelik vazife» eğretitine 8ıltfas£. 

; ve içtimai muavenet vekâletinin teemmül etmiş. 
olduğu yerinde ve- isabetli olan bu ka&vttâ»»* . 
netice aljnıntoayakadar memleketimiz fŞoğruBİa-
nnda bir takam zararlara önieytei tefthtev 
alınmış olur. Sıktett ve içtimai muaveMt- vekâ
leti böyle bir' kuradan geçirilmek suretiyle: h * 
köyü hif ebe sahibi etmekte bîr mahzur görü
yorlar mıî 

Bu kanunun aydınlatılmasını bilhassa rica 
ediyorum. 

m. O.Ş. ULÜDAÖ (Kenya) — Dördüncü 
madde köy ebelerini ve sağlık meararlaraH'köy
lere esaslı surette bağlamak için, onların şehir
lerde icrayı sanat etmesini menediyor. Bu değ-
rudur, böyle olması lâzımdır. Bunları şehirle
re özenmelerini önlemek bakmandan kabul. 
Anoak ben burada, bir yazılış görür gibi elu^e-, * 
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rum. Belki hata değildir. Deniyor ki; köy ebe
leri ve sağlık memurlarının kasabalarda ve şe
hirlerde sanatlarım icra etmeğe hakları yoktur 
Gerçi bu hafif bir tabirdir. Bunlar şehirlerde 
çalışırsa olduğu gibi fena bir doğum, fena bir 
vaaiyet dolayısiyle kendileri hakkında dâva 
açılmasını ieabeder ve mahkûm olabilir. Her
hangi bir doktor ve herhangi bir ebe-herhangi 
bulunduğu bir yerde vazife yapmağa tıp ka
nunlarına göre mecburdur. Bu genel mecbu
riyete aykırı olarak bunlar çağırılan yerde ça
lışacaklardır". Farzediniz sağlık memuru, far
zediniz bir ebe izin almış şehirde veya kasabada 
istirahat etmektedir, Farzediniz ki, kendisini 
Çağırmağa lüzum görüldü. Kanun menediyor, 
ben hastaya gidemem mi diyeeek? Ben bu ka
nunun sert ifadesinden böyle anlıyorum. Fakat 
ruh ve mâna böyle değildir. Şüphesiz böyle ol
mamak lâzımgelir. Ancak yazılış tarzının zan
nederim ki, hafifletilmesi doğru olur. Bu ya
sak ile genel tıbbi mecburiyete aykırı düşmeme
lidir. 

Sökmensüer arkadaşımın suallerine benîm 
cevap^ vermek salâhiyetim yoktur. Zannede
rim ki, temennileri kanuni mevzular arasında 
tamamiyle mevcuttur. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Benim endişem, 
bu güzel eserlere başladıktan sonra sonunun 
güçlüğe varmasındadır. Ben Uludağ biraderi-
mizm'dediği gibi değil bunların şehirlerde icra-
yt sanat etmelerine müsaade edilmesini, bilâkis 
kendi köyünden hariç, yerde bile sanat yapmak
tan menedilmeleri taraftarıyım. 

Şükrü Bey arkadaşımızın sözlerine de iş
tirak ediyorum. Nasıl çavuşları öğretmen yap-
tıksa, arkasından mektep açtık. Hafif bir para 
ile bu isi başarmak için başka yol yok. Eğer bu 
iş sulhtan 'sonra da devam edecekse. Maliye ve
kili ortada yok. Bunun masrafları nasıl karşı
lanacak? îdarei hususiyelere mi verilecek? Fa
kat her halde her köyden yetişinciye kadar 
mevcutları bir kurstan filân geçirerek işi ba
şarmalı ve her köyden talebe alarak yetiştirme
li, o yalnız kendi köyünde çalışmalı. Bu su
retle çok hafif masrafla olur. Yoksa pek zor 
olur gibi geliyor bana. Temenni ederim ki 
sulhtan sonra da bu milletin vaziyeti geniş ol
sun ve her işi başa çıkarabilsin Fakat çok açı 
olur: 

Bu işlere başladıktan sonra başa çıkamrya-
eak bir vaziyet hâsıl olursa, bizden evvelkiler 
hol keseden atmışlar, işler yarım kalmış derler. 
Eğer biz ölürsek bu yarım kalan işlerden ruh
larımız rencide olur. Bu eserler yanda kalırsa. 
Ben buna çok dikkat edilmesini rica ederim. 
kim istemez Maarif vekâletinin geniş mikyasta 
hareket etmesini? Fakat dediğim gibi; btu gü
zel eserler kapanırsa kemiklerimiz sızlar. Bu
nun hesap işlerini • Maliye vekâleti iyice hesap 
etmelidir. Çünkü hesap işlerinden anlıyan da-

.1943 0 : 1 
iıe orasıdır ve dediğim gibi; her köyden alı
nacak kadm o köyden başka yerde ierayi sanat 
etmemelidir. Onun da canına minnettir zaten, 
orada evi bağı vardır zaten. Az masrafla bu işi 
yapalım ki, payidar olsun. Zannederim, bizim 
gibi fakir memleketlerde, Balkanlarda filân 
böyledir. Gidip görmedim amma mâkulü budur. 
Bir hanımefendi yetiştirirsek memlekete bir 
belâ daha olur. Mutlaka kendi muhitinde ya
şamağa kanaat edecek şekilde yetiştirilmeli, ken
di köyüne gönderilmeli. 

MUVAKKAT En. Rs. Dr. H. KURAL (Ağ
rı) — Sökmensüer arkadaşımızın teklif bu-
yurdukan eskidenberi köylerde çalışmakta 
olan ampirik ebelerin de herhangi bir kurstan 
geçirildikten sonra kendi köyünde doğum yar
dımı yapmasına imkân verilmesi hususu daha 
evvel kanunlarımızda yer almıştır. Tababet 
ve şuabatı sanatlarının tarzı ierasma dair olan 
kanunda bu hususta kayıtlar mevcuttur. Mem
leketimizde ebe noksanından • dolayı köylerin 
hepsi veya muayyen köy gruplarına kâfi mik
tarda ebe gönderilemediği için muvakkat bir 
zaman için köylerde eskidenberi sanat icra 
eden ve ebe ismi verilmiş olan kadınların nisa
iye servisi bulunan hastanelerde muayyen müd
det tahsil ve tatbikata tabi tutulduktan sonra 
yalnız köyde doğumlara yardım etmesine 
bu kanun müsaade, etmiştir. Bunlar diplomalı 
ebe bulunan herhangi bir yerde hattâ köy olsa 
bile, çalışamazlar. 

Bugün, köy ebeleri teşkilâtlandırılmış ol
makla beraber kanunda şimdiye kadar izin al
mış olan bu ebelerin kendi köyünde doğum 
yapamıyacağma dair ayrıca kayit mevcut de
ğildir. Yalnız bunlar diplomalı ebenin bulun
duğu yerde icrayı sanat edemezler. Köy ebe
leri Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti teşkilâtı 
kanununda yani 3017 numaralı kanunun mad-
dei mahsusasiyle ihdas edilmiştir. Bu köy ebe
lerinin ücretleri köy .sandıklan veyahut hu
susi idareler bütçesinden verilirdi. Ücretin bu 
suretle verilmiş olması mahzurlu görüldüğü, da
ha doğrusu tatbikatta ebelere müşkülât veridiği 
için Devlet bunların ücretlerini muvazenei 
umumiyeye almıştır. Sıhhat.ve içtimai mua
venet vekâleti Teşkilât kanunun mer'iyete geç
tiğinden beri köy ebeleri yetiştirilmektedir. Fa
kat bu ebelerin köylü olması ve ilk tahsilini bi
tirmiş olması lâzımdır. Bu kayıtlar altında 
Sıhhat vekâleti tarafından açılan köy ebe 
mekteplerine talebe bulunamıyordu. Müzakere 
edilmekte olan kanunla Köy enstitülerinden koy 
ebesi yetiştirmek üzere talebe verileceği için 
memleketimiz için çok ehemmiyetli olan bu ih
tiyacımızın temini yoluna gedilmiştir. Köy 
ebeleri, ebeler ya bir köyde veyahut bir gurup 
köyde icrayı vazife edeceklerdir. Büyük ise 
bir köyde, köyler çok büyük değilse bir grup 
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köyde çalışacaklardır. grup köyün adedi mu
ayyen değildir. Köylerin nüfus ve kesafet ve 
mesafesine göre memleketimizdeki köy ebesi 
sayısına .göre değişebilir. Diğer memleketlerde 
köy ebeleri üç binle beş bin nüfus içindir. Bizde 
böyle bir had yoktur. Bunları yetiştirip sayısı 
çoğaldıkça memur oldukları köylerinde sayısı 
azaltılacaktır. Onun için muhterem Sökmensüer 
arkadaşımızın düşündükleri, kanunla öteden-
beri temin edilmiştir. Tekrar arzediyo-
ruın. Köy ebeleri olmadığı takdirde eski ebe
lerin çalışmalarına mâni olacak bir hüküm kon
mamıştır, 

S. SÖKMENSÜER.(Erzincan) — Efendim, 
sual. Bu kanun mucibince memlekette 5 bin ebe 
yetiştikten sonra arzettiğim gibi sekiz on köy-
yük bölgeye bir ebe tâyin edildikten sonra 
köylerde yetişmiş, kurs görmüş olan ebeler va
zifeye devam edecekler midir, etmiyecekler 
midir?. 

Şayet etmiyeceklerse doğumları kendilerine 
emanet edeceğimiz beş bin ebeden bir kısmını 
kış dolayısiyle lüzumlu yerlere, mıntakalara gî-
demezlerse kurstan geçmemiş olan ebelere do
ğum yaptırmak yolu açık kalmıyacak mı?. 

MUVAKKAT En. REÎSt Dr. H. KURAL 
(Ağrı) — Buradaki hüküm on senede beş bin 
ebe yetişdirileceğine dairdir, buna matuftur. 
Beş binden fazla yetişdirilmiyeceği hakkında 
bîr hüküm yoktur, zamanla bunlar arttırılacak, 
mümkün olduğu kadar köylerimiz için ebe ye
tiştirilecektir. 

ikinci sual, köy ebeleri, diplomasız, yani am
pirik ebeler ebelik yapamazlar. Devlet, ebelik 
yapabileceklere diploma Veriyor. Yalnız bun
ların bulunmadığı yerlerde diğerleri de yapar
lar demektir. Mefhumu muhalifi budur. Kasa
balarda bunlara bu hak verilmemiştir. Meslekle
rinin tatbikatını yapamazlar. Maddede bu, 
sarihtir efendim. 

G. PEKEL (Tökad) — Muhterem arkadaş
larım dokundu fakat ben de üzerinde dura
cağım. .{İşitmiyoruz sesleri). 

Köylere mahsus yetiştirilecek ebeler yal
nız köylerde sanatlarım yapacaklar fakat ka
sabalarda ve şehirlerde bunları bu vazifeler
den men eden hükümler mevcuttur demin bir 
arkadaşımın söylediği gibi ya ebe bûlunmıyan 
.şehir ve kasabada tesadüfen bunlardan hiri bu
lunursa ve kendilerine bir ihtiyaç hâsıl olursa 
orada vazifelerini yapmasınlar mı?. 

Bu hüküm mevcut bulundukça bunu yap
malarına imkân yoktur. Sonra arkadaşlar kasa
ba 2000 nüfusdan 20 000 nüfusa kadar olan yer
lere diyoruz. Nahiye merkezleri, köyler vardır. 
buralarda nüfus fazladır. Fakat diplomalı ebe
lerde yoktur. Oralarda da bunlar vazife yapa
mayacaklardır faraza nahiye merkezinde bun
lardan bir tanesi bulunuyor müdahale edecek 

vaziyet de vardır başka ebe de yoktur bun
lar da vazife yapamıyaeaklar mı? 

Sonra bunlardan bîr tanesi bir kasabalı ile 
evlenebilir. Mecburi hizmetini de bitirmiş olur. 
Tabii zevcenin oturduğu kasabada oturacaktır. 
Bu Öyle bir kasaba ki nahiye merkezidir. Fakat 
burada ebe de yoktur. 

Burada icrayı sanat etmesin mi? Bendenize 
kalırsa gaye bu ebeleri köylere yerleşmeğe sev-
ketmektir. Fakat mecburi müddetlerini bitirdik
ten sonra bunları serbest bırakmak daha fay
dalı gibi geliyor bendenize. 

MUVAAKKT En. M. M. Dr. S. IRMAK 
(Konya) — Encümeninizin de üzerinde çok dur
duğu bu noktanın Umumî Heyette de münakaşa 
mevzuu olmasmı zaten bekliyordum. Köyde ka
nunen taahhüt ettiği mecburi hizmeti bitiren 
ebe ve sağlık memurunun şehirlerde muayyen 
bir kurs ve imtihan geçirdikten sonra sanatını 
icra edip edememesi meselesinin leh ve aley
hinde encümeninizde esaslı münakaşalar cere
yan etmiştir ve neticede büyük bir ekseriyet, bu 
unsurların köyde köycü, köylü ve köye bağlı 
bir eleman olarak kalmasmda memleketin çok 
büyük menfaatleri olduğunu görmüştür, 

Onun için kabulünü çok rica ediyorum. Ka
nunun ruhu esasen bu fıkra içindedir. Yani biz 
köye, bütün varlığını köyde geçirmeği cana 
minnet bilecek insanlar göndermek istiyoruz. 
Bunîarıur orada tutunmalarmı ve istikballeri ile 
saadetlerini orada bulmalarım istiyoruz. Bu 
hakkı burada verirsek bir kısmının aklına mec- -
buri hizmetlerini bitirdikten sonra, hattâ bazı 
sebeplerle bitirmeden! evvel şehre gitmek düşün
cesi, vehmi gelebilir. Bir inşam 20 sene şehir 
hasreti ile yanarak köyde . tııtmakta hiç 
bîr fayda yoktur. Onun içindir ki seçilen 
namzetlerde münhasıran köylü çocuklardır. 
Köy enstitüsü dâvasına hepimiz inanıyo
ruz. BÎepimiz köyün kalkınmasının bu sa
yede olacağına kaniiz. İşte bu hususi müesse
sede köyün tabii ve sosyal çevresine en uygun 
bir şekilde köy havası içinde yetişeceklerdir. 
Bunlar öğretmenlerin en tabii mefkure arka
daşları d*r. öğretmenler hakkında kabul edilmi-
yen fıkranın ebe ve sağlık memurları hakkın
da kabulü arada ikilik yapar ve memleketin 
büyük menfaatları bundan zarar görür. Bu iti
barla Yüksek Meclisten çok istirham ediyorum. 
Kanunun ruhunu alâkadar eden bu fıkra için 

'Hükümetin ve encümenin teklifine lütfen işti
rak buyursunlar. 

Muhterem Emin Sazak arkadaşımız tama
men bizimle hemfikir olarak bu unsurların 
köye bağlı kalmasmdaki lüzumu güzel tebarüz 
ettirdiler. Kendilerinin bir endişesi var. Bu en
dişeye de cevap vermek üzere arzediyorum ki 
bunlar idarei hususiyelere bar olmryacaklardır. 
Yeni kanunun hâkim noktalarından biri de bu-. 
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dur. Bunların maaşları Devlet tarafcndan Mu-
vazenei umumiyeden verilecektir. Bunlar memur 
tipinden değildir. Teni tip bir vazifedardır. Fa
kat barem Devlet vazifedarıdır. Binaenaleyh 
köylerin hususi sandıklariyle muhasebei husu
siye ile igili değildir. 

Dr. S. A. DtLEMRE (Bize) — Efendim; köy 
ebesi mecburi hizmetini yaptıktan sonra başka 
yerlerde de iş. görebilsin. Bu vehlei ulâda cazip 
doğru gibidir. Fakat Dr. Sadi Irmak arkadaşı
mız izah ettiler. Bunun fennî mahzuru da var
dır. İnsan kendine hekim tâyin eder, elbette 
bir sebebi vardır. Bazı hekimlere bazı kimseler 
alışır. Bunun da bir sebebi vardır. 

Bİr köyün içerisinde bir kadın güç mü do
ğurur, âdeti, tabiatı nedir, evvelki doğum nasıl 
olmuştur? Bnnlarr ebe bilmelidir. Bu mmtakayı 
tanryan ebe değiştirilirse şaşırır. Hattâ bazı 
muvaffakiyetsizlikler olur. Binaenaleyh ebeyi 
alıştığı yerde tatbikat yapmağa bırakmalıdır, 
Bİr hastaya dünyanın en âlim adamını getirin 
şaşırır. Daha evvel bakan hekim kimdir, göre
yim der. 

BBtS — Başka mütalâa yoktur. Verilmiş 
teklif de yoktur. Maddeyi yüksek reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler ... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Birinci sınıf köy ebeleri ve 
köy sağlık memurları vazifeli oldukları ebelik 
ve sağlık işlerinden başka 4274 numaralı ka
nunun 10 ncu maddesinin (B) fıkrasında yazılı 
vazifelerden, Maarif ve Sıhhat ve içtimai mua
venet vekilliklerince beraber tesbit edilecek 
olanları da, yapmakla mükelleftirler. Vazifele
rinin ifası sırasında adı gecen kanunun 11 nci 
maddesindeki hak ve salâhiyetleri köy Öğret
menleri gibi kullanırlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Madaeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Birinci sınıf köy ebeleri? ve 
köy sağlık memurları bulundukları köyün veya 
köy grupu merkezinin ihtiyar meclisinin tabii 
üyesidirler, 

REİS — Mütalâa var mrî Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murları mıntakalarma dahil oldukları koy he
kimlerinin, koy hekimi bulunmadığı takddrVte 
nahiye veya kaza Hükümet tabiplerinin emri 
altındadırlar. 

Vilâyet sıhhat ve içtimai muavenet müdür
leri de köy sağlık teşkilâtının murakabe ve ida
resiyle mükelleftirler. Valiler, kaymakamlar, 
nahiye müdürleri köy ebeleri ve sağlık memur
larının vazifelerini iyi görmelerini murakabe 
ederler. 
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REÎS — Mütalâa var vıaf Maddeyi yüksek 

reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 8. — Köy ebeleri ve köy sağlık 
memurlarının vazifelerinin yapılması sureti 
bağlı bulundukları köy hekimleri, nahiye veya 
kaza Hükümet tabipleri, sıhhat ve içtimaa mu
avenet müdürleri ve müfettişleri tarafından 
teftiş edileceği gibi 4274 numaralı kanunun 
10 ncu maddesinin (B) fıkrasında yazılı vazi
feler dolayısiyle adr geçen kanunun 2 nci ve 
3 ncü maddeleri gereğince, gezici öğretmen, ge
zici başöğretmen ve ilk öğretim müfettişleri 
tarafından teftiş ve murakabe olunabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Köy ebele

rinin ve sağlık memurlarının vazifeleri dördün
cü maddede tasrih olunmuştur. Bunlar tama-
iniyle tıbbi vazifeler dahilinde çalışacaklardır. 
Bunlardan hariç tedrisi vazifeleri yoktur. Bu 
salâhiyet dolayısiyle ve bu renk itibariyle bun
ları sıhhat ve içtimai muavenet vekâletinin 
Hükümet tabipleri ve müfettişleri tabii olarak 
teftiş edeceklerdir. Fakat bunların gezici öğret
menler, başöğretmenler tarafından kontrol edil
melerine ne sebep yardır? Eğer varsa izah et
sinler izahatı doyurur bulursam ben de iştirak 
edeyim. Köy enstitüleri kanununda köy öğret
menlerine, başöğretmenlere verilen bir sağlık 
vazifesi vardı. Bu vazife dolayısiyle Yüksek 
Mecliste uzun münakaşalar oldu ve Maarif ve
kili burada saatlerce iazahat vermek mecburi
yetinde kaldı. Aeaba bu kanundaki vazifeler 
dolayısiyle de bunlar üzerinde bir kontrol vazi
fesi hakkı tanımak eihetine mi gidiyoruz. 
Koy enstitüleri kanununda bu öğretmenlerin 
vazifesine ait bir madde vardı. Bu haklı bir 
tağyirdir. Burada başöğretmenlerin, gezici Öğ
retmenlerin. haiz oldukları tıbbi vazifeyi şimdi 
sıhhat memurları ve köy ebelerine veriyoruz. 
O halde tamamiyle tedrisi ve terbiyevî vazifele
ri olan öğretmenler tarafından ebelerin ve sağ
lık memurlarının kontrol edilmelerine sebep 
var mıdır? Varsa lütfen izah buyursunlar. 
Ben öğretmem de, ebeyi de aynı müstakil salâ
hiyette görüyorum. Bunlar arasında amirlik 
memurluk durumu hâsıl oluyor galiba. 

MUVAKKAT En. M. M. Dr. S. İRMAK 
(Konya) — Efendim, geziei öğretmen ve baş
öğretmenler ebe ve sağlık memurlarını köy ka
nunu mucibince derpiş edilen vazifelerden do
lay: sosyal ve kültürel vazifeleri dolayısiyle tef
tiş ve murakabe .edebilirler. Gerek bu kanunla 
gerekse köy enstitüsü kanunu ile bunlar köyde 
köyün kalkınmasında birer manivela vazifesini 
görecek insanlardır. Gerek öğretmenler gerek 
ebe ve sıhhat memurlarının meslekî vazifeleri 
haricinde kanunen sosyal ve kültürel vazifeleri 
vardır, Bu sosyal ve kültürel vazifelerin han-
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gisinin koy ebeleri tarafından hangilerinin öğ-' 
retmen veya sıhhat memurları tarafından yapı
lacağını da Maarif ve Sıhhat ve içtimai muave
net vekâletleri müştereken tâyin edeceklerdir. 
işte bu teftiş ve murakabe bu nevi, sıhhi ve tıb
bi vazifeler haricindeki vazifeler içindir. 

BEİ8 — ISütaltU yoktur. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir 

MADDE 9. — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murlarının disiplin işleri 4274 sayılı kanunun 7 
nei.ve 8-nei maddelerinde gösterilen disiplin 
kurulları tarafından görülür. Aneak köy ebe-
ve sağlık memurları hakkında verilecek kararlar 
için adı geçen kanunun aynı maddelerinde ya
zılı disiplin kurullarına iki köy ebesi ve iki sağ
lık memuru üyeliği ilâve edilmiştir. 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarr hakkın
da karar vermek üzere toplanan kurulların re
isliği vilâyetlerde sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürleri veya muavinleri kazalarda Hükümet 
tabipleri tarafından yapılır. Disiplin kurullarına 
seçilen köy ebe ve köy sağlık memurlarının müd
detleri ve ne suretle seçilecekleri aynı kanunun 
9 neu maddesi hükmüne tabidr. 

Ö. B, UŞAKLI (Kütahya) — Efendim, bu 
kanunun köylümüzün kalkınması üzerinde ne 
büyük tesirler yapacağı hakkında arkadaşlarımız 
kâfi derecede izahlarda bulundular. Ben bu 
nokta üzerinde bir şey söylemiyeceğim, yalnız 
bir kaç mütalâam var, onları arzedeceğim,, 

Okuduğumuz bu 9 neu maddenin gereğine göre 
köy ebeleri ve sağlık memurları için birer disiplin 
kurulu vardır. Bu disiplin kurullarına vilâyet
lerde sıhhiye müdürleri, kazalarda Hükümet dok
torları riyaset edceektr. 

Sonra yine bu maddede 4274 sayılı kanuna 
bir atıf vardırki doğrudan doğruya köy ensti
tüsünden çıkmış öğretmenlerle köy eğitmenlerini 
alâkadar eden bir kanundur. Buna mütenazır 
olarak bunların tecziyeleri maarif müdürleriyle 
maarif memurlarına bırakılmıştır. Şmdi bende
niz elbette öğretmenlere taallûk eden kısmı hak
kında bir şey söylemiyeceğim. Yalnız buna mü
tenazır olan şu kısımda sıhhat müdürleriyle Hü
kümet doktorlarının bu disiplin kurullarında re
islik yapmalarına taraftar olmadığımı arzedece-
ğîm. 

Bir defa bu mevzuda bazı kanunlarımıza ay
kırılık görüyorum. Bunu mevcut bir kaç kanunla 
ahenktar görmiyorum. Evvelâ köy ebeleriyle köy 
sağlık memurlarının memur almadığım soyuyo
ruz, fakat bunlar umumî muvazeneden para alı
yorlar, maaş alıyorlar ve elbette kendileri, sicilde 
kayıtlı olacaklardır. Netice itibariyle bunların 
memur addedilmesi icabeder ve bunlar hakkın
da da bir kaç teşkilât kanunları yapıldığı zaman 
nazarı dikkate alınan Memurin kanununun hiç ol
mazsa gözönünde tutulması iktiza eder. Diğer 
taraftan bir çok memurlar hakkında, Memurin 
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muhakemat kanunu diye tetkik ettiğimiz bir kâ
nun vardır ki, köy ebeleri ve sağlık memurları 
hakkında bu hiç nazarı dikkate alınmamış bulu
nuyor. Bendeniz bunu da koy sağlık memurla-
riyle ebelerinin iyi vazife görmeleri noktasından 
mahzurla görüyorum. Çünkü Memurin muha
kemat kanunu, memurların ufak tefek sebeplerle 
mahkemelerde uğraşmamaları için yapılmış bir ka
nundur. Zannadiyorum ki, burada kendilerinin 
doğrudan doğruya mahkemeye intikal ettirme
mesi koy işleri üzerinde onların kâfi derecede iyi 
çalışmalarına mâni olacak mahiyettedir. 

Sonra diğer bir kanun daha düşünüyorum 
ki, mevcut vaziyetle bu kanun üzerinde yine 
bir aykırılık vardır. Elimizdeki kanunun dü
şündüğü öğretmen disiplin kurulları ile öteden 
beri bildiğimiz okul Öğretmenleri disiplin şe
killeri arasında bariz bir fark vardır. Bugün 
yaşıyan 1702 numara^ kanuna göre doğrudan 
doğruya öğretmen okullarından çıkmış öğret
menlerin disiplin azaları vilâyetlerde valilerin 
reisliği altında toplanan meclisler tarafından 
verilmektedir. Halbuki bizim yeni tip öğret
menlerimiz için yeni tesisler yapmış bulunyor. 
Şu halde ortada bir telifsizlik vardır. Hulâsa 
etmek lâzım gelirse şöyle söyliyebilirkn ki 
mevcut bazı kanunlarla elimizdeki bu kanun ara
sında tam bir ahenk yoktur. Diğer taraftan şu
rasını arzedeyim ki, 9 neu madde, idare âmirle
rinin haiz olduğu salâhiyetle kabili telif değil. 
dir. Bir defa vilâyet idaresi kanununun 33 ncü 
maddesi umumî sıhhatin korunması ve vilâyet 
dahilindeki sıhhi şartları ihlâr eden sebeplerin 
taharri ve izâlesi için valilere geniş salâhi
yet vermiştir. Sonra aynı kanunun 43 neü mad
desi kaymakamların en yüksek Hükümet me
muru olduğunu kazanm umumî idaresinden 
mesul bulunduğunu tasrih etmiştir. Ve ni
hayet 51 nei maddeye göre valilere verilmiş bu
lunan ve sıhhate taallûk eden salâhiyetler ka
zanırda kaymakamlara da verilmiş bulunmak
tadır. Bunlardan başka Yüksek heyetinizce 
malûmdur ki, umumî hrfzıssıbha meclisleri varr 
dır. Sıtma mücadele heyetleri vardır. Bütün bun
lara vali ve kaymakamlar reislik yapmakta
dır. Hal böyle iken Köy ihtiyar meclisi arasına 
koyduğumuz bu köy ebeleri ve Sağlık memurla
rı disiplin işlerinde kaymakam ve valilerin mü
essir olmamasını doğrudan doğruya gayemiz 
için mahzurlu görüyorum. 

Kısaca diğer bir noktayı arzedeceğim. Va
ziyetin bu şekilde olmasını bendeniz daha ziya
de şuna hamlediyorum. Bizde şöyle bir tema
yül var dır ki her vekâlet doğrudan doğruya 
kendilerinin mümessili bulunması lâzımgelen va
lileri muhatap addetmekten biraz tevekki etmek
tedirler ve kendilerine daha yakın zannettikleri, 
meselâ Sıhhat ve Maarif müdürlerini muhatap 
addetmeyi daha muvafık buluyorlar, Bu, vâ-
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kıadır. Bilhassa benedeniz köye taalluk eden 
iğler iğin bunu çok zararlı görüyorum. Evvelâ 
memleketin umumî idaresi bir bütünüdür, ida
re âmirlerinin iş bağında ııazım bulunmaları 
zaruridir. Böyle eğer biz her büro müdürüne 
ayrı bir salâhiyet verirsek netice itibariyle bun
dan zarar görecek o kazanın ahengidir. (Doğ
ru sesleri) Binaenaleyh ebe ve sıhhat memur
ları işinde kaymakamların salahiyetli bulun
ması bizim düşündüğümüz gaye bakımından 
faydalıdır. 

Valilerin, kaymakamların salâhiyettar bu
lunması bizim düşündüğümüz gaye bakımından 
faydalıdır. Evvelemirde bunları köye bağlıya
lım, diyoruz; köyde otursun diyoruz ki, beri 
taraftan bütün mânasiyle köy işleriyle alâka
dar olan vali ve kaymakamlara hiç bir salâhiyet 
vermiyoruz. Müsaade buyurursaınz bu 9 ncu 
maddede encümende tezekkür edilsin, bendeni
zin bir teklifim vardır, o esas dahilinde konuşul
sun. Kısaca teklifimi arzedeyim : 

9 ncu maddenin ikinci fıkrasında <a karar 
vermek üzere toplanan » fıkrasından sonra son 
cümleye ilişmeksîzin bu fıkra «kurullara vi
lâyetlerde valilei'j kazalarda kaymakamlar re
islik eder. Vali icabında sıhhat ve içtimai mu
avenet müdürünü, kaymakam da Hükümet 
tabibini tevkil edebilir » şeklinde düzeltilecek
tir. Bunu rica ediyorum. (Doğru, doğru ses
leri). 

MUVAKKAT En, IC M. Dr. S. IRMAK 
(Konya) — Efendim, layihadaki bu maddenin 
«lİğer her hangi bir kanunla tearuz halinde bu
lunduğu kanaatinde değiliz. Bilâkis bu kanu
nun evvelce kabul buyurmuş olduğunuz köy 
enstitüleri kanununun bir zeyli bir mabadı ve 
bir tamalayıcısı olarak telâkki ediyoruz. Koy 
enstitüsü kanununda köy öğretmenlerinin yeni 
kanunla mesuliyet ve vazifeleri nazarı dikkate 
alınarak disiplinleri hususi bir hükme tabi tu
tulmuştur. Köy enstitüleri kanununun 7 nci 
maddesi mucibince kazalarda bulunan disiplin 
kurulları maarif müfettişlerinin riyasetinde 
bii' başöğretmen bir öğretmen ve bir eğitmenden 
mürekkeptir. Şimdi bu kanunla biz köye yeni bir 
bütünleyici unsur gönderiyoruz. Bu yeni unsurla
rın disiplinlerini ayrı bir hükme tabi tutmak-
tansa, ayrı bir kurula vermektense Köy ens
titüleri kanuna tâbi tutmayı gerek encümen ge
rek Hükümet daha münasip bulmuştur. Ancak 
İm yeni kanundaki yenilik şudur ki, mevzuu-
bahis şahısların işliyebileeeklerİ suçlar tıbbi ma
hiyette olduğu İçin bu heyete birer doktor gir
mesidir. Yenilik olarak yapılan şey budur. 
Heyet aynen kalmaktadır. Kazalarda Hükü-
.met tabibi, vilâyetlerde ise Sıhhat ve içtimai mu
avenet müdürü veyahut onun muavini reislik 
ediyor: Binaenaleyh bir yenilik ihdas edilmi
yor Mevcut kanunun ruhunu aynen muhafaza 
ediyoruz, Yalnız tıbbi zaruretler icabı olarak 

tıbbi şahsiyetlerle tevsi ediyoruz. İdare âmirle
rinin salâhiyetini .tahdit etmek bu kanun ve
silesiyle hiç birimizin aklma gelmemiştir. Za
ten arkadaşımızı tatmin etmesi lâzımgelen bir 
fıkra da koyduk. Orada idare âmirleri için ge
niş bîr murakabe salâhiyeti kabul ettik. Bu 
zaten Devletin onlara verdiği haklar içerisinde
dir, Fakat ayrı bir fıkra ile bunu tavzih 
etmeyi faydalı gördük. Arzettİğim gibi idare 
âmirlerinin salâhiyetini tahdit gibi bir şey ak
lımızdan geçmemiştir. Maslahatı temin için en 
iyi seklin bu olduğu kanaatındayız. Maddenin 
aynen kabulünü rica ederiz. 

REİS.— Efendim, Ömer Bedrettin'in verdiği 
takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettİğim sebeplerle, 9 ncu maddenin ikinci 

"fıkrasındaki (Karar vermek üzere toplanan) par
çasından sonra, son cümleye ilişmeden, bu fık
ranın (Kurullara vilâyetlerde valiler; kazalarda 
kaymakamlar reislik eder. vali icabında sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürünü, kaymakam da Hü
kümet tabibini tevkil edebilir.) şeklinde düzel
tilmesi için bu maddenin de Muvakkat encümene 
iadesini arz ve teklif ediyorum. 

Kütahya 
Ö. B. Uşaklı 

Dr. S. A. DİLEMRE (Rize) — Efendim, ebe
ler ve sıhhat memurlarının disiplin işlerine ve ya
pacakları vazifelerde husule gelecek bazı suçlarm 
tetkiki işinde, demin arkadaşımın söylediği gibi, 
birinci fıkrada bir riyaset meselesi filân yoktur, 
Orada Memurin kanunu mucibince teşkil olnna-
cak heyetin içinde bir veya iki tane de mütehas
sıs bulunacaktır, hekim bulunacaktır. Zanne
dersem buna itiraz etmiyorlar, bunlar hakkında 
karar verecek, suçlarını tetkik edecek heyet, ku
rul demektir. Niçin Hükümet doktoru reis olsun, 
bunda mahzur vardır dediler; şimdi melhuz mah
zurlar; hekim orada reislik'yaptığı zaman olurda 
hekim olmıyan bir adam reislik ettiği zaman bu 
mahzur gayri varittir, çünkü Memurin kanu
nuna uyar; böyle şey olmaz. Affederler amma 
bunda mahzur vardır zannediyorum. -Şimdi bu 
bir namussuzluk, hırsızlık olursa o, zaten adliyeye 
terettüp eden bir vazifedir. Bundan maksat; 
burada disiplin ve meslekini ifa lıusıısundadır. 
Binaenaleyh birinci fıkrada o heyette bir iki âza 
bulunuyorsa ikinci fıkrada reis yine mütehas
sıstır. Çünkü reylerde tevazün hâsıl olduğu za
man reisin bulunduğu taraf tercih olunur ve bu
nunda faydası vardır. Zannediyorum ki, böyle 
kanuni bir tertipte Devletin yeni bir teşkilinde, 
koy enstitüleri, köy ebeleri ve köy sağbk memur
ları gibi, bunların ne şekilde çalışacakları bile he
nüz taayyün etmemişken, bunları büsbütün, Me
murin kanununda böyle deniyor diye öyle yapar
sak, bunda da acele etmiş oluruz, 
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Binaenaleyh, Encümenin düşündüğü, orada 

adliye memuru yahut o karan verecek kurulda 
kanun hükümran olmasın, Memurin kanunu i§ 
görmesin değil, yalnız mesele tamamiyle fennî ve 
İlmî bir mesele olduğu için reisin bulunması fay
dalıdır diyorlar. Şimdi biz düşünecek olursak 
Eneümenin tasavvuru daha doğrudur, Maamafilı 
siz isterseniz bozun, 

ö. B. UŞAKLI (Kütahya) — Muhterem ar
kadaşlar, bendenizin maksadını burada valilere 
veya kaymakamlara bir salâhiyet koparmak değil
dir. Ben sadece bu işlerin iyi yürümesi noktasın
dan bunu arzediyorum. Bunu, 15 senelik tecrü
beme nazaran söylüyorum. Hepinizce malûmdur 
ki görmüşsünüzdür ki, böyle çalışma branşları

mızda kendilerini kaymakamlıktan ve vilâyetten 
uzaklaştırmak gibi bir temayül vardır. 
KÖlerimizde de bütün islerin nâzmu bil
hassa idare âmirleridir. Daha dün kür
süden Sayrn Ziraat vekilimiz idare âmir
lerinin ziraat sahasında ne büyük başarılar 
vücude getirdiğini söylediler. Bendeniz bunu sa
dece bir misal olarak arzediyorum; bunlar çoğal
tılabilir. Disiplin meselesi teknik bir iş değildir 
ve burada disiplinden maksadın neler olduğu gös
terilmiştir ve bendeniz mutlak surette valiler ve 
kaymakamlara bu disiplin reisliği verilsin demi
yorum. Onların reisliği nazarı dikkate alınmakla 
beraber aynı zamanda sıhhat müdürlerinin ve 
Hükümet doktorlarının vekâleti edebilmelerini 
arzettim. Kabul edensiniz zannederim bu işler 
daha iyi yürüyecektir. 

ÜT. ELGÜN (Erzurum) — Arkadaşlar; yalnız 
reisi tâyin etmekle iş halledilemez. O zaman ye
ni bir kurul kurmak icap eder. Eğer köy ens
titüleri kanununda inzibat kurulu olarak öğret
menler iğin koyduğumuz kurulu kabul etmiyor
sak yeniden bir kurul kurmak ve bu kurula bir 
reis kabul etmek lâzımdır. Bunlar için de yeni 
bir teşkil mevzuubahistir. Bunlar da köy eğit
menleri gibi köyün içine girmiş bir sınıftır. Yal
nız ihtisasa taallûk eden deraler mütehassısları 
tarafından verilmek ve tatbikatı da ebe mek
teplerinde yapılmak üzere ayrılmışlardır. Bina
enaleyh inzibat kurulu, koy eğitmen ve öğret
menleri için mevcuttur. Bu kurul bir öğretmen 
eğitmen, geziei öğretmen, başöğretmenden mü
teşekkildir. Bu fen sınıfı da oraya giriyor. Ve 
bu sebeple bunlar disiplin işlerini, iki sağlık 
memuru ve iki ebe üye ile takviye edilen ku
rulda görülmesi adalet bakımından çok yerin
dedir. Mevzuu müzakere bir ebe ve sağlık me
muru İçin ise o vakit bu kurula riyaset edecek 
sıhhat büyüğüdür. Ya Sıhhat müdürüdür veya
hut sıhhat memurudur. Eğer bu, öğretmene ta
allûk ediyorsa Maarif memuru veya müdürü 
riyaset edecektir. Böyle kabul etmeyipte eğer 
reis vali veya kaymakam olacak denirse o zaman 
bir kurul yapmak lâzımdır. Arzettiğim sebeple 

maddenin aynen kabulünü teklif ve rica ederim, 
Dr, S. A. DİLBMBE (Bize) — Evet madde

nin aynen kabulü lâzımdır. 
N. ELGÜN (Devamla) — Arzettiğim izahata 

nazaran maddenin aynen kabulü icap etmekte
dir. 

REÎS — Takriri tekrar okuyacağız, 
(Ömer Bedrettin Uşaklı'nın takriri tekrar 

okundu). 
REİS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al-

mıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 10. -T- Köy ebeleri ve köy sağlık 

memurları vazifelerini yaparken gösterdikleri 
başarılar derecesine göre aşağıda yazılı şekil
lerde taltif edilirler ve işledikleri disiplin suç
larının derecesine göre de aşağıda yazılı şekilde 
cezalandırılırlar : 

A) Mükâfat şekilleri şunlardır: 
1.' Üstün başardı sayılmak; 
2. Köye hizmet, edenler anıtına adı yazıl

mak; 
y. Köydeki bir tesise adı verilmek; 
4. Ülküeri sayılmak. 
1. Üstün başarılı sayılmak: 
Vazifelerini, bu meyanda gebe ve lohusalarm 

sağlık durumlarını ilgi ile takip edenler, çocuk
lara çiçek aşısı tatbikında olağanüstü başarı 
gösterenler için köy hekimi veya nahiye tabibi 
veya nahiye müdürünün teklifiyle her yıl mart 
ayı içinde kaza Hükümet tabipleri "tarafından 
bir başarı listesi hazırlanarak vilâyet sıhhat 
müdürüne verilir. Sıhhat müdürleri de kanaat
lerini yazarak listeyi valilik yoluyla Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekilliğine gönderirler. Vekil
lik listeye girenlerin adlarını o yıl içinde 17 ni
san günü gazete ve radyo ile ilân eder. 

2. Köye hizmet edenler anıtına adı yazıl
mak: 

Havası fena, merkezlerden uzak, bulaşıcı 
hastalıkların beledî olarak hüküm sürdüğü 
köylerde vazife -gören, mahallin güç şartlarını 
yenerek doğum işlerini iyi bir surette takibe-
den ve bulaşık hastalıklara karşı münasip ted
birler almakla beraber bunları vaktinde haber 
veren ve bu vazifeleri beş yıl olağanüstü bir ba
şarı ile yapanlar ve kendilerine aşti vazifelerin
den gayrimunzam olarak verilen kültürel, sos
yal, ekonomik, zirai ve sair köy kalkınmasına 
yarayan hizmetleri başarı ile yapanların adları 
mezun oldukları köy enstitülerinde hazırlanan 
köye hizmet edenler anıtına yazdır. 

Mahallî şartların güç olduğu yerler valilik 
disiplin kurulu tarafından tesbit edilir ve ilgi
lilere bildirilir. 

3. Köylerdeki bir tesise adı verilmek: 
Yardım ettiği doğum sayısını arttırmağa, 

çocuk ölümünü azaltmağa, bu işlerde halkt ay-
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dınîatmağa muvaffak olan ve gocuk bakımı 
hakkında annelere lâzımgekn bilgileri öğret
mede başarı gösteren, temizlik ve hıfzıssıhha 
kaideleri hakkında köylüyü iyiee aydınlatan 
ve köyde münasip bir temizleme yeri yaptır
mağa muvaffak olanların ve köye faydalı ola
cak işleri olağanüstü bir çalışma ile başaranların 
adları bu köylerdeki yeni bir tesise verilir. Bu 
gibilerin adları tesisin uygun düşen bir yerine 
daimî olarak kalacak şekilde yazılır. 

4. Ülkü eri sayılmak: 
Yukarıda yazılı üç maddedeki esaslara göre 

hareketle on yıl başarılı hizmet görenler ve 
kurulan sıhhi ve içtimai eserlerin iyi korunma
sını sağbyanlar ülküeri sayılır. Bunlar Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekilliğince münasip şekilde 
yaptırılıp kendilerine verilecek ay yıldızlı bir 
alâmeti,taşımak hakkını kazanırlar. 

B) Ceza şekilleri şunlardır: 
1. isinde kusurlu sayılmak; 
2. Ücreti kesilmek; 
3. Meslekten çıkarılmak. 
1. İşinde kusurlu sayılmak: 
Vazifelerinde kusur veya noksanları görü

lenlere ve mazeretsiz olarak ihtiyar meclisi top
lantılarına gitmiyetüere bu kusurlarını düzeltme
leri yazı Ue bildirilir. 

2. Ücreti kesilmek; 
Vazifesini aksatanların, çağrılan doğumlara 

ve sağlık yardımlarına vaktinde icabet etmiyen-
lerin memur oldukları köy gruplarındaki köy
leri sık sık dolasmıyanların, aşılan zamanında 
yapmıyanların gebe ve lohusalar hakkmda lü
zumlu ihtimamda bulunmıyanlarm, vazife yerini 
sık sık terk ile başka yerlere gidenlerin, alâ
meti gizlencmiyecek derecede sarhoş olanların üç 
günlükten on beş günlüğe kadar ücretleri kesilir. 
Bu haller bir sene içinde ikinci defa tekrarla
nırsa bu gibilerin altı günlükten bir aya kadar 
ücretleri kesilir. Ayni haller bir yıl içinde üç dafa 
tekerrür ederse meslekten çıkarma cezası verilir. 

3. Meslekten çıkarılmak: 
Kendi vazifesini yapmadıktan başka başkala

rını da vazifeyi aksatmağa tahrik edenler, ebelik 
ve sağlık memurluğu şeref ve haysiyetiyle telif 
edilemiyecek ve ar ve hicabı mucip hareketlerde 
bulunanlar, kumar oynamağı ve sarhoşluğu âdet 
edinenler, iffetsizliği sabit olanlar, meslekî va
zife dolayısiyle öğrendiği şahsi ve ailevi sırları 
kanuni mecburiyet olmaksızın ifşa edenler, kaçak- -
çıhk yapanlar meslekten çıkarılırlar. 

Birinci sınıf köy ebeleriyle sağlık memurla
rına bu kanunun beşinci maddesinde verileceği 
söylenen munzam vazifelerin ifasmdan dolayı 
taltif veya tecziyeleri lüzumu 4274 sayılı kanu
nun 2 vo 3 ncü maddeleri mucibince gezici öğ
retmen, gezici başöğretmen ve ilk Öğretim müfet
tişleri tarafından kaza Hükümet tabipliğine 
teklif olunabilir. 

îşinde kusurlu sayılma cezası köy hekimi, na
hiye veya kaza Hükümet tabibi veya Sıhhat ye 
içtimai muavenet müdürü tarafından verilir. Bu 
•cezaya itiraz edilemez. 

Diğer cezalar kaza disiplin kurulu karariyle 
verilir. Bu kurulların kararına karsı 15 gün 
içinde üstkurnla itiraz edilebilir. Ustkurulun 
karan ücret kesilmesi cezası hakkında kesindir. 

Meslekten çdcarma cezası Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilliği inzibat komisyonunca tasdik 
edilmedikçe tatbik edilmez. Bu kararlar itiraz 
edilsin edilmesin Vekâlet İnzibat komisyonunca 
tetkika tabidir. 

İşlenen suç aynı zamanda Türk Ceza kanunu 
mucibince takibatı müstelzim bulunduğu takdirde 
faili hakkında ayrıca umumî hükümlere göre ka
nuni takibat da yapılır. 

JtEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar,., Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Köy ebelerine ve köy sağlık 
memurlarına tahsillerini bitirdiklerinde zâti teç
hizat bedeli olarak bir defaya mahsus olmak üzere 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği bütçesinden 
60 lira verilir. Vazifelerini görmeleri için lüzumlu 
âletlerle ve sair sıhhi teçhizat ta ayni Vekillik 
bütçesinden tedarik ve aynen demirbaş olarak 
kendilerine teslim edilir. Bunlar seleften halefe 
d«qrolunur. Bu âletleri ve teçhizatı ihmalleri yü
zünden zıyaa uğratanlar ödemekle mükelleftirler. 

BEtS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

HADDE 12. — Köy ebeleri ve koy sağlık me
murlarına Sıhhat ve içtimaai muavenet vekilliği 
tarafından koy ebeliği ve sağlık memurluğu dip
loması verilir. Bu diplomalar her türlü harç ve 
resimden muaftır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Köy ebe ve sağlık memurları
nın bilgilerini yenilemek için Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilliğince münasip görülecek zaman
larda doğumevlerinde hastanelerde ve diğer sıh
hi müesseselerde tekâmül kursları açılır. Bu kurs
lara gelip gitme yol masrafları ve kursun devamı 
nıüddctince yiyecek ve yatacak masrafları Sıh
hat ve içtimai muavenet vekilliği bütçesinden ve
rilir. 

BEtS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Köy sağlık memuru yetişti
rilecek talebenin tedrisi için köy enstitülerine 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği tarafından 
lüzumlu tabip muallimler tâyin olunur. Bunlar 
4274-sayılı. kanunun 46, 47 ve 48 nci maddele
rine göre vazife görürler Disiplin işlerinde de 
haklarında ayni kanunun 49, 50, 51, 52, 53 ve 
54 maddeleri hükümleri tatbik olunur, 
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Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının tâ

yin ve sair zat muameleleri Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilliğince yapılır, 

BEtS — Mütalâa var mı ? Maddeyi kabul 
buyranlar... Etmiycnler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 15, — Birinci sınıf köy ebeleri ve 
köy sağlık memurlarr talebesinden meslekî 
tedrisat esnasında başarısızlıkları yüzünden aynı 
sınıfta üstüste iki ders yılı kalanlarla ayrı 
ayrı smflarda iki defa kanalar hakkında 4274 
sayılı kanunun 63 ncü maddesi hükümleri tat
bik olunur. 

BEİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Beye arzediyorum: kabul edenler... Etmiye 
nler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16, — Birinci sınıf köy ebeleri ve 
köy sağlık memurlarının tekaütlükleri köy ens
titülerinden mezun köy öğretmenlerinin tabi tu
tulduğu hükümlere göre yapılır. Bunlar köy 
öğretmenleri için kurulan Sağlık ve içtimai 
yardım sandığından da aynı şartlar dahilinde 
faydalanırlar, îgbu ebe ve sağlık memurları Te
kaüt ve içtimai yardrm sandıklarına âza yazıl
mağa mecburdurlar. 

REtS — Madde hakkında mütalâa var mt? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Köy ebeleri ve köy Sağlık 
memurları yapacakları Posta telgraf ve telefon 
muhaberelerinde 4279 sayılı kanunun 58 nci 
maddesinden faydalanırlar. 

E. ERGİN (Mardin) — Kanun numarasın
da bir basrn yanlışlığı vardn*. 4279 yazılmıştır. 
Halbuki 4274 olacaktır. 

M: M. Dr: S. IRMAK (Kimya) — Doğrudur. 
Tashihi lâzımdır, 

REİS — Maddeyi bu tashihle reyinize arze
diyorum: kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18, — Birinci sınıf köy ebeleri ve 
köy Sağlık memurları ,4274 sayılı kanunun 62 
nci maddesi mucibince kurulacak köy enstitüsü 
ve köy okulu istihlâk ve istihsal kooperatifle
rinden de faydalanırlar ve bu kooperatiflere 
âza yazılıtfağa mecburdurlar. 

REtt — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum: kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19. — işbu kanuna bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterilen memuriyetler 4258 nu
maralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin ma
aşlı memurlar kısmından çıkarılmış ve yine 
bu kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde gösteri
len maaşlı ve üeretli memurieytler 4258 sayılı 
kanuna bağlı 2 numaralı cetyelin ait olduk
ları kısımlarına eklenmiştir. 

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

MADDE 20.'— 4258 sayılı kanuna bağlı 2 
numaralı cetvele işbu kanuna bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilen köy ebesi ve köy sağlık me
murları kadroları (Köy sıhhat teşkilâtı) unva-
nİyle ilâve olunmuştur, 

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

MADDE 21. — 4258 sayılı kanuna bağlı 3 
numaralı cetvele, işbu kanuna bağlı (K) işa
retli cetvelde gösterflen ihtisas mevkilerine ait 
kadrolar ilâve olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mıî Maddeyi cetvelle 
beraber reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1943 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (L) cetve
line (Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti) 
başlığı altında iHşik bir sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar ilave edilmiştir, 

REİS— Mütalâa var mı? Maddeyi cetvelle 
beraber reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1943 malî yıh 
bütçesine bağlı (D) cetvelinin Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâleti kısmına ilişik 2 sayılı 
cetvel ilâve edilmiştir. 

REtS:— Mütalâa var mı* Maddeyi cetvelle 
beraber reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 1943 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
kısmının 457 nci faslının birinci memurlar üc
reti maddesinden 107 332 lira tenzil edilerek 
456 neı faslın birinci memurlar maaşı madde
sine nakil edilmiştir. 

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

MUVAKKAT MADDE 4. — 1943 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti kısmının ilişik 3 sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine 119 095 lira munzam tahsisat veril
miştir. 

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

MUVAKKAT MADDE 5. — 1943 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti kısmının 476 ncı (Mektep ve müessese ve 
yurtlar) faslmda (Köy sağlık memurları yetiş
tirme masrafları) adiyle açılan 6 ncı maddeye 
10 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.' 
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REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 6. — 1943 malî yılı 

muvazenei umumiye kanununa bağlı (B) cet
velinin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
kısmına âlişik 4 sayıh cetvel ilâve edilmiştir, 

EEtS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT En. M. M, Dr. S. IRMAK 
(Konya) — Efendini, Maliye vekâleti ile mu
tabık olarak bu kanun metninde esas mâna ve 
mefadı değiştirmeden bir küçük tadil yapmak 
icabetti. Bu mesele de Encümenimizle, Maliye 
vekâleti mutabıktır. Onun için 7 nei madde ye
rine bu şeklin okunmasını ve reye vazmı rica 
ediyorum. 

REÎS — Efendim, muvakkat yedinci madde 
yerine Encümen Maliye vekâletiyle mutabık ola
rak yeni bir madde teklif ediyor, onu okutuyo
rum: 

MUVAKKAT MADDE 7. — Gerek 3238 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesi gereğince gezici öğ
retmen ve başöğretmenlere ve gerekse işbu ka
nunun birinci maddesinin «B» ve «C» frkrala_-
rı gereğince köy ebeleriyle köy sağlık memurla
rına verilmesi kabul edilen yol masraflarına, 
fevkalâde halin devamı müddetine münhasır 
olmak üzere, yüzde elli zam yapılmıştır. 

EEtS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVÂKKAT MADDE 8. — 1943 malî yılı . 
Muvazenei umumiye kanununun 4 ncü madde
sine bağlı (D) cetvelinin Maarif vekilliği kısınm-. 

•da yazılı Köy enstitüleri talebesinin sayısı 300 
köy ebesi ve 300 sağlık memuru yetiştirilmek 
üzere 15 000 den 15 600 ze çıkarılmıştır. 

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

ikinci madde encümene gittiği için lâyihanın 
müzakeresini burada bırakıyoruz, 

3.—.Muş mebusluğuna- seçilen Kâmil Kotan 
Tmkkında Mazbataların tethikt enenmeni mazba
tası (5/10) [I] 

ENCÜMEN NAMINA Dr. K. BAYÎZlT (Ma-
raş) — Efendim, bu mazbatanın ikinci sütu
nunda «dosyada mevcut bu..,» diye başhyan fık
ranın beşinci satırında «... zat tarafından' en ke
sin bir surette ret ve inkâr edilmiş olması...» 
ibaresi vardır, _ Encümen «ve inkâr» kelimesinin 
tayymr münasip görmüştür. .0 suretle tashilıen 
okunmasını riea ediyorum. 

REİS — Mazbatayı tashih §ekli ile okuyoruz: 
(Mazbata okundu.) 

[1] 95 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

REÎS — Mazbata hakkında mütalâa var mt 
efendim? 

Dr. S. IRMAK (Konya) — Muhterem Mec
lisin bizzat kendi işlerine taallûk eden mesele-
lerdeki büyük alâkasını bildiğim için bir nok
tanın aydınlatılmasını rica edeceğim. 

Mazbatada bu arkadaşın örfi idare karan ile 
garba nakledilenler arasında bulunduğundan 
bahsedilmektedir. Bu, inzibati bir suçtan mı 
ileri gelmiştir, ydksa alınmış umumî idarî bîr 
tedbir midir? Bu noktanın aydınlatılmasını ri
ca edeceğim. 

MAZBATALARIN TETKİKİ En. NAMINA 
Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Efendim, 
bu, Şeyh Sait isyanını müıtaa&ıp Devletçe alı
nan bir karar üzerine idarî bir tedbir mahiye
tinde olmak "üzere o zaman bir çok vatandaş
larla birlikte yapılmış bir iş, idarî bir tedbir
dir. Yani bir suçtan ötürü sevkedtlmiş değildir. 

REİS — Mazbata hakkında başka mütalâa 
yoktur. Mazbatayı yüksek reyinize arzedeceğim. 
Mazbata kabul buyurulduğu takdirde Kâmil. 
Kotan'in intihap mazbatası da kabul edilmiş 
olacaktır. Mazbatayı kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kâmil Kotan'in intihap mazbatası da 
kabul edilmiş ve mebusluğu tasdik edilmiştir. 

3. — Askeri sahra postalarında müstahdem 
Posta, telgraf ve telefon idaresi memurlarına 
parasız elbise verÜmesİ hakkında kanım lâyihası 
ve, Mülî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/46) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Askerî sahra postalarında müstahdem Posta, 
telgraf ve telefon memurları ile seyyar orduda 
vazife gören muhasebe memurlarına parasız 

verilecek elbise hakkında kanun 
MADDE 1. — Askerî sahra postalarında 

hizmet gören Posta, telgraf ve telefon idaresi 
memurlarına Askerî sahra postalarında vazife 
gördükleri müddetçe ve seyyar orduda hizmet 
gören muhasebe memurlarına fevkalâde halle
rin veya seferberliğin ve harbin devamı müd-
detince orduda mevcut ve orduya ait bir rütbe 
alâmeti bulunmıyacak surette Millî Müdafaa 
vekâletince tetkik ve tesbit edilecek renk ve 
şekilde hususi bir kıyafet olmak üzere bir kat 
elbise, kaput ve ayakkabı Milli Müdafaa vekâ
letince parasız olarak verilir. 

Bu elbise, kaput ve ayakkabı diğer askerî 
eşhasa verilen eşyanın miad hükmüne tabidir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müsakerest 41 nci inikat zapttn-
dadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

mer'idir. 
BEİS — Maddeyi kabul edenler.,. Etmiyen

ler.,, Kabul edilmiştir. > . 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini iera-

raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

Mite — Maddeyi kabul edenler,.. Etmiyen
ler,,, Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler.., Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

4. — Subaylar heyetine mahsus 4273 sayiU 
Terfi kanununun 10 ve 16 ne* maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir muvakkat mad
de eklenmesine dair kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa enenmeni mazbatası (1/109) [1] 

REİS — fkinci müzakeresidir, maddelere 
geçiyoruz. 

4 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi ka
nununun 10 ve 16 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bir muvakkat madde eklenmesine 

dair kanun 
MADDE 1. — Subaylar . heyetine mahsus 

4273 sayılı Terfi kanununun 10 ve 16 net mad
deleri aşağıda" gösterildiği veçhile değiştiril
miş ve bir muvakkat madde eklenmiştir: 

Madde 10. — Bütün subayların terfia hak 
kazanmaları için her rütbede fiili olarak en az 
bulunacakları müddet aşağıda gösterilmiştir: 

(işbu müddetler harpte Başkomutanlığın 
göstereceği lüzum üzerine yarışma indirilebilir) 

. Harp takdirnamesi ile taltif edilenler ve 16 ncı 
maddedeki kıdemleri alanlar ve kazai ve idari 
kararlar neticesi nasıpları tashih edilenler dahi 
bu müddetleri fiili olarak tamamlamaya mec
burdurlar. Ancak bu kanunun 16 ncı maddesi 
hükmüne göre aldıkları kıdem zamları ile veya 
kazai ve idarî kararlar ile nasıpları tashih 
edilenlerin ve iki harp takdirnamesi alanların 
emsalleri terfi etmiş ve terfi şartlarını da 
haiz, iseler bu asgari müddetler'lüzumuna göre 
yarışma kadar indirilerek emsallerinin terfi 
tarihinden itibaren derhal terfileri yapılır. 

Asteğmen 3 ay 
Teğmen 3 sene 
Üsteğmen 3 > 
Yüzbaşı 6 » 
Binbaşı * 4 » 
Yarhay 3 » 
Albay 3 » 
Tuğgeneral - Tuğamiral 3 » 
(Üç senelik asgari terfi müddetini bitirdik

t i] Birinci müzakeresi 43 nçü inikat zaptm-
dodvr, 

1943 0 : 1 
ten sonra Albaylıkta geçen Tugay komutanlığı
nın ve yardımcı sınıflarda kadrosu Albay : Tuğ
general olan kıta sayılan yerlerdeki hizmetin 
yalnız iki seneye kadar olan müddeti Tuğgene
ralliğin asgarj müddetinden sayılır.); 

Hava Tuğgenerali 2 sene 
(Üç senelik asgari terfi müddetini bitirdik

ten sonra Albaylıkta geçen Tugay komutanlı
ğının yalnız bir senesi Tuğgeneralliğin asgari 
müddetinden sayılır,)'. 

Tümgeneral - Tümamiral 3 sene 
Korgeneral - Koramiral 3 » 
Orgeneral - Oramiral 3 » • 
Harp okulunu muvaffakiyetle bitirenlere 

asteğmenlik rütbesi verilir. Bunlar altı ay son
ra gösterecekleri lîyakata göre üstleri tarafın
dan' yapılacak teklifle münhal aranmıyarak teğ
menliğe nasbolunurlar. 

Muhtelif sınıf okullarında kanuni ve nizamî 
mazeretler hariç olmak üzere devamsızlığından 
veya uygunsuz hallerinden Ötürü disiplin ceza
ları He'mahkum olarak okullar talimatnamesi 
mucibince tahsile devamları caiz görülmiyen ve 
imtihanda muvaffak olmamasından o devrede 
tahsil hakları sakıt olup sonraki devreye iştirak 
ettirilmek Üzere kıtaya verilen subayların üs
teğmenliğe terfileri kıta sicilleri müsait olsa da 
tahsillerini normal bitiren emsallerinden bir se
ne sonraya bırakılır. 

üniversitenin muhtelif fakültelerinin askerî 
kısımların! muvaffakiyetle bitirenlere teğmen
lik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil müddet
leri (altı) sene olan fakültelerden çıkanlar bir 
seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edi
lenler üsteğmenliğe ve iki sene sonra yüzbaşılı
ğa terfi edilirler. 

Tahsil' müddetleri (beş) sene olan fakülte
leri bitirenler bir sene tahsil müddetleri (dört) 
sene olan fakülteleri bitirenler iki sene ve tah
sil müddetleri (üç) sene olan fakülteleri biti
renler de Üç sene sonra sicil ile ehliyetleri tas
dik edilmek şartiyle üsteğmenliğe terfi edilir
ler. 

Tahsil müddetleri (altı) sene olan fakülte
leri bitirenlerin yüzbaşılığa ve diğerlerinin üs
teğmenliğe terfilerine kadar sınıflarına göre, 
tatbikat okulları, hastaneler, kimyahane ve lâ-
boratuvarlarda, kıta veya müesseselerdeki hiz
metleri Millî Müdafaa vekâletince tertip ve tan
zim olunur. Tatbikat okullarında muvaffaki
yetle imtihan veremeyenlerin kıtalarda ve hasta
nelerde ehliyetleri tasdik edilincîye kadar üsteğ
menlik rütbesine terfileri yapılmaz. 

BEİS — Birinci madde için tadil teklifi var
dır. Birinci madde içinde ise tadil edilen 10 ve 
16 ncı maddeler vardır, 10 ncu madde okundu. 
16 neı madde için tadil teklifi vardrr. Onun için 
evvelâ bu okunan 10 ncu maddeyi reyinize ar-
zedeceğim. Kabul buyuranlar,., Etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir, 

M 
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şimdi birinct madde İle tadili teklif edilen I 

3t> ncr maddeyi okuyoruz. Sonra da bunun I 
üzerine verilen takriri arzedeceğim. 

Madde 16, — (1) Harp akademisi tahsili
ni muvaffakiyetle bitirenler aşağıdaki -tertibe 
{töre' üç zümreye aynin1 ve .kıdemler buna göre 
verilir. Bu ayrılış diplomalara aynen geçirilir, • 

A) Birinci zümre: : Kurmay -stajına birinci • 
derecede ayrılanlar; . • • 

ikinci zümre: Kurmay stajına ikinci derecede 
ayrılanlar; 

Üçüncü zümre; Kurmay Stajına aynlmıyan' 
ve fakat kurmay yardımcı vazifelerde kullanıl
mağa elverişli olanlar. 

B) Her üç zümreye seçilenlere birer sene 
talisi! kıdem zammı verilir. 

Birinci ve ikinci zümreye seçilenler kıta ve 
kurmay stajına tabi tutulurlar. Bunlardan iki 
sene içinde kıtada ye kurmay vazifelerinde ehr 
liyet göstererek liyakatları tasdik edilenlere iki 
sene daha kıdem zammı . verilir. (Bu zammın 
bir senesi ile «Bir evvelki rütbesinde dahi» ter
fi derecesine girenlerin bu kıdemleri yeni ve es
ki rütbelerinde birer s«ne olarak yürütülür) bu 
iki senelik kıdemi alacaklardan verileeek tezi' 
'muvaffakiyetle yazan've liyakatları üstleri ta
rafından sırasiyle Jasdik olunanlara tez talima
tı şartlarına uygun olarak bir sene daha kıdem 
zammı verilir. 

Üçüncü zümreye «Kurmay yardımcı vazife
lere» seçilmiş olanlara bir seneden başka kıdem 
zammı verilmediği gibi bunlar kurmay stajına da 
tabi tutulmazlar. • •. ' 

Bu iki sene tefriki i$i 8 . VI, 1929 tarihinden 
bnşlar, 

C) Akademinin üçüncü sınıfında hastalık 
veya her hangi bir sebep dolayısiyle dersleri an
lamak ve ihata edebilmek kudretini kaybeden
lere devamsızlığı, tembellik ve kayıtsızlığı tesbit 
olunanlara diploma verilmez; 

D) Yarbay rütbesinden yukarı rütbede kı
dem zammı verilmez; 

E) Tatbikat okullarında tabip ve veteriner
lerin muavinliğe ayrılanlarından ve veteriner 
bakteriyoloji ve seroloji müesseselerinde asistan
lığa ayrılanlardan muvaffakiyetle imtihan verip 
mütehassıs diploması alacaklara bir sene kıdem 
zailimi verilir; 

P) Eczacılardan tatbikat okullarında kimya
ger yetiştiribnek üzetie muavin eczacılığa ayrı
lanlara, İki senelik tahsili muvaffakiyetle bitir
mek şartiyle bir sene kıdem sanımı verilir. 

G) Yüksek levazım okulunu muvaffakiyetle 
bitirenlere bir sene kıdem zammı verilir. 

(II) Mühendis subayı yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderilerek yüksek mühen
dislik tahsillerini muvaffakiyetle bitiren kara, 
deniz ve bava subaylarına aşağıda yazıtı şartlar 

dahilinde dört seneye İtadar kıdem zammr 
verilir. 

A) Yabancı memleketlerdeki yüksek mühen
dislik tahsilini ve muktazi fabrika ve müessese 
stajlarım muvaffakiyetle ikmal edenlere bîr sene; 

Bj Bunlardan fen ve sanat, askerî fabrikalar 
umum müdürlükleri emirlerinde veya kendilerini 
tahsile gönderen müesseselerin nezdinde istihdam 
edilerek iki sene zarfında mühendis subaylığa 
terfileri tasdik olunanlara (Mühendis subay) un
vanı ile beraber daha iki sene; 

C) Bu kıdemleri almış bulunanlardan bir 
•eser vüenda getirerek veya doktora yaparak 
emsalleri arasında temayüz edenlere daha bir 
sene. 

Halen orduda mevcut olup mühendis subay-
bk evsafını haiz bulundukları ait olduğu ma
kamca tasdik edilenler de yukarıda yazılı hak
lardan faydalanırlar. 

Yukardaki fıkralara tevfikan kıdem zammı 
almış olanlar aldıkları kıdem zamları ile tashih 
edilen nasıp tarihlerine nazaran emsaalleri terfi 
etmiş ve kendileri de rütbelerinin asgari müd
detlerini fiili olarak bitirmiş ve diğer gartlaıo da 
haiz bulunmuş iseler (Onuncu maddenin ikinci' 
fıkrasında gösterilen ahval müstesna ) derhal, 
değilseler bu şartlan tamamladıklarında terfi 
ettirilirler. Bu suretle terfi ettirilmiş olanların 
almış oldukları ktdem zamları ile nasıplan emsal
lerinin .terfi tarihine götürülür. 

REİS — Tadilnameyi okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi 
kanununun 16 neı maddesinin değiştirilmesine 
dair olan kanun projesinin E fıkrasının niha
yetine (bîr sene kıdem zammı verilir) cümle
sinden sonra, 

(Bunlardan başasistanlığa ayrılıp başasis
tanlık müddetlerini muvaffakiyetle bitirmiş olan
lara bir sene daha kıdem zammı verilir) cümle
sinin eklenmesini teklif ederim. 

Afyon Karahisar mebusu 
Dr. A. H. Selgil 

Dr. A. H. SELOIL (Afyon Karahisar) — Ar
kadaşlar; subaylar (heyetinin Terfi kanununu 
değiştiren kanunun 10 neu maddesinde Üniver
sitenin askerî kısımlarını muvaffakiyetle biti
renlere teğmenlik rütbesi verilir. Üniversitenin 
altı senelik kısımlarından mezun olanlar .için 
bir sene sonra üsteğmenliğe ve iki sene sonra da 
yüzbaşılığa terfi ettirilir. Maksad şudur; liseyi 
bitiren genç, Harb okuluna girdikten sonra 6 ay 
asteğmen, iki sene teğmenlik ve üç sene sonra da , 
üsteğmenlik yapar.; Bu suretle ancak sekiz se
ne altı ay- sonr-a yüzbaşı oluyor. Mühendis mek
tebine ve Tıbbiyeye giren genç, mektebe gir
dikten dokuz sene sonra yüzbaşı oluyor. Ara
da altı ay bir fark vardır. Bu, çok değildir, fen-
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nî kısmıdır, haktır kabul etmek lâzımdır. 

Hâlbuki 16 neı maddede 3 senelik Harb akade-
mesini bitiren subaya muhtelif muvaffakiyet
ler partiyle dört sene kıdım veriliyor. Aynı ka
nunun ikinci fıkrasında mühendislere de gene 
bir takım şartlar içinde dört sene kıdem ve
riliyor. Halbuki aynı kanunun son fıkrasında 
6 senelik Tıb fakültesini bitirmiş, bir sene Gül-
hane stajını ve iki sene de kıt'a sıtajmı yapmış 
ve ahlâk notu ve asistanlık notu aldıktan son
ra bir de imtihan verdikten sonra bir tabibin iki 
senelik asistanlık müddetine mukabil ancak bir 
senelik kıdem veriliyor. Bu da güzel bir şeydir, 
yalnız asıl mesele bundan sonra başlıyor: bu 
asistanlardan Jüri huzurunda imtihanım mu
vaffakiyetle verenler arasından en liyakatli 
olanlardan profesörünün teklifi ve profesörler 
heyetinin karariyle baş asistanlığa ayrılıyor, 
Bu iki sene zarfında profesörünün, vereceği di
rektif dairesinde tezini hazırlıyor. Ve bu suretle 
muvaffak olduktan sonra buna müşavirlik ser
tifikası veriliyor. Verdiğim bu malûmat Askerî 
tatbikat okulu talimatının D 122 sinden aynen 
alınmıştır. Baş asistan bu kadar sıkı elekten 
geçiyor, klinikte çalışıyor, en mühim İşleri üs
tüne alıyor. Hocaya vekâlet diyor. Hem klinikte 
hastalara bakıyor hem de talebelerin yetiştiril
mesine, stajiyerlerin yetiştirilmesine nezaret 
ediyor ve hoeaya karşı bu hususlarda mesul 
olan o oluyor ve şimdi de müşevirlik unvanile 
orduya giriyor ve orduya girdiği zaman da or
du içinde de yarm için bir çok vazifeleri demli
de eden de o oluyor. Bu adamlara bu- kadar me
saiden sonra bir kıdem verilmemesi bir haksız
lık oluyor. Benim teklifim bunlara da Kurmay 
zabitlerîyle mühendisler gibi dört sene yerine 
bir sene daha kıdem verilmesidir. {Muvafık ses
leri). 

M. M. En. M M. R AFAK (Kütahya) — 
Arkadaşlar, baş asistanlara bîr sene daha kıdem 
verilmesi hususunda arkadaşımızın noktai na
zarı hakikaten çok haklı ve doğrudur ve bun-

' dan evvel hakikaten asistanlara bir sene kıdem 
zammı veriliyormuş, bilahare ref edilmiş. Bu 
def a bu mesele hakkında malûmat sahibi ol
duktan sonra ilgili daireler nezdinde tahkikat 
yaptım, bu sene bu terfi kanununa bazı daha ye
ni hükümler ilâvesi İçin çalışmalar vukubuldu-
ğunu ve bu meyanda baş asistanlara birer sene 
kıdem zammı verilmesi için bütün hazırlıkların 
yapıldığını gördüm. Binaenaleyh, bu mesele il
gili vekâletçe tetkik edilmiş, hazırlanmış ve ye
ni bir hüküm Yüksek Meclise sunulmak üzere
dir, Bunu arzettikten sonra bugün bnna karar 
vermek, yarm karar vermek meselesi Yüksek 
heyetinize aittir. (Bugün, bugün sesleri). 

M. M. V. 01: A. R. ARTÜNKAİ (Manisa) 
— Sayın arkadaşlarım, baş asistanlara bir sene 
kıdem verilmek hususunda gösterilen hassasi

yet şayanı takdirdir. Yalnız orduda bir müsavat 
olması lâzımdır. Bunlarla beraber veterinerler, 
diğer mütehassıslar vardır. 

Dr. A, H. flELOtL (Afyon KaraMsar) — 
Teklif onlara da şamildir. •• '' 

M. M. V. GL A. R. ARTUNKAL (Devamla) 
— Malûmu âliniz kânun yapıhrken1 Şûraca gö
rüşülmüştür. Bunlardan başka veterinerler, 
yüksek levazım mektebini bitirenler ve Avru
pa'da okuyanlar gibi bir; çokları vardır. Bunun 
üzerinde daha fazla tetkika ihtiyaç ve lüzum 
görüdü. 

Hepsini birden tetkik ederek, ordudaki bu 
gibi vazife sahiplerinde itimatsızlık ve 
hoşnutsuzluğa meydan vermemek için bir 
kanun haline sokulması' düşünüldü. Son
ca. piyade subayları, bunlar da yalnız 
harp okulunu bitirmekle kalmıyorlar,. 
piyade atrş okuluna gidiyorlar. Topçu iki sene, 
fen üç sene, orada okuyor. Bunların da bu 
fazla okumalarına mukabil bir şey verilmiyor. 
Onuiı için müsaade buyurulursa ordunun bu baş
asistanlarını da o şekilde-düşünelim ve yine yük
sek takdirlerinize o suretle mazhar olsunlar. 

Dr. A H . SELÖİL (Afyon Karahisar) — 
Kfendimj takririm yalnız doktorları is
tihdaf etmiyor. Baytarlar, eczacılar da bun
lar içerisindedir. Sonra diğer konuşulan 
ve ileride buraya gelecek olan kanun
la bunun bir münasebeti yoktur. Bu 
tamamiyle bir kıdem zammı kanunudur, 
tam yerindedir. Binaenaleyh bu kanunda tek
lifimin kabul edilmesini dilerim. (Muvafık ses
leri). 

M. M En. M. M. R. APAK (Tekirdağ) — 
Eğer tensip buyurursanız arkadaşlar, Ufak te
fek noksanlar ve hatalar yapılmasının da önüne 
geçilmesi için maddeyi encümene havale «bu
yurunuz. Heyeti umumiyenizin arzusu dahi
linde bu işi daha iyi ve kusursuz olarak tanzim 
edelim. Bu itibarla bu maddenin teklifle bera
ber encümene verilmesini riea ediyoruz. 

REİS — Efendim, birinci madde ile tadili 
teklif edilen 16 neı maddenin veri
len teklifle birlikte encümene iadesini 
istiyorlar, veriyoruz. Yalnız birinci madde 
ile tadili teklif edilen 10 ncu maddenin kabul 
edilmiş olduğunu hatırlatmak isterim. 

MUVAKKAT MADDE — Hara tuğgeneral 
leri İçin asgari bekleme müddeti olarak kab>tl 
edilen iki sene 30 . VIU . 1942 tarihinde tuğ
generallik rütbesinde iki seneyi tamamlamış 
olanlara da tatbik edilir ve tümgenerallığa nâ-
sipları da 30 . VIII . 1942 tarihinden itibar olu
nur. Geçmiş zaman için maaş farkı verilmez. 

REİS —i Maddeyi kabul buyuranlar,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Encümene giden madde gelinceye kadar lâ
yihanın müzakeresini tehir ediyoruz. 
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5. — Ankara belediyesi ihtiyacı İçin satın 

alınacak otobüsler hakkında Türk ve İsviçre 
Hükümetleri arasmda teati olunan mektubun 
tasdikına dair kamın lâyihası ve Hariciye ve İk
tisat encümenleri mazbataları (1/89) [İJ 

REİS —. ikinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Ankara belediyesi ihtiyacı için İavicre'deu satın 
alınacak otobüslere ait Türkiye ile İsviçre Hü
kümetleri arasmda teati olunan mektuplarla 
yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile isviçre Hükümet
leri arasında Ticaret mübadelelerine ve tediye
lerin tanzimine dair 28 mart 1942 tarihli Anlaş
maya atfen Ankara belediyesi ihtiyacı için is
viçre'den satın alınacak otobüsler hakkında 
Hükümetimizle isviçre Hükümeti arasında 
Bern'de 16 , III . 1943 tarihinde teati olunan 
mektuplarla yapılan Anlaşma kabul edilmiştir. 

REİS —> Maddeyi reye arzediyorum; Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idiı*. 

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

MADDE 3. —• Bu kanun ahkâmını tatbika 
lera "Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

6. — Türkiye ile -Finlandiya arasında İmza 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdikına 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encü
menleri mazbataları (1/73) [2] 

REİS — Lâyihanın ikinci 
Maddelere geçiyoruz. 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren muteberdir, 

REİS — Maddeyi kabul 
yenler ... Kabul edilmiştin 

[1,2] Birinci müzakereleri 43 «c-ii. inikat zap~ 
tındadır. 

müzakeresidir. 

Türkiye ile Finlandiya arasında 3 nisan 1943 
tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye An

laşmasının tasdikına ait kanun 
MADDE 1. — Türkiye Cumuhuriyetiyle Fin

landiya Cumhuriyeti arasında Ankara'da 3 ni
san 1943 tarihinde imza edilen Ticaret ye Te-
diyo Anlaşması tasdik edilmiştir, 

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

neşri tarihînden. 

edenler ... Kimi 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur, 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye' ar-
ze diyorum. 

7. •— Türkiye Üe Macaristan arasında imza 
edüen Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat 
encümenleri mazbataları (1/74) [1] 

REÎS — Bu lâyih anın da ikinci müzakeresi
dir. 

Türkiye ile Macaristan arasında 24 şubat 1943 
tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye 

Anlaşmasının tasdiki hakkmda kanun 
MADDE. 1. —• Türkiye ile Macaristan arasın

da Budapeşte'de 24 şubat 1943 tarihinde akit 
ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşması ile 
merbutu protokol ve mektuplar kabul ve tasdik 
edilmiştir, 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşrinden itibaren 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmİyeıı-' 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE S. —• Bu kanunun icrasına İcra Te
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Birinci lâyihaya rey vermeyen arkadaşlar 
varsa lütfen reylerini versinler. 

Eey toplama muamelesi bitmiştir. 
ikinci ve üçüncü lâyihalara rey vermeyen 

arkadaşlar varsa reylerini versinler, 
Bey toplama muamelesi bitmiştir. 
Seçim neticelerini arzediyorum. 
Açık oban idare amirliği için yapılan seçime 

(274) arkadaş iştirak etmiş ve (274) reyle îdare 
amirliğine Malatya mebusu Muttalip öker seçil
mişlerdir. 

Riyaset Divanı kâtipliği için yapılan seçime 
(268) mebus iştirak etmiş ve (268) reyle Er-
2İnean mebusu Behçet Kemal Çağlar seçilmiştir. 

Açık reylerin neticesi: 
Ankara belediyesi ihtiyacı için İsviçre'den 

satın almacak otobüslere ait Türkiye ile isviçre 
Hükümetleri arasında teati olunan mektup
larla yapılan anlaşmanın tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına (271) mebus rey vermiştir. Nisap 
vardır. Lâyiha (271) reyle kabul edilmiştir. 

.[1] Birinci müzakeresi 43 ncü inikat sayim* 
daâır, , L 
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I r k i y e ile Finlandiya arasında 3 nisan 1943 
tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaş
masının tasdikma, ait kanuna (279) mebus rey 
vermiştir. Nisap vardır. Kanun (279) reyle kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile Macaristan arasında 24 şubat: 
1943 tarikinde akit ve imza edilen Ticaret ve 

İ933 C : 1 
Tediye Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanülia 
(268) mebus rey vermiştir. Nisap vardır. Ka
nun (268) reyle kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere cel
seye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati ; 17,45 

• « — » • 

r " DÜZELTME 
44 neü İnikat zaptının sonuna bağlı 94 sayfth basın ayazının 21 nci sayfasının birinei sütu-

ıvunuıı birinci satırındaki «Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti» kelimeleri çıkarılmış ve aynı sayı-
faıla (1) sayılı cetvelin boşuna şu başlık konmuştur: 

^. «Sıhhat ve içtimai muavenet teşkilâtı» 

Ankara belediyesi ihtiyacı İçin isviçre'den satın alınacak otobüslere aii Türkiye île isviçre Hü
kümetleri arasında teati olunan mektuplarla yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanuna 

verilen reylerin neticesi' 
(Kanun 'kabul edilmişi ir.) 

, 

AFYON KARAHÎSAR 
t. H. BALTACIOGLU 
M.GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. T ÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
11. BAYRAK 
11. R. PASÎN 
11. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
'A TARH AN 
K. URA S 
A. K. YtGtTOÖLU 

Aza adedi 
Rtiye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Rey« iştirak etmiyenler 
Münlıaller 

455 
271 
271 

0 
0 

178 
6 

[Kabul edenler] 
ANKARA 

M. AKSOLEY 
P. R. ATAT 
İt. BAYKAN 
A. BAYTIN 
İL 0. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU 
P. DALDAL 
II. N. MLHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
rA. YÜRÜK 

ANTALYA 
N, AKSOY 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ. 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
II. KARAN 
H. .KÜÇÜKLER 
II. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
F. TİRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. İT. UZUNOARŞILI 

BÎLECLK 
K. GÜDEK 

BİNGÖL 
T. BANG UOGLU 

P. P. DÜŞÜNSEL 
BİTLİS 

M. ERTAN 
B. 03MA 

BOLU 
H. S. ADAL 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
G. ÖZÇAĞLAR 
C. S. StREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
S?. ENGtNERl 
Dr, A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
R. CANITEZ 
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i . M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜBAN' 
Dr. M. T. SİMER 
01. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
s, Ti A R S A L 
B. BULAYIRLI 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A, R. EBEM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
Dr. M. CANTEKİN 
•M. ÇAĞIL 
L EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
.F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TÜKGOZ 

DİYARBAKIR 
.01. K. SEVÜKTEKÎN 
Ş. ULÜÖ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
Dr. F. MEMIK 

ELÂZIĞ 
1 YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜKR 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUÖ 
N. DUMLU 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
01. Z. SOYDEMtR 
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ESKİŞEHİR 

Y. ABADAN 
tARUKAN 
t ,U. AYKURD 

GAZÎANTEB 
Ö. A, AKSOY 
G. S. BARLAS 
B. KALELÎ 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
A. SAYAR 
GL-1 SÖKMEN 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TOR 

HATAY 
GL E. DURUKAN 
JL İLGAZ 
B, S. KUNT 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
E. ÎNANKUR 
B. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
01. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAB 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 
O. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENlZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
P. HAMAL 
Gl. K. KARABEKtR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
t. H. ULKMEN 

İZMİR 
B. ABIMAN 
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AL BtBSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAE 
S. EPÎKMEN 
E. OBAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHOflT 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
II. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Z. ORBAY 
İt. SALTUG 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
B. ÖZSOY 
M. K. SATIR 
0. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN . 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELEN 
§. TORGUT 

KOCAELİ 
B. AKÇA 
S. ABTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜBGE 
R, FENMEN 
t. TOLON 
S. YARGI 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
M. A. BtNAL 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 

Dr. S. niMAK 
H. KAEAGÜLLE 
N. VL ONAT 
T. F. SİL AY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
S. ERTEM 
S. KUTMAN 
A. TİRIDOĞLTI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
M. Ş. ÖZPAZAKRAŞI 
M. PEKTAŞ 
0. TANEB 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
1. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
B. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCtOĞLU 

MUĞLA 
S, GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
H. MENGÎ 
H. ULUSOY 

ÖRDÜ 
Ş. AKYAZI 
î. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
S. S. TARCAN 
H. ŞARLAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DILEMRE 
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F. StRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Amiral F. ENGİN 
N. FIRAT 
S. GÖKÇÜL 
N. ÖZTUZCU 
H. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK ' 
01. N. ELDENİZ 
Dr. K, SATIR 

SîtRD 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMÎR 

t : 46 
[I. ORUCOĞLU 
t. İL SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMİRAO 
Ş. GÜNALTAY 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
V. ÖZTRAK 
E. PEKEL -
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL-
M. DEVELİ 
R. ERtŞKEN 

7.7.1943 C : 1 
II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
O, PEKEL 
R. A. SEVENGÎLı 

TRABZON 
Ş. ABANOZOĞLU 
M. s. ANAMUR 
M, AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
R. KARADENİZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN . 

UEFA 
K. BERKER 
R; SOYER 
A. K..TECER 
E, TEKELİ 

S. K. YETKİN ~H1 
VAN 

l ARVAS % 
YOZGAD ^'ı 

Y. D. KARSLIO0LU 
S. KORKMAZ :-
A. SUNGUR • . 

ZONGULDAK : 
Ş. DEVRİN. 
E. ERİŞÎRGlL 
A. GÜREL 
II. KARABACAK " 
II. A. KÜYUCAK 
Y. Z. ÖZENCİ , 
Ş. TANSAN 
II. TÜRKMEN 
R. VARDAR 

[Reye iştirak etmiyenlerj 
AFYON KARAHİSAR 
II. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA 

ANKARA 
01. N. ANILMIŞ 
R. BÖREKÇİ 
M. ERİŞ 
t. ÎNÖNÜ (R. C.) 
M. KAYAOĞLU 

ANTALYA 
II. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. II. KURAL 
T. SÖKMEN (Mazur) 

AYDIN 
Ql. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 

/(Rs. V.) 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
II. ÇARIKLI 
M. DEMlR (M.) 
Gl, K. ÖZALP 

BİLECİK 
A. EŞEN 
M. Ş. ESENDAL 

Dr. M. SUNER 
BURDUR 

t. N. DİLMEN 
BURSA 

A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
F. GÜVENDIREN 
(Hasta) 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
II. ERGENELt . 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL (M.) 

ÇANKIRI 
A İNAN 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. US 

" ÇORUM 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
T. BAŞKAYA (M.) 
H. GÜNVER 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
O. OCAK 
Dr. 1, T. ÖNGÖREN 
(Haâta) 
K. ŞEDELE 

EDİBNEr 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELÂZIĞ 
P. AÖRALI (V.) 
P. A. AYKAÇ 
H. KİŞOÖLU 
S. SAGIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAÖLAR 
F. İiALFEGİL (Mafcur) 

ERZURUM 
GL P. DEMIRHAN 
R. DİNÇ 
N. ELGÜN 

ESKİŞEHİR 
t. ÖZDAMAR (Mazur) 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB . 
Dr. M. A. AGAKAY 
(Mazur) 
Dr. M. CANBOLAT 
Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN ""•":*' 
F. ATLI 
t. SABUNCU 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
A. ULUS 

GÜMÜŞİNE 
0. SELEK 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
II. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
T. 0. BERİKER 
P. C. GÜVEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
G1.R.-BELE 
S. CİMCOZ (M.) 
G. B. GÖKER 
1. A. GÖVSA 
N. MENEMENCİOĞLÜ 
(V.) 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
H. C. YALÇIN 
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Şî. E. YURDAKUL 
(M.) 

tZMÎE 
C. BAYAR 
M. E. BOZKURD 
R KÖKEN 
i t MENTEŞE 
H. ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
(B§. V.) 
II. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
Ş. KARACAN (Hasta) 
F. KÖÇBÜLÜ-. 

KASTAMONU 
Dr. P. ECEVÎT' 

KAYSERt 
A. II. KALAÇ 
S. SERİM (M.) 
M. TANER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

ESKİŞEHİR 
t TURAN 

KOCAELİ 
A, DİKMEN' 
S. PEK 

KONYA 
V, BttyGÎN 
Gl. A. F. CEBESOY 
(V.) 

1 : 45 7.7 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DÎ.KMEN 
(Mâzur) 
K. OKAY 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
H. PEKCAN 
li, PEKER 
0. B, UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
Dr. C. ÖZELÇI 
H. SAĞIROGLU * 
K. SAYIN 
T. TEMELLİ (M.) 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (V.) 
0. ERÇÎN 
K. KARAOSMİAN 
Y. ÖZEY 
II. SARHAN 

MARAŞ 
TL R. TANKUT 
A. YAYCIOfiLU 

MARDİN 
1. P. ALPAYA (î. A.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
Di-. A. URAS 

1943 0 : 1 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orfcrl. I. ÇALIŞLAR 
H. KtTABCI (Mâsmr) 
F.O. MENTEŞEOÖLU 
(Hasta) 

MUŞ 
H. KILIÇOÖLU (M.) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
P, SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
H; ŞARLAN 

RİZE 
H. C. BELÜL 
K. KAMU 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 

SEYHAN 
l>. ARIKOĞLU 
S. ÇAM (M.) 
Ş. ÎŞCEN 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SltRD 
Ressam Ş. DAÖ 
(Mâzur) 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 

SİNOB 
0. K. ÎNCEDAYI 

aîvAS 
t. H. BAŞAK 
Z. BASARA 
A. ESENBEL 
H: IŞIK 
K. KİTAPÇI (M.) 
N. SADAK 
R. Ş. StRER 
t. M. UÖUR 

TEKİRDAĞ 
K. APAK 

TOKAD 
N. POROY 

TRABZON 
İL N. BOZTEPE 
S. DAY (V.) 
D. EYTBOGLU . 
T. GÖKSEL 
II. SAKA 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
II. ÜÇÖZ 

URFA 
İT. S. COŞAR 

VAN 
M. BOYA ' 

YOZGAD 
M. ALPAK 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 



I : 45 7.7.1943 0 : 1 
Türkiye ile Finlandiya arasında 3 nisan 1943 tarihinde imza edilen Ticaret /e Tediye Anlaşma

sının tasditaaa ait kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanım kabul edilmiştir.) 

AFYON KAEAHİSAR 
î. H. BALTACIOGLU 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
II. BAYRAK 
R. R. PASİN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
İS. URAS 
A. K. YÎĞİTOĞLÜ 

ANKARA 
M. AKSOLET 
GL N. ANlLMIg 
F. R. ATAY 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL* 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 

BALIKESİR 
0. N. BURCü 
P. ETÇİOĞLU 

A za adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
ı Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmiyenler 

Münhaller 

455 
279 
279 

0 
0 

170 
6 

[Kabul edenler] 
11, KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H, ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
F. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. 11. UZUNÇARSIL1 

BİLECİK 
K. GÜLEK 

BİNGÖL 
V. V. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN (V.) 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
S. ENGMERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. M. T. StMER 
GL N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
R. BULAYIRLI 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. R. EREN 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL , 
Dr. C. ALPER 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
I EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
T<\ ASAL 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 

DİYARBAKIR 
Gl. K. SEVÜKTEKlN 
Ş. ULÜÖ 

EDİRNE 
M. E. AÜAOĞULLARI 
V. BALKAN 
E. DEMİRAY 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
H. KÎŞOGLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
3. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
N.DUMLÜ 
N. ELGÜN 

M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMtR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
T. AUUKAN 
t U. AYKURD 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
0. A. AKSOY 
G. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLA/' 
B; KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş, ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GÎRESUN 
M. AKKAYA 
A. SAYAR 
Gl. L SÖKMEN 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TÖR 

HATAY 
GL E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
E. LNANKUR 
B. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 
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İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 
O. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
A. BATINDIR 
.& H. DENtZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
P. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
P. ÖYMEN 
t H. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
8. EPİKKEN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURÜDOĞAN 
Dr. E. OKTAY 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. CÖŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
M. K. gATIR 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 

î : 46 7. 
Korgrİ. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
P. ÇOBANOĞLU 
Ş. TOROUT 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. P. Ş. BÜRGE 
R. PENMEN 
1. TOLON 
S. YARGI 
t S. YİĞİT 

KONYA 
M. A. BİNAL 
S. ERGUN 
A. M. GÖKER 
Dr. S. HtMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. P. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. §. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
S. ERTEM 
S. KUTMÂN 
H. PEKCAN 
A. TÎRİDOÖLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
M. Ş. ÖZPAZARBASI 
0. TANER 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
P. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZÎT 
R. KAPLAN 

.1943 0 : 1 
A. H. TANPINAR 

NARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENClOĞLU 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgrl. t. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. O. BODRUMLU 
H. MENGİ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
P. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Amiral P. ENGtN 
N. PIRAT 
S. GÖKÇÜL 
N. ÖZTUZCTJ 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Dr. K. SATIR 

SÜRD 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
O. ATAY 
0. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 
1. H. SEVÜK 
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SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMİRAĞ 
Ş. GÜNALTAY , 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
P. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N.. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
P. A. BARUTÇU 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

URPA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 

YOZGAD 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERtŞÎRGİL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENCt 
Ş. TANSAN 



t :4S 7.7.1&3 C : 1 
. [Reye iştirak etmiymler] 

AFYON KARAHlSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA 
Dr. A. H. SELGİL 

ANKARA 
R. BÖREKÇİ 
M. ERİŞ 
î. ÎNÖNÜ (Bs, 0.) 
M. KAYAOGLU 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOGLU 
Dr. H. KURAL 
T. SÖKMEN (Mazur) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
GL E. ALPMAN 
*Dr. M. GERMEN (Rs. 
y.) 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M DEMİR (M.) 
Gl. K. ÖZALP 

.BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SÜNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOGLU 

BURDUR 
I. N. DİLMEN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
GL A. ATLI 
R. CANITEZ (Ra. V.) 
A. DURU 
F. GÜVENDİREN 
(Hasta) 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. BATÜ 
H. ERGENELÎ 
R. N. GÜNTEKİN 

A. KAMÇIL (M.) 
ÇANKIRI 

A. İNAN 
M. A.' RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
N. ATALAY 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr, H. BERKMAN • 
H. GÜNVER 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
0. OCAK 
Dr. t T. ÖNGÖREN 
(Hasta) 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. N. GÜNDÜZ ALP 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
P. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. HALEFEGIL (M.) 

ERZURUM 
Gl. P. DEMlRHAN 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
1. ÖZDAMAR (Mazur) 

OAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
(M.) 

GİRESUN 
F. ATLI 
t SABUNCU 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
A. ULUS 

OÜMÜŞANE 
C. SELEK 

HAKKARİ 
A. R. GÖKStDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 

II. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
T. C. BERIKER 
F. C. GÜVEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE 
S. CÎMCOZ (M.) 
G. B. GÖKER 
1. A. GÖVSÂ 
N. MENEMENCİOÖLU 
(V.) 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
H. C. YALÇIN 
M. R. YURDAKUL (M.) 

İZMİR 
a BAYAR 
M. E. BOZKURD 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
Ş. KARACAN (Hasta) 
F. KÖPRÜLÜ 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
Dr. F. ECEVİT 
N. TAMAO 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
S. SERİM (M.) 
M. TANER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRŞEHİR 
Dr .F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELEN 
î. TURAN 

KOCAELİ 
A. DİKMEN 
S. PEK 

KONYA 
V. BİLGİN 
Gl. A. F. CEBESOY 
(V.) 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN (Ma
zur) 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
R. PEKER 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN ' 
T. TEMELLİ (M.) 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (V.) 
0. ERÇlN 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. A.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
H. KÎTABCI (M.) 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(Hasta) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NİODE 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S, S. TARCAN 
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SAMSUN 
Z. DURUKAN 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARTKOfiLU 
S. ÇAM (M.) 
Ş. tŞC^N 
îr ORAL 
H. URAN (V.) 
A. Mİ YEGENA 

StÎRD 
Ressam Ş. Dağ (Ma-

1 : 4 6 7.7 
zur). 
S. TUNCAY 

SİVAS 
T, H. BAŞAK 
Z. BASARA 
A. ERENBRL 
H. IŞIK 
K. KÎTAPÇI (M.) 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 
T. M. ÎJflUR 

1943 0 : 1 
TEKİRDAĞ 

R. APAK 
TOKAD 

N. POROY 
TRABZON 

ir. N. BOZTEPE* 
S. DAY (V.) 
D. EYİBOGMT 
T. GÖKSEL 
II. SAKA 

TUNCELİ 
H. ÜÇÜZ 

M 

M 
0. 
Z. 
S. 

H 
W. 

. BOYA 

YOZGAD 
. ALPAK 
ARAT 
ARKANT 
İÇÖZ 

ZONGULDAK 
TÜRKMEN 
VARDAR 

Türkiye ile Macaristan arasmda 24 şubat 1943 tarihinde akid ve imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
1. II. BALTACIOGLU 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILT 
?i. TURKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
II. BAYRAK 
R. R. PASİN 
11. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
K. URAS 
A. K. YtGÎTOGLU 

ANKARA 
M. AYSOLEY 
GL N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY 
K BAYKAN 

A za adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyeııleı* -
Munhaüer 

455 
268 
268 
. 0 

0 
181 

6 

[Kabul edenler] 
A. BAYTIN 
11. 0. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU 
P. DALDAL 
II. N. MIHÇIOGLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
D, H. ALATAŞ 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
P. ETÇlOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
II. ÜNAT • 
S. ÖRGEEVREN 
P. TÎRtTOGLU 

Y. S. UZAY 
1. II. UZUNÇARŞILT 

BİLECİK 
K. OÜLEK 

BİNGÖL 
T. BANGUOGLU 
P. F. DÜŞÜNSEL 

BtTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H- Ş. ADAL 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

• 

BURSA 
R. CANITEZ 
A. M, ERHAN 
M. P. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. M. T. SİMER 
Öl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
R. BULAYIRLI 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
11. AKDOĞAN 
E, S. AKGÖL 
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Dr. C. ALPER 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
P. ASAL 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 

DÎTARBAEIS 
01. K. SEVÜKTEKtN 
S. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E.AĞAOĞULLART 
P. BALKAN 
E. DEMİRAY 
Dr. F. MEMtK 

ELAZIĞ 
H. KÎŞOĞLU 
T. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMEN8ÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUÖ 
N. ELGÜN 
M. II. GÖLE 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
t .U. AYKURD 

GAZlANTEB 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. ARKAYA 
A. SAYAR 
01. t. SÖKMEN 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. P. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TOR 

î : 45 7, 
HATAY 

GL E. DURUKAN 
H. İLGAZ 

İQEL 
Dr. M. BERKER 
E. İNANKUR 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
GL S. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
0. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. O. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. II. DENlZMEN 
Dr. II. DİKER 
A. Ş. ESMER 
P. HAMAL 
01. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTE 1J 
S. A. ÖGEL 
P. ÖYMEN 
t. II. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. II. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPÎKMEN 
a ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TA MAÇ 
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T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER ' 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Ş.ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
P. ÇOBANOĞLII 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. P. Ş. BÜROE 
R. FENMEN 
I. TOLON 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
M. A. BİNAL 
Ş. ERG UN 
A. M. GÖKER 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. II. ONAT -
T. P. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
S. ERTEM 
S. KUTMAN 
A. TIRÎDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
O. TANER 

MANİSA 
H. BAYUR . 
R. N. EDGÜER 
L, ERTEM 
Ş. R. HATlPOĞLU 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
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F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZtT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOÖLU 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgl. 1. ÇALİŞLAR 
S. GÜNEY 
C. KARAMÜĞLA 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
H. MENGÎ 
H. ULUSOY 

ORDU 
S.. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
l>r. Z. M. SEZER 
Tl. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYTK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
F. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Amiral P. ENGİN 
N. FIRAT 
9. GÖKÇÜL 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENtZ 
S. ÎŞCEN 
Dr. K. SATIR 

SîtRD 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 



İ H . SEVÜK 
StVAS 

M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMÎRAÖ 
Ş. GÜNALTAY 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. TJYBADTN 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA 
Dr. A* H. SELGÎL 

ANKARA 
R. BÖREKÇİ 
M. ERÎŞ 
t INÖNÜ (R. C.) 
M. KAYAOÖLU 

ANTALYA 
11. T. DAGLIOĞLU 
Dr. H. KURAL 
T. SÖKMEN (Mazur.-) 
Rr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Di'. M. GERMEN <Rş. 
V.) 
N. GÖKTEPE 
A. S, LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPFNAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (M.) 
İL KARAN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M, SUNER 

BURDUR 
t N. DİLMEN 

1:45 1.t 
TOKAD 

S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOÖLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
P. A. BARUTÇU 
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R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

UR7A 
K. BERKER 
T T r1! / N A n A T l H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
t. ARVAS 

[Reye iştirak etmiyenler] 
BURSA 

A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 

1' GÜVENDİREN (Has
ta) 
Dr. S. KONUK 
İ t B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
H. ERGENELl 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL (M.) 

ÇANKEtl 
A. İNAN 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
N. ATALAY 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA*(M.) 
Dr. 11. BERKMAN 
H. GÜNVER 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
O. OCAK 
Dr. t T. ÖNGÖREN 
(Hasta) 
K. SEDELE 

EDİRNE 
M. N, GÜNDÜZALP 

ELAZIĞ 
P. AĞRALI (V.) 
P. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROGLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

P. MALFEÜİL (M.) 
ERZURUM 

Ol. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 
N. DÜMLU 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHttl 
I. ÖZDAMAR (Mazur) 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Di*. M. A. AĞAKAY 
(M.) 
Dr .M. CANBOLAT 
B. KALELİ 

GİRESUN 
P. ATLI 
î. SABUNCU 
üv. H. V. SOMYÜREK 
A. l'LUS 

GÜMUŞANE 
C. SELEK 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (M.) 

YOZGAD 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
H. A. KUYUOAK 
Y. Z. ÖZENÇt 
Ş. TANSAN 
H. TÜRKMEN 
R. VARDAR 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
P. C. GÜVEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSBVEN 
Gl. R. BELE 
S. CÎMCOZ (M.) 
G. B. GÖKER 
I. A. GÖVSA 
N. MENEMENClGGLU 
(V.) 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
II. C. YALÇIN 
M. E. YURDAKUL (M.) 

İZMtB 
C. BAYAR 
M. E. BOZKURD 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
C. DURSUNOÖLU 
Gl. H. DURUDOGAN 
Ş. KARACAN (Hasta) 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVlT 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
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a SERİM (M.) 
M. TANER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
Dr. P. UMAY 

KIRŞEHİR 
P. SELEN 
t. TURAN 

KOCAELİ 
A, DİKMEN 
S. PEK 
S. YARGI 

KONYA 
V. BlLGİN , 

Gl. A. F, CEBESOY 
(V.) 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN {Ma-
sur) 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
H. PEKCAN 
R. PEKER < | 
Ö. D. UŞAKLI 

MALATYA 
E, BARKAN 

I : 45 7 / 
N. BAYDAR 
Dr. C. ÖZELÇİ 
H. SAGIROÖLU 
K. «AYIN 
T. TEMELLİ (M,) 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (V.) 
0. ERCİN 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 
P. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
t. P. ALPAYA (t. A.) 
01, S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
H. KİTABCI (M.) 
p. o. MENTEŞEOGLI 
(Hasta) 

MUŞ 
n . KILICOÖLU (M.) 

.1943 C : 1 
j NtöDE 

R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
Dr. R, F. TALAY-
H. TEPEYRAN 

ORDU 
İ. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN 

RİZE 
H. O. BELÜL 
K. KAMU 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 

SEYHAN 
D. ARIKOÖLU 
S. ÇAM (M.) 
C. ORAL 
II. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SÜRÇ 
RESSAM Ş. DAO- (M 
zur) 
S. TUNCAY 

SINOB 
O. K. İNCEDAYI 

SİVAS 
İ. H. BAŞAK 
Z. BASARA 

A. ESENBEL 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI (M.) 
N. SADAK 
R Ş. SÎRER 
t. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
N. POROY 

TRABZON 
II. N. BOZTEPE 
S. DAY (V.) 
D. EYİBOGLU 
T. GÖKSEL 
II. SAKA 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
II. ÜÇÖZ * 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALPAK 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
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S. Sayısı: 95 
Muş mebusluğuna seçilen Kâmil Kotan hakkında 

Mazbataların Tetkiki encümeni mazbatası (5/10) 

Mazbataların tetkiki encümeni mazbatası 
T. B. İt. M. 

Mazbataların tetkik* 
encümeni 

Esas No. S/10 
Karar No. 8 

30. VI. 1943 

Büyük Millet Meclisi Yedinei 
Muş'tan mebus seçildiği halde seçimi hakkında 
İtiraz ve şikâyet vaki olan Kâmil Kotan hak
kındaki dosya Yüksek Reislik tarafından 
15 . I I I . 1943 tarihinde Encümenimize havale 
edilmekle kura ile 2 numaralı İhzari encümene 
tevdi olunmuştu. 

Bu encümen tarafından yapılan incelemede 
Kâmil Kotan hakkında Emin Bingöl imzasiyle 
verilen bir varakada Kâmil Kotan'm birinci 
Cihan harbinde askerlik ettiği Erzurum 'dan 
Rusya'ya kaçtığı, bir müddet sonra gizlice 
Muş'a dönerek orada mütegallibeden Hacı Mu
sa ile de işbirliği yaptığı, Şeyh Sait isyanın
dan sonra Garba nakledilen eşhas arasında ol
duğu halde nakledildiği mahalden de firar et
tiği ve nihayet Kâmil Kotan'm Huybon cemi
yetinin faal âzasından bulunduğu ihbar edil
mekle bu maddelerin tesbiti için tahkikata gi-
risildîği sırada Emin Bingöl tarafından veri
len 21 . IV. 1943 tarihli bir istida da Kâmil 
Kotan aleyhinde evvelce verilen ihbarnameden 
katiyen haber ve malûmatı olmadığı ve imzanın 
sahte bulunduğunun bildirildiği ve bu sırada 
Birinci umumî müfettişlik ile Muş valiliğinden 
gelen cevaplarda Kâmil Kotan'm birinci Umu
mî harpte asker olarak Erzurum'a gittiği ve 
orada kıtasiyle esir olduğu ve Rus ihtilâlinden 
sonra Rusya'dan kaçarak memleketinde ticaret
le uğraştığı ve bilâhare örfî idare karariyle 
Garbe nakledilenler arasmda bulunduğu ve İz
mir'den müfettişlik teşebbüsü ile tekrar memle
ketlerine dönenlerle birlikte Muş'a geldiği ve 
son zamana kadar hiç bir menfi hal ve hareke
ti görülmediği gibi memleket işlerinde müspet 

Yüksek Reisliğe 
devresine surette çalıştığının bildirildiği ve Kâmil Ko

tan 'in mazbatasının muallel olmadığına söz bir
liğiyle karar verildiği İhzari encümen mazba
tasında beyan olunmuştur. 

Dosyada mevcut bu resmî vesaika göre Kâ
mil Kotan'a isnat edilen fiiller hiç bir sahih 
esasa dayanmamakla beraber ihbarnamedeki im
za ile muhtevanın bu imza sahibi zannolunan 
zat tarafından en kesin bir surette ret ve inkâr 
edilmiş olması esasen Kâmil Kotan aleyhinde 
hiç bir ihbar ve şikâyet vâki olmamış durumu
nu husule getirdiği cihetle mebusluk mazbata
sının kabulü lâzımgeleceğine Encümenimizin 
mürettep adedinin mutlak ekseriyetinin fazla-
siyle müttefikan karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mazbataların 
tetkiki En. Rs. 
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