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 Tetkika t içi n gelen encneb ılerden seyahatlerine Hariciye 
Vekâleti tarafından  lüzum gösterilecek olanlar, 

10) Yevmî vazifeleri dolayısile banliyö güzergâh ında oturan 
Devlet Demiryollar ı memur ve müstahdemleri. 

Tenzilâtlı ücretle seyahat  etmek hakk ını haiz alanlar 

1) Devlet Demiryollar ı İşletme İdaresi memur ve müstah-  
demlerıle Harcırah Kanunu ahkâm ına dahil  olan aileleri efrad ı 
(senede iki defaya mahsus olmak üzere), 

2) Beynelmilel mütekabiliyet şartile ecnebi  memleketle r 
demiryolları memurldrından ve mütekabiliye t şartile civa r hatlar 
memurlarından Devlet Demiryollar ı şebekesi  üzerinde seyaha t 

1
 edece k olanlar ın aileleri, 

3) Mektep talebesi, sporcular,  bayramlarda on günü geçme-  
| mek üzere  seyahat edece k olanlar, 

4) Umum a şamil olmak üzer e tenzilâtl ı tarife il e seyahat-  
lerine ruhsat verilmesinde Devlet Demiryolları idaresince varidat 
noktdi nazarından lüzum ve fayda görülenler. 

— — - — 

K A R A R N A M E L E R  

Doktorların ihtisas vesikalar ı nizamnamesine zeylen S ıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekilli ğince haz ırlanarak Şûray ı Devletçe 
görülmüş ve 30/3/1933  te 4920 say ılı tezkere ile  gönderilmi ş 
olan ilişik nizamnamenin mer'iyete konulmas ı; İcra Vekiller i 
Heyetinin 19/4/1933 toplanışınd a kabu l olunmuştur. 
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Tababet ve ihtisas vesikalar ı hakk ındaki 8/5/1929 
tarihli nizamnameye zeyledile ıı nizamname 

Madde 1 — Vaziyetleri nizamnameni n 9 uncu maddesile 
12 inci maddesinin son fıkrasına uygun olup ta nizamnamenin 
9 uncu maddesinde gösterilen bi r sene zarf ında ihtisa s vazi - 
yetlerini tesbit için şayanı  kabul  mazerete müsteniden müracaat 
etmemiş olanları n ve evvelki jüri heyeti taraf ından ihtisaslar ı 
reddedilenlerden yedlerinde o jür i heyetine gösteremedikleri 
veya bilâhara elde ettikleri evrak  v e vesai k bulunduğ u beya-  

nile tetkiki içi n müracaatta bulunanlar ın ihtisa s vaziyetlerini 
tetkik edere k bir karar  verme k üzer e Sıhhat ve İçtimaî Mu-  
avenet Vekâletinc e bir defay a mahsus olma k üzere bir jüri 
heyeti teşkil kılınacaktı r. 

Evvelki jüri heyeti kararlar ından Şûrayı Devletçe, Şûrayı 
Devlet Kanununun 45 inci maddesinin 1 ve  3 numaral ı fıkralar ı 
mucibince nakzedılenlerin yeniden  tetkik ve karar a rapt ı bu 
defa teşkil olunacak jüri  heyetine aittir. 

Bu defa te şkil olunacak jüri heyeti kararlar ından Şûrayı 
Devletçe ayni suretle nakzedilenler bulundu ğu tekdirde mün - 
hasıran bunların tetkik  v e karara rapt ı için  Vekâletçe jüri 
heyeti bir defa daha içtimaa davet olunur. 

Madde 2 — Jüri heyeti lüzum gördü ğü veya  müsted i 
tarafından talep olunduğu takdirde müracaat sahiplerinin ilmî 
ehliyet ve ihtisas derecelerini Vekâletin tayin edeceği bir mü-  
essesede nazarî ve amelî imtihan ile tesbit eder. 

Madde 3 — Birinci  maddenin birinci ve ikinci f ıkralarında 
tasrih edilenler işbu maddeleri n ne şri tarihinden itibaren 
iki ay zarfında Vekâlete müracaatta bulunmalar ı icabeder . 
Bu müddeti geçirenlerin müracaat ve itirazlar ı bir daha nazara 
alınmaz Müddeti zarfında müracaat edenlerin talepleri evvel-  
emirde Vekâletçe tetkik olunarak nizamnamenin gösterdi ği 
müddet içinde müracaat edemeyişleri hakk ında serdedecekleri 
mazeretler şayan ı kabul görüldü ğü v e ikinc i fıkrada  yazıldığı 
veçhile evvelki  jür i heyetince redde  oğrayanla r şimdi gös - 
terdikleri evrak ve vesikalar ı o zaman heyete gosteremeyi şleri 
hakkındaki mazeretlerinin  kabule şayan bulundu ğu takdirde 
jüriye sev k olunur. 

Madde 4  — Şûrayı Devletçe görülmü ş ola n i şbu nizamna-  
me neşri tarihinden muteberdir . 

Madde 5 — Bu nizamname hükümlerinin 
ve içtimaî Muavenet Vekili memurdur. 

icrasına Sıhhat 
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