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1. — İdareten tekaüde sevkedilen Tokat 
Jandarma Alayının Niksar Takım Kumandanlı
ğından mütekait mülâzımı evvel Şakir Efendi
nin istidası ve İstida Encümeni mazbatası. 241 

2. — İstanbul Posta ve Telgraf Başmüdüri-
yeti veznedarlığından mülga Posta ve Telgraf 
Müdiriyeti Umumiyesi pul muhafızlığına nak
ledilen ve kefaleti matlübeyi ita edemediğin
den açığa çıkarılan Ali Hayri Efendinin mazul 
addi lâzımgeleceği hakkında Memurin Muha-
kemat Heyetince ittihaz olunan kararın tefsir 
mahiyetinde olduğuna dair (3/458) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 241 

3. — Ardahan Mebusu sabıkı Servet Bey ve 
rüfekasının; elviyei selâsedeki mirî ormanların 
usulü idaresine dair (2/46) numaralı teklifi ka
nunisi ve tayini muameleye mahal olmadığı hak
kında Dahiliye Encümeni mazbatası. 241:242 

Sayfa 
4. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; İs

tanbul harikzedegân apartmanlarının Tayyare 
Cemiyetine terk ve tahsisi hakkında (2/531) nu
marah teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 

5. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; Ba
kara ve rulet gibi kumardan madut talih oyun
ları oynatan gazino, kulüp ve müessesata Türk 
Cumhuriyeti tebaasının duhulünün meni hak
kında (2/481) numaralı teklifi kanunisinin red
dine dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 

242 

242 

6. — Rize Mebusu sabıkı Osman Beyin, 
memurini dahiliyenin sureti azil ve nasbi hak
kında 2/166) numaralı teklifi kanunisi ve tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Dahiliye En
cümeni mazbatası. 242:243 

7. — Kütahya Mebusu sabıkı Cemil Beyin, 
Meclisi İdare azalarının intihabında vergi kay
dının nazarı itibara alınmaması hakkında (5/44) 
numarah teklifi kanunisi ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Dahiliye Encümeni maz
batası. 

8. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Be
lediyelerin, belediyeye taalluk eden mevadda 
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Sayfa 
hakkı kazaya malik olmalarına dair (2/208) nu
maralı teklifi kanunisi ve tayini muame*eye ma
hal olmadığı hakkında Dahiliye Encümeni maz
batası. 243 

9. — Muş Mebusu sabıkı Abdülgani Beyin; 
Kadıların memurin encümenine iştirak etmeme
leri hakkında (2/97) numaralı teklifi kanunisi 
ve teyins muameleye mahal olmadıgma dair 
Dahiliye Encümeni mazbatası 243:244 

10. — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
on beşinci maddesinin tadili hakkında (1/837) 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 244 

11. — Memurini dahiliyenin tefrih ve terak
ki, azil ve nasıplan hakkında (1/214) numaralı 
kanun lâyihası ve hükümete iadesi hakkında Da
hiliye Encümeni mazbatası. 244 

12. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; orman 
nizamnamesinin sekizinci maddesinin son fık
rasının tadili hakkında (2/527) numaralı teklifi 
kanunisi ve tayini muameleye mahal olmadığı
na dair Ziraat Encümeni mazbatası. 244 

13. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Tür
kiye'de mevcut bilumum ormanların fennî usu
lü idare ve işletilmeleri hakkındaki 23 Nisan 
1340 târih ve 504 numaralı Kanunun son fık-

Sayfa 
rasının tadiline dair (2/530) numaralı teklifi ka
nunisi ve tayini muameleye mahal olmadığı 
hakkında Ziraat Encümeni mazbatası. 244:245 

Takrirler 245 
1. — Van Mebusu Hakkı ve Münip Beyle

rin; Yan muhtacini zürraına geçen sene Ziraat 
Bankasından verilen tohumluk bedelinin 1926 
senesi teşrinievveli iptidasına kadar muhali te-
menniyatına dair takriri. 245 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve 
sekiz refikinin Koçltisar * Sarayönü şimendifer 
hattının mebdei hakkında bazı temenniyata dair 
takriri. 245 

3. — Eıtuğrul Mebusu İbrahim Peyle rüfe-
kasının İstanbul harikzedegân apartmanlarının 
Tayyare Cemiyetine terk ve tahsisine dair ka
nan lâyihasının müstaceîen ve bugün müzake
resine dair takriri. 245 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 245 

1. — Düstur-üledviye Komisyonu hakkında 
(1/811) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve 
Muvazene! Maliye Encümenleri mazbataları. 245:247 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun kırk ikinci maddesinin tefsiri hakkın
da (3/540) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 247 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 14,35 

REİS : lanet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar). Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, celse açıklı. 

1. — ZAPTİ SABIK HULÂSASI 

. REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacaktır. 

Elli Yedinci İçtima 

17 Şubat 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zabtı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide aü oldukları mahallere havale olundu. Bir şah
sın idamına dair Adliye Encümeni mazbatası ile Kay
seri Mebusu Sabit Beye ait İstiklâl Madalyası Şeridi
nin yeşil - kırmızıya tebdiline ve azayı kiramdan ba
zı zevatın mezuniyetlerine mütedair Divanı Riyaset 
kararları kıraat ve kabul edâdi. 

Müteakiben kanunu medeni lâyihası müzakere ve 

Mazbatalar 

1. — İdare ten tekaüde sevkedilen Tokat Jandar 
ma Alayının Niksar Takım Kumandanlığından mü
tekait mülâzımı evvel Şakir Efendinin istidası ve.İs
tida encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

2. —İstanbul Posta ve Telgraf Başmiidüriyeti vez
nedarlığından mülga Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Umumiyesi pul muhafızlığına nakledilen ve kefaleti 
matlubeyi ita edemediğinden açığa çıkarılan Ali Hay-
ri Efendinin mazul addi lâzım geleceği hakkında 
Muhakemat Heyetince ittihaz olunan kararın tefsir 
mahiyetinde olduğuna dair (31458) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

aynen ve müttefikan kabul olundu ve berayi teneffüs 
celse tatil edikH. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek VHâyat 

Belediye Kanununa bazı mevad teeyiline, Mülkiye 
Harcirah Kararnamesinin 27 nci maddesinin tadiline, 
vakti mesai haricinde çalışan Orman cibayet ve mua
melât kontrol memurlarına ücret itasına ve 1340 se
nesi Muvazene! Umumiye Kanununun 22 nci mad
desin» flgasma mütedair kanunlar ikinci defa olarak 
müzakere ve aynen kabul edildi ve müteakiben cu
martesi günü içtima edilmek üzere celse tatil olun
du. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında bir müta
lâa var mı? Zabtı sabık hülâsası aynen kabul edil
miştir. 

3. — Arçlahan Mebusu sabıkı Server Bey ve rü-
fekasınm; Elviyei Selâsedeki mirî ormanların usulü 
idaresine dair (2146) numaralı teklifi kanunisi ve ta 
yini muameleye mahal olmadığı hakkında Dahiliye 
encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Elvjyei Selâsedeki miri ormanların usulü idaresi
ne dair sabrfc Ardahan Mebusu Server Bey ile rttfe-
kası taraflarından verilip encümenimize havale buy-
rulan teklifi kanuni tetkik ve müzakere olundu. 

Ahiren intişar eden İS Nisan 1340 tarih ve 484 
numaralı İntifa Kanunu ahkâmı lâzimeyi cami bu
lunmakla bu bapta tayini muameleye hacet görttle-

2. — EVRAKI VARİDE 
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memiş olmakla Heyeti Celileye arz ve takdim olu

nur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Mehmet Ata 

Kâtip 
izmir 
Kâmil 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Mazbata Muharriri 
izmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Ardahan 
Tahsin 

Aza 
Çorum 

ismail Kemal 

RElS — Dahiliye Encümeni mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; İstanbul 
harikzedegân apartmanlarının Tayyare Cemiyetine 
terk ve tahsisi hakkında (2/513) numaralı teklifi ka
nunisi ve Dahiliye encümeni mazbatası. 

RElS — Ruznameye alındı. 

5. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; Bakara ve 
rulet gibi kumardan madut talih oyunları oynatan 
gazino, kulüp ve müessesata Türk Cumhuriyeti ta
basının duhulünün meni hakkında (2/481) numaralı 
teklifi kanunisinin reddine dair Dahiliye encümeni 
mazbatası. 

RElS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Bakara ve rulet gibi kumardan madut talih oyun
ları oynanan gazino, kulüp ve müessesata Türk Cum
huriyeti tebaasının duhulünü meni hakkında Bolu 
Mebusu Falih Rıfkı Beyin, (2/481) numaralı teklifi 
kanunisi Adliye Encümenince badettadil encümeni
mize havale buyrulmakla tetkik ve icabı tezekkür 
edildi. 

Gazino, kulüp ve müessesata Türk Cumhuriyeti 
tabasının duhulünü meneylemek hürriyeti şahsiye ile 
gayrı kabili telif bulunduğu gibi, zaten kavanini mev-
cudemiz ahkâmınca kumar oynamak ve oynatmak 
memnu olup bazı kumarların nevini tasrih ve tahsis 
suretiyle bir kanun vücude getirmek diğer kumar 
oyunlarının ibahası gibi bir manayi müfit olacağına 
ve bu ise hiç bir suretle kabili tecviz olamayacağına 

binaen mezkûr teklifi kanunî kabul edilmemiş ol
makla Heyeti Celileye arz ve takdim olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde 
Mehmet Ata 

Kâtip 
izmir 
Kâmil 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

izmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Ardahan 
Tahsin 
Aza 

Çorum 
ismail Kemal 

REİS — Efendim, Dahiliye Encümeni mazbata
sını reyinize arz ediyorum... Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

6. — Rize Mebusu Sabıkı Osman Beyin, memu
rini dahiliyenin sureti azil ve nasbi hakkında 2/166 
numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal 
olmadığına dair Dahiliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Memurini dahiliyenin sureti azil ve nasbi hakkın

da Lazistan Mebusu sabıkı Osman Beyin 3 .12.1337 
tarihli teklifi kanunisi encümenimize havale buyrul
makla tetkik ve müzakere olundu. 

Ahiren Memurin Kanun lâyihasını tetkik ve mü
zakere eylemek üzere teşekkül eden encümeni mah
sus ikmali vazife ederek ve bu baptaki kanun lâyihası
nı Heyeti Umumiyeye takdim eylemekle ayrıca tayini 
muameleye hacet görülememiş ve Heyeti Umumiye
ye arz ve takdim olunmuştur. 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde 

Mehmet Ata 
Kâtip 
izmir 
Kâmil 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Çorum 

ismail Kemal 

izmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Ardahan 

Tahsin 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
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REİS — Dahiliye Encümeni mazbatasını reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Kütahya Mebusu Sabıkı Cemil Beyin; Mec
lisi İdare azalarının intihabında vergi kaydının naza
rı itibara alınmaması hakkında (5/44) numaralı tek
lifi kanunisi ve tayini muameleye mahal olmadığına 
dair Dahiliye encümeni mazbatası. 

REtS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Meclisi İdare azalarının intihabında vergi kaydı

nın nazan itibare alınmaması hakkında Kütahya Me
busu Sabıkı Cemil Bey tarafından muti teklifi kanu
nî encümenimize havale buyrulmakla tetkik ve mü
zakere olundu. 

Meclis idarelerin müntehap azalığı ahiren ilga 
edilmiş bulunmakla bu bapta ayrıca tayini muame
leye hacet görülememiş ve heyeti umumiyeye arz ve 
takdim kılınmıştır. 

13 . 2 . 1926 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde izmir 
Mehmet Ata Ahmet Münir 

Kâtip Aza 
İzmir Ardahan 
Kâmil Tahsin 
Aza Aza 

Yozgat Kayseri 
Süleyman Sırrı Ahmet Hilmi 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

REİS — Dahiliye encümeni mazbatasını kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

8. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin; Beledi-
yelerin belediyeye taallûk eden mevadda hakkı ka
zaya malik olmalarına dair (2/208) numaralı teklifi 
kanunisi ve tayini muameleye mahal olmadığı hak
kında Dahiliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celiyeye 
Belediyelerin belediyeye taallûk eden mevadda 

hakkı kazaya malik olmaları hakkında Muş Mebusu 
Osman Kadri Bey tarafından verilen 24 teşrinievvel 
1339 tarihli teklifi kanunî encümenimize havale buy
rulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Umura Belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkında
ki Kanunun beş, altı ve yedinci maddeleri belediye
lere lâzımı veçhile hakkı kaza bahşeylemiş olmakla, 
ayrıca tayini muameleye hacet görülememiş ve He
yeti Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

13 . 2 . 1926 
Mazbata Muharriri 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Ardahan 
Tahsin 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Mehmet Ata 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
REİS — Dahiliye Encümeni mazbatasını kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

9. — Muş Mebusu Sabıkı Gani Beyin; Kadıların 
Memurin Muhakemat Encümenine iştirak etmemele
ri hakkında (2/97) numaralı teklifi kanunisi ve ta
yini muameleye mahal olmadığına dair Dahiliye en
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti Ceüleye 

Kaddarın Memurin Encümenine iştirak etmeme
leri hakkında sabık Muş Mebusu Gani Bey tarafın
dan verilen (2/97) numaralı teklifi kanunî encümeni
mize havale buyrulmakla tetkik ve müzakere olun
du. 

Gerek mehakimi şeriyenin ilgası ve gerek ahiren 
neşrolunan Vilâyat idare heyetlerinin sureti teşekkü
lü hakkında Kanunlar bu maksadı temin eylemiş ol
makla ayrıca tayini muameleye hacet görülememiş
tir. Heyeti Celileye arz ve takdim olunmuştur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde 
Mehmet Ata 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sini 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Ardahan 
Tahsin 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
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REİS — Dahiliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

10. — İdarei Umumiyet Vilâyat Kanununun on 
beşinci maddesinin tadili hakkında (11837) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası. 
(ruznameye) 

11. — Memurini dahiliyenin terfih ve terakki, azil 
ve nasıpları hakkında (1/214) numaralı kanun lâyi
hası ve hükümete iadesi hakkında Dahiliye encümeni 
mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Memurini dahiliyenin terfih ve terakkileriyie na

sip ve azilleri hakkında Başvekâleti Celileden mev
rut 1 . 9 . 1339 tarihli ve (6/2697) numaralı kanun 
lâyihası encümenimize havale buyrulmakla tetkik ve 
müzakere olundu. 

Bilumum memurlar hakkında encümeni mahsu-
sunca tanzim olunup Heyeti Umumiyeye takdim olu
nan kanun lâyihasında birtakım esasat kabul edildiği 
gibi her vekâletin bu esasata göre birer hususî kanun 
lâyihası ihzar eylemeleri de lâyihai anifülbeyanm 
maddei mahsusasiyle tespit olunduğundan, bu lâyi
hai kanuniye hakkında şimdilik tayini muameleye 
hacet görülememiş ve hükümete iadesi hususu mu
vafık görülmekle Heyeti Celileye arz ve takdim kı
lınmıştır. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde İzmir 
Mehmet Ata Ahmet Münir 

Kâtip Aza 
tzmir Yozgat 
Kâmil Süleyman Sırrı 
Aza Aza 

Çorum Kayseri 
İsmail Kemal Ahmet Hflmi 

Aza 
Ardahan 
Tahsin 

REİS — Dahiliye encümeni mazbatasını kabul 
edenle rel kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

12. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Orman Ni
zamnamesinin sekizinci maddesinin son fıkrasının ta 
dili hakkında (2J5T7) numaralı teklifi kanunisi ve 
tayini muameleye mahal olmadığına dair Ziraat en
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti CeHleye 

Orman nizamaamesHtm sekizine! maddesinin son 
fıkrasının tadili hakkında Denizli Mebusu Yusuf Be-
yin teklifi kanunisi Orman Müdiri Umumisinin hu-
zuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tadili teklif olunan maddenin nizamname ahkâ
mından olmayıp 18 Haziran 1340ı tarihli ve 619 nu
maralı karaname ile Heyeti Vekîîece tasdik ve tan
zim kılınan bir talimatnameye ait bulunduktan 
maada orman fen memurları tarafından ağaçların me
saha ve numara vazında veya sahadaki eşçar miktarı
nın tayinindeki tahminaun ademi isabeti bilahara te-
beyyün eyledikten evvelki tahminat üzerine alınan 
meblâğdan noksan miktara isabet eden bedelin iade 
edilmekte olduğu ve bu husustaki yolsuzlukların vu-
kubulan şikâyet üzerne hemen bitabı tashihi cihe
tine gidildiği ve noksan miktarın aynen itmam edfle-
memesinin kontratlarda nazarı dikkate alınan esa
sın metre mikap olmayıp belki de damgalanan adedi 
eşçardan ibaret bulunmasından ileri geldiği anlaşılmış 
olmakla işbu teklifi kanuninin tayini muameleye ma
hal olmadığına dair karar verilmiş ve Heyeti Celileye 
berayi tasvip arz edilmek üzere Riyaseti Ceffieye tak
dim kılındı. 

REİS Namına Mazbata Muharriri 
Edime Mardin 
Faik Ali Rıza 
Kâtip Aza 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Aza Aza 
Kastamonu Mardin 

Mehmet Fuat Necip 

REİS — Ziraat Encümeni Mazbatasını kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

13. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Türkiye'de 
mevcut bilumum ormanların fennî usulü idare ve iş
letilmeleri hakkındaki 23 Nisan 1340 tarih ve 504 nu
maralı Kanunun son fıkrasının tadiline dair (21520) 
numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye ma
hal olmadığı hakkında Ziraat Encümeni mazbatası, 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Türkiye'de mevcut btttapraa* amtaabıan fen» 

usulü İdare ve işlenmeleri hakkındaki 23 mam 1340 
tarih ve 504 numaralı Kanonun son fıkrasının tadi-
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üne dair olup encümenimize havale bayrabtn De
nizli Mebusu Yusuf Beyin teklifleri Orman Müdiri 
Umumisinin huzuriyle müzakere edildi 

Kanunu mezkûrun altıncı madesinde kati veya 
muvakat planların tamamii tahrikatının veya tahriba
tın heyeti feniyece tahakkukumu! mezkûr olmasına 
göre Yusuf Beyin zikrettikleri tarzda yalnız bir fen 
memurunun raporuna istinaden cezanın tatbikine gi
dilmek imkânı olmadıktan başka Heyeti Umumiyece 
bu hususa ait verilen raporların da Vekâleti »idesi ta
rafından âriz ve âmik tetkikata tabi tutulmakta ve 
bu tetkikatı muşikâfaneden sonra icabına tevessül 
edilmekte buhmdüğ anlaşılmış ve esasen Heyeti Ce-
13eye berayi tasvip arz olunan (Ormanlardan yapıla
cak katcyat ve imrarat hakkında Lâyihai Kanuniye) 
irin beşinci' maddesinde mukavelelerin feshi gibi ağır 
bir cezanın ancak hilafı kanun ahvalin üç defa teker
rürü halinde tatbiki zikredilmiş olduğundan işbu 
tekfirin tayini muameleye mahal olmadığına dair ka
rar verilmiştir. Berayi tasvip Heyeti Cefileye arz edil
mek üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Reis namına 
Edirne 
Faik 
Kâtip 

Aza 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Mardin 
Ali Rıza 

Aza 
Mardin 
Necip 

Aza 
Kastamonu 

Mehmet Fuat 
Aza 

REİS — Ziraat Encümeni Mazbatasını kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Van Mebusu Hakkı ve Münip Beylerin, Van 

muhtacini zurraına geçen sene Ziraat Bankasından 
verilen tohumluk bedelinin 1926 senesi Teşrinievveli 
iptidasına kadar imhali temenniyatına dair takriri. 

REİS — Başvekâlete tevdi edilmiştir. 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin ve se
kiz refikinin; Koçhisar - Sarayönü şimendifer hattının 
mebdei hakkında bazı temenniyatına dair takriri. 

RElS — Başvekâlete tevdi ediyoruz. 
3. — Ertuğrul Mebusu İbrahim Bey ile rüfek'ası-

nın İstanbul harikzedegâhına ait apartmanların Tay
yare Cemiyetine terki hakkında lâyihanın bugün ve 
müstacelen müzakere edilmesine dair takriri. 

REİS — Efendim, ruzname hakkında bir takrir 
var. Okunacaktır : 

Heyeti Celileye 
Bugün ruznameye alman harikzedegân apartman

larının Tayyare Cemiyetine terk ve tahsisi hakkındaki 
teklifi kanuninin müstaceliyet karariyle bugün mü
zakeresini teklif eyleriz. 

Ertuğrul Siirt 
İbrahim Mahmut 
İstanbul Bozok 

Ali Aıza Salih 
REİS — Efendim, bu takrir, evrakı varidenin dör

düncü numarasında ölüp bugün ruznameye aldığı
mız harikzedegân apartmanlarının Tayyare Cemiye
tine terk ve tahsisi hakkındaki mazbata hakkında
dır. 

Evvelâ müstaceliyetim reyinize arz ediyorum. 
Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu mazbataların bugün müzakeresi tek
lif edünuştir. Henüz tabı ve tevzi edilmemiştir. Bugün 
müzakeresini kabul edenler el kaldırsın!. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Tabı ve tevzi edil
meden nasıl olur? 

ALİ ŞÜURİ BEY (Karesi) — Tabı ve tevzi edil
mediği için şimdi müzakeresi nizamnameye muha
liftir. 

REÎS — Efendim; bu bir tekliftir. Reye arz edi
yorum. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Yarın olsun 
efendim. 

REİS — Efendim; teklif sahibi, bugün müzake
resi hakkındaki teklifi geri almışlardır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim, ruznamei müzakerata geçiyo

ruz. 
Efendim, ruznamenin 6 ncı, 7 net, 8 nci madde

lerindeki levayihi kanuniye tabı ve bugün tevzi edil
miştir. Tensip buyurursanız müzakeresine başlaya
lım (muvafık sesleri). 

1. — Düstur-ul-edviye komisyonu hakkında 
(1/811) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları (1) 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
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REİS — Efendim; kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi hakkında mütalâa var mı? Yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

«Türk ilâçlar düsturu hakkında kanun. 
Madde 1. — Türk İlâçlar düsturunu tertip ve ih

zar ile mükellef olmak üzere Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekâletine merbut ve azamî onbeş azadan 
mürekkep bir (İlâçlar Düsturu Komisyonu) teşkil 
olunur. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var 
mı efendim? Maddeyi aynen kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Komisyon azaları Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletinin Başvekâlete inhası ve 
Reisicumhın'un tasdiki ile intihap ve tayin olunur
lar. Komisyon kendi reisini azaları arasından inti
hap ile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
tasdikine arz eyler. Komisyon için muktazi tahrir 
heyeti vekâletçe tayin olunur. 

REİS — 2 nci maddeyi aynen kabul edenler el 
I ijidırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Komisyonun zaman ve mahalli iç
timai Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
tespit olunur. Azalara bütün içtima müddetine mah
sus olarak bütçede kabul olunan miktar dahilinde 
maktuan ücret verilir. 

İIFİS — Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler 
el Kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İlâçlar Düsturu Komisyonu taba
beti beşerîye ve hayvaniyede ilâç gibi müstamel bü
tün tıbbî nebatat ile basit veya mürekkep, uzvî veya 
gayri uzvî kimyevî maddelerin : 

1. — Türkçe, Fransızca Lâtince isimlerini müradif-
lerftıi. 

2. Kimyevî terkiplerini, 
3. İstihsal suretlerini, 
4. Tecrübelere ve tıbbî neşriyattaki müşahede

lere nazaran hlkemî ve kimyevî hassalariyle sair 
temyiz vasıflarını. 

5. Safiyetlerini tayin için tatbik edilecek mu
ayene usulerini. 

6. Tağşişat aranması usullerini, 
7. Azamî, asgarî tıbbî miktarını, 
8. İlâçların eczanelerde tabip reçetesine göre 

muhtelif şekilde tertiplerini, 

9. Muhafaza suretlerini ve tagayyüratından, vi
kayelerini, 

10,. Bir arada birleştirilmesi caiz olmayan mad
delerini, 

11. İstimal mahallerini, 
12. Eczanelerde, hangi nebatat, ecza ve kimyevî 

maddelerin bulundurlacağım ve bunlardan her biri
nin cins, nevi ve miktarmı ve eczanelerde bulunması 
lâzım gelen alât ve edevatı gösterir cetvelleri tanzim 
ve «Türk İlâçlar Düsturu» namıyle bir kitap halin
de tespit ile mükelleftir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Dördüncü 
maddeyi aynen kabul edenler el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Komisyonun tertip ve tanzim ettiği 
ilâçlar düsturu Sıhhiye ve Muaventi İçtimaiye Ve
kâletinin Başvekâlete teklifi ve Reisicumhurun tas
diki ile tayin olunacak tarihten itibaren meri çe umum 
eczanelerle ecza depolarında ilâçlar düsturunun tat
biki ve bütün reçetelerin düstura tamamiyle muva
fık olarak tertip ve ihzarı mecburidir. 

REİS — Beşinci maddeyi aynen kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — İlâçlar Düsturunda yapılacak tadi
lâtı tayin ve zeyillerini teklif eylemek üzere İlâçlar 
Düsturu Komisyonu Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletinin davetiyle her beş senede bir içtima eder. 
Zeyillerin intişar ve meriyeti hakkında aynen ilâçlar 
düsturu hakkında cari olan ahkâm muteberdir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Türk ilâçlar düsturunun veya zeyille
rinin mevkii meriyete vazından itibaren gerek ecza 
depolarında ve eczanelerde ve gerek gümrük idarele
rinde muayene ve tahliller bu düsturlara göre icra 
olunur. 

REİS — Yedinci maddeyi aynen kabul edenler 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Türk ilâçlar düsutra ve zeyilleri 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tabı ve 
neşr olunur ve arzu edenlere esmam mukabilinde sa
tılır, 

REİS — Sekizinci maddeyi aynen kabul edenler 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 9. — Türk ilâçlar Düsturunun veya zeyil
lerinin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren ah
kâmına muhalif tıbbî maddeler ve ilâçlar satan ecza 
depoları sahipleri ve eczaneye müdiri mesuleri hak
kında Ceza ve Eczaneler kanunlarının ahkâmı mah-
susası tatbik olunur. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi aynen kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler 61 kaldırsın*. Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrasına Adliye, Mali
ye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri me
murdur. 

REİS — Efendim; kanunun ikinci müzakeresine 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim; ruznamenin yedinci maddesindeki Hâ
kimler Kanunu lâyihasının müstacelen müzakeresi To
kat Mebusu Emin Bey tarafından teklif edilmektedir. 
Müstaceliyetini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Müzakeresine 
başlıyoruz. 

BESİM BEY (Mersin) — Reis Beyefendi! Şimdi 
tevdi edildi. Müsaade buyurursanız okuyalım mün-
derecatım bilmeden nasıl müzakere edeceğiz? 

REİS — Bugün tabı ve tevzi edildiğini evvelce 
söyledim. 

EMİN BEY (Tokat) — Efendim, müstaceliyetle 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

REİS — Müstacelen müzakeresi demek, beheme
hal bugün müzakeresi demek değildir. 

Efendim, ruznamenin sekizinci maddesinde mün-
deriç : 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun kırk ikinci maddesinin tefsiri hakkında (3/540) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbatası (1) 

REİS — Bunun müzakeresine geçeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim» 
bunun Kavanini Maliye Encümenine taalluku vardır. 
Halbuki Encümence görülmemiştir. Binaenaleyh Maz
bata Muharriri sıfatiyle Kavanini Maliyeye verilmesi
ni teklif ederim. 

REİS — Efendim, Kavanini Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri, lâyihanın encümende tetkik edil
mek üzere havalesini teklif ediyor. Lâyihanın Ka
vanini Maliye Encümenine taalluku bulunması hase
biyle oraya tevdi ediyoruz. Ruznamede müzakere edi
lecek başka mevad kahnadıgı için Pazartesi günü saat 
on dörtte toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 15,05 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
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DÜSTUR-ÜL EDVİYE KOMİSYONU HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/811) NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI VE SIHHİYE VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet 
6 

6 300 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

(Düstur-ül - edviye Komisyonu) teşkili hakkında 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tanzim 
ve tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27 Kanu
nuevvel 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi âli
ye arzı tasvip edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Müddevven bir Türk Düstur-ül - edviyesi bulun

maması hem halkın sıhhatiyle ve tedavisiyle meşgul 
oîan etîbbayı tertibi erviyede büyük müşkülâta duçar 
etmekte ve hem de ecza ticaretini ve eczaneler mua
melâtı fenniyesini menafii umumiye nöktai nazarın
dan teftiş ve takip ile mükellef olan vekâletimizi müş
kül bir mevkide bırakmaktadır. 

Şimdiye kadar cereyan eden tarzı muamele ise 
gümrüklere vürut eden ecza ve mevadı tıbbiye hangi 
memleketten gelirse gelsin elyevm mamulünbih olan 
herhangi bir milletin Düstur-ül - edviyesindeki evsafa 
tetabuku gözetilerek ona göre muamele görmektedir. 
Bu gibi mevadın memlekete idhatinden sonra da bir
takım tağşişata maruz kaldığı, mümanaat için ne ka
dar çalışılırsa çalışılsın, daima vakidir. 

Elde bir Türk Düstur-ül - edviyesi mevcut olur 
ve buna tabaiyet mecburiyeti tatbik edilirse, gerek 
gümrüklerden mürurunda ve gerek ecza depolarında 
ve eczanelerde takip ve teftiş fevkalâde suhulet kes-
bedecek ve halk da tedavi ve sıhhat için herhangi mem
leket veya fabrika malı olursa olsun daima aynı de-
vaî evsafta ecza bulacak ve alacaktır. Ettibba dahi 
tertibi devada şu veya bu fabrika malım değil, mat
lup devanın bütün evsafını nazarı dikkat önünde bu
lundurulan Türk Düstur-ül - edviyesinin irae eyledi
ği mevadı istimal suretiyle daha büyük bir suhulete 
mazhar olacaktır. 

Bu noktai nazardan tertip edilen «Düstur-ül - ed
viye Kanunu» lâyihası Türkiye Büyük Millet Mec
lisine takdim edilmek üzere nazarı tasvibi devlete arz 
kılındı efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 
11 Karar Numarası 11 . 1 .1926 

1/811 Esas Numarası 
Sıhhiye Encümeni Mazbatası 

Encümenimize havale kılman «Türle İlâçları Düs
turu» Kanunu müzakere olunarak kanunun esası ka
bul edilmiş ve bazı maddelerin yazılmış tarzları de
ğiştirilerek bermucibi havale Muvazenei Maliye En
cümenine takdim kılınmıştır. 

Reis Namına Mazbata Muharriri 
İstanbul İstanbul 

Doktor Hakkı Şinasi Doktor Hakkı Şinasi 
Kâtip Aza 

Kayseri İçel 
Doktor Hafit Doktor Mustafa 

Aza Aza 
Kırklareli Denizli 

Fuat Kâzım 
Aza 
Bolu 

Doktor Emin Cemal 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Adet 

131 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Cehieye 

Düstur-ül - cdViye Komisyonu teşkili hakkında 
Başvekâletten varit olup Heyeti Umumiyenin 6 Kâ
nunusani 1926 tarihinde encümenimize de havale buy-
rulan kanun lâyihası evrakı müteferrİası ile birlikte 
Sıhhiye ve Maliye Vekilleri Beylerin İuzurîyle tetkik 
ve müzakere olundu. 

İşbu teşkilâtın temün edeceği Müfit netayiç hakkında 
Sıhhiye Vekili Beyin verdiği izahata ittdft hâsıl eden en
cümenimiz esas itibariyle lâyihai kanuuyenin tervici 
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lüzumuna kail olmuş ve Düstur Komisyonunun 1926 
senesi nihayetine kadar mesaisinin hitam bulacağı ve 
keşfiyatı cedide vukuunda Vekâletin göstereceği lüzum 
üzerine beş senede bir kere toplanarak düsturun mü-
zeyyelâtını tertip eyleyeceğini ve binaenaleyh daimî 
içtima ve faaliyeti mevzubahis olmayıp ihtiyaca göre 
çalışacağını nazarı itibare alarak lâyihai kanuriiyenin 
tahsisata müteallik mevadına hasrı tetkikat eylemeyi 
muvafık görmüştür. 

Lâyihai kamıniyeriin birinci maddesi on beş aza
dan mürekkep bir komisyon teşkilini ve üçüncü mad
desi komisyon azasına bütün içtima müddetine mah
sus olmak üzere ücreti maktua itasını ve ikinci madde
si de komisyon için muktazi tahrir heyetinin Sıhhiye 
Vekâletince tayinini ihtiva etmekte olup Sıhhiye Ve
kili Bey tarafından verilen izahattan işbu teşkilâtın 
Düsturun tertibi müddetince temini faaliyeti şimdilik 
10 000 lira tahsisata mütevekkif görüldüğü anlaşılmış 
ve Maliye Vekili Beyin de muvafakati üzerine teşki
lâta ait mevad sureti umumiyede Encümenimizce tas
vip olunmakla beraber Verilecek tahsisatın bütçe hu-
dudiyle mukayyet olması tabiî bulunduğundan bu mak
satla üçüncü maddede bazı tadilât icra edilmiştir. 

Tezyidi tahsisata müteallik ahkâmı itibariyle ka
nunun icrasına memur vekiller meyanına Maliye Ve
kilinin de idhali lâzimeden olduğu cihetle on birinci 
maddede bu noktai nazardan tadilât icra kılınmış ol
duğu gibi cüzî bazı ibare tashihatı da yapılmış ve lâ
yihai muaddelenin Heyeti Celüeye takdimine karar 
verilmiştir. 15 Şubat 1926. 

Reis 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
ŞaMr 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 

Aza 
Zonguldak 
Ragıp Bey 

hini imzada bulunmadı 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 

Aza 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Türk Düsturüledviyesi tertip ve ihza

riyle mükellef olmak ve Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vefcâleine merbut bulunmak üzere lüzumu ka
dar azadan müteşekkil bir (Düsturaledviiye) komisyo
nu teşkil olunmuştur. 

Madde 2. — îşbu komisyon azaları Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin Başvekâlete inha
sı ve Riyaseti Cumhurun tasdikiyle intihap ve tayin 
olunurlar. Komisyon kendi reisini aza arasından inti
hap ve Smhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti
nin tasdîknie arz eyler. Komisyon için muktazi heyeti 
tahririye Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
tayin olunur. 

Madde 3. — Komisyonun zaman ve mahallî iç
timai Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tes
pit ve azaya bütün müddeti içtimaa mahsus olmak 
üzere bir defalık hir hakkı huzur ita edilir. 

Madde 4. — Düsturüedviye komisyonu tababeti 
beşeriyede deva gibi müstamel bilumum nebatatı tıb
bîye ve basit veya mürekkep uzvî ve gayrı uzvî me-
vadı kimyeviyenin : 

1. Türkçe, Fransızca ve Lâtince isimlerini esamii 
müradifesini, 

2. Terkibi kimyevilerini, 
3. Sureti istihsallerini, 
4. Tecarip ve neşriyatı tıbbiyedeki müşahedata 

nazaran havası hikemiye ve kimyeviyeleriyle sair ev
safı mümeyyizelerini, 

5. Sayfiyelerini tayin için tatbik edilecek mua
yene usullerini, 

6. Tağşişa't taharriyatını, 
7. Azamî ve asgarî miktarı tıbbilerini, 
8. Eczanelerde tabip reçetesine göre tertiplerini 

ve eşkâli mahsusiyei ispençiyariye verilmesini, 
9. — Sureti muhafaza ve tagâyyürattan vikayele

rini, 
10. — Bir arada birleştirilmesi caiz olmayan meva-

dı, 
11. — Mahallî istimallerini, 
12. — Eczanelerde bulunması lâzım gelen âlât ve 

edevatı saydilâmiyeyi, 
13. — Eczanelerde bulunacak nebatat, ecza ve me-

vadı kimyeViyenm cins ve miktarlarını mübeyyin cet
velleri tanzim ve (Türk IDüsturüledviyesi) namiyle bir 
kitap halinde tespit ile mükelleftir. 

Madde 5. — İşbu komisyonun tertip ve tanzim ve 
ettiği Düsturüledviye Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletinin Başvekâlete teklifi ve Riyaseti Cumhurun 
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tasdiki ile tayin olunacak bir tarihten itibaren merî 
ölür. Bu tarihten itibaren bilumum eczanelerle ecza 
depolarında bu DUsturüledv iyenin tatbiki ve bütün re
çetelerin işbu,düstura tamamıyle muvafık olarak ter
tip ve ihzarı mecburidir. 

Madde 6. — Düsturüledviyede yapılacak tadilâtı 
tayin ve zeyillerini tertip eylemek üzere Düsturüled-
viye Komisyonu, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinin davetiyle her beş senede bir içtima eder. 
Zeyillerin (intişar ve meriyeti hakkında aynen Düstu-
rüledviye hakkında cari olan ahkâm muteberdir. 

Madde 7. — Türk Düsturüledviyesinin veya ze
yillerinin mevkii meriyete vazmdan itibaren gerek ec
za depolarında ve eczanelerde ve gerek gümrük ida
relerinde muayenatı Sıhhiye bu Düsturüledviyeye gö
re icra olunur. 

Madde 8. — Türk Düsturiüedviyesi ve zeyilleri 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tabı ve 
neşir ve esmanı mukabilinde ffüruht olunur. 

Madde 9. — Türk DüsturüJedviyesinin veya ze
yillerinin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren ah
kâmına muhalif mevadı tıbbiye ve ispençiyariye satan 
ecza depoları sahipleri ve eczane müdüri mesulleri 
hakkında Ceza ve Eczaneler Kanunlarının ahkâmı 
mahsusası tatbik olunur. 

Madde 10. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrasına Smhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

İH Kânunuevvel 1341 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaa! Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Hasta İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Mehmet Cemil Mahmut Esat , 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mustafa Necati 
Nafıia Vekili Ziraat Vekili 
Ali Cenani Mehmet Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili içtimaiye Vekili 
Ali Cenani Doktor Refik 

Sıhhiye Encümeninin Tadili 
Türk İlâçlar Düsturu Kanunu 

Madde 1. — Türk ilâçlar düstVurunu tertip ve 
ihzar ile mükellef Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletine merbut azami onbeş azadan İbaret bir «İlâç
lar Düsturu Komisyonu» teşkil edilir. 

Madde 2. — Komisyon azaları Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekaletinin Başvekâlete inhası ve 
Reisicumhurun tasdiki ile intihap ive tayin olunur
lar. Komisyon kendi reisim azalan arasından intihap 
ile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin tas
dikine arz eyler. Komisyon için muktazi tahrir heye
ti Vekâletçe tayin olunur. 

Madde 3. — Komisyonun zaman ve mahallî içti
mai Smhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletince tes
pit olunur. Azalara bütün İçtima müddetine mahsus 
olarak maktuan ücret verilir. 

Madde 4. — İlâçlar Düsturu Komisyonu tababeti 
beşeriyede ilâç gibi müstamel bütün tıbbî nebatat, ba
sit veya mürekkep, uzvî, gayrı uzvî, kimyevî madde
lerin, 

1. Türkçe, Fransızca, Lâtince isimlerini ve mü-
radiflerM; 

2. Kimyevî terkiplerini; 
3. istihsal suretlerini; 
4. Tecrübeler ve tıbbî neşriyattaki müşahedelere 

nazaran hikemî ve kimyevî hassalanyle sair mümey
yiz vasıflarını, 

5. Safiyetleri tayin için tatbik edilecek muayene 
usullerini, 

6. Tağşişat aranması usuMerim;. 
7. Azamî, asgarî tıbbî miktarlarını; 
8. İlâçların eczanelerde tabip reçetesine göre 

muhtelif şekilde tertiplerini; 
9. Muhafaza sureti ve tağayyurattan vikayeleri

ni; 
10.. Bir arada birleştirilmesi caiz olmayan mad

delerini; 
11. İstimal mahallerini; 
12. Eczanelerde 'bulunması lâzım gelen âfât ve 

edevatı; 
13. Eczanelerde 'bulunacak nebatat, ecza ve kim

yevî maddelerin cinsi, nevi ve miktarlarını gösterir 
cetvelleri tanzim ve «Türk İlâçlar Düsturu» namiyle 
bir kitap halinde tespit eylemekle mükelleftir. 

Madde 5. —Komisyonun tertip ve tanzim ettiği 
İlâçlar Düsturu Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinin Başvekâlete teklifi ve Risicumhurun tasdi
ki île tayin olunacak tarihten itibaren umum eczane-
nerle ecza depolarında İlâçlar Düsturunun tatbiki ve 
bütün reçetelerin düstura tamamıyle muvafık olarak 
tertip ve ihzarı mecburidir. 

Madde 6. — İlâçlar Düsturunda yapılacak tadilâ
tı tayin ve zeyillerini tertip eylemek üzere İlâçlar Düs
turu Komisyonu Smhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve-
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kâletinin davetiyle her beş senede bir içtima eder. 
Zeyillerin İntişar ve meriyeti hakkında aynen İlâçlar 
Düsturu hakkında carı olan ahkâm muteberdir. 

Madde 7. — Türk İlâçlar Düsturunun veya ze
yillerinin mevkii meriyete vazından itibaren gerek 
ecza depolarında ve gerek eczanelerde ve gerek güm
rük idarelerinde muayene ve tahliller 'bu İlâçlar Düs
turuna göre İcra olunur. 

Madde 8. — Türk İlâçlar Düsturu ve zeyilleri Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tabı ve ne-
ş'r ve esmanı mukabilinde satılır. 

Madde 9. — Türk İlâçlar Düsturunun veya ze
yillerinin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren ah
kâmına muhalif tıbbî maddeler ve ilâçlar satan ecza 
depoları sahipleri ve eczane müdüri mesulleri hak
kında Ceza ve Eczaneler Kanunlarının ahkâmı mahsu
sa sı tatbik olunur. 

Madde 10. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 11. ;— İşbu kanunun İcrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
«Türk İlâçlar Düsturu» Hakkında Kanun 

Birinci Madde— Türk İlâçlar Düsturunun tertip 
ve ihzar ile mükellef olmak üzere Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletine merbut ve azamî onbeş aza
dan mürekkep bir (İlâçlar Düsturu Komisyonu) teş
kil! olunur. 

İkinci Madde — Sıhhiye Encümeninsin ikinci mad
desi aynen kabul olunmuştur. , 

Üçüncü Madde — Komisyonun zaman ve mahallî 
çitimaı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
tespit olunur. Azalara bütün içtima müddetine mah
sus olarak bütçede kabul olunan miktar dahilinde 
maktuan ücret verilir. 

Dördüncü Madde — İlâçlar Düsturu Komisyonu 
tababeti beşeriyede ilâç gibi müstamel bütün tıbbî ne
batat İle basit veya mürekkep, uzvî veya gayrı uzvî 
kimyevî maddelerin; 

1. Türkçe, Fransızca, Lâtince isimlerini nıüradif-
Ieriui, 

2. (Kimyevî terkiplerini, 
3. İstihsal suretlerini, 

4. Tecrübelere ve tıbbî neşriyattaki müşahadelerc 
nazaran hikemî ve kimyevî hastalarıyla sair mümey
yiz vasıflarını, 

5. Safiyetlerini tayin için tatbik edilecek muaye
ne usullerini, 

6. Tağşişat aranması usullerini, 
7. Azamî, asgarî tıbbî miktarlarını, 
8. İlâçların eczanelerde tabip reçetesine göre 

muhtelif şekilde tertiplerini, 
9. Muhafaza suretlerini ve tağayyurattan vikaye

lerini, 
10. Bir arada birleştirilmesi caiz olmayan mad

delerini, 
11. İstimal mahallerini, 
12. Eczanelerde hangi nebatat, ecza ve kimyevî 

maddelerin bulundurulacağım ve bunlardan her biri
nin cins, nevi ve miktarlarını ve eczanelerde bulun
ması lâzım gelen âlât ve edevatı gösterir cetvelleri 
tanzim ve «Türk İlâçlar Düsturu» namiyle bir kitap 
halinde tespit eylemekle mükelleftir. 

Beşinci Madde — Komisyonun tertip ve tanzim 
ettiği İlâçlar Düsturu Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletinin Başvekâlete teklifi ve Reisicumhurun tas
diki ile tayin olunacak tarihten itibaren merî ve umum 
eczanelerle ecza depolarında İlâçlar Düsturunun tat
biki ve bütün reçetelerin düstura tamamıyle muvafık 
olarak tertip ve ihzarı mecburidir. 

Altıncı Madde — Sıhhiye Encümeninin altıncı 
maddesi aynen kabul olunmuştur. 

Yedinci Madde — Türk İlâçlar Düsturunun veya 
zeyillerinin mevkii meriyete vazından itibaren gerek 
ecza depolarında ve eczanelerde Ve gerek gümrük ida
relerinde muayene ve tahliller bu düsturlara göre icra 
olunur. 

Sekizinci Madde — Türk İlâçlar Düsturu ve ze
yilleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
tabı ve neşir olunur ve arzu edenlere esmanı mukabi
linde satılır. 

Dokuzuncu Madde — Aynen. 
Onuncu Madde — Aynen. 
On birinci Madde — İşbu kanunun icrasına Ad

liye, Malîye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekil
leri memurdur. 
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1341 SENESİ MUVAZENEt UMUMİYE KANUNUNUN KIRK tKİNClt MADDESİNİN TEFSİRİ HAK
KINDA 3/540 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

11 Kânununasi 1926 
Türkiye Cumlıuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet 6-68 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Son ımaaşlanmn süttisanına müsavi veya bundan 
fazla ücret ile resmî veya hususa müesseselerde müs
tahdem bulunmalarına mebni, 1341 senesi Muvazene 
Kanununun kırk ikinci maddesi mucibince, maaşları 
katedihnîş olan mazul memurların, müstahdem bulun
dukları hizmetten infikâkleri halinde mazuliyet maa
şının iadeten tahsisi icap edip etmeyeceğine tefsiri 
hakkında» Maliye Vekâletinden gönderilen 30 Kânu
nuevvel 1341 tarih ve muhasebei umumiye 24289/97 
numaralı tezkerenin musaddak sureli takdim olunmuş
tur, 

Muktezasının ifasına ve netîicesinin işarına müsaa
de buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
'AdeU r 24289/97 

Başvekâleti Ceh'Ie Canibi Samisine 
Mülga Şûrayı Devlet Mülkiye ve Maarif Dairesi 

birinci sınıf muavinlerinden Mustafa Lütfü Beyin iki 
lira yevmiye ile Beyoğlu mübadele talî komisyonunda 
müstahdem bulunmasına mebni beş yüz kuruştan iba
ret bulunan mazuîiyet maaşı 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun kırk ikinci maddesi mucibince 
katedilmiş ise de bu kere mumaileyhin ita eylemiş ol
duğu arzuhalde mezkûr komisyonun tatili faaliyet 
etmesi hasebiyle mazuliyet maaşının devamı itasmı 
talep ve istida eylemiştir. Müstedii mumaileyhin mu-
hasses mazuliyet maaşının sebebi kati salifülarz mad-
dei kanuniye mucibince son maaşlarının sülüsamna 
müsavi veya bundan fazla ücret ile resmî veya hu
susî devair ve mekâtip ve müessesaMa bir vazife de-
ruhlîe edenlerin mazuîiyet maaşlannm kat'ı lâzım gel
mesinden münfbais ve maddei mebhusenin sebebi 
vazı dahi bu gibilerin maişetlerini başka suretle te
min etmelerinden mütevellit olup bu suretle devair, 
mekâtip ve müessesaîı resmiye ve hususiyede istihdam 
edilmelerinden dolayı maaşları kat edilenlerden va

zifelerinin lağvı veya terki vazife eylemeleri gibi ta
bii veya arızî sebeplerle açıklta kalanların müddeti 
hizmetlerine göre kanunen kesbi istihkak eyledikleri 
mazuliyet maaşlarının iadeten tahsisi muvafıkı made-
let ve hakkaniyet olursa da mazuRye! maaşları alan
lardan bu suretle ücretli bir hizmete girmeleri hase
biyle mazuliyet maaşları katotunanlarm bir sene için
de müteaddit defa ücrete nail veya girdikleri hizmetten 
inf ikâklleri halinde mükerreren mazuliyet maaşlannm 
tahsis ve katı gibi muamelâta maruz kalmaları lâzi-
meden olup, halbuki ne 1341 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun mezkûr 42 nci maddesinde, ne de 
memurini mülkiyenin mazuliyet maaşlarına mütedair 
Kanunda katölunan mazuliyet maaşlarının iadeten tah
sisi hakkında sarahat olmadığı ve zatî mesele mahiye? 
ti umumiyeyi haiz ve kavanini mebhusenin tefsirini 
müstelzimî ahvalden bulunduğu cihetle icrayi icabına 
müsaadei devletlerinin şayan buyrulması müterham-
dir efendim. 20 Kânunuevvel 1341. 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet Esas numarası 

130 3/540 

Riyaseti Celileye 
1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 

ikinci maddesinin tefsiri hakkında olup Heyeti Umu-
miyenin 13 Kânunusani 1926 tarihli jçtimaında En
cümenimize havale buyrulan Başvekâlet tezkeresiyle 
merbutu Maliye Vekâleti tezkeresi sureti Maliye Ve
kili Hasan Bey huzuruyle teklif ve müzakere olundu. 

Maliye Vekâleti tezkeresinde: Deva»:, mekâtip ve 
müessesatı resmiye ve hususiyede ücretle1 istihdam edil
melerinden dolayı 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun kırk ikinci maddesi mucibince maaşları 
katedilenlerden vazifelerinin lağvı veya terki vazife 
eylemeleri gibi tabii ve arizî sebeplerle açıkta kalanla
rın müddeti hizmetlerine göre kanunen kesbi istihlâk 
eyledikleri mazuliyet maaşlannm iadeten tahsisi mu
vafıkı muadelet ve hakkaniyet olursa da mazuliyet ma
aşı alanlardan bu suretle üteretli bir hizmete girmeleri 
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hasebiyle mazuliyet maaşları katolunanların bir sene 
içinde müteaddit defa ücrete nail veya girdikleri hiz
metten infikâkleri halinde mükerreren mazuliyet ma-
aşlannın tahsis ve kat'ı gibi muamelâta maruz kalma
ları lâzimeden olup halbuki ne 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun kırk ikinci maddesinde ne de 
memurini mülkiyenin mazuliyet maaşlarına mütedair 
Kanunda katolunan mazuliyet maaşlarının iadeten tah
sisi hakkında sarahat olmadığı ve zatî meselenin ma
hiyeti umumJyeyi haiz ve kavanini mefohusenin tefsi
rini müstelzimi ahvalden bulunduğu ifade edilmckte-
dîk'. 

Filhakika 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu^ 
nunun kırk ikinci maddesinde ma tahsisatı fevkalâ
de son maaşlarının sülüsanına müsavi veya bundan 
fazla ücret ile resmî veya hususî devair ve mekâtip ve 
müessesatta bir vazife deruhte etmiş olan memurini 
mazulenuı mazuliyet maaşları kat olunacağı muhar
rerdir. Maddei mezkûrenin vazında istihdaf edilen ga
ye de idarei hususiye ve belediyeler ile alâkadar miies-
sesatı maliyede ve diğer müessesatı hususiyetle yüksek 
maaşlarla temini maişet etmekte olan mazul memurla
rın fazla olarak bir de devlet bütçesine bar olmama
larını teminden ibaret olup bu suretle maaşları katedi-
!en mazul memurlardan vazifelerinin lağvı veya terki 
vazife eylemeleri gibi sebeplerle açıkta kalacaklara ma
zuliyet maaşlarının iadeten tahsisi muvafıkı madelet 
olacağında şüphe yoktur. 

7 Ağustos 1325 tarihti memurini mülkiye mazuliyet 
maaşlarına dair Kanunun on ikinci maddesi delaletiy
le encümenimiz bu tarzı tefsirin ruhu kanuna muva

fık olacağını nazarı itibare alarak berveçhiati fıkrai 
tefssriyenin tanzim ve Heyeti Celileye takdimine ka
rar vermiştir. 

15 Şubat 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Kâtip 
Konya 
Refik 

Aza 
Zonguldak 
Ragıp Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakır 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Renizi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Resmî ve hususî devair ve mekâtip ve müessesatta 
bir vazife deruhte etmiş olmaları dolayısıyle 1341 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanununun kırk ikinci 
maddesi mucibince mazuliyet maaşları katedilmiş olan
lardan vazifelerinin lağvı veya terki vazife etmeleri 
esebebiyle açıkta kalacaklara mazuliyet maaşları ia
deten tahsis olunur. 


