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dair 23 Nisan 1341 tarihE Kanuna bâr madde 
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2. — İmalâtı haırlbiye fabrikalarında müs
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cek yevmiye hakkında Kanun lâyihası. (1/1066) 
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sı. (1/1067) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfj 

zföisuhha Müessesesi hakkında Kanun lâyiha
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fındık, portakal, limon, mandal'in, çay ve dut 
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6. — Umum Jandarma Kumandanlığının 
1926 senesi Bütçesinde münakale icrasına dair 
Kanun lâyihası. (1/1070) 

7. — Kibrit yerine kullanılan alev hasıl 
edkn çakmakların imal ve istimallerinin mem-< 
nuiyeti hakkında Kanun lâyihası. (1/1071) 
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1. — Şarkikaralhisar Mdbüsu İsmail} Bey vö 
rüfekasının, Şarlkikara'bisar Mebusu merhum 
Ali Süruri Beyin refika ve çocuklarına h'idbma-
tı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındal 
teklifi kanunisi. (2/634) 115:116 

Tezkereler 116 

1. — Memurini fenniyenin keştügüzar et
tikleri müddet zarfında vaisaiti nakliye için tesj 

viye ettikleri ücuratın ashabından alınmış se--
nedat irae edilmedikçe Divanı Muhasebatça' 
vize edilmediğinden bu bapta bir kararı tefsiri 
ittihazı hakkındaki tezkerenin iadesine dair 
Başvekâlet tezkeresi, 116 
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Sayfa 
2. — Saibik Genç Valisi ismail Hakkı Bey 

hakkındaki hükmün refine dair Başvekâlet tez
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116 

1. — Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Mü
dürü İsmet Beyin maaşatı hakkında (3/326) 
numaralı Büyülk Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi ve Muvazene} Maliye ve Tetkiki Hesaba! 
encümenleri mazbataları. 116:117 

2. — Memurin Kanununun 48, 49 ve 59 ncu 
maddeleriyle Memurin Mulhakematı Kanunu-* 
nun 12 nci maddeleri arasındaki tearuzun 
telif ve tefsiri hakkında (3/877) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve tefsire mahal olmadığına 
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ru belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair 
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maralı tekifi kanunisi ve Dahiliye ve Adli-' 
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seyahatleri hakkındaki Kanunun dokuzuncu 
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teri mazbataları. 118 

5. — Urfa Mebusu Rafet Beyin, Maarif 
teşkilâtına mütedair Kanunun 16 nci maddesi
nin tadili hakkında (2/638) numaralı teklifi 
kanunîsi ve Maarif Encümeni mazfbatası. 118 

6. — Muş Mebusu llyais Sami Bey ve rüfe-ı 
kasının, Tetkiki Hesalbat Encümeni Reis ve 
azalarına hakkı huzur verilmesi hakkında1 

(2/610) numaralı teklifi kanunîsi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 118 

7. — Demiryollar İnşaat ve İşletme Mü* 
diriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesinde 
münakale icrasına dair (1/1062) numaralı Kaı 
nun lâyihası ve Muvazene! Maliye Enoümenü 
mazbatası 118 

Sayfa 
8. — Giresun Mebusu Hakkı Taok Beyin, 

taksite rapten müzayedeyle satılan emvali gay-f 
rımenkulenin vergi, harç ve rüsum kıymetle-ı 
rinin takdiri hakkımda (2/630) numaralı tek
lifi kanunîsinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası, 

1. — Balıkesir Mebusu Mehmett Vehbi1 

Beyin, Balıkesir İstasyon Ambarından Kalsa-
ıbaya giden yola fennî bir köprünün inşa ettü-
rimesi hakkında takriri. 

lifi, 

Azayı Kiramı Muamelâtı 

1. — Sivas Meşbusu Şemsettin Beyin, tah-

ıSiıaOer 

1. — .Balıkesir Mebusu Mehmet Vehbi Be
yin, damızlık hayvanların kesilmesi memnu ol
duğuna dair Kanunla Hloksera'dan harap 
olan bağlar hakkındaki kanunlardan ne gübi 
netice elde edildiğine dair Ziraat Vekâletinden 
şiifahi suali, 
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1. — Mebde mebusiyetin tespiti hakkında 
(3/845) numaralı Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi ve Kanunu Esasi Encümeni maz
batası. 118:121 

2. — İstiklâl Madalyası Kanununun tadili 
hakkında (3/844) numaralı Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası. 121:122 

3. — Ecza Ticarethaneleriyle sanayi ve 
ziraatte müstamel mevaddı kimyeviye satışı 
hakkında (1/922) numaralı kanun lâyihası ve 
Sıhhiye ve Adliye Encümenleri mazbataları. 122:137, 

144:146 
4. — Emrazı sariye ve istilâiye nizamname

sine bir madde tezyili hakkında (1/1034) nu
maralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Adliye En
cümenleri mazbataları. 137:143 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 14,10 

REİS : Hasan Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyar bekir), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celsemi açıyorum, 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 
OTUZ YEDİNCİ İÇTİMA 

19 Şubat 1927 Cumartesi 
Birinci Celse 

Hasan Beyin tahtı riyasetleriyle kuşat edilerek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale olundu. 

Mücadelei mdlliyeye iştirak etmeyen memurin 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyihasının mü
zakeresi icra ve maddeleri tadilen kabul ve heyeti umu-
îriiyesi tayini esaımi ile reye vaz ve ekseriyetle ka
bul edildi ve Cumartesi günü içtima edilmek üzere 
celse tatil edildi. 

2, — SUALLER 

1. — Balıkesir Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, 
damızlık hayvanların kesilmesi memnu olduğuna dair 
kanunla Filoksera'dan harap olan bağlar hakkındaki 

kanunlardan ne gibi netice elde edildiğine dair şifahi 
sual takriri. 

REİS — Ziraat Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Ebniye Kanununun tadilâtına mütedair 23 

Nisan 1341 tarihli kanuna bir madde tezyiU hakkında 
kanun lâyihası (1/1065) 

REİS — Hariciye ve Dahiliye Encümenlerine ha
vale edilmiştir. 

2. — İmalâtı harbiye fabrikalarında müstahdem 
mütehassıs ümera ve zabıtana verilecek yevmiye hak
kında kanun lâyihası (1/1066) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale olunmuştur. 

3. — Ticaret Kanununun 140 ve 150 nci maddeleri
nin tashihi hakkında kanun lâyihası (1/1067) 

REİS — Ticaret ve Adliye Encümenlerine havale 
ediyoruz. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha 
müessesesi hakkında kanun lâyihası (1/1068) 

REİS — Sıhhiye ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine havale ediyoruz. 

5. — Rize Vilâyetiyle Borçka nahiyesinde fındık, 
portakal, limon, mandolin, çay ve dut yetiştirilmesi 

hakkındaki kanunun dördüncü maddesinde mezkûr 
müddetin temdidine dair kanun lâyihası (1/1069) 

REİS — Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümenleri
ne havale edilmiştir. 

6. — Umum Jandarma Kumandanlığının 1926 se
nesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası 
(1/1070) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

7. — Kibrit yerine- kullanılan ve alev hâsıl eden çak
makların imal ve istimallerinin memnuiyeti hakkında 
kanun lâyihası (1/1071) 

ı 
REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen

lerine havale edilmiştir. 
8. — Muvakkat Ticari itilafnameler akdine dair ka

nun lâyihası (1 /1072) 
REİS — Hariciye, Kavanini ve Muvazenei Maliye 

Encümenlerine havale ediyoruz. 
Teklifler 

1. — Şarkikarahisar Mebusu İsmail Bey ve rüfe-
kasmın; Şarkikarahisar Mebusu Merhum Ali Şüruri 

115 
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Beyin refika ve çocuklarına hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi (2/634) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
1. — Memurini fenniyenin keştügüzar ettikleri 

müddet zarfında vasaiti nakliye için tesviye ettikleri 
ücuratın ashabından alınmış senedat irae edilmedikçe 
Divanı Muhasebatça vize edilmediğinden bu bapta 
bir kararı tefsiri ittihazı hakkındaki tezkerenin iadesine 
dair Başvekâlet tezkeresi. (3/879) 

REÎS — Tezkere okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Nafıa Vekâletinden yazılan 10/14 Şubat 1927 ta
rih ve 1003/224 numaralı tezkerede, memurini fen
niye harcırahlarının keyfiyeti tesviyesi, hazinece tan
zim ve heyeti vekilece tasdik edilmiş olan evrakı müs-
pi'te cetveliyle 'halledilmiş olduğundan mmeurini fen
niyenin geştigüzar harcırahlarının tediyesinde ara
bacı ve mekkâreci vesaire gibi, vesaiti nakliye asha
bının senetlerinin ibrazı hususuna dair 22 Mart 1925 
'tarih, ve 6/1446 numaralı tezlkere ile Riyaseti Celile-
lerine takdim edilmiş olan lâyihai kanun'iyenin iktisabı 
kanuniyetine lüzum kalmadığından istirdadı rica edil
mektedir. 

Muktezasının ifa ve neticesinin işarına müsaade bu-
yurulmasını rica eyledim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Bu lâyihayı alelusul iade ediyoruz. 
2. — Sabık Genç Valisi İsmail Hakkı Bey hak

kındaki hükmün ref'ine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/880) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
Mazbatalar 

/. — Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Müdürü İs
met Beyin maaşatı hakkında (3/326) numaralı Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Muvazenei Maliye 
ve Tetkiki Hesabat Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 
Karar : 305 

Heyeti Umumdyeye 
İstanbul'un hükümeti milliyeye iltihakı üzerine 

Teşrinisani 1340 tarihinde 'birinci Büyük Millet Mec
lisi heyeti idaresi tarafından mülga Meclisi Ayan Mu
hasebe Müdürü İsmet Bey Kânunuevvel 1338 niha
yetinde aldığı emir üzerine yalnız eşyayı mülga Mec
lisi Mebusan Muhasebe Müdürü Cemil Beye devre
derek Meclisi Ayanın üç seneye karip bir zaman faa
liyette bulunamaması yüzünden tetkik edilememiş beş-
yüz küsur bin liralık hesabın def atir ve vesaikini mu-

i maileyhin ademi salahiyet beyaniyle kabul etmeme
sinden defatir ve vesaiki mezkûrenin İstanbul Vilâ
yetine emaneten tevdii ile otuz altı bin lira nakdin 
mühür ve mesuliyeti altında muhafazasına mecbur ve 
fiilen bu vazifeye merbut kalarak tetkiki hesabat me
muru olan Yahya Galip Beyin vüruduna ve devri tes
lim muamelesinin neticesine kadar hiç 'bir vazife de-

I ruhde edemediği cihetle Muhasebei katiye raporuna 
ımünderiç iktiza veçhile devir muhasebesinin ikmaline 
kadar geçen zamana ait maaşının itası icabedeceği 
Divanı Riyasete verilen arzuhal ile iddia edilmiş ve 

I Divanı Riyasetçe icra edilen tetkikat neticesinde il'tiha-
I ki müteakip mumaileyhin mülga Meclisi Ayanın eşya 

ve vesaikini muhafazaya rmamur edildiği 9 Kânunuev
vel 1338 tarihli İstanbul Avans Kanununun ikinci 
maddesi mudibince Muvazenei Maliye Encümenine ve-

I rilen salâhiyet üzerine mülga Ayan ve Mebus anda is
tihdamları zaruri bulunan muhafaza rnemurinininin 23 
Kânunuevvel 1338 tarihinde tespit edilen kadrosundan 
hariç bırakıldığı cihetle eşya ve vesaikin Mebusan Mu
hasebe Müdürü Cemil Beye devir ve teslimi bildiril-

I imiş ve yalnız eşya teslim olunarak hesabatın ve defa
tir ve vesaikin devir muamelesinde ihtilaf hâsıl ol
muş o esnada tecdidi intihaba karar verilmiş oldu
ğundan yeni intihabatın icrasiyle tetkiki hesabat En
cümeninin teşekkülüne ve reisi Yahya Galip Beyefen
dinin İstanbul'a vüruduna kadar bu kısım defatir ve
saik ile hesabat mumaileyhin yedinde ve mesuliyeti 
tahtında kaldığı ve müşarünileyhin tetkikatı neticesin
de İsmet Beyin, beraatı zimmeti tahakkuk ve defatir 
ve vesaiki teslim eylediği anlaşılmış ve bu sebeple İs
met Bey hesabatının devir netivcesine kadar memuri
yetinin başında kalarak başka bir vazife deruh'de ede-

I mediğinden Kânunusani 1339 tarihinden itibaren bilfiil 
müstahdem memurlar gibi maaşının itası hususu Mu
hasebei katiye raporuna ilaveten Yahya Galip Beyefen-

I di tarafından temenni edilmiştir. 

I Şu suretle İsmet Beyin, vazifesi başında kaldığı 
I muhakkak ise de Muvazenei Maliye Encümeninin 
I tespit ettiği kadrodan hariç bulunduğu ve İstanbul 
I Avans Kanununa müzeyyel 13 Kânunusani 1339 ta-
I rihli kanunun ikinci ve 5 Nisan 1339 tarihli kanu-
I nun keza ikinci maddeleri mucibince altı aylık avans 
I verildiği ve devri muhasebe müddetine ait de maa-
I sına muadil ücret aldığı cihetle esbabı mesrudeden 
I dolayı vazifesi başında kalmasını memuriyetinin te-
I madisinden addederek memuriyeti maaşının itasiyle 
I aldığı avanslarla ücretin mahsubu mümkün olup, 
I olmayacağının tespiti zımmında keyfiyetin Muvaze-

116 — 
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nei Maliye ve Tetkiki hesabat encümenlerine havalesi 
mütalaasiyle Heyeti Umumiyeye arzı tensip edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Kâzım 

Muvazenei Maliye Encümeninin Mazbatası 

Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Müdürü İsmet 
Bey hakkında Divanı Riyasetten takdim olunup, En
cümenimize havale buyurulan takrir mütalaa ve tet-
kikat icra olundu. 9 Kânunuevvel 1332 tarihli İstan
bul Avans Kanununun ikinci maddesiyle İstanbul 
vilayetiyle mülga İstanbul devair ve müessesatından 
hangilerinin hükümeti sabıka kadrolarına ilave ve it
hali lazım geleceğinin tayin ve tespiti salahiyeti Mu
vazenei Maliye Encümenine ita edilmiş ve Encüme
ni müşarünileyhaca takrir ve tebliğ olunan kadroda 
«Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Müdürü» gayrı da
hil bulunmuş olduğundan kanunu mezkûre müzeyyel 
13 Kânunuevvel 1339 tarihli Kanunun ikinci maddei 
sine tevfikan mumaileyhe tediye edilmiş olan avans
tan başka memuriyeti sabıkası maaşının itasına im
kânı kanuni görülememiş olduğu Heyeti Celileye arz 
olunur. 19 Mart 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Namına 

yÇatalca 
Şakir 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Beyazıt 
Şefik 

Aza 
İsparta 
Mükerrem 

Mazbata Muhaı 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Bursa 

Osman Nuri 

Riyaseti Celileye 
Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Müdürü İsmet 

Bey hakkında Heyeti Umuırtiyece Muvazenei Maliye 
ve Tetkiki Hesabat encümenlerine havale buyurulan 
takrir Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasiyle bir
likte Encümenimize tevdi kılınmakla tetkik ve müza
kere olundu. 

Muvazenei Maliye Encümeninin 19 Mart 1341 i 
tarihli ve 86 numaralı mazbata münderecatı Encü- I 

— 117 

menimizce de muvafık görülmekle; Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arzı karargir oldu. 

İS Şubat 1927 
Tetkiki Hesabat Encümeni 

Reisi Mazbjata Muharriri 
Muş 

llyas Sami Mazhar Müfit 
Kâtip Aza 
Konya Şakir 

Aza 
REİS — Mütalaa var mı efendim? Muvazenei 

Maliye Encümeninin mazbatasını reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsin... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Memurin Kanununun 48, 49 ve 59 ncu 
maddeleriyle Memurin Muhakematı Kanununun 12 
nci maddeleri arasındaki tearuzun telif ve tefsiri 
hakkında (3/877) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
tefsire mahal olmadığına dair Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Memurin Kanununun 48, 49 ve 59 ncu maddele

riyle Memurin Muhakemat Kanununun 12 nci mad
desi aralarında tearuz görüldüğünden mevaddı mez-
kûrenin telif ve tefsiri hakkında Ziraat Vekâletinin 
iş'arına atfen Başvekâletten mevrut ve heyeti umu-
miyeden muhavvel tezkere üzerine tetkikatı lazime 
icra edildi. Memurin Kanununun 48 nci maddesi 
kablettahkik işten el çektirmeye ait ;olup, bunun şe
rait ve netayicini 49 ncu maddesi iste esnayı memu
riyetinde gerek vazifei memuriyetinden ve gerek 
şahsi bir cürümden dolayı mahkemeye tevdi edilen 
memurun beraatı halinde bilcümle hukukuna sahip 
olacağını ve memuriyete mani olan mahkûmiyetin 
nevi ve derecesini tespit etmektedir. Bu maddelerde 
Memurin Muhakemat Kanununun 12 nci maddesin
de «Aleyhinde tahkikatı iptidaiye ibrasına mübaşe
ret olunan memurlar lüzum görülürse memuriyetleri 
vekâletle idare ettirilmek üzere işten el çektirilir» 
fıkrasına mugayir hiç bir hüküm meycut olmadığın
dan o fıkranın kâmakân tatbiki tabüjdiir. Ancak Me
murin Kanununun 59 ncu maddesinde «tdareten azil 
mülgadır» denilmekte olmasına ve Memurin Muha
kemat Kanununun 12 nöi maddesinin ikinci fıkra
sında mevzubahis azlin mahiyeti hükmen azil olma
yıp, bir idari azilden ibaret bulunmasına mebni tari-
hen muahhar olan Memurin Kanununun salifüzzikir 
59̂  ncu maddesinin mezkûr fıkra hükmünü ilga et-
mijş olması tabiidir. Binaenaleyh Memurin Kanunu-
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hun 48, 49 ve 59 ncu maddeleriyle Memurin Muha-
kemat Kanununun 12 nci maddesinin, elyevm meri 
olan birinci fıkrası arasında bir güna tezat ve taaruz 
olmadığı gibi, Memurin Mühakemat Kanununun 
mezkûr 12 nci maddesinin ikinci fıkrası mülga oldu
ğundan ne telif ve ne tefsire mahal görülmemiştir. 
Keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 20.2.1927 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Namına 

Tekıirdağı 
M. Faik 
Kâtip 
îzmir 

Kâmil Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Ahmet Münir 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

tsmail Kemal 

Aza 
İbrahim Süreyya 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Muvafık ses
leri) Dahiliye Encümeninin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Canik Mebusu Cavit Paşanın, umuru bele
diyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair kanuna bir 
madde tezyili hakkında (21622) numaralı teklifi ka
nunisi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları. 

RBtS — Ruznameye alınmıştır. 

4. — Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahat
leri hakkındaki kanunun dokuzuncu maddesinin ta
diline dair (1/1043) numaralı kanun layihası ve Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbataları: 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

5. — Urfa Mebusu Rafet Beyin, Maarif Teşki
latına mütedair Kanunun 16 nci maddesinin tadili 
hakkında (2/628) numaralı teklifi kanunisi ve Maa
rif Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
6. — Muş Mebusu llyas Sami Bey ve rüfekası-

nın, Tetkiki Hesabat Encümeni Reis ve azalarına 
hakkı huzur verilmesi hakkında (2/610) numaralı 
teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 
7. — Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdüriyeti 

Umumiyesinin 1926 senesi bütçesinde münakale ic
rasına dair (1/1062) numaralı kanun layihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 
8. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Tak

site r apt en müzayede ile satılan emvali gayrımenku-
lenin vergi, harç ve rüsum kıymetlerinin takdiri hak
kında (2/630) numaralı teklifi kanunisinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edildi. 

Takrirler 
1. — Balıkesir Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, 

Balıkesir istasyon ambarından kasabaya giden yola 
fenni bir köprünün inşa ettirilmesi hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
Azayı Kiram Muamelatı 

/. — Sivas Mebusu Şemsettin Beyin, tahlifi. 
REİS — Ruznameye geçmezden evvel Sivas Me

busu Şemsettin Bey hazırdır, tahlifi icra edilecektir. 
(Sivas Mebusu Şemsettin Beyin tahlifi icra edil

di.) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Mebdei mebusiyetin Jespiti hakkında (3/845) 
numaralı Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim! Bu maddedeki mazbata henüz 
tabı edilmemiştir. Tensip buyurursanız ikinci mad
deye geçelim. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Bey! Bu mazbata
nın tabına lüzum yoktur. Çünkü mazbatada ittihaz 
olunan mukarreratın ikisi kabul edilmiş ve birisi 
- son fıkrası kanunla taaruz teşkil ediyor diye - En-

(1) Evveliyatı 28 nci ciltte, 26 nci içtima zaptıh-
dadır. 

cümene gitmiştir. Encümen bu fıkranın taaruz teşkil 
eden kısmını tayyetti. Binaenaleyh yeniden tabına 
lüzum yoktur. 

REİS — Efendim, henüz tabı ve tevzi edilme
miştir. Fakat İsmet Beyefendi tabı ve tevzie lüzum 
yoktur. Kanunla taaruz teşkil ediyor mu, etmiyor 
mu diye Encümene gitmişti, Encümen kanunla taaruz 
teşkil eden fıkrayı tayyetti diyorlar ve binaenaleyh 
kıraat suretiyle müzakeresini teklif ediyorlar. Bu su
retle müzakeresini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, mevzubahis olan fıkrayı - Encüme
nin tadilatı şeklinde okuyoruz: 

— 118 — 



t : 38 26 i l .: 1927 C : 1 

3. — Mebus intihap edilen bir zatın mebusluk 
tahsisatına istihkakı Meclise iltihakiyle meşruttur. 

Mezuniyet veya mazerete müsteniden geleme-
mek fiilen iltihak addolunur. Mebus intihap edildi
ğine resmen ıttıla hâsıl eden memur vazifede bulun
sun, mezun olsun bu tarihten sonraki müddete ait 
memurin maaş ve tahsisatı fevkaladesini alamaz ve 
işten el çektirilmiş, vekâlet emrine alınmış, açıkta 
kalmış olsun, yine bu müddete ait maaş ve tahsisatı 
fevkaladeleri verilemez. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — Reis 
Bey! Tensip buyurursanız, bu tefsir üç fıkrayı ihtiva 
ediyor, 

REİS — Evvelki iki fıkra kabul edilmiştir. Yal
nız mesele son fıkradadır. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — O halde 
bu fıkra hakkında maruzatta bulunacağım. Üçün
cü fıkra, mebus intihap edilen bir zatın mebusluk 
tahsisatına istihkakı hakkındadır. Bu cümle güzel
dir. Fakat bu cümleyi takip eden ikinci cümle, me
zuniyet veya mazerete müsteniden gelememek diye 
başlıyor. Halbuki bendemiz mezun kaydını tahsisata 
kesbi istihkak için kâfi görmüyorum. Mazeret ola
bilir, mebusluğa intihap edilir, ya hasta olur, ameli
yatı olur, Meclisi Âli ona mazeretine müsteniden 
dzin verir veya izin vermeksizin Meclisi Âlice mu
ayyen olan bir mazerete istinat ederek tahsisata kes
bi istihkak eder. Yoksa alelade bir mezuniyetle, Mec
lise iltihak etmeyen bir zatın tahsisata kesbi istihkak 
etmesi muvafık değildir. Bendeniz, şöyle bir cümle 
ilavesiyle maksat hâsıl olur zannındayım. 

«Yalnız Meclisin karariyle müeyyet mazerete 
müsteniden gelememek, fiilen iltihak addolunur.» 

TALAT BEY (Çankırı) — Bu da o demektir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Evet bu da 
odur ama, alelade izin değildir. Meclisi Âli izin ver
diği vakit mazeretini de tespit eder ve Meclisi Âliye 
iltihak etmeden tahsisata kesbi istihkak edeceğini de, 
mazeretinin derecesine göre tayin ederek kararım 
verir. Eğer bu cümleyi ilave etmeksizin «Mezuniyet 
veya mazerete müsteniden gelememek fiilen iltihak 
addolunur» dersek Meclisi Âliye hiç dahil olmak
sızın tahsisata kesbi istihkak etmek kapısını açmış 
oluruz ki, bendenizce bu doğru değildir. Bendeniz 
teklif ettiğim cümleyi tadilname şeklinde takdim edi
yorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
mezuniyet mutlaka bir mazerete müstenit demektir 
ve mezuniyet malumdur ki, ya Heyeti Celileden ve

rilir, yahut Divanı Riyasetten verilir. Binaenaleyh 
bir mezuniyet mevzubahis olduğu yerde bir maze
ret mutlaka mevcuttur demektir. Bizim Encümenin, 
buraya (Mazeret) kelimesini ayrıca ilave etmesinde 
sebep şudur : Öyle ahval mülahaza olunur ki, ora
dan mezuniyet isteyecek kadar kendisinde imkân ta
savvur edilemez; Kaybolmuştur, Meclisle hali muva
salada bulunamaz. Hâsılı mezuniyet isteyemeyecek 
kadar mühim bir mazereti olabilir. îşte öyle mühim 
ve müstesna ahvali mülahaza ederek, buraya (ma
zeret) kelimesi konmuştur. Binaenaleyh hem (Maze
ret) ve hem de (mezuniyet) kelimelerinin burada vü
cuduna lüzum vardır. Yoksa mezuniyet, tabiatiyle 
mazeretin neticesidir. Mazereti olmadığı halde ken
disine Meclisin izin vermek ihtimali mevcut bile ad
dolunamaz. Meclis ve Divanı Riyaset bir mebusa 
mezuniyet veriyorsa, onu mutlaka mazur telakki 
ediyor demektir. Binaenaleyh her iki kelimenin de 
burada vücuduna ihtiyaç vardı. (Doğru sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurursanız bir kelime arz edeyim. Bendenizin 
ilavesini teklif ettiğim cümle, her iki maksadı da ih
tiva ediyor. Gerek mezuniyet ve gerek mazeretine 
karar verirken, tahsisattan müstefit olacağım veya 
olmayacağını düşünerek karar vermiş olur. Bina
enaleyh Encümenin her iki kelime üzerindeki noktai 
nazarını bendenizin arz ettiğim cümle tamamiyle ih-
tica etmiş oluyor ve daha mezuniyet verilirken bu 
neticeyi tayin etmiş oluyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
hatırımda kaldığına göre, teklif edilen ibare Mecli
sin kararını istilzam eden bir ibaredir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Takri
rim okunsun efendim. 

Riyaseti Celileye 
3. — Mebus intihap edilen bir zatın mebusluk -

tahsisatına istihkakı Meclise iltihakiyle meşruttur. 
Yalnız Meclisin karariyle müeyyet mazerete müs

teniden gelememek, fiilen iltihak addolunur. Mebus 
intihap edildiğine resmen ıttıla hâsıl eden memur, 
vazifede bulunsun, mezun olsun, bu tarihten sonraki 
müddete ait memuriyet maaş ve tahsisatı fevkala
desini alamaz ve işten el çektirilsin ve vekâlet em
rine alınmış, açıkta kalmış olsım yine bu müddete 
ait maaş ve tahsisatı fevkaladeleri verilemez. 

Fıkranın yukarıdaki şekilde tadilini teklif ederim. 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
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HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Halbuki bu [ 
kabil kararlar, yani bir mebusun böyle bir hali hak- I 
kında karar ittihazı, şimdiye kadar öyle zannediyo- I 
rum ki, behemahal Meclise bir müracaat vukuuna I 
müstenittir. Daha evvel o mebus tarafından bir talep I 
vaki olmalıdır ki, burada onun mazereti mevzubahis I 
olsun. Eğer Divanı Riyaset böyle bir talep mesbuk 
olmaksızın doğrudan doğruya kendi tarafından He
yeti Celileye arz edebilecek bir vaziyette ise, o za
man bittabi mesele yoktur. Fakat şimdiye kadar ce- I 
reyan eden ahval ve taamül bize şunu göstermiştir I 
ki; bir mebus hakkında azayi kiram muamelatı un- I 
vana altında cereyan eden her hangi bir muamele, I 
mutlaka kendi taraflarından bir talep vukuuna mual
lak bulunmaktadır. Böyle bir talep olmaksızın mua- I 
mele geçmediğine nazaran, bu mülahaza iledir ki, I 
bu kayıt konulmuştur. Eğer böyle bir talep vaki ol
madan tahsisat meselesi, şu şekilde hallolunur mülâ- I 
hazası varit ise bittabi o ibare o maksadı temin ede- I 
bilir. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, hadisattaki tecrübe, bendenizin arz ettiğim nok- I 
tai nazarı fiilen teyit etmiştir. Hiç derhatır ettirmek I 
istemezdim. Fakat bir fikir mütalaası dolayısiyle tek
rar etmek mecburiyetinde kaldım. 

Malta'da bulunan arkadaşlarımızın mezuniyetleri
nin ve tahsisat mesailini doğrudan doğruya Meclisi j 
Âli tahtı karara almıştır ve unutulan esami olmuşsa I 
da onları da sonradan Divanı Riyaset sevk etmiştir. I 
Zannederim ki, Encümen buna şebih bir takım vazi- I 
yetler, mesela müracaat edecek vaziyet olmaz de- I 
mekle bir takım hadisat tasavvur etmiş oluyor. Ben- I 
deniz misal olarak bunu derhatır ettirdim. Zaten me- I 
zuniyet talep eden zat, ya alelade mezuniyet alır ve- I 
yahut mezuniyet almaksızın mazereti icabı Meclisi 
Âliye yirmi gün, bir ay devam edemez. Neticede I 
Meclisi Âliye dahil olduğu zaman onun kayıp, gay- I 
rı mezun olmadığına dâir elbette bir müracaatı vaki I 
olacaktır ve bu müracaatı neticesinde elbette maze- I 
retinin derecesi, Meclisi Âlice tayin ve takdir oluna- I 
çaktır. 

işte o takdirdedir ki, tahsisata kesbi istihkak et
tiğini de Meclisi Âli karariyle tespit etmiş olur. Bi- I 
naenaleyh devam nokta'i nazarından Meclisi Âliye I 
dahil olmayan bir zatın tahsisata kesbi istihkak ede- I 
bilmesi, yine Meclisi Âlinin takdir edebileceği bir I 
mazerete müstenit olması lazım gelir. Yoksa alelade I 
mezuniyetler, alelade tayinler, nizamnamei dahilinin I 
veyahut Teşkilatı Esasiye Kanununun kabul ettiği | 

t mazeretler, ya hiç izin almaksızın gelememek neti-
I cesi, ben şu mazeret dolayısıyla gelemedim yolun-
I daki müracaatı, hakikaten o mazereti Meclisi Âliye 
I gelemeyecek kadar ehemmiyetli ise Meclisi Âli tah-
I sisat meselesini halleder, değilse alelade izin verir ve 
I tahsisat meselesini de halledebilir. Bendeniz diyorum 

ki, takdir Meclisi Âliye kalsın ki, devam, tahtı temi
ne girmiş olsun. 

I REÎS —̂ Efendim, Hasan Fehmi Beyin mütalaa-
I sı fıkrada, mezuniyet veya mazeret... deniyor, bu 
I ibarenin yerine «Yalnız Meclisin karariyle müeyyet 

mazerete müsteniden gelememek fiilen iltihak addo-
I lunur» diyorlar. Matbu ibarede mezuniyet veya ma

zerete müsteniden gelememek fiilen iltihak addolu-
I nur deniyor. Bendeniz şu noktayı söylemek mecbu-
I riyetindeyim ki, mazerete müsteniden gelememek fii

len iltihak addolunmaz. Buna nizamnamei dahili ma
nidir. Meğer ki, Meclisi Âli karariyle alelusul mezu
niyete müncer olmuş olsun. Mezuniyet, mazeret fii-

I len iltihak addedilemez, buna imkânı hukuki yoktur. 
I Mazeret, mezuniyete müncer olmadıkça başlı başına 
I sebebi istihkak olamaz. Binaenaleyh mezuniyet ve-
I ya mazeret... 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Mütalaa be-
I yan ediyorsunuz. 
I REİS — Evet efendim, Encümenin başka bir 
j noktai nazarı var mı? 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, Reis Beye-
I fendi hazretlerinin teşrih buyurdukları noktadan te

vakki için Encümen bu fıkrayı koyuyoı. Birinci Mec-
I liste bu fiilen çok geçmiştir, hatta bu Mecliste de 
I çok geçmiştir. Öyle bir an olmuştur ki, vaziyeti 
I Meclise duyurup Meclisin mezuniyetine iktiran et-
I tiremez. Divanı Riyaset tarafından mezuniyet veri

lebilmesi için, böyle bir mezuniyet itasını imkân da
hiline sokmak için Encümen bu fıkrayı koymuştur. 
Malta'daki arkadaşlar, bilirsiniz ki, beş altı ay ka-

I dar muhabereyi temin edemediler. Eğer böyle bir 
I fıkra kalmazsa ve esasen mevzuatımızda iki ay ge-
I çerse - Meclise müracaat etmeksizin ve mezuniyet 
I almaksızın - mebusluğun sakıt olması icabeder. Bi

naenaleyh böyle meşru bir vaziyette, Divanı Riyaset 
Meclisi Âliye, evet bu iki aydır müracaat edememiş* 

I tir, fakat Divanı Riyasetle münasebet ve muhabereyi 
I temin edememiştir, binaenaleyh bundan dolayı ken-
I dişine Meclisi Âlinin mezuniyet vermek zarureti var-
I dır diyebilecek bir imkân ihdas etmek lazımdır. En-
I cümen bunun için bu fıkrayı koymuştur. Yoksa Ha-
| san Fehmi Beyefendinin buyurdukları teklife Encü-
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men de iştirak eder. Ancak o müşkül vaziyette mu
habere de olmaz. 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Meclis 
takdir eder. 

RASİH BEY (Devamla) — Meclisin haberi olur
sa takdir eder. Bir salahiyet kalmalıdır ki, o salahi
yete istinaden Divanı Riyaset hakkı takdirini istimal 
edebilsin. O salahiyet bırakılmazsa, tabii Divanı Ri
yaset takdirini istimal edemez. 

Kanunlar, ıttıla üzerine takdir edilir, iskat edi
lir. Mazeret olmuş, olmanvış, o nazarı itibara alın
maz. Müracaat etmedi, haber vermedi denir, ıskatı 
cihetine gidilir. Onun için bu fıkranın kalmasında 
Encümen musirdir, 

REÎS — Tadilname olarak yalnız Hasan Fehmi 
Beyin koyduğu kaydı ihtirazi vardır. Oraya kadar 
reyinize arz edeceğim. Bakalım, reddedilmezse o va
kit maddeyi reyinize koyacağım. ı 

(Hasan Fehmi Beyin takriri tekrar okundu) 

REÎS — Hasan Fehmi Beyin tadilatı, yalnız Mec
lisin karariyle müeyyet mazeretine müsteniden gele-
memek fiilen iltihak addolunur merkezindedir Fık
rada ise mezuniyet veya mazerete müsteniden gele-
memek fiilen iltihak addolunur diye bir kayıt var. 
Şimdi Hasan Fehmi Beyin tekliflerini bir tadilname 
olmak itibariyle evvela rayi âlinize arz edeceğim. Ha
san Fehmi Beyin tadilnamesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Tadilname kabul edilmiştir. Şimdi efendim, fıkra şu 
şekilde oldu: 

3. — Mebus intihap edilen bir zatın mebusluk 
tahsisatına istihkakı Meclise iltihakı ile meşruttur. 
Yalnız Meclisin karariyle müeyyet mazerete müste
niden gelememek fiilen iltihak addolunur. Mebus 
intihap edildiğine resmen ıttıla hâsıl eden memur va
zifede bulunsun, mezun olsun bu tarihten sonraki 
müddete ait memuriyet maaş ve tahsisatı fevkalade
sini alamaz ve işten el çektirilmiş, vekâlet emrine 
alınmış, açıkta kalmış olsun, yine bu müddete ait 
maaş ve tahsisatı fevkadeleri verilemez. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Bey, Encümene 
havale edilip, gelen şekilde bir son fıkra vardı ki, o 
son fıkrayı Encümen tayyetmişti. Bu fıkranın reye 
vaz edilmesi lazımdır. 

REÎS — Efendim, Encümenin tayyettiği son fık
rayı okuyoruz : 

«Memurin Kanununun neşrine kadar tahsis edi
lerek tediye edilmiş ve edilmekte bulunmuş olan ma-
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zuliyet maaşları tahsisatı fevkaladesi olarak mebus
luk tahsisatına istihkak kesbedildiği tarihe kadar ve
rilir.» 

REİS — Bu son fıkranın tayyını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenleı el kaldırsın... 
Tayyı kabul edilmiştir. Binaenaleyh üçüncü fıkra son 
fıkra olmaksızın kalmış oluyor. Bu suretle reyinize 
arz ediyorum, üçüncü fıkrayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Ruznamenin ikinci maddesine geçiyoruz efen
dim : 

2. — İstiklâl Madalyası Kanununun tadili hak
kında (3/844) numaralı Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. (1) 

REİS — Efendim, bu kanunun ikinci müzakere
sini yapacağız : 
29 Teşrinisani 1336 Tarih ve 66 Numaralı İstiklâl 

Madalyası Kanununa Müzeyyel Kanun 
Madde 1. — İstiklâl Madalyası Kanununun 

üçüncü maddesinde musarrah inha ve istida ve mü
racaatlar makamatı aidesince 1 Teşrinisani 1926 ta-c 
rihine kadar kabul olunur. 

REİS — Birinci maddeyi reyimize arz ediyorum.; 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Birinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Büyük Millet Meclisince yapılacak 
tetkikat zamana tabi değildir. 

REİS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Milis efradından veyahut efradı 
ahaliden olup da ordu kadrosu haricinde istiklali 
milli uğrunda hayatını feda etmiş olanların ailelerine 
verilecek olan kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası mua
melesini ifaya, 30 Mayıs 1926 tarih ve 869 numaralı 
kanun mucibince, Müdafaai Milliye Vekâleti me-
bundur. 

REİS — Tadilname yoktur. Üçüncü maddeyi re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

(/) Birinci müzakeresi 28 nci ciltte, 31 nci ve 
29 ncu ciltte ve 36 nci içtima zabıtlarındadır. 
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Madde 5. — Bu kanunun icrasına Büyük Millet 
Meclisi memurdur. 

REİS —• Beşinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
edilmiştir. 

Efendim, ruznamede Adliyeye müteallik üç ka
nun layihası vardır. Bunlar hakkında Adliye Vekili 
Beyin tezkereleri vardır. Kendileri teftişe çıkmışlar
dır. Huzurlariyle müzakere edilecektir. Onun İçin 
dördüncü maddeye geçiyoruz. 

3. — Ecza ticarethaneleriyle sanayi ve ziraate 
müstamel mevaddı kimyeviye satışı hakkında (1/927) 
numaralı kanun layihası ve Sıhhiye ve Adliye Encü
menleri mazbataları. 

REÎS — Mazbataları okuyoruz. 

Ecza Ticarethaneleriyle Sanayi ve Ziraatte Müstamel 
Mevaddı Kimyeviye Satışı Hakkıda (1/927) Numa
ralı Kanım Lâyihası ve Sıhhiye ve Adliye Encümenleri 

Mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/1564 15 Nisan 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ecza ticarethaneleriyle sanayi ve ziraatte müsta

mel mevaddı kimyeviye satışı hakkında Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaliye Vekâletince tanzim edilen ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli içtima-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun layihasiyle esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Ecza ticarethaneleri hakkında Akarlar Nizamna

mesi namiyle elyevm mamulünbih olan ahkâm 25 
Nisan 1301 tarihinde neşredilmiş bir nizamnameden 
ibaret olup, hali hazırda memleketimizde bu nevi 
ticaretin aldığı şekil ve eczalarla alelumum kimyevi 
maddeler sanayide görülen inkişaf ve bilhassa bu 
bapta bazı kuyut vaz'ına ve alelumum ecza ve me
vaddı müessire ve semmiye ticaretini hükümetin mu

rakabesi altına koymaya mecburiyet hâsıl ettiğinden 
bu hususta sair memleketlerde mevzu ahkâm tetkik 
edilmek üzere bir kanun layihası tanzim ve teklif 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Encümeni Karar Numarası : 24 

10.5.1926 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Encümenimize berayı tetkik havale buyurulan 
ecza ticarethaneleriyle sanayi ve ziraatte müstamel 
mevaddı kimyeviye satışı hakkında Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince tanzim ve İcra Vekil
leri Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli içtimaında tezek
kür ve Meclisi Âliye arzı tasvip kılınan kanun layi
hası Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Doktor 
Refik Beyefendinin huzuriyle ledelmüzakere : 

Memleketimizde bu ana değin ecza ticarethanele
ri hakkında bu nevi ticaretin bugünkü aldığı şekli 
her cihetçe tanzim edici bir kanunun mecellemiz ara
sında bulunması Encümenimizce hıfzıssıhha noktai 
nazarından gayet nafi ve ehem görülmüş olduğundan 
layihanın esası kabul ve yalnız bazı mevaddı tadil 
edilerek Adliye Encümenine havale buyurulmak 
üzere arz ve takdim kılınmıştır efendim. 

Reis Mazbata Muharriri 
Sivas İstanbul 

Doktor Ömer Şevki Doktor Hakkı Şinasi 
Kâtip Aza 
Kayseri Çorum 

Doktor Halit Mazhar Doktor Mustafa 
Aza Aza 

Malatya 
Doktor M. Hilmi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Karar Numarası : 39 15.2.1927 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Ecza ticarethaneleriyle sanayi ve ziraatte müs

tamel mevaddı kimyeviye satışı hakkında Başvekâ
letin 15 Nisan 1926 tarih ve 6/1564 numaralı tezke
resiyle gelen (1/927) numaralı layihai kanuniye ve 
esbabı mucibe mazbatası ve layihai mezkûre üze
rinde Sıhhiye Encümeni tadilatiyle esbabı mucibesi 
Encümenimize havale buyurulmakla mütalaa ve tet
kik edildi. 
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Esnayı müzakerede Sıhhiye Encümenince tadilen 
teklif edilen şekil, esas ittihaz edilerek heyeti umu-
miyesi kabul ve ancak maddeler üzerinde esasa ta
alluk etmeyen bazı tadilat icra edilmiş ve üslubu 
ibare halkın daha iyi anlayabileceği bir surette sade
leştirilmiştir. 

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci mad
deler aynen kabul olunmuş ve altıncı maddede mev
zubahis olan ruhsatname harcının miktarı gerek hü
kümet ve gerek Sıhhiye Encümeni tarafından tespit 
edilmemiş olduğu ve halbuki tespitinde fayda ve 
istikrar mevcut bulunduğu teemmül olunarak mez
kûr maddenin sonundaki (ruhsatname harcı) fıkra
sından sonra «maktuan 200 lira olup,) fıkrası ilave 
edilmiştir. 

Yedinci madde esasen iki hükmü muhtevi bu
lunduğu Cihetle iki kısma tefrik olunarak ecza tica
rethanesinin sahibi tarafından kapatılmasına müte
dair olan kısım yedinci madde olarak aynen kabul 
ve ticarethanenin başka yere nakline müteallik olan 
ikinci kısım sekizinci madde olarak tespit ve hükmü 
mezkûr aynen kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddede mevcut olan (sahibi veya) 
fıkrası Encümence lüzumsuz görülmüş ve tayyedile
rek maddenin mütebaki aksamı aynen kabul ve do
kuzuncu madde olarak tespit olunmuştur. 

Dokuzuncu, onuncu, on birinci maddeler aynen 
kabul ve on birinci maddenin (ecza ve mevaddı 
kimyeviye) fıkrasından sonra müstahzarat kelimesi 
ilave olunmuş ve madde numaralı teselsül ettirilmiş
tir. On ikinci maddede mevcut olan (müsaade itasın
da bir mahzur görülmediği) fıkrası muamelatı kanu-
niyenin istikrariyle kabili telif görülemeyerek tay ve 
mütebaki ahkâm on üçüncü madde olarak tespit 
edilmiştir. 

O üçüncü maddede mezkûr olan (ve yine bu ta
limatname ahkâmına tevfikan) cümlesi tekerrürüne 
binaen ve maddenin son fıkrasındaki (semli eczanın 
eczanelerle erbabı sanayi ve zliraatten gaynsına itası 
memnudur.) fıkrasının kabiliyeti tatbikiyesi hakkın
da teemmül edilen müşkülata binaen tay ve müteba
ki ahkâmı on dördüncü madde olarak kabul olun
muştur. 

On dördüncü madde aynen kabul ve on beşinci 
maddenin son fıkrasındaki (defterlerini) kelimesin
den evvel (on beşiinöi maddede gösterilen) fıkrası 
ilave edilmiş ve madde numaraları teselsül ettirilmiş
tir. 
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On altıncı ve on yedinci maddeler aynen kabul 
ve on sekizinci maddesindeki (sahip, veya) kelimeleri 
lüzumsuzluğuna binaen tay ve madde on dokuzuncu 
madde olarak tespit olunmuştur. Yirminci maddede 
mezkûr olan hükümler esasen yirmi birinci madde
de umumi ve tadadi surette tasrih edilmekte oldu
ğundan bu madde tayyedilmiştir. 

Yirminci maddede mevcut (haklarından başkaca) 
fıkrasından sonraki (kanuni takibatı icabeder) fık
rası yerine (cezayı müstelzim) fıkrası ikame ve (ol
madığı takdirde) fıkrasından sonra (mahkemece) ke
limesi ilave (ve hafif cezayı nakdî) fıkrasından son
raki (alınır) yerine (hükmolunur) fıkrası ikame ve 
maddenin sonuna (memurini sıhhiyece usulüne tev
fikan tanzim olunan zabıt varakaları aksi sabit olun
caya kadar muteberdir) hükmü ilave maddede mev
cut (satan ve satılan) kelimeleri (satıcılığı yapan) 
şekline ifrağ olunmuştur. 

Yirmi ikinci, maddede mezkûr (tertibatın) keli
mesinden sonra (talimatnamesi hilafına) fıkrası ilave 
ve (satan) kelimesi keza (satıcılığı yapan) şekline if
rağ edilmiştir. 

Yirmi üçüncü maddedeki ahkâm esasen Ceza Ka
nunumuzda ve ahiren Meclisi Âlice kabul olunan ec
zacılar ve eczahaneler kanununda mevcut olduğun
dan madde tayyolunmuştur. 

Yirmi dördüncü madde aynen kabul ve 23 ncü 
madde olarak tespit edilmiştir. 

Yirmi beşinci maddede tayin olunacağı musarrah 
bulunan manatıkın bir an evvel tespiti temennisiyle 
mezkûr madde aynen kabul ve 24 ncü madde olarak 
tespit olunmuştur. 

Yirmi altıncı madde ahkâmı kazaiyeye taallûk et
tiği cihetle tayyedilmiştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmiş ve numara
ları teselsül ettirilmiştir. 

tşbu kanun layihası memleketimizde ehemmiyet
le telakki olunması lazım gelen ecza ticaretinin ten-
sikini ve ecza ticarethanelerinin kanuni inzibat ve 
intizamını temin edecek mevad ve ahkâmı muhtevi 
bulunduğu mütalaasiyle Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Antalya 
Mustafa Fevzi Ahmet Saki 

Kâtip Aza 
Yozgat Çorum 

Ahmet Hamdi Mehmet Münir 
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Aza Aza 
Karasi 

Osman Niyazi 
Hükümetin Teklifi 

Ecza Ticarethaneler'iyle Sanayi ve Ziraatte Müsta
mel Mevaddı Kimyeviye Satışına Mahsus Kanun. 

Madde 1. — Tababeti beşeriye ve hayvaniyede 
veya sanayi ve ziraatte müstamel ecza ve mevaddj 
kimyeviyenin toptan satışına mahsus ecza ticaretha
neleri küşadı için sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâletinin ruhsatı alınmak lazımdır. 

Madde 2. — Ecza Ticarethanesi kuşat ve idare
sine Türkiye dahilinde icrayı sanatı için Eczahaneler 
Kanununa tevfikan lazım gelen evsafı haiz ve laakal 
üç sene müddetle eczahane idare etmiş olan diplo
malı eczacılar salahiyattardır. 

Madde 3. — Eczacı olmayan müteaddit eşhasın 
teşkil eylediği bir şirket tarafından da ecza ticaret
haneleri tesisine müsaade olunabilirse de ticaretha
ne muamelatından mesul olacak müdürün diploma
lı eczacı ve ikinci maddedeki evsafı haiz olması ve 
şirkette hissedar bulunması icabeder. 

Madde 4. — Bir mahalde ecza ticarethanesi kü
şadı için evvelemirde o mahallin merbut olduğu vila
yet valisine bir istida ile müracaat olunur. Bu isti
daya : 

1. Talip olan veya müdiri mesul olarak irae 
edilecek zatın ismi ve hüviyeti, mektepten tarihi ne
şeti ve diploma numarası ve ecza ticarethanesi hüvi
yeti, mektepten tarihi neşeti ve diploma numarası ve 
ecza ticarethanesi kuşat edeceği mahallin muvazzah 
adresini muhtevi fotoğraflı bir beyanname; 

2. Nüfus tezkeresi, hüviyet cüzdanı ve diploma 
sureti musaddakları ile bir eczahane idare etmiş ol
duğuna dair vesaik; 

3. Bir ecza ticarethanesi kuşat ve idaresine kâfi 
kudreti maliyeyi haiz olduğunu mübeyyin vesika : 

4. Ecza ticarethanesi bir şirket tarafından tesis 
edileceği takdirde şirkete ait mukavele vesaire su
retleri. 

Madde 5. — Bu istida üzerine makamı vilayetçe 
devairıi aidesi vasttasİyle ecza ticarethanesi olarak 
kullanılacak mahallin vüsati ve mevaddı semmiye ve 
müştailenin muhafazası mahsus yerlerin ol baptaki 
ankâma derecei muvafakati tetkik olunduktan sonra 
tanzim olunacak rapor ve krokisi istida Ve merbuta-
tiyle birlikte Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâ
letine gönderilir. 

Madde 6. — Vekâletçe tetkikat icra olunarak ta
libin ve ticarethane ittihaz olunacak mahallin evsafı 
lazimeyi haiz olduğu tebeyyün ettiği takdirde Tica
rethanenin küşadına müsaade ve bir ruhsatname ita 
olunur. Ruhsatname harcı müşteriye aittir. 

Madde 7. — Eczahaneler Kanunu mucibince Tür
kiye dahilinde eczahane açmak salâhiyetini haiz ol
mayan veya eczahane açmak üzere verilmiş olan ruh
satnamesi istirdat edilen eczacıların bir ecza ticaret
hanesi küşadına veya mudiri mesul olarak idare et
mesine müsaade edilemez. 

Madde 8. — Bir ecza ticarethanesi, sahibi tarafın
dan hasbelicap kapatılması veya başka bir mahalle 
nakli lüzumu hasıl olduğu takdirde laakal bir ay ev
vel mahallî memurini sıhhiyesine malumat verilme
lidir. 

Madde 9. — Bir ecza ticarethanesinin sahibi ve
ya müdiri mesulü olan kimse kendi namına bir ec-
zahanenin sahip veya müdiri mesulü olamaz. 

Madde 1Q. — Bir ecza ticarethanesi lüzum göre
ceği mahallerde şube küşadına salâhiyattar ise de bu 
şubelerin açılması için dördüncü maddede zikredil-
diği şekil ve surette ruhsat istihsali ve şubenin bir ec
zacı müdiri mesul idaresinde olması muktazidir. Bir 
ecza ticarethanesi fazla ve yevmî ihtiyaçtan hariç 
olan mallarını vazetmek üzere depo ve ardiye mahal
li kullanılabilirce de bunun evvelce mahallî memurini 
sıhhiyesine ihbar edilmesi ve bu mahallin evsafı la-
zımayı haiz olması lâzımdır. Bu mahaller münhası
ran depo olarak kullanılabilip, alış veriş mahalli it
tihaz edilemez. 

Madde 11. — Ecza ticarethanelerinden yalnız ec-
zahanelere toptan ecza ve mevaddı kimyeviye satılır. 
Tuvalet eşyası ile kauçuk mamulât veya alât ve ede
vatı tıbbiye ve kimyeviye müstesna olmak üzere pe
rakende olara'k ecza ve mevaddı kimyeviye müstah
zaratı tıbbiyenin eşhasa satılması veya reçete imali 
memnudur. Sanayi ve ziraatte müstamel mevaddı 
kimyeviye perakende olarak ahkâmı mahsusasına tev
fikan satılabilir. 

Madde 12. — Ecza komisyoncuları münhasıran 
Avrupa'da bulunan ecza ve mevaddı kimyeviye fab
rikalarından memleket dahilindeki ecza ticarethane-
leriyle eczaihanelere ecza ve mevaddı kimyeviye celp 
ve tedarikine tavassul etmeğe salâhiyattar olup, nezd-
lerinde hiç bir surette ilâç bulundüramazlar ve sata-
maızlari 

Madde 13. — Ecza ticarethanelerinden gayrı ma
hallerde münhasıran sanayi ve ziraatte müstamel ecza 
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ve mevaddı kimyeviye satmak için müsaadei mah
susa ahzı iktiza eder. Ancak, müsaade ahzı için ta
lip olan şahıs istidasiyle beraber hüviyetini ve sata
cağı mevaddı kimyeviyeyi ve dukanın mevkiini ve 
esasen hangi ticaretle iştigal ettiğini mübeyyin bir 
beyannameyi mahallî en büyük mülkiye memuruna 
ita etmek muktazidir. Bu beyanname üzerine dük
kânı tetkik ve evsafı lâzımayı haiz ve mevaddı sem-
miyenin muhafazasına mahsus tertibatı havi olduğu 
ve müsaade itasında bir mahzur görülmediği takdir
de ruhsat ita olunur. Ve Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletine berayı kayıt ve tescil işar edilir. 

Madde 14. — Gerek ecza ticarethanelerinde ve 
gerekse münhasıran sanayi ve ziraate mahsus ecza 
ve mevaddı kimyeviye satan mahallerde bilumum 
müessir ve semli maddeler ahkâmı mahsusasına tev
fikan muhafaza edilir ve yine bu ahkâma tevfikan 
müstehlikine ita olunur. Eczayı semmiyenin eczaha-
nelerle erbabı sanayi ve ziraatten gayrısına tevdii 
memnudur. 

Madde 15. — Ecza ticarethaneleriyle sanayi ve zi
raate mahsus ecza ve mevaddı kimyeviye satan ma-
hallerde müessir ve semli maddelerle alım ve satımı 
her hangi bir surette takyit edilmiş olan diğer mad
delerin ithalât ve ihracatını gösterir mahallinin en bü
yük memuru sıhhisince musaddak defterler tutul
mak mecburîdir. 

Madde 16. — Ecza ticarethaneleri ve sanayi ve 
ziraate mahsus ecza ve mevaddı kimyeviye satan ma
haller Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinin-
daimî teftiş ve murakabesine tabidir. Senede iki defa 
umumî teftiş icra olunmakla beraber lüzum görülen 
zamanlarda da teftişat yapılır. 

Madde 17. — Ahvali fevkalâde müstesna olmak 
üzere ecza ticarethaneleriyle sanayi ve ziraatte müs
tamel ecza ve mevaddı kimyeviye mağazaları münha
sıran Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müfettişleri 
tarafından teftiş edilir. 

'Madde 18. — Bu gibi ticarethaneler sahip veya 
müdiri mesulleri, teftiş için gelen ve isbatı hüviyet 
eden müfettişe dükkân veya mağazasının her tara
fını ve defterlerini göstermeğe ve talep eylediği şair 
malumatı itayı mecburdur. 

Madde 19. — Esnayı teftişte bozuk veya gayri 
saf olduğundan şüphe edilen meVaddan üç numune 
alınarak bir numunesi ticarethanede bırakılır. Diğer 
iki numune berayı tahlil ve tetkik Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletine gönderilir. Netice! tahlile 

intizaren maddenin kısmı mütebakisi istimalden men 
ve temhir olunur. 

Madde 20, — Ecza ticarethaneleriyle sanayi ve 
ziraatte müstamel mevaddı kimyeviye satan mahalle
rin tertibatına ve sureti teftişine müteallik bir talimat
name tanzim olunur. ! 

Madde 21. — Ecza ticarethanesinin sahip veya 
müdiri mesulü her hangi bir sebeple ticarethanesin
den bir haftadan fazla gaybubet ettiği; takdirde ma
hallî memurini sıhhiyesine itayı malumat eder. Gay
bubet bir ayı tecavüz ettiği veya ticarethanede laa-
kal beş sene bir eczahanede çalışmış ehliyetli bir kal
fası bulunmadığı takdirde gaybubet edıen sahip veya 
müdiri mesulün yerine bir eczacı müdiri mesul ika
mesi ve bunun için alelusul makamı vilâyete bir is
tida fle müracaat edilmesi lâzımdır. Müdiri mesul 
olacak eczacı o zamana kadar hiç bir eczahane ve
ya ticarethane sahip veya müdiri mesullüğünde bu
lunmadığı takdirde alelusul beyanname itası lâzım
dır. Müdiri mesullüğe kabulü Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletine aittir. 

Madde 22. — Ecza ticarethanelerinde bulunacak 
olan bilumum ecza ve mevaddı kimyeviyenin saf ve 
gayrı mağşuş ve hükümetçe kabul edilmiş olan ko
dekse muvafık olması mecburî olup, bu husustan do
layı ecza ticarethaneleri sahip ve müdürleri mesul
dürler. 

Madde 23. — Ruhsat istihsal etmjeden bir ecza 
ticarethanesi açan veya sanayi ve ziraatte müstamel 
mevaddı kimyeviye satan veya mevcut bir ecza tica
rethanesi satın alan veya mahallini tebdil eden veya 
bir eczahaneye veyahut diğer bir ecza ticarethanesi
ne sahip veya müdiri mesulü iken, yeniden bir tica
rethane açan veya müdiri mesullüğü deruhte eden 
veya memurini sıhhiyeye malumat vermeden ticaret
hanesi haricinde ecza ve mevaddı kimyeviye sakla
yan veya satan kimselerin ticarethanesi) derakap sed-
dolunur ve başkaca kanunu cezanın 40J) ncu madde
si mucibince haklarında takibatı kanuniye ifa kılınır. 

Madde 24. — İşbu kanunda musarrah kavadde 
riayet etmeyen veya memnuiyetlere muhalif hareket 
eden ecza ticarethaneleri ile sanayi ve ziraatte müs
tamel mevaddı kimyeviye satan mağa?a ashabından 
haklarında başkaca takibatı kanuniyeyi mucip bir 
cürüm mevcut olmadığı takdirde birinci defa elli li
radan beşyüz liraya kadar cezayı nakdi ahzolunur. 
Ve tekerrürü hallinde cezayı nakdî taz'if veya tica
rethane üç ayı geçmemek üzere muvakkaten seddo-
lunur, 
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Madde 25. — Semli ve müessir mevaddın muha
fazasına ait tertibatın noksan olduğu görülen ecza 
ticarethanelıeriyle sanayi ve ziraatte müstamel me
vaddı kimyeviye satan mağazalar ve ecza ticaretha
nelerinin ardiye ittihaz ettikleri mahaller tertibatı 
mezkûrenin ikmaline kadar muvakkaten seddolunur-
laır, 

Madde 26. — Gayrı saf ve mağşuş ve hükümetçe 
kabul edilmiş kodekse gayrı muvafık olduğu tebey-
yün eden ecza ve mevaddı kimyeviye müsadere edi
lir ve Kamunu cezanın 395 nci maddesi mucibince 
takibatı kanuniye icra olunur. 

Madde 27. — Eczahanelerde gayrı saf veya düş
türül edviyeye gayrı muvafık olduğu cihetle müsadere 
ve imha olunan ecza ve mevaddı kimyeviyenin be
dellerini bunları satmış olduğu evrak ve vesaik ile 
sabit olan ecza ticarethaneleri eczahane sahibine ia
de etmeğe mecburdurlar. Yalnız bu mevadda görü
len, ademi safînin muhafazası hususunda kavaidi fen-
niyeye ademi riayetten veya her hangi bir suretle 
eczacının sun'u taksirinden mütevellit bir muamele
ye maruz olmasından dolayı husule gelmemiş olma
sı lâzımdır. 

Madde 28. — İşbu kanunda musarrah ahkâma 
ademi riayetten münbais ceraimden kanunu cezaya 
taalûk eden kısma ait cezalar mahakimi aidesince 
tertip olunup ahkâmı saire hakkında cezalar Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tayin ve devai-
ri cezaiye tarafından alelusul icra edilir. 

Madde 29. — 25 Nisan 1301 tarihli akarlar ve 
aktarlar ve kökçüler nizamnameleri ahkâmı mülga
dır. 

Madde 30. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 31. — Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve 

Muaveneti İçtimaiye ve Adiye vekilleri memurdur. 
6 Nisan 1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan Beyefendi 
İmzada bukınmadı 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rusüt 

Beyefendi İmzada bulunmadı 
Maliye Vekâleti Vekili Maarif Vekilli 

İsmet Mustafa Necati 

Nefıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekilli 

Ali Cennai Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Beyefendi 
İmzada bulunmadı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

SIHHİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Ecza Ticarethaneleriyle Sanayi ve Ziraatte Müstamel 

Semdar ve Müessir Mevaddı Kimyeviye 
Mağazalarına Mahsus Kanun. 

Madde 1. — Bilumum eczayı tıbbiye ve mevaddı 
kimyeviyenin toptan satışına mahsus ecza ticaretha
neleri küşadı içki Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletinin ruhsatı ahnımaik lâzımdır. 

Madde 2. — Eezahaneler Kanununa tevfikan ic
rayı sanat için lâzım gelen evsafı haiz her eczacı ec
za ticarethanesi kuşat edebilir. 

Madde 3. — Ticarethane muamelâtından mesul 
olacak müdürün diplomalı eczacı ve ikinci maddede
ki evsafı haiz olması ve şirkette hissedar bulunması 
şartlariyle eczacı olmayan bir şahıs veya bir şirket 
tarafından da ecza ticarethaneleri tesis edilebilir. 

Madde 4. — Bir mahalde ecza ticarethanesi kü
şadı için evvelemirde o mahallin merbut olduğu vi
lâyet valisine 'bir istida ile müracaat olunur. Bu isti
daya : 

il. — Talip olan veya müdiri mesul olarak irae 
edilecek olan zatın isim ve hüviyeti, mektepten ta
rihi neşetini ve diploma numarasını ve ecza ticaret
hanesi kuşat edilecek mahallin muvazzah adresimi 
muhtevi fotoğraflı bir beyanname; 

2. — Hüviyet cüzdanı ve diploma sureti musad-
dakları ile bir eczahane idare etmiş olduğuna dair 
vesaik; 

3. — Ecza ticarethanesi bir şirket tarafından te
sis edildiği takdirde şirkete ait mukavele! esasiye ve 
nizamname suretleri; 

Madde 5.: — Bu istida üzerine makamı vilâyetçe 
devairi akfesi vasıtasiyle azamî onbeş gün zarfında 
ecza ticarethanesi olarak kullanılacak mahallin vü
sati ve mevaddı semmiye ve müştailenin muhafaza
sına mahsus yerlerin ol baptaki ahkâma derecei mu
vafakati tetkik olunduktan sonra tanzim olunacak 
rapor ve krokisi istida ye merbutatiyle birlikte Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine gönderilir. 

Madde 6. — Vekâletçe azamî onbeş gün zarfında 
tetkikat icra olunarak talibin ve ticarethane ittihaz 
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olunacak mahallin evsafı lâzımeyi haiz olduğu tebey-
yün ettiği takdirde ticarethanenin küşadina müsaade 
edilerek ruhsatname ita olunur. Ruhsatname harcı 
müstecMye aittir. 

Madde 7. — Bir eczacı ticarethanesinin sahibi ta
rafından hasbelicap kapatılması veya başka bir ma
halle nakli lüzumu hâsıl olduğu takdirde mahallî me
murini sıhhiyesine malumat verilir. 

Madde 8, — Bir ecza ticarethanesinin sahibi ve
ya müddrd mesulü olan kimse kendi namına bir ecza 
hanenin sahip veya müdıiri mesulü olamaz. 

Madde 9. — Bir ecza ticarethanesi lüzum gövfccê  
ği mahallerde şube küşadina salâbiyaıttardır. Ancak, 
bu şubelerin açılması içlin dördüncü maddede zikre-
dildiği şekil ve surette ruhsat istihsali ve şubenin bir 
eczacı müdıiri mesul idaresinde bulunması muktazi-
dir. Bir ecza ticarethanesi fazla ve yevmi (ihtiyaçtan 
hariç olan mallarını vazetmek üzere depo ve ardiye 
mahalli kullanabilirse de bunun evvelce mahallî me
murini sıhhiyesine ihbar edilmesi ve bu mahallin ev
safı lâzımeyi haiz olması sattır. Bu mahaller münha
sıran depo olarak kullanıIabiMp, alış veriş mahalli it
tihaz edilemez. 

Madde 10. — Ecza ticarethanelerinden yalnız 
eczahanelere toptan ve perakende ecza ve mevaddı 
kimyeviye satılır. Tuvalet eşyası ile kauçuk mamulât 
veya alât ve edevatı tıbbiye ve kimyeviye müstesna 
olmak üzere toptan veya perakende olarak ecza ve 
mevaddı kimyeviye ve müstahzaratı tıbbiyenin eş
hasa satılması veya reçete imali memnudur. Sanayi 
ve Ziraatte müstamel semdar ve müessir mevaddı 
kimyeviye toptan veya perakende olarak ahkâmı 
mahsusasına tevfikan satılır. 

Madde 11. — Ecza komisyoncuları münhasıran 
ecza ve mevaddı kimyeviye fabrikalarından ecza ti-
carethaneleriyle eczahanelere ecza ve mevaddı kimye
viye celp ve tedarikine tavassut etmeye salaMyettar 
olup, nezdlerinde talimatnamesine tevfikan tayin edi
lecek miktardan fazla hiç bir suretle ilaç bulundura-
mazlar ve satamazlar. 

Madde 12. — Ecza ticarethanelerinden gayrı ma
hallerde münhasıran sanayi ve ziraatte müstamel sem
dar ve müessir ecza ve mevaddı MtayeVüyeyi herkes 
satabilir. Ancak bunun için bu gibi maddeleri sat
maya talip olan şahsın istidasiyle beraber hüviyetini 
ve satacağı mevaddı kimyeviyeyi ve dükkânın mevki
ini ve esasen hangi ticaret ile iştigal ettiğini mübeyyin 
bir beyannameyi mahallin en büyük mülkiye memu
runa ita etmesi muktazJdihv Bu beyanname üzerine 
dükkânı tetkik ve evsafı lâzımeyi haiz ve mevaddı 

semmîyenin muhafazasına mahsus tertibatı havi oldu
ğu ve müsaade itasında bir mahzur görünmediği tak
dirde ruhsat ita olunur ve Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaîye Vekâletine berayı kayıt ve tescil işar edilir. 

Madde 13. — Gerek ecza ticarethanelerinde ve 
gerekse münhasıran sanayi ve ziraafte \ mahsus semdar 
ve müessir maddeler satılan mahallerde bilumum sem-' 
İd ve müessir maddeler hususi talimatnamesine tevfü» 
kan muhafaza edilir ve yine bu talimatname ahkâmı
na tevfikan müstehlike ita olunur. Semi eczanın' 
eczahanelerle erbabı sanayi ve ziraatten gaynsına ita
sı memnuduı*. 

Madde 14. — Ecza ticarethaneleriyle sanayi ve zi
raatte mahsus semdar ve müessir ecza ve mevaddı kim
yevîye satılan mahallerde semdar ve müessir madde
lerle alım ve satımı her hangi bir suretle takyit edil
miş olan diğer maddelerin ithalat ve ihracatım göste
rir mahallimin en büyük memuru sıhhİsince musaddak 
defterler tutulmak mecburidir, 

Madde 15. — Ecza ticarethaneleri ve sanayi ve 
zİraate mahsus semdar ve müessir ecza ve mevaddı 
kimyeviye satılan mahaller Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâletinin daimi teftiş ve murakabesine ta
bidir, 

Senede ikii defa umumi teftiş icra olunmak mecbu
ri olup, lüzum görülen sair zamanlarda da tefitişat ya
pılabilir. Bu teftişait ahvali fevkalade haricinde behe-
mahal Sıhhîye ve Muaveneti İçtimaiye müfettişleri 
tarafından icra edilir. Teftiş için gelen, ve isbatı hüvi
yet eden müfettişe bu gibi ticarethaneler sahip veya 
müdıiri mesulleri dükkân veya mağazanın her tarafını 
ve defterlerini göstermeye ve talep edilen sair malu
matı itaya mecburdur. 

Madde 16. — Ecza ticarethanelerinin esnayı tef
tişte bozuk veya gayrısaif olduğundan şüphe edilen 
maddelerden üç numune alınarak tarafeynce bftttem-
hir bir numunesi ticarethanede bırakılır ve diğer iki 
numune berayı tahlil ve tetkik Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaîye Vekâletine gönderilr. Netiıcei taMIe intiıza-
ren maddenin kısmı mütebakisi istimalden men ve ta
rafeynce temhir olunur. 

Madde 17. — Ecza ticarethaneleriyle sanayi ve 
ziraatte müstamel semdar ve müessir mevadidı kimye
viye satılan mahallerin tertibatını ve sureti teftişini! 
ve bir ecza ticarethanesinin muhtevi olması lâzım ge
len asgari miktar mevaddı tıbbiyenin envaını gösterir 
bir talimatname tanzim olunur., 

Madde 18. — Bir ecza ticarethanesinin sahip veya 
müdiri mesulü herhangi bir sebeple ticarethanesinden 
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bir haftadan fazla gaybulbet ettiği takdirde mahalli 
memurin sıhhiyesine itayı malumat eder. Gaybubet 
tiki ayı tecavüz ettiği ve ticarethanede laalkal beş sen© 
(bir eczahane veya ecza ticarethanesinde çalışmış eh-
ıMyetli bir kalfası bulunmadığı takdirde gaybufbet edien 
sahip veya müdliri mesulün yenine bir eczacı müdiiri 
mosul ikamesi ve bunun için dördüncü maddede gös
terildiği veçhile müracaat edilmedi lâzımdır. 

Madde 19. —• Ecza ticarethanelerinde bulunacak 
-olan bilumum eczayı tıbbiyenin saf ve gayrı mağşuş 
ve Hükümetçe kabul edilmiş alan kodekse mutvafrk 
oîması mecburî olup, bu husustan dolayı ecza ticaret
haneleri sahip ve müdürleri mesuldür. 

Madde 20. — Ruhsat istihsal etmeden bir ecza ti
carethanesi açan veya münhasıran sanayi ve ziraatte 
müstamel semdar ve müessir mevaddı kimyeviye sa
tan veyahut bir ecza ticarethanesi satın alan veya ma
hallini tebdil eden veya bir eczahaneye veya diğer bir 
ecza ticardtJhan'elsıirnin sahip veya müdiri mesulü iken, 
yeniden bir ticarethane açan veya müdini mesullüğü 
deruhde eden veya memurini sıhhiyeye malumat ver
meden ticarethanesi haricinde ecza ve mevaddı kim
yeviye saklayan ve satan kimselerin ticarethaneleri iş
bu kanunun tarifi dairesinde müsaade alınıncaya ka
dar seddoiunur. Ruhsatsız ecza ve mevaddı kimye
viye satanlar hakkında başkaca Kanunu Cezanın 409 
ucu maddesi mucibince takibattı kanuniye ifa kılınır. 

Madde 21. — Bu kanunda musarrah kavaide ria
yet etmeyen veya memnuiyetltere muhalif hareket 'eden 
ecza ticarethaneleri ile sanayi ve ziraatte müstamel 
semdar ve müessir mevalddı kimyeviye satılan mağa
zalar ashabından halklarında başkaca takibatı kanu-
niyeyi mucip bir cürüm mevcut olmadığı takdirde 
'birinci defa elli liradan iki yüz liraya kadar cezayı 
nakdi aihzolunur ve tekerrürü halinde cezayı nakdi 
ıtazif veyahut ticarethane üç ayı geçmemek üzere mu
vakkaten seddolunuf. 

Madde 22. — Semdar ve müessir mevaddın mu-
hafazasına ait tertibatın noksan olduğu görülen ecza 
ticaırethaneleriyle sanayi ve ziraatte müstamel semdar 
ve müessir mevalddı kimyeviye saitan mağazalar ve ec
za ticarethanelerinin ardliye ittihaz ettikleri mahaller 
tertibatı mezkûreniin ikmaline kadar seddoiunur. 

Madde 23. — Gayrı saf ve mağşuş ve Hükümetçe 
kabul ddliîmüiş kodekse gayrı muvafık olduğu tebey-
yün eden eczayı tıbbiye müsadere edilir ve ashabı hak
kında Kanunu Cezanın 395 nci maddesi mucibince ta
kibatı kanuniye icra olunur. 

Madde 24. — Eczahanelerde gayrısaf veya ko
dekse gayrı muyafılk olduğu cihetle müsadere olunan 

ecza ve mevaddı kirnyeviyenin bedellerini bunıları sat
mış olduğu evrak ve vösaik ile sabit olan ecza ticaret
haneleri eczahane sahibinle iade etmeye mecburdur
lar 

Yalnız bu meVaidda görülen ademi safiyettin mu
hafazası hususunda kavaidi fenniyeye ademıi riayetten 
veya herhangi bir suretle eczacının sunu takdirinde 
veya teftişinden mütevelüt btir muamefeye maruz ol
masından dolayı husule gelmemiş olması lâzımdır. 
Ecza ticarethaneleri ashabı da zararlarını müeddi 
olan bu gibi ahvalde haklarını istihsal içlim malın sa
hibi evveli aleyhinde mahakimıi aıidesime müracaat 
öderle/. 

Madde 25. — Hariçten gelip, tababet ve baytarlık
ta müstamel bilumum ecza ve mevaddı kimyeviye Tür
kiye'ye Sıhhiye ve Maliye Vekâletlerince tayin oluna
cak muayyen bir kaç mahalden gayrı yerlerden ithaî 
olunamaz. Bu mahallerde vekâleti aıidesince ecza1 ve 
mevaddı kimyeviyenin safiyet ve kodekse muvafakat-
fîerini tayin için her türlü levazımı havi laborasuVarlar 
^bulundurulur ve mahsus kimyagerler istihdam edilir. 

Mafdde 26. — Bu kanunda gösterilmiş ceraıimden 
Kanunu Cezaya taalluk eden kısma ait cezalar maha-
kfmi aideşince tayin olunup, ahkâmı saiire hakkındaki 
cezalar Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
tayin ve devairi icraiye tarafımdan alelusul icra edilir. 

Madde 27. — 25 Nisan 13011 tarihli akarlar ve ak
tarlar ve kökçüler nizamnameleri ahkâmı mülgadır. 

Madde 28. — Bu kanunun tarihi neşrinde mevcut 
olan ecza depolariyle sanayi ye ziraatte müstamel sem
dar ve müessir mevaddı kimyeviye satain ticarethane
ler bu kanunun mevaddı muhtelif esinde gösterilen 
şeraiti altı ay zarfında ikmale medburdüriar. 

Madde 29. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir, 

Madde 30. — Bu kanunun ahkâmının icrasına 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye ve Maliye 
vekilleri memurdur, 

Adlîye Encümeninin Tadili 

Feza Ticaretfaaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde 
Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin 

Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Tıbbî eczalar ve kimyevî maddelerin 

toptan satışına mahsus ecza ticarethaneleri açmak 
için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin mü
saadesi lâzımdır. 

Madde 2. — Eczahaneler Kanununa göre eczaha-
ne açmaya salahiyetini haliz olan her eczacı ecza ti
carethanesi açabilir. 
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Madde 3. — Ecza ticarethanesi işlerinden mesul 
olacak diplomalı bir eczacıyı müdür göstermek şar-
tiyle eczacı olmayan kimseler dahi ecza ticarethanesi 
açabilir. Bir şirket tarafından dahi ecza ticarethane
si açılabilir. Şu kadar ki diplomalı eczacı olmak şar-
tiyle şeriklerden birinin ticarethane işlerinden mesul 
müdür gösterilmesi lâzımdır. 

Madde 4. — Bir yerde ecza ticarethanesi açmak 
için o yerin bulunduğu vilâyet valisine bir istida ile 
müracaat olunur. Bu istidaya : 

1. Ecza ticarethanesi açacak veya müdiri mesul 
gösterilecek zatın isim ve hüviyetini ve diplomasının 
tarih ve numarasının ve ecza ticarethanesi açılacak 
yerin açık adresini havi fotoğraflı bir beyanname; 

2. Hüviyet cüzdanı ve diploma musaddak suret
leri ; 

3. Ecza ticarethanesi bir şirket tarafından tesis 
edildiği takdirde şirkete ait esas mukavelename ve 
nizamnamenin musaddak suretleri raptolunur. 

Madde 5. — Bu istida üzerine vilâyet makamın
ca ait olduğu daireler vasıfcasiyle ecza ticarethanesi 
yapılacak yerin vüsati ve zehirli ve iştial kabil mad
delerin muhafazasına mahsus yerlerin bu baptaki ah
kâma uygun olup, olmadığı en çok on beş gün içinde 
tetkik'edilerek yapılacak rapor ve kroki İstida ve mer-
butlariyle beraber Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâletine gönderilir. 

Madde 6. — Vekâletçe en çok on beş gün içinde 
icabeden tetkikat yapılarak Mİda sahibinin ve ticaret
hane yapılacak yerin lâzım gelen vasıfları haiz olduğu 
tebeyyün ettiği takdirde ticarethanenin açılmasına mü
saade edilip ruhsatname verilir. Ruhsat harcı maktu 
olarak iki yüz lira olup, istida verene aittir. 

Madde 7. — Bir ecza ticarethanesinin sahibi tara
fından kapatılmasına lüzum görüldüğü takdirde bu
lunduğu yerin memurini sıhhiyesine malumat verilir. 

Madde 8. — Bir ecza ticarethanesinin başka bir 
yere nakline lüzum görülürse Usulü dairesinde müsa
ade alınmak lâzımdır. 

Madde 9. — Bir ecza ticarethanesinin mesul mü
dürü olan kimse kendi namına bir eczahanenin sahip 
veya mesul müdürü olamaz. 

Madde 10. — Bir ecza ticarethanesinin şubeleri de 
olabilir. Ancak bu şubelerin açılması için dördüncü 
maddede gösterildiği üzere müsaade alınması ve şube-
nin bir eczacı mesul müdürün idaresinde bulunması 
lâzımdır. Bir ecza ticarethanesi dbpo ve ardiye kulla
nabilirse de evvelce memurini sıhhiyeye haber veril

mesi ve bu yerlerin lâzım gelen vasıfları haiz olması 
şarttır. Bu gibi depo ve ardiyelerde alış veriş yapıla
maz. 

Madde 11. — Ecza ticarethanelerinden yalnız ec-
zahanelere toptan veya perakende ecza ve mevaddı 
kimyeviye satılabilir. Ecza ticarethanelerinde reçete 
yapılması memnu olduğu gibi, tuvalet eşyası ile kau
çuk mamulat veya tıbba ve kimyaya ait alet ve ede
vat müstesna olmak üzere toptan ve perakende olarak 
ecza ve kimyevî maddelerin ve tıbbi müstahzaratın 
eşhasa satılması dahi memnudur. Sanat ve ziraatte 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevî maddeler toptan 
ve perakende olarak hususi ahkâmına tevfikan satıla
bilir. 

M adide 12. — Ecza komisyoncuları ecza ticaretha-
neleriyle eczahanelerde ecza ve kimyevî maddeler ve 
müstahzarat celbine tavassut etmeye salahiyettar olup, 
nczdlerinde numune olarak gösterecek miktardan faz
la ilaç bulunduramazlar. 

Madde 13. — Ecza ticarethanelerinden başka yer
lerde yalnız sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli 
ve müessir ecza ve kimyevî maddeleri herkes satabi-
li'. Ancak, bu gibi maddeleri satmaya talip olan şah
sın istidasiyle beraber hüviyetini ve satacağı kimyevî 
maddeleri ve dükkânının yerini ve esasen hangi tica
rette meşgul olduğunu gösteren bir beyannameyi ma
hallin en büyük mülkiye memuruna vermesi lâzımdır. 
Bu beyanname üzerine dükkânı tetkik ve lâzım gelen 
vasıfları haiz ve zehirli maddelerin muhafazasına mah
sus tertipleri havi olduğu takdirde ruhsat verilir. Ka
yıt ve tescil için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletine bildirilir. 

Madde 14. — Gerek ecza ticarethanelerinde ve ge
rekse münhasıran sanayi ve ziraate mahsus semli ve 
müessir maddeler hususi talimatnamesine tevfikan 
muhafaza edilir ve alıcıya ita olunur. 

Madde 15. — Ecza tiearethaneleriyle sanat ve zi
raat işlerinde kullanılmaya mahsus zehirli ve müessir 
maddeler satılan yerlerde mahallinin en büyük memu
rini sıhbiyesince tasdik edilmiş defterler tutmak mec
buridir. Bu defterlere zehirli ve müessir maddelerin 
alım ve satımı kaydolunur. 

Madde 16. — Ecza ticarethaneleri ve sanat ve zi
raate mahsus zehirli ve müessir maddeler satılan yer
ler Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinin daimi 
teftiş ve murakabesine tabidir. Senedle iki dbfa tef
tiş icrası mecburi olup, lüzum görülen sair zamanlar
da da teftiş yapılabilir. Bu teftişler fevkalade haller 
haricinde herhalde Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
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müfettişleri tarafından yapılır. Teftiş içim gelen, ve 
(hüviyetini İspat eden müfettişe bu glilbi ticarethane 
sahip veya müdiri mesulleri dükkân veya mağazası
nın her tarafını ve on beşinci maddede gösterilen def
terlerini göstermeye ve talep edilen sair malumatı 
vermeye medburdür. 

Madde 17. — Ecza ticarethanelerinim teftişi esna
sında bozuk, mağşuş ve gayrısaf olduğundan şüphe 
ödülen maddelerden üç numune alınarak her iki taraf
ça mühürlenir ve bir numunesi ticarethanede bırakıla
rak iiki numune tahlil ve tetkik için Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletine gönderilir. Tahlil netice
sine kadar maddenin kalan kı'sfrıı istimalden men olu
nur ve mühürlenir. 

Madde 18. — Ecza ticarethaneleriyle sanat ve zi
raat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir maddeler 
satılan mahallerin dahili tertibatını ve ne suretle tef
tiş edileceğini ve bir ecza ticarethanesinin muhtevi 
olması lâzım gelen ecza ve kimyevi maddelerin en az 
miktarını gösterir bir talimatname tanzim olunacak
t a 

Madde 19. — Bir ecza ticarethanesinin müdiri me
sulü her hangi bir sebeple ticarethanesinden bir haf
tadan fazla gaybubet ettiği takdirde mahalli memurini 
sıhhiyesine malumat vermelidir. Gaybubet iki ayı 
geçtiği ve ticarethanede, en aşağı beş sene bir ecza-
hane veya ecza ticarethanesinde çalışmış ehliyetli bir 
kalfası bulunmadığı takdirde gaybubet eden müdiri 
mesulün yerine bir eczacı müdiri mesul gösterilmesi 
ve bunun için dördüncü maddede gösterildiği veçhile 
müsaade alınması lâzımdır. 

Madde 20. — Ecza ticarethanelerinde bulunacak 
alam tıbbi eczanın saf ve gayrı mağşuş ve kanunen ka
bul edilmiş kodekse muvafık olması mecburidir. 

'Madde 21. — Bu kanunda tasrih edilen kaidelere 
riayet etmeyen ve memnuiyerlere muhalif hareket eden 
ecza ticarethaneleri sahip veya müdiri mesulteri ile 
sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir 
maddeler satıcılığı yapanlar hakkımda başkaca cezayı 
müstelzim bir fiil olmadığı takdirde mahkemece birin
ci defa elli liradan iki yüz liraya kadar hafif cezayı 
nakdi hükmıolunur. Tekerrürü halimde ceza taz'if edi
lir veyahut ticarethane üç ayı geçmemek üzere muvak
katen (kapatılır. 

Memurini sıhhiyece usulüne tevfikan tanzim olu
nan zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar mute
berdi^ 

Madde 22. — Zehıirîli ve mües'sir maddelerin muha
fazasına ailt tertibatım talimatnamesi hilâfına noksan 

olduğu görülen yerler tertibatın ikmaline kadar kapa
tılır, 

Madde 23. — Eczahanelerde saf veya kodekse uy
gun olmaması sebebiyle müsadere edilen ecza ve kim
yevi maddelerin bedellerini bunları satmış olduğu ev
rak ve vesikalarla sabit olan ecza ticarethaneleri ecza-
hane sahibine iade etmeye mecburdur. 

Yanız bu maddede görülen ademi safiyetin muha
fazası hususunda fenni kaidelere riayet etmemekten 
veya her hangi bir suretle eczacının sunu taksirinden 
veya tağşişten mütevellit bir muameleye maruz kal
masından dolayı husule gelmemiş olması lâzımdır. Ec
za ticarethaneleri sahipleri de zararı müeddi olan bu 
gibi ahvalde halklarını almak için malın ilk sahibi aley
hinde ait olduğu mahkemeye müracaat edebilirler. 

Madde 24. — Hariçten gelip de tababet' ve bay
tarlıkta kullanılan ecza ve kimyevi maddeler Türkiye' 
ye Sıhhiye ve Maliye vekâletlerince tayin olunacak 
muayyen mahallerden gayrı yerlerden İthal olunamaz, 
Eıı yerlerde ait olduğu vekâletçe ecza ve kimyevi mad-
delerin saf ve kodekse uygun olup olmadıklarını tayin 
için her türlü levazımı havi lalboratuvarlar bulundu
rulur ve mütehassıs kimyagerler istihdam edilir. 

Madde 25. — 25 Nisan 1305 tarihli akarlar ve ak
tarlar ve kökçüler nizamnameleri hükümleri mülga
dır, 

Madde 26. — Bu kanunun neşri tarihinde mevcut 
olan ecza depolariyi'e sanat ve ziraat işlerinde kullanı
lan zehirli ve müessir maddeler saltan ticarethaneler 
bu kanunun muhtelif maddelerinde gösterilen şartları 
altı ay zarfında ikmale mecburdurlar. 

Madde 27. — Bu kanun neşri tarihinden muteber-
•ö':f, 

Madde 28. — Bu kanunun ahkâmının icrasına Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye ve Maliye ve
killeri memurdur. 

REİS — Efendim, bu kanunun müstaceliyeti hak
kında Hakkı Şinaisi Paşanın bir takriri vardır okuna-
çaktır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere olunacak mevaddın dört numarasında 

bulunan ecza tiearethaneleriyle sanayi itti... Kanunu
nun müstaceliyetle müzakere'sikıi arz ve teklif eylerim. 

istanbul 
Doktor Hakiki Sina'sı 

REİS — Efendim, bu kanunun müstaceliyetini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilrnişitir, 
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EfenidÜm, kanunun heyeti umumiyeti hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul emmeyen
ler el kaldrısm... Kalbul edilmiştir. 

Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kul
lanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin satıl

dığı Dükkânlara Mahsus Kanun 

M adide 1. — Tabbi eczalar ve kümyevi maddelerin 
toptan satışına mahsus ecza ticarelthaneleri açmak için 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletiriin müsaade-
sii lâzımdır. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul emmeyenler el 'kafldilfsın... Kalbul edlilmiş-
flİ/< 

Madde 2, — Eczaihaneler Kanununa gıöre eczaha-
ne açmaik salahiyetini haiz olan her eczacı ecza tica
rethanesi açabilir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen eli 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edlil-
nniştif. 

Madde 3. — Ecza ticarethanesi işlerinden mesul 
olacak diplomalı bir eczacıyı müdür göstermek şar
tıyla, eczacı olmayan kimseler dahi ecza ticaretha
nesi açabilirler. Bir şirket tarafından dahi ecza ti
carethanesi açılabilir. Şu kadar ki, diplomalı eczacı 
olmak şartiyle, şeriklerinden birinin ticarethane iş
lerinden mesul müdür gösterilmesi lâzımdır. 

IREÜS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bir yerde ecza ticarethanesi açmak 
için o yerin bulunduğu vilâyet valisine bir istida ile 
müracaat olunur. Bu istidaya : 

1!. (Ecza ticarethanesi açacak veya müdiri mesul 
gösterilecek zatın isim ve hüviyetini ve diplomasının 
tarih ve numarasını ve ecza ticarethanesi açılacak 
yerin açık adresini havi fotoğraflı bir beyanname; 

2. 'Hüviyet cüzdanı ve diploma musaddak suret
leri; 

3. Ecza ticarethanesi bir şirket tarafından tesis 
edildiği takdirde şirkete ait esas mukavelename ve 
nizamnamenin musaddak suretleri raptolunur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında mütalaa var 
mı efendim? 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendim bir sual 
soracağım. Bir kazada ecza ticarethanesi açmak iste
yen kimse vilâyete mi müracaat edecek, yoksa kaza 
kaymakamına mı? 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE-
iKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Bu, ecza 
deposudur. Olabilir efendim, mahallinde en büyük 
mülkiye memurune müracaat edilebilir. 

REİS — Bir tadilname veriniz efendim. 
ALİ RIZA BEY (Mardin) — «lO yerin en büyük 

mülkiye memuruna» diyelim. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Encümen de 
kabul ediyor efendim. 

REİS — O halde maddedeki «o yerin bulundu
ğu vilâyet valisine» ibaresini «o yerin en büyük mül
kiye memuruna» diye tadil edeceğiz. Muvafık mı? 
«(Muvafık sesleri) 

O halde fıkraları birer birer reye arz edeceğim. 
1. Ecza ticarethanesi açacak veya müdiri mesul 

gösterilecek zatın isim ve hüviyetini ve diplomasının 
tarih ve numarasını ve ecza ticarethanesi açılacak ye
rin açık adresini havi fotoğraflı bir beyanname; 

REİS — Birinci fıkrayı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. Hüviyet cüzdanı ve diploma musaddak su
retleri; 

REİS — İkinci fıkrayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. Ecza ticarethanesi bir şirket tarafından tesis 
edildiği takdirde şirkete ait esas mukavelename ve ni
zamnamenin musaddak suretleri raptolunur. 

REİS — Üçüncü fıkrayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

O halde dördüncü maddeyi tadil veçhile reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.,. Kabul edilmiştir. 

'Madde 5. — Bu istida üzerine | vilâyet makamınca 
ait olduğu daireler vasıtasiyle ecza ticarethanesi ya
pılacak yerin vüsati ve zehirli ve iştiali kabil madde
lerin muhafazasına mahsus yerlerin bu baptaki ah
kâma uygun olup olmadığı en çok on beş gün içinde 
tetkik edilerek yapılacak rapor Ve kroki, istida ve 
merbutlariyle beraber Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletine gönderilir. 

REİS — Beşinci madde hakkında mütalaa var mı? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — «Vilâyet ma
kamınca» yerine «Hükümeti mıahalliyece» denirse 
daha güzel olur ve yuıkarıki maddeyi tutar. 

REİS — «Vilâyet makamınca» yerine «hükümeti 
mahalliyece» diyoruz. Beşinci maddeyi bu tadil veç-
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hile kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Vekâletçe en çok on beş gün içinde 
icabeden tetkJkat yapılarak istida sahibinin ve tica
rethane yapılacak yerin lâzım gelen vasıfları haiz ol
duğu tebeyyün ettiği takdirde ticarethanenin açılma
sına müsaade edilip ruhsatname verilir. Ruhsat harcı 
maktu olarak iki yüz lira olup, istidayı verene aittir. 

REİS — Efendim! Altıncı maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bir ecza ticarethanesinin sahibi ta
rafından kapatılmasına lüzum görüldüğü takdirde bu
lunduğu yerin memurini sıhhiyesine malûmat verilir. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

'Madde 8. — Bir ecza ticarethanesinin başka bir 
yere nakline lüzum görülürse usulü dairesinde mü
saade alınmak lâzımdır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
'HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bir sual so

racağım efendim. Bir ecza ticarethanesinin başka bir 
yere nakli için müsaade alınmak lâzımdır. Fakat al
tıncı madde mucibince iki yüz lira ayrıca ruhsat har
cı verilecek mi? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Hayır 
öyle şey yoktur efendim. 

REÎS — Harç için sarahat olmayınca verilmek 
lâzım gelmez. Sekizinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

'Madde 9. — Bir ecza ticarethanesinin mesul mü
dürü olan kimse kendi namına bir eczahanenin sahip 
veya mesul müdürü olamaz. -

REİS — Mütalaa var mı efendim, mütalaa yok. 
'Dokuzuncu maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bir ecza ticarethanesinin şubeleri 
de olabilir. Ancak şu şubelerin açılması için dördün
cü maddede gösterildiği üzere müsaade alınması ve 
şubenin bir eczacı mesul müdürün idaresinde bulun
ması lâzımdır. Bir ecza ticarethanesi, depo ve ardi
ye kullanabilirse de evvelce memurini sıhhiyeye ha
ber verilmesi ve bu yerlerin lâzım gelen vasıflan haiz 
olması şarttır. Bu gibi depo ve ardiyelerde alış veriş 
yapılamaz. 

REİS — Mütalaa var mi? Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Ecza ticarethanelerinden yalnız 
eczahanelerde toptan veya perakende ecza ve me-
vaddı kimyeviye satılabilir. Ecza ticarethanelerinde 
reçele yapılması memnu olduğu gibi tuvalet eşyasiyle 
kauçuk mamulât veya tıbba ve kimyaya ait alet ve 
edevat müstesna olmak üzere toptan ve perakende 
olarak ecza ye kimyevî maddelerin ve tıbbî müstah
zaratın eşhasa satılması dahi memnudur. Sanat ve 
ziraatte kullanılan zehirli ve müessir kimyevî mad
deler toptan ve perakende olarak hususî ahkâmına 
tevfikan satılabilir. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Zehirli ve müessir 
kimyevî maddeler toptan ve perakende olarak hususi 
ahkâmına tevfikan satılabilir diyor. Bu hususî aihkârn 
nedir, elyevm bu gibi kavait mevcut mudur? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Zehirli 
ve müessir mevad hakkındadır, diğerleri hakkında 
değildir. Elyevm bu hususta kavait mevcuttur. 

REİS — Başka mütalaa var mı? Oh birinci mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Ecza komisyoncuları ecza ticaret-
haneleriyle eczahanelere ecza ve kimyevî maddeler 
ve müstahzarat celbine tavassut etmeye salâhiyettar 
olup, nezdlerinde numune olarak gösterilecek miktar
dan fazla ilâç bulunduramazlar. 

REİS — Söz isteyen yoktur efendim, maddeyi 
reye koyuyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Ecza ticarethanelerinden başka yer
lerde yalnız sanat ve ziraat işlerinde kullanılan ze
hirli ve müessir ecza ve kimyevî maddeleri herkes sa
tabilir. Ancak bu gibi maddeleri satmaya talip olan 
şahsın istidasiyle beraber hüviyetini ve satacağı kim
yevî maddeleri ve dükkânının yerini ve esasen hangi 
ticaret ile meşgul olduğunu gösteren bir beyanname
yi mahallinin en büyük mülkiye memurune vermesi 
lâzımdır. Bu beyanname üzerine dükkânı tetkik ve 
lâzım gelen vasıfları haiz ve zehirli maddelerin mu
hafazasına mahsus tertipleri havi olduğu takdirde 
ruhsat verilir. Kayıt ve tescil için Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletine bildirilir. 

REİS — Bu madde hakkında mütalaa var mı 
efendim? Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 14. — Gerek ecza ticarethanelerinde ve I 
gerekse münhasıran sanayi ve ziraate mahsus semli 
ve müessir maddeler hususî talimatnamesine tevfi
kan muhafaza edilir ve alıcıya ita olunur. 

RıBÎS — Mütalaa var mı? 
MKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hakkında mü- j 
zakere cereyan etmediği için maddelerde bazı nokta- I 
ların mevzubahis olması zarurîdir. I 

Bu madde mucibince İstanbul'un mühimce tica- I 
ret merkezlerinden birisi olan ve ekseriyetle sakinleri 
Türklerden olan Mısır Çarşısındaki ticarethanelerin 
hepsi kapanmaya mahkûm olmayacak mıdır? Bunlar I 
küçük küçük ticarethanelerdir. I 

SIHHİYE VBKİUİ DOKTOR REFİK BEY (Is-
taribul) — Efendim, maddede gösterildiği veçhile 
Mısır Çarşısında mevcut olan müessesat, sanat ve zi- I 
raate ait mevaddı satabilirler. I 

MKÇORA OĞLU YUSUF 'BEY (İstanbul) — 
O malûm! Fakat sanat ve ziraatten murat, ecza tica
rethanelerinin sattığı şeylerden maadası mıdır, yani 
sanat ve ziraate ait olan şeyler midir? I 

SIHHİYE VBKİİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Satarsa, müşterek ticaret yaparsa demek
tir. Bir ecza ticarethanesi, aynı zamanda ziraat ve 
sanatta müstamel mevaddı kimyeviyeyi dahi satabilir. 
Bunun haricinde ecza ticarethanesi olmaz. Diğer bir 
ticarethane, sanayi ve ziraatte müstamel semdar me- I 
vad satabilir. 

AKOORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bu suretle küçük tüccarların dükkânları kapanmaya
cak mı? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Onlara bizim şeyimiz yoktur. Mısır Çar
şısından bugünkü kökçülüğü murat ediyorsanız, kök-
çüyük yine baki kalabilir. Fakat bunların satmakta 
oldukları ve eczahanelerin satması lâzım gelen mües
sir ve semdar kimyevî mevaddı bunlar satamazlar, 
kökçülük yaparlar, sanat ve ziraatte müstamel me
vaddı satarlar. Fakat halen satmakta oldukları birta
kım kimyevî maddeler vardır, tababette müstameldir, 
bunları satamazlar. Mesele bundan ibarettir. I 

REİS — Efendim, bu madde yanlış tabı edilmiş
tir. (Madde yanlış tabı edilmiştir sesleri) 

Madde 14. — Gerek ecza ticarethanelerinde ve I 
gerekse münhasıran sanat ve ziraat işlerinde kullanıl
maya mahsus zehirli ve müessir maddeler satılan yer
lerde bütün zehirli ve müessir maddeler hususî tali
matnamesine tevfikan muhafaza edilir. j 
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REİS — Mütalaa var mı? Reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Ecza ticarethaneleriyle sanat ve 
ziraat işlerinde kullanılmaya mahsus zehirli ve mües
sir maddeler satılan yerlerde mahallinin en büyük 
memurini sıhhiyesince tasdik edilmiş defterler tutmak 
mecburidir. Bu defterlere zehirli ve müessir maddele
rin alım ve satımı kaydolunur. 

(En büyük sıhhiye memuru "tarafından diyelim 
sesleri) 

REİS — Efendim, en büyük sıhhiye memuru ta
rafından şeklinde tashih ediyoruz. Madde hakkında 
mütalaa var mı? Kabul edenler el kaldırsın... Kabul1 

etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Ecza ticarethaneleri ve sanat Ve zi
raata mahsus zehirli ve müessir maddeler satılan yer
ler Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin daimî 
teftiş ve murakabesine tabidir. Senede iki defa tef
tiş icrası mecburî olup, lüzum görülen sair zaman
larda da teftiş yapılabilir. Bu teftişler fevkalâde hal
ler haricinde her halde Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye müfettişleri tarafından yapılır. Teftiş için ge
len ve hüviyetini ispat eden müfettişe bu gibi tica
rethane sahip veya müdafi mesulleri dükkân veya 
mağazasının her tarafını ve on beşinci maddede gös
terilen defterlerini göstermeye ve talep edilen sair 
malûmatı vermeye mecburdur. 

REİS — On altıncı madde hakkında mütalaa var 
mı? Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Ecza ticarethanelerinin teftişi esna
sında bozuk, mağşuş ve gayri saf olduğundan şüp
he edilen maddelerden üç numune alınarak her iki 
tarafça mühürlenir ve bir numunesi ticarethanede bı
rakılarak iki numune tahlil ve tetkik için Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletine gönderilir. Tahlil ne
ticesine kadar maddenin kalan kısıtıı istimalden men 
olunur ve mühürlenir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SA
Kİ BEY (Antalya) — Bozuk, mağşuş kelimelerinden 
sonra (veya) olacak. Sonra, ticarethanede bırakıla
rak... kelimesinden sonra (diğer iki numune) olacak. 
Asıl bu şekildedir. 

REİS — On yedinci madde hakkında söz isteyen 
yok. O suretle kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Ecza ticarethaneleriyle sanat ve zi
raat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir maddeler 
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satılan mahallerin dahilî tertibitanı ve ne suretle tef
tiş edileceğini ve bir ecza ticarethanesinin muhtevi 
olması lâzım gelen ecza ve kimyevî maddelerin en 
az miktarını gösterir bir talimatname tanzim oluna
caktır. 

REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 19. — Bir ecza ticarethanesinin müdiri 
mesulü herhangi bir sebeple ticarethanesinden bir haf
tadan fazla gaybubet ettiği takdirde mahallî memu
rini sıhbiyesihe malûmat vermelidir. Gaybubet iki 
ayı geçtiği ve ticarethanede, en aşağı beş sene bir ec-
zahane veya ecza ticarethanesinde' çalışmış ehliyetli 
bir kalfası bulunmadığı takdirde gaybubet eden mü
diri mesulün yerine bir eczacı müdiri mesul gösteril
mesi ve bunun için dördüncü maddede gösterildiği 
veçhile müsaade alınması lâzımdır. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SA
Kİ BEY (Antalya) — Burada da (bir ecza ticaretha
nesinin sahip veya müdiri mesulü) olacak. Yanlış tabı 
edilmiştir. 

'REİS — Mütalaa var mı efendim? O suretle ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Ecza ticarethanelerinde bulunacak 
olan tıbbî eczanın saf ve gayri mağşuş ve kanunen 
kabul edilmiş kodekse muvafık olması mecburîdiri. 

REIİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 21. — Bu kanunda tasrih edilen kaidelere 
riayet etmeyen veya memnuiyetlere muhalif hareket 
eden ecza ticarethaneleri sahip veya müdiri mesulleri 
ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve mües
sir maddeler satıcılığı yapanlar hakkında, başkaca 
cezayı müstelzim bir fiil olmadığı takdirde, mahke
mece birinci defa elli liradan iki yüz liraya kadar ha
fif cezayı nakdî hükmolunur. Tekerrürü halinde ceza 
taz'if edilir veyahut ticarethane üç ayı geçmemek üze
re muvakkaten kapatılır. Memurini sıhhiyece usulüne 
tevfikan tanzim olunan zabıt varakaları aksi sabit 
oluncaya kadar muteberdir. 

REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-
miiştir. 

Madde 22. — Zehirli ve müessir maddelerin mu
hafazasına ait tertibatın talimatnamesi hilafına nok
san olduğu görülen yerler tertibatın ikmaline kadar 
kapatılır. 

REİS — Bu madde hakkında mütalaa var mı? 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Eczaihanelerde saf veya kodekse uy
gun olmaması sebebiyle müsadere edilen ecza ve kim
yevî maddelerin bedellerini, bunları satmış olduğu 
evrak ve vesikalarla sabit olan ecza ticarethaneleri 
eczahane sahibine iade etmeye mecburdur. 

Yalnız bu maddede görülen ademi safiyetin, mu
hafazası hususunda fennî kaidelere riayet etmemek-
ten veya herhangi bir suretle eczacının sun'u taksirin
den veya tağşişten mütevellit bir muameleye maruz 
kalmasından dolayı husule gelmemiş olması lâzımdır. 
Ecza ticarethaneleri sahipleri de zararı müeddi olan 
bu gibi ahvalde haklarını almak için malın ilk sahibi 
aleyhinde ait olduğu mahkemeye müracaat edebilirler. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — (Tağşişten 
mütevellit bir muameleye maruz kalmasından) diye 
bir cümle vardır, bunu izah buyursunlar. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Depodan kendisine satılmış olan eczayı, 
eczacının kendisi tağşiş etmemiş olmasıdır. Mesele 
budur efendim. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Yirmi üçüncü 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Hariçten gelip de tababet ve bay
raktarlıkta kullanılan ecza ve kimyevî maddeler Tür
kiye'ye Sıhhiye ve Maliye vekâletlerince tayin oluna
cak muayyen mahallerden gayri yerlerden ithal olu
namaz. Bu yerlerde ait olduğu vekâletçe ecza ve kim
yevî maddelerin saf ve kodekse uygun olup olma
dıklarını tayin için her türlü levazımı havi labora-
tuvarlar bulundurulur. Ve mütehassıs kimyagerler is
timal edilir. 

İSMAİL BEY (Şarkikara'h'isar) — Efendim, bu 
hususta vekil bey biraz izahat Versinler. Buna naza
ran her gümrükten ecza giremeyecektir. Esasen ha
riçten getirtilecek eczalar, Sıhhiye Vekâleti tarafından 
filan fabrikanın filan malı, filan müstahzarat girecek
tir diye tayin ediliyor. Bunun haricinde muamele ya
pacak bir eczacı öyle zannediyorum ki ağır cezayı 
mucip bir cürüm isteyen kadar mesuldür. Onun için 
bu doğru değildir. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, İsmail Beyefendi vaziyeti yanlış 
mütalaa ediyorlar. Biz hiçbir zaman filan fabrikanın 
filanca isimdeki ilacı gelecektir demiyoruz. Bütün 
memleketlerde eczalar muayyen gümrüklerden ge-
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çer. Almanlar, Fransızlar, İngilizler aynı sistemi ka
bul etmişlerdir. Her gümrükte bir kimyahane tesisi
ne imkân var mıdır? Tabiî yoktur. Bu noktai nazar
dan şimdiye kadar memlekete en ziyade hangi güm
rükten, hangi limanımızdan giriyorsa bundan sonra 
da oralardan girecektir. En fazla istanbul ve İzmir' 
den girmektedir. Başka yerden girdiği enderdir. Bi
naenaleyh bü maddenin konulmasına lüzum vardır. 
Hiçbir zaman İsmail Beyefendinin buyurduğu gibi 
eczacılar mecburiyet altında kalacak demek değildir. 
Herhangi bir eczacı isterse istediği fabrikaya yazar, 
kendisine lâzım olan eczayı getirtebilir. Ankara'da 
olan bir eczaihanenin Avrupa'dan sipariş ettiği ecza 
dahi İstanbul tarikiyle Ankara'ya gelecektir. Garbî 
Anadolu'ya gelecek ecza mutlaka İzmir'den girecek
tir. Mesele budur, bu tarzda kabulünü rica ederim 
efendim. 

İCAZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Burada «muay
yen» kelimesi fazladır zannederim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, zan
nediyorum ki Vekil Beyefendinin maksatları muay
yen mahallerden gayri yerlerden ithal olunamaması-
dır. Buyurdular, meselâ Mersin'e getirilmiştir. İzmir'e 
numunesi gönderilebilir. Muvafık olursa Mersin'den 
ithal edilebilir. Yahut Trabzon'a getirilmiştir, numu
ne İstanbul'a gönderilebilir. Şimdi, ithal edilemez de
mek başka bir şeydir, şu ve şu gûna muamelâta tabi 
olması lâzımdır demek başka bir şeydir. Zannederim 
ki arada bir çok masarifi nakliye olacaktır. Böyle 
bir kayıt konduğu takdirde İsmail Beyefendinin fi
kirleri bir dereceye kadar tahakkuk eder. Yani muay
yen yerlerde temerküz eder. Ben Mersin'e getirememı 
Trabzon'a, Giresun'a getiremem. Mutlaka İstanbul'a 
çıkarmak zaruretinde kalırım. Halbuki ben Giresun'a 
•getirdiğim takdirde orada bir ay bekletirim. Faraza 
Samisun'da muayene icrasına talik edebilirim. Giresun 
Gümrüğünde bu siparişim kabul edilebilir. Gümrük
ten içeriye konulabilir. Maddenin tasrihi lâzımdır. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, memlekette mevcut ecza depo
ları şunlardır : 69 İstanbul'da, 4 tane İzmir'de, bir 
tane Konya'da, bir tane Mersin'de, bir tane de Sam
sun'da vardır. 

'İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Eczahaneler 
hariçten getirtemez mi, mutlaka depodan mı alacak? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Getirir efendim, getirir. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Şu halde şim
di okuduğumuz listenin sorulan sualle münasebeti 
yoktur efendim. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Eczanın memleketimize hangi mıntı
kalardan girdiğini izah ediyorum. Eczacılar Ka
nununu müzakere etmiyoruz, Depocular Kanununu 
müzakere ediyoruz. Hakkı Tarık Beyefendinin söy
ledikleri gelecektir. Fakat bir ay Mersin'de kalacak
tır, depo parasını verecektir. Ecza getirecek adamın 
kimyahane nerede mevcutsa eczasını o mıntıkadan 
getirmesi lâzımdır. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Efendim, bu
günkü vaziyette bu doğru olabilir. Fakat yakında Ec
zacılar Kanununu kabul ettik. Eczahanelerin tekem
mül etmesi için on bin lira sermayesi olması filan 
gibi. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (is
tanbul) — Öyle bir şey söylemedik. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Eczacılar Ka
nununda kabul ettiğimiz şey, her halde eczacı yük
sek sermaye sahibi olacaktır, güzel. Fakat böylece 
eczahane tekemmül ettikten sonra bu eczacı ister ki, 
hariçten mal getirsin. Yüksek sermaye ile çalışan ec
zacı ister ki, hariçten doğrudan doğruya ecza getir
sin. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (is
tanbul) — Beyefendi! Mani yoktur diyorum. Zatıâli-
niz için mani olan nedir? Onu anlıyamıyorum?. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Mani olan yal
nız istanbul, izmir'e tahsistir. 

SIHHİYE VEKlLt DOKTOR REFİK BEY (is
tanbul) — Eczanın memlekete girmesi için eczacıya 
mani olan bu maddedeki hangi kayıttır? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Gerek 
eczahaneler olsun, gerek ecza ticarethaneleri olsun, 
bunlar kendi mallarını ya memleket dahilinde bulu
nan büyük ticarethanelerden veyahut resen Avru
pa'dan sipariş ederler. Arkadaşım İsmail Bey de bi
lirler ki, Avrupa'dan sipariş etmek sermayeye müte
vakkıftır ve bu gibi işleri buradaki madde mucibin
ce «yalnız bir yerden», «yahut iki yerden» denmiyor. 
Memleketimizde maruf ithalât ve ihracat limanları
mızdan bahisle onu talimatnamede tasrih ederler. 
Meselâ : Trabzon, Samsun, Antalya, İzmir derler. 
Yani bunun için bir endişeye mahal yoktur zanne
derim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
bu maddenin ne gibi ihtiyaçtan tevellüt ettiğini anlı
yoruz. Her yerde bu gibi laboratuvarlar tesis edile
mez, tesisleri çok külfetlidir. Muayyen yerlerde ol-
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masının sebebi hakikisi budur, bunu kabul ediyoruz, 
doğrudur. Fakat ecza depolarının büyük bir kısmı
nın istanbul'da ve İzmir'de olması mutlaka bu mad
denin bu şekilde çıkmasını istilzam etmez. Arkadaşım 
ihtar ediyor ki, eczacılar da doğrudan doğruya bu 
kabil maddeleri getirtebilirler. Benim Mersin'de, Trab
zon'da veya Antalya'da bir eczahanem vardır ve bü
yücek bir eczahanedlr. Ben de doğrudan doğruya 
birtakım eczayı kimyeviye getirebilirim. O halde bu 
muamele bu madde karşısında müşkülâta maruz de
mektir. Arz etmek istediğim budur. 

«Hariçten gelip de tababet ve baytarlıkta kulla
nılan ecza ve kimyevî maddeler Türkiye'ye Sıhhiye 
ve Maliye Vekâletlerince tayin olunacak muayyen 
mahallerden gayri yerlerden ithal olunamaz.» Ben
deniz demek istiyorum ki, «Muayyen mahallerde» ait 
olduğu vekâletçe laboratüvarlar bulundurulur. Bu ka
bil maddelerin numunelerinin, laboratüvarlan olan 
mahallerde gümrükten geçirilmiş olması lâzımdır. 
Böyle bir fıkra ilâve edilecek olursa Sıhhiye Vekili 
Beyefendinin gösterdikleri lüzum hâsıl olur. 

Diğer taraftan da ecza getirecek olanlar da isti
fade ederler. Maksat iyi bir gümrük muamelesinden 
ve muayenesinden geçirilmiş olmasından ibarettir. 
Maarifini ve elverişli olup, olmadığı da bittabi benim 
hesap edeceğim şeydir. Nerede daha kârlı mal olur
sa onu tercih ederim. Bu kolaylığı göstermeliyiz. Han
gisi daha ucuz ve istifadeli gelirse bittabi ecza sipa
riş edenler o vüsatten, o maddeden istifade edebilir
ler. Bunun için bendeniz bu şekilde bir tadil teklifi 
vereceğim, kabul edilmesini rica ederim. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim, rica ederim, eczayı tıbbiye diyoruz. Herhangi 
bir eczalhanenin getireceği eczayı tıbbiye o kadar mü
tenevvi ve siklet cihetiyle o kadar az olabilir ki bun
ların numunesini başka bir yere göndermek demek, 
o ecza sandığını doğrudan doğruya oraya çıkarmak 
demektir. Niçin doğrudan doğruya İstanbul'a çıkmı
yor da evvelâ Giresun'a çıkıyor? Yani beyin teshilât 
diye buyurdukları şey tasibattır. Nazarı dikkati cel-
bederim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Numunesini 
gönderiyor. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Neyin 
numunesini? Zaten beş gramlık şeydir numunesi de 
beş gramdır. Ne olacak? 

REİS — Efendim, takrirleri okuyacağız : 

Riyaseti Oelileye 
24 ncü maddenin berveçhiati tadilini teklif ede

rim : 
Hariçten gelip de tababet ve baytarlıkta kullanı

lan ecza ve kimyevî maddeler kimyager bulunmayan 
gümrüklerden gayrı yerlerden ithal olunamaz. 

Şarkikarahisar 
İsmail 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim! Maddedeki (Muayyen) kelime
si kalkabilir. Fakat İsmail Beyefendinin noktai na
zarı bizi bu meselede mağşuş mevad girmemesi hu
susunda tatmin edemez efendim. Binaenaleyh bu doğ
ru değildir. 

REİS — Efendim, (Muayyen) kelimesi zaten faz
ladır. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim, (mu
ayyen) kelimesinin tayyını Encümen de kabul ediyor. 

REİS — Efendim, iki tadilname vardır. Birisi İs
mail Beyin, diğeri de Hakkı Tarık Beyindir. 

(İsmail Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — İsmail Beyin takririni reyi âlinize arz 

ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Takrir kabul edilmemiştir efen
dim. 

Riyaseti Oelileye 
Maddenin şu şekilde tadilini kabul ediyorum : 
24. — Hariçten gelip de tababet ve baytar

lıkta kullanılan ecza ve kimyevî maddeleri Türki
ye Sıhhiye ve Maliye vekâletlerince tayin olunacak 
muayyen mahallerden ithal için ait olduğu Vekâletçe 
ecza ve kimyevî maddelerin saf ve kodekse uygun 
olup olmadıklarını tayin için her türlü levazımı havi 
laboratüvarlar bulundurulur ve mütehassıs kimyager
ler istihdam edilir. Muayyen gümrüklerin gayrısın-
dan ithali arzu edilen maddeler veya numuneleri la
boratüvarlan olan gümrüklerce muayeneden geçiril
miş olmak lâzımdır. 

Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, ben
deniz maddenin esas ruhunu muhafaza ediyorum. 
Muayyen mahallerde gümrük muamelesi yapılacak
tır ve Sıhhiye Vekili Beyefendinin arzu edeceği veç
hile bu gümrüklerde şu kabil işleri de Maliye Ve
kâleti yapacaktır. Yani Sıhhiye Vekâletine terettüp 
edecek vazife yoktur. Ancak, şu kaydı ilâve ediyo
rum : 
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Muayyen gümrüklerin gayrısından ithali arzu edi
len maddeler veya numunelerin, laboratuvarları olan 
gümrüklerden geçir İmiş olması lâzımdır. Bu suretle 
Mustafa Beyefendinin de maksatları hâsıl olur. Eğer 
maddenin numunesi gidebilecek gibi ise, numunesi 
gider ve gelir, bu suretle ecza sipariş edenler tama-
miyle serbest olur. Biz kendilerini kanunla takyit 
etmeyiz. 

SIHHİYE VEKÎLiî DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, beyefendinin buyurdukları veç
hile gümrüklerin gayrısından ithali arzu edilen mad
delerin veya numunelerinin laboratuvarları olan güm
rüklerce muayeneden geçirilmesi kaydını muvafık 
görürseniz bendeniz de kabul ederim efendim, mad
denin aslını muhafaza etmesi şartiyle. 

REİS — Şu halde vekil bey esas itibariyle tadil-
nameyi kabul ediyorlar. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Encümen de j 
kabul ediyor efendim. j 

REİS — Encümen de kabul ediyor efendim. Bu j 
maddeyi Encümene verelim, yeni şekliyle müzakere | 
edelim. Takririn Encümene verilmesini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Tak- j 
ririn Encümene verilmesi kabul edilmiştir efendim, j 

Madde 25. — 25 Nisan 1305 tarihli akarlar ve 
aktarlar ve kökçüler nizamnameleri hükümleri mül- \ 
gadir. I 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, 1305 tarihi 1301 olacaktır. | 

REİS — Tashihi veçhile maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. ! 

Madde 26. — Bu kanunun neşri tarihinde mev- ı 
cut olan ecza depolariyle sanat ve ziraat işlerinde kul- I 
lanılan zehirli ve müessir maddeler satan ticarethane- J 
ler bu kanunun muhtelif maddelerinde gösterilen | 
şartları altı ay zarfında ikmale mecburdurlar. 

REİS — Mütalaa var mı efendim (Hayır sesleri) 
Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen- i 
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. j 

Encümenden gelen musahhah 24 ncü maddeyi 
okuyoruz efendim. 

Madde 24. — Hariçten gelip de tababet ve bay
tarlıkta kullanılan ecza ve kimyevî maddeler Türki- ı 
ye'ye Sıhhiye ve Maliye vekâletlerince tayin oluna
cak mahallerden ithal edilir. Bu yerlerde ait olduğu 
Vekâletçe ecza ve kimyevî maddelerin saf ve kodekse 
uygun olup olmadıklarını tayin için her türlü leva
zımı havi laboratuvarlar bulundurulur ve mütehassıs j 

— 1 

kimyagerler istihdam edilir. Muayyen gümrüklerin 
gayrısından ithali arzu edilen maddeler veya numu
nelerin laboratuvarları olan gümrüklerce muayeneden 
geçirilmiş olması lâzımdır. 

REİS — Maddeyi bu tashih veçhile reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Madde bu tashihle kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 27. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Bu kanun ahkâmının icrasına Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye ve Maliye ve
killeri memurdur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir efen
dim. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Bir taraftan reyler toplanadur-
sun, diğer taraftan ruznamenin beşinci maddesini mü
zakere edelim. 

4. — Emrazı sariye ve istilâiye nizamnamesine bir 
madde tezyili hakkında (111034) numaralı kanun lâ
yihası ve Sıhhiye ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Sıra Numarası : 81 
Emrazı Sariye ve İstilâiye Nizamnamesine Bir Madde 
Tezyii Hakkında (1034) Numaralı Kanun Lâyihası ve 

Sıhhiye ve Adliye Encümenleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
'Başvekâlet 2 Kânunusani 1927 

Kalemi 'Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/36 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeHlesine 
31 Mart 1330 tarihli emrazı sariye ve istilâiye ni

zamnamesine zeylen Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 26 Kânunuevvel 1926 tarihli içtimaında te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan . kanun 
lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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Esbabı Mucibe 

Bugünkü terakki yatı tıbbiye ve bakteriyolojiye 
sayesinde bir çok sâri hastalıklardan korunmak için 
vâfi aşılar elde edilmiş olup, bunlardan bazıları ve 
bilhassa hummayı - tifoidi, kolera veya dizanteri ve 
kısmen difteriye karşı kullanılanların büyük faydası 
görülerek hemen her memlekette çayı tatbik bul
muştur. 

Memleketimizde sâri hastalıklar görülen mevaki-
de hemen daima icabeden aşı tatbik edilmiş ve edil
mektedir. Yalnız bazı mahallerde bazı eşhasın bu 
mühim korunma vasıtasına karşı lakayt kalarak aşı
lanmadıkları görülmekte ve yapılan tebligat ve ih-
tarata da bigâne kalarak yalnız şahısları itibariyle 
değil, aynı zamanda muhitindeki diğer vatandaşları
nın sıhhati için de bir tehlike teşkil eylemekte olup, 
elyevm merî olan emrazı sâriye ve istilâiye nizamna
mesi ise aşı mecburiyetini ihtiva etmediğinden bu 
gibi eşhas hakkında takibatı kanuniye icrası müm
kün olamamaktadır. Aşıdan maksat hastalığa karşı 
muafiyet temin ederek sıhhati umumiyeyi vikaye ol
duğundan vekâletimiz fennin terakkiyatı ahiresi ile 
meydana çıkan bu faidebahş tedbirin suhulette tat
bikini temin zımnında keyfiyetin kanunla teyidine 
lüzum görmüş ve bu sebeple mebhus nizamnameye, 
buna dair bir maddei mahsusa ilâvesini muvafık bul
muştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 

Karar : 2 

23 , 1 . 1927 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Umum'iyeden muhavvel emrazı sâriye is
tilâiye nizamnamesine zeylen ilâve edilecek lâyihai 
kanuniye encümenimizin 20.1.1927 tarihli içtimaında 
tezekkür edildi. 

Hükümetin esbalbı mucibe mazbatasında vazıhan 
zi'kredildiği üzere lâyihai kanuniye sâri hastalıklara 
karşı muafiyet tevlit etmek maksadiyle aşılanma 
mecburiyeti ikame etmekte ve bu suretle sıhhati umu-
miyenin vikayesini istihdaf etmekte olduğundan En-
cümenimizce esas itibariyle kabul edilmiş ve şekle ait 

yapılan cüz'î tadilât ile Heyeti umumiyenin nazan 
tasvibine arz edilmiştir efendim. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Encümeni Reisi 

Namına 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 
Kâtip 

Kayseri 
Halit Mazhar 

Aza 
Bolu 

Emin Cemal 

Mazbata Muharriri 
Çorum 
Mustafa 

Aza 
Kırklareli 

Doktor Fuat 
Aza 

Denizli 
Doktor Kâzim 

Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 
Karar Numarası : 40) 

17 . 2 . 1927 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Emrazı sâriye ve istilâiye nizamnamesine bir mad

de tezyili hakkındaki (1/1034) numaralı kanun lâyiha-
siyle Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni maz
batası Encümenimize havale buyurulmakla mütalaa 
ve tetkik kılındı : 

Sâri ve müstevli hastalıkların vahim hetayicini 
izale ve bu suretle sıhhati umumiyeyi siyanet maksa
dına matuf olan lâyihai kanuniye Sıhhiye Encümeni
nin tespit ettiği şekilde aynen kabul edilmiş ve fakat 
kanunun zamanı meriyetinin bir ay sonra olmak üze
re tayini daha muvafık görülerek ikinci madde ona 
göre tadil edilmiştir. Olveçhite tanzim olunan mevad 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reis Vekili 
Konya 

Refik Bey 
İmzada bulunmadı' 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Çorum 

Mehmet Münir 

Aza 

Aza 
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Hükümetin Teklifi 
31 Mart 1330 tarihli emrazı sariye ve istilâiye 

nizamnamesine zeylen ilâve edilecek madde hakkın
da kanun. 

Madde 1. — Bulaşık hastalıklardan biri zuhur 
eden veya bu gibi hastalıklardan birinin zuhur tehli
kesi mevcut olan yerlerde lüzum görülecek şahıslara, 
o hastalıklara karşı kullanılan aşıları tatbik ettirme
ğe Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti salâhi-
yartardır. Aşı yapılmasına mümanaat edenler Ceza 
Kanununun 526 ncı maddesine göre, cezalandırılır. 

Madde 2. — İşbu maddei kanuniye neşri tarihin
den muteberdir. 

Madde 3. — Bu maddenin tatbikine Sıhhiye ve 
Adliye Vekilleri memurdur. 

26 Kânunuevvel 1926 
Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 

Nafia Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Beyefendi Mehmed Sabrı 

İmzada bulunmadı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Sıhhiye Encümeninin Tadili 

31 Mart 1330 Tarihli Emrazı Sâriye ve İstilâiye 
Nizamnamesine İlâve Edilen Maddeler Hakkında 

Kanun 

1. Bulaşık hastalıklardan biri zuhur eden veya 
bu gibi hastaliklardan birinin zuhuru tehlikesi mev
cut olan yerlerde lüzum görülecek şahıslara o hasta
lıklara karşı kullanılan aşılar Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti tarafından tatbik edilir. 

2̂  Aşı .yapılmasına muhalefet edenler Ceza Ka
nununun 526 ncı (+) maddesine göre cezanldırılır. 

3. İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
4. İşibu kanun ahkâmını icraya Sıhhiye ve Adliye 

Vekilleri memurdur. 
(+) Madde 526, — Her kim salâhiyattar merciin

den kanun ve usul dairesinde verilmiş bir emre itaat
sizlik eder yahut âmmenin istirahat ve selâmet veya 
tedbire riayet etmezse bir ay kadar hafif hapse ve 
elli liraya kadar hafif cezayı nakdîye mahkûm olur. 

Adliye Encümeninin Taldii 
31 Mart 1330 tarihli eimıraızı sâriye ve istilâiye nizam

namesine ilâve ©dilen maddeler balkkıjnda kanun 
Madde 1. — Emrazı sâriye ve istiılaiye nizamna-

mesline aşağıdaki maddeler ilâve edilmiştir : 

1. Bulaşık hastalıklardan biri zuhur/eden veya bu 
gibi hastalıklardan birinin zuhuru tehlikesi mevcut 
olan yerlerde lüzum görülecek şahıslara bu haıstaılilk-
lara karşı kullanılan aşılar Sıhhiye ve Muaveneti İç-
tlümaiye Vekâleti tarafımdan tatbik ettirilir. 

2. Aşı yapılmasına muhalefet edenler Ceza Ka
nununun 526 ncı maiddeısine göre cezalandırılır. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden bir ay 
sonra merîdir. 

Madde 3. — Bu 'kanunun ahkâmını icraya Sıhhiye 
ve Adiye Vekilleri memurdur. 

TALAT BEY (Ardahan) — Efendim! 31 Mart 
1330 tarihli emrazı sâriye nizamnamesine zeyledilecefic 
olan bu maddeleri bendeniz noksan görüyorum. Sıh
hiye Vekili Beyefendi bütün desatiri tıbbiye ve sıhhi
yemizi yenilemek himmetinde bulunuyorlar, Al'ah mu
vaffak etsin, kendilerine karşı müteşekkiriz. Yalnız 'bu 
hususta kmditarinden bir lâyihaü kanuniye istirham 
edeceğim. O da emrazı sâriye ve isltülâ'iye nizamnamesi 
birkaç maddelik bir şeydir, Zalbltai SMıiye Hayva
niye Kanunu var da, zabitai sıhhliye insaniye kanunu
muz henüz yoktur. Bu bizde çok acı hatıralar bırakmış
tır. Hayvanat hastalığı ihibar edilince! derhal baytar 
gelir, difteri vukuatına dair verilen telgraflar üzerine 
ddktor ve serum gelmez. Haltta bendeniz Şarkışla'da 
bir evlâdımı kurban verdiğim için pek acı hatıra bı
rakmıştır. Serum bulunmadığı İçin aşı yapılamadı. 
Nefsime taaihik eden bu vakayı bildirdim. Sivas Vi
lâyetinde mucibi teessür oldu ve yirmi gün sonra gön
derildi. Zannedersem o valkte kadar ikiyüz seksen 
çocuk telef olmuştur. Avrupa'da insanilar için bir kıy
met işifcmiştim. Bir insanın yapacağı hüdematı umu
miye itibariyle aşağı yukarı bir milyon frank kıymeti 
vardır diye işitmiştim. Bizim nüfusumuz memleketi
mize nazaran az olduğu için, onlarda bir milyon 
frank olan insan kıymeti, bizde bir miyon lira tah
min edilse müfoalaa edilmemiş, olur. Şimdi zalbltai sıh-
h'iyei insaniye kanununa lüzum gösteren bir çok şey
ler vardır. Mesela bir yerden bir su alliar onun üzerime 
blelâılar 'kurulur, onu kimse men edemez, 'kanunî bir 
kuvvet yoktur. Orada alt taraftaki köylüler o sudan 
her türlü ihtiyacı terrün ederler. Maatteessüf bu hal 
bugüne kadar devaim edegetaektedir. Kezalik ahırlar-
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da buharattain istifade etmek, ve ısınimak için ahır se
kilerinde yatıyorlar. Bunu man için elde bir kanun 
ydktur. Elimizde bir istatistik yoktur ki, ahır sekile
rinde varsm olarak ölenlerin adedi ne kadardır, bunu 
bilelim. Bendeniz bunu meşhudatıma atfen arz ediyo
rum. Bazı köylülerimizi, bazı değil ,hernen bameın ek
seri köylüleri bir heyeti sıhhiye hassas âla'tı s niımiye ite 
muayene etse, bir çok emraz ile malul olduklarını 
görür ve sağlamlarının pek az olduğunu görür. 

Efendiler, bugün Anadolu nüfusumun önlünle b'Jr 
ısıtfır dahi korusa arazisi o nüfusu isltiaib edebilecek va
ziyettedir. Böyle olduğu halde «biz tekes'sür edemiyo
ruz. Tekessür etmek içim ne yapalım? Mahacir gd'i-
relim, Himayei Etfal Cemiyeti teşkil edelim diyoruz. 
Halbuki elde büyümüş adamlarımızı bir çok sari ha's-
talikiara maruz bırakıyoruz. Bundan haberimiz olmu
yor. Frenginin adı çok köylerde çiçek haftalığıdır. Çi
çek hastalığıma tutudan neferler askerlikten aısitilsna edi-
iir diye bir zehap vardı. (Şimdi öyle şiey yoktur ses
leri) Bendeniz ©iki hatıralarımı da ilâve ederek arz 
ediyorum. Yekdiğerini aşılamaktadırlar. Uyuz jsfâiâî 
bir şekildedir. Dalirei initihaibiyemde hamen yüzde 
doksanı o hale gelmiştir. (Handeler) Mübalaa olarak 
söylemiyorum. Köylerin içinde uyuz hastalığına müb-
ıtela olmayan yok gi'bidir. Çünkü bir uyuzlu bir 'evi 
tamamiyle aşılıyor. 

Gerçi bu hastalık adam öldürmüyor ama, faikat 
çocukları cılız bırakıyor. Şüphe edenler varsa Arda
han ve Kars vilâyetlerinden sorsunlar tahkik eitsıinfer. 
Kars ve Ardahan vilâyetlerinin köylerindıe uyuz ol-
mayanıiarı saysınlar yetişir frengiye tuıtuiaın. bir adamı 
(tecrit edilmek âdeti yoktur. Hepsi 'ta'h'ta 'kaşıkla bir 
tastan, bir çanaktan çorba içiyorlar. Bunları men &t-
mek için kanun yok. Kimse de dikkat etmiyor. Bu 
memleketin nüfusunu çoğaltmak hepimizin gayesidir. 
Bunu vazifeden ziyade ibadet biliriz. Bunun için ka
nunlar yapılmalı ve seyyar heyeti tahlkikiyeler, dok
torlardan müfettişler tayin edilerek inceden inceye 
tetkik edilmelidir -ki Türklerin nüfusu kuftarılaibilsin 
ve koca Anadolu insanlarla doldurulalbilsln. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, arkadaşımız bir çok iltifatlar iz
har buyurduktan sionra bir çok mühim noktalara te
mas ettiler. Filhakika memleketimizde henüz daha b'ir 
HııfzıssıhJhai umumiye kanunu kabul edilmemiştir. 
Meclisi Âlinize takdim edilip, kabul edilen kanunlar
la, vekâleti âciziye taalluk eden yani mesuliyeti! uh
demde bulunan devlet şubei jdariyesinin muhtelif kı
sımlarına ait olmak zere mulhlbelif yenilikler yapmak

tayız. Emrazı sâriye kanununun bir maddesi dülayı-
iiiyle vaki olan bir arzuya, ufacık bir cevap verece
ğim, çünkü yeri burası değildir. Hıfzıssılhhai Umu
ra'ye .Kanunu gelecektir. O valkit Meclisi Âli ariz 
aımilk tetkik buyururlar. Meselenin vüsati, ehemm'iyed 
ve şümulü derecesinde icaıbeden kararları ittihaz eder
ler. Geçenlerde eczacılar kanunu münasebetiyle de arz 
dtm'iştim ki, bir asırdan beri yeni talhsil sistemi üzeri
me teessüs eden tıp tera'kkiya'tı, içtimaî hayaltrmızda 
icaibeden tesiratı gösterememişiiir. Bunun sdbep'Iieri 
vardır. Bir defa doğrudan doğruya tıp mektebi tesi
siyle beraber aynı zamanda halkın sıhhatiyle alâkadar 
olacak bir makamın İhdas ledilmemesidir. Bir meclisi 
tıbbiî mülkiye vardı, bunlar 35 - 40 sendik lakırdı
lardır. 

Fakat ondan sonra memleketimizde doğrudan doğ
ruya halkın içtimaiyetiyle uğraşacak mesul, bir m akam 
1325 senesine kadar yapılamamıştır. Fennî tedrisat, 
fennî müessesat Vücuda gelmiştir. Hastahaneler vü
cuda gelmiştir. Tedrisat, Terakkiyatı aisriyeyi takip eit-

v mistir. Fakat doğrudan doğruya millet hayatında 
halk kütlesinin sıhihatiyle alâkadar olacak kanunlar 
tedvin edilmediği ğib'i bir mesul makam da vücuda 
getirilememiştir. Sıhhiye Vekâletinin en büyük vazi
fesi bu noksanı ikmaldir. Bunu ikmale uğraşıyoruz. 
Sıtma Mücadele Kanunu, Su Kanunu, kezailik memu
rini sıhhiye moktai nazarından eczacılar Kanunu, bu
gün kabul burduğunuz depocular kanunu, arkasından 
hastahameler kamunu, müstahzaratı tıbbiye kanunu ve 
inşallah yakında laboruituvarlar kanunu, büyük bir 
tetkiki istilzam eden, üzerinde çalışılmakta olan hıf-
zıısisıhhai umumiye kanunu Meclisi Âliye arz edile
cektir. Maruzatım bumdan ibarettir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydım) — Efendim, 
bendeniz, Talat Bey kardeşimizin bazı şikâyet ettiği 
ve mukabilimde Sıhhiye Vekâletimden, hükümeltlten ic-
raait ve teşkilât beklediği noktalara cevap vereceğim. 
Multlaik olarak sıhhi söylerdir.. Ahırda beraber yatı
yor, hastalanıyor, akam pis suyu kullanıyor, sâri has-
tah'k'i'.-.r.?. karşı kâfi tedalbir alınmıyor diyorlar. Bu
nun en basili; bir cevabı, zannediyorum ki, Talat Be
yefendi 'halikım kendi şahsına aüt olan hususatta, ta-
malmen kanunlarla hülkimelte bir vasayet hakkının ve
rilmesini istesinler. Hükitaelt, mutlaka bir insanı sem 
•evim üst katında yatacaksın, mutlaka ahırda yaltam&z-
sın, sen mutlaka bir tasltam 3 - 5 kişiyle oturup tanıta 
kaşıkla çorba içmeyeceksin dermesini zannediyorum ki 
istemiyorlar. 
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TALAT BEY (Ardahan) — Frengililerle beraber 
yiyorlar, bu men edi'Mn dedim. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Talat 
Beyefendimin böyle bir teşkilâtı ve böyle bir kanun 
istemiş olduklarını tahmin etmiyorum. Talat Bey sâri 
hastalıktan müteessirdirler, çocukları vefat etmiş.. 

Efendiler, hükümetlin emrazı sâriye ve istilâiye ka
nunu vardır, teşkilatı vardır. Böyle bir şey olduğu za
man, hükümet derhal vaziyet alır, teşkilat yapar. Bay
tarlar da vardır. Dediği şey de budur. Yoksa baytar
lar da herkesin herhangi bir hayvanimin arpası çok 
rnıudur, az mıdır, ahırı temiz mi değil mi, böyle bir 
ıtetkikalta başladıklarına veya başlayacaklarına dair bir 
kanunları olduğuna veya olacağına kani değilim. Ec
zacıların da eezahaınelerinde bu gibi serumları bulun
durmağa ve serumları muhibelif şeylere göre, iki üç 
ayda tebdil eötinmeğe mecburiyet gösteren ve teyi't 
eden kanun ve ahkâm mevcuttur. Eğer herhangi bir 
Ikazad'a veya vilâyette bir. eczahainıe difteri için veya 
saire İçin lâzım gelen serumlar bulundurmuyorsa hak
kında takibatı 'kanuniye yapılır. Kanun vardır, ve me
murlar da bunu murakabe ederler, bulundurmamış 
MQ hakkında takibatı kanuniye yapılabilirdi. Binaen
aleyh hulâsa edilmek lâzım gelir: Ne üst tarafından 
pislenen suyun içilmemesi için her yerde jandarma 
cîiküîm'asini isterler ve ne de bilmem ne yapacak bir 
kanun isterler. Olisa olsa, akar su pis değildir diyerdk-
ten o suyu içecek kadar cehalet gösteren insanların 
tenviri matlup ve müsifcelzemdir. Yoksa böyle ferde'n 
ferda hs-r'kes'in tedavisi için harekete gelecek teşkilâtı 
sıhhiyenin imkânı yoktur. İstedikleri şey bir umumî 
hıfzıssıhha kanunudur. Onu da, vekil beyefendi yatkın
da getirecekllerini söylediler. 

TALAT BEY (Ardahan) — Beyefendi, istediğimiz 
şeylerim Sıhhiye Vekâletinle taalluk ettiği, beJfki de 
Hariciye Vekâletine ve belki de başka bir vekâlete 
taalluk edeceği gibi bendenizi öy'le bir hale getirdiler. 
Refik Beyefendiden böyle bir kanun isc'iyorum ki, 
bunları tahkik ve teftiş etkinler. Cahil buyurdukları 
halkı bu hususta irşat etsinler ve men etsinler. 

REİS — Mevzubahis olan lâyihamın izhar edil
mekte olduğunu Vekil beyefendi cevap olarak söyle-
m'işlerdir. Mesele yoktur. Kamun lâyihasının heyeti 
umumiyesi hakkımda başka söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) Heyeti umumiyeisindn müzakeresini kâfi gö-
rünlüp maddelere geçilmesini kabul edenler lültfen el 
kaldırsın... Ka»bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiş*. 

Efendim, demJn reye vaz edilmiiş olan kanun hak
kındaki istihsali ârâ muameleli hitam buılmuşflur. 

Şimdi, maddelerine geçilmesini kabul: estiğimiz la
yihanın ibinci maddesini okuyoruz. 

Emrazı Sâriye ve İstilâiye Nizamnamesine iıiâve edi-
•len Ahkâm 'hakkımda kanun 

Madde 1. — 31 Mart 1330 tarihli emrazı sâriye 
ve istilâiye nizamnamesine aşağıdaki maddeler ilâve 
edilmiştir: 

1. Bulaşık hastalıklardan biri zuhur eden veya bu 
gibi hastalıklardan birinin zuhuru tehıjikesi mevcut 
olan yerlerde lüzum görülecek şahıslara, o hastalıklara 
karşı kullanılan aşılar Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâleti tarafımdan tatbik ettüriılir. 

2. Aşı yapılmasına muhalefet edenler Ceza Ka
munun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır. 

REİS — Efendim, bu madde iki fıkradır. Evvelâ 
birinci fıkrasını reye arz edeceğim': 

«1. Bulaşık hastalıklardan biri zuhur eden veya 
bu gibi hastalıklardan birinin zuhuru tehlikesi mevcut 
olan yerlerde lüzum görülecek şahüslara, karşı kullla-

lan aşılar Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 
tarafımdan tatbik ettirilir» 

REİS — Efendim, bu fıkrayı kalbul edenler elle
rini kaydırsın... Kalbul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kalbul edilmiştir. 

«2. Aşı yapıllmasıma muhalefet edenler Ceza Ka
nununum 526 ncı maddesine göre cezalandırılır.» 

REİS — Bu fıkrayı kalbul edenler eüerirai kaldır
sın... Kabul etmeyenler elerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi reye arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen eli kalldırsın... 
Kalbul edÛmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden bir ay son
ra merîdir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Bir ay 
sonraya niçin tehir etmişler? Encümen izahat versin. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Malumu âli
leri resmî ceride ile bir kanun ilân edilin O resmî ce
ridenin her yere aynı günde gitmesi talbi| mümkün ol
madığından bu sure'tlle bir müddet tayini lâzım geldi. 

'(Diğer kanunlar da var sesleri) 
AHMET SAKİ BEY (Devamla) — Tabiî bu nok

tayı müdrik olan Encümeniniz bundan sonra da aynı 
kaideye riayet edecektir. 

— 141 — 



I : 38 26 . 2 . 1927 C : 1 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Adiliye Encü
meni usul mü ittihaz etti? Böyle şey olur mu? 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Bir ay sonra 
demek yine müphemdir. Filan tarihten itibaren merî
dir demek daha muvafık olmaz mı? Mesdlâ, Kânu-
nusani'mlin filan günlünden itibaren merîdir demek da
ha iyi olur. Buradan bir ay sonra deniliyor. Bir ay 
sonra ne vakittir ve hangi gündür, kanunlarım tarihi 
meriyeti ne vakittir? 

AHMET SAKÎ BEY (Anltalya) — Resmi ceride 
ile ilânından sonra. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Şu halde ce-
ridei resımiye ile ilânını vesaireyi nazarı İtlilbara aldıktan 
sonra bir ay hesap edilecek kli, ortada ilkli türlü rnüp-
hemiyet var demdktür. Fakat filân ayım filan günlün
den itibaren merîdir denilise daha vazıih ölür ve her
kes anlar. Encümen bu noktai nazarı kabuil ederse 
daha iyi olur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Bir çok 
kanunlar yaptık, onlarda tarihi neşrinden muteberdir 
dedik. Eğer beyefendinin verdikleri izahat varit ilse, 

viaM kanunlar nıasıl oldu? Benderiiızce bu fikir va
rit değildir. Şimdi tarihli neşrimden 'bir ay sonra mu
teber diyoruz. Bu müddet zarfında emrazı sârilyeden 
Mirisi zuhur ederse, Sıhhiye Vekâletinin kolumu ka
nadını bağlamak bilmem hangi ilimle kabili teliftir? 
Çok rica ederim tarihi neşrinden muteber olsum. Çün
kü hayatı umumiye ile alakadardır, onun için Sıhhiye 
Encümeninim teklif imân kabülumlü istirhamı ediiyorum. 

Riyaseti Cefleyle 
Sıhhiye Encümeninim maddesinin kabulünü teklif 

ederim. 
Çorum 

Mustafa 
Rayisfetül Ceileye 

Kanunun ikinci maddesilnim atideki şekilde tadilini 
teklif ederim. 

Madde 2. — Bu kanun 1 nisan tarihinden itibaren 
merîdir. 

Şükrü Kaya 
Riyaseti Celleye 

Madde 2. — İşbu kanun 1 Nisan 1927 tarihinden 
muteberdir. 

Çankırı 
Talat 

REİS — Efendim, takrirlerim birisi Sıhhiye Encü
meni nin teklif inlin kabulünü, diğerleri ise bir nliısan 
tarihimden muteber olmasını teklif ediyor. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Eğer bir ay 
sonra muteber olması, halkım vukuf ve itltılaı istihdaf 
edülliyor&a, bu diğer kanunlarda düşünülecek ve umu
mi bir surette kalbul edilecek bir meseledir. 

TALAT BEY (Çankırı) — Sıhhiye Vekâleti ona 
göre hazırlık yapacak. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Buraya kanun 
getiren vekâlet her hailde istiıhzaratı mütekaddirmede 
bulunmuştur. Binaenaleyh Doktor Beyin dediği gibi 
emrazı istilâliyedıen mühim bir maraz zuhur ederse 
dermekki tatbik edllmiyecektir. 

Böyle şey ölür mu? Galiba bir ay sonra meriyete 
Vaz olünimaktan maksat, aşı yapılmalsına muhalefet 
edenler Ceza Kanununun '526 ncı maddesine göre ce
zalandır ül ir noktasına binaendir. Halbuki halkımızda 
emrazı sâriyeye karşı daimî intibah hâsıl olmuştur. 
Emin olunuz iki halikımız bulgun yapılacak Hifzııssıhha-
mım kıymetini tamamen taJkdir etmiştir. Binaenaleyh 
bu vehmolunan mahzur yoktur. Muhalefet de vaki ol
maz. Sıhhiye Encümeninin teklifinim kabulümü rica 
©derim. 

REİS — Efendim, Sıhhiye Encümenlimin maddesi 
ki, Çorum Mdbu'su Mustafa Beyin teklifi veçhile ta
rihi neşrinden muteber olmasıdır. 

Diğer iki takrir de nisan iptidalsından muteber ol
ması için verilmiştir. 

MUT AR BEY (Trabzon) — Reis Beıy, bu ka nü
mün birinci müzakeresidir. İkinci mıüzalkeresimde... 

REİS — Bu kanunum müstaceliyeti teklif edilm'iş-
'tliır. İkinci defa müzakere ed'ikneyecek'tir. Şimdi efen
dim, takrirlerden evvelâ, Sıhhiye Encümieniînin teklifi 
veçhile tarihi neşrimden, muteber olmasını. 

AHMET HAMDİ BEY (BoZdk) — Tadil teklifi 
olarak mı? 

REİS — Metni madde tarihi neşrinden bir ay son
ra muteber olmak üzeredir ve Adliye Encümenimin 
teklifidir. Ona nazaran da tarihi neşrinden itibaren 
olan şey tadildir ve bu da Çorum Mebusu Mustafa 
Beyin telklif Mir. Bir de Şükrü Kaya Beyefendi tara
fından bir nisandan muteber olması hakkımda bir 
takrir verilmiştir. En büyülk tadil1, tarihi neşrinden 
muteber olmak üzere teklif edilen tadildir. Evvelâ onu 
reye koyacağım, o kalbul edilmezse ikinciye, bilâhare 
de metni maddeye geleceğiz. 

Neşri tarihimden muteber olmak üzere vaki olan 
tajdilnaımeyi kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
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O halde ikinci madde «ıBu kanun neşri tarihinden 
muteberdir» şeklinde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Sıhhiye 
ve Adiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalaa var mı eferfdim? (Hayır sesleri) 
'"Içüncü maddeyi neyinize aız ediyöıruım. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edMmd'şitiır. 

Efendimi Konya Mebusu Eyüp Salbri Beyin kanu
nun unvanı hakkında bir takriri vardı. 31 Mart 1330 
tarihli emrazı sâriye ve iistilâi'ye niizamıııamesiine ilâ
vesi muktazi ahkâm hakkında kanun diye yazılsın di
yor. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Encümen kabul 
ediyor efendim. 

RElS — O halde kanunun serlevhası böyle yazıla
caktır efendim. Kanunun heyeti umumiıyeslmi reyi 
âlinize arz ediyorum efendim. Kabul edenler lütfen el 
'kaldırsın... Kalbul etmeyenler el 'kaldırsın... Kaıbul 
edilmiştir. 

Ecza ticarethameleriyle sarnalt ve ziraat işlerinde kul
lanılan zehirli ve kimyevî nraddeteriiin sa'tıldığı dük
kânlara mahsus kanun bundan evvel reyi âlinize arz 
edilmişti. (106) rey verilmlisjti. (105) kalbuü, (1) müs-
tenlkif vardı. Muamele tamam değildir. Kanun ilkinci 
defa reyi âlilerine arz edilecektir. 

Pazartesi günü saat on dörtte içltiıma edilmek üre-
rs cebeyi kapıyorum. 

Hitamı Müzekamat; Saat : 15,55 
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Ecza Tiaıretlmneleriyle Samıt ve Ziraat İşlerinde KullanıLuı Zehirli ve Kimyevî Maddelerin Satıldığı 
Dülkjkaınlaıra Mahsus Kanunun Netîcei Arası 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet U M B. 
Musa Kâzum B. 
Sadık iB. 

AMASYA 
Allıi Rıza B. 
Nafte IB. 

ANKARA 
Ali B, 

ANTALYA 
Ahmlet Sâlki B. 

ARDAHAN 
Tallâlt B, 

AYDIN 
Dr. Mazfbar B. 

BEYAZID 
Şefik B, 

BOLU 
'Dr. Erdim Gemial ©. 
Mehmet Valslfii ıB. 
Şülkinü Bey 

BOZOK 
Ahmıat Hamdi B. 

BURDUR 
ıHülsayıiinı Bâlki IB. 

IBURSA' 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Calvıiıt (Paşa 
Süieymanı Nesini B, 

ÇANKIRI 
RilfiaÜ B. 
Tallâıt IB, 
Ziya IB. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ismıaill Kemıa! B. | 

Âza adedi 
Reye iştirak' ©denliler 
Kabul ledlenller 
Reddedente1 

Mlüstehkifıler 
Reye iştürfalk ütm&y&râer 
MiünJballeır 

: 287 
: 106 
: 1Q5 
: — 
: 1 
: 18Q 
: i l 

(Kabul Edenler) 

1 ' DENİZLİ 
Mazjhar Mlüfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şüiklrü B. 

DİYARBEKİR 
Caivit B. 
Şeref B. 
Züffi IB. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik IB. 

ELÂZİZ 
Muslialfa IB.. 
'Muhittlin IB, 
Süleymjan B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

BRTUĞRUL 
Ahmieit İffet B. I 
ıtbîrajhimı IB. 

ERZİNCAN 1 
Sabık B. i 

ERZURUM 
c â a m IB. 
Hâlelt B, 
Ralif B. 

ESKİŞEHİR 
Ali U M IB. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Fetrit ıB. 
Şahit* B. i 

GENÇ 
'Muhittin ıB. , 

GİRESUN 1 
Hakiki Tarik B. j! 

HAKKÂRİ ( 
Nlaî mli ;B. [ 

— 1 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İÇEL 
Bmiiınl IB, 

İSTANBUL 
Akç'araiağta Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinıasi Paşa 
Dr. Reflilk B. 
İhsan Pasla 
Kâzımı Karalbefcir Paşa 
TeVfiîk' Kâmıil B. 
Ziyaıetltto B. 

İZMİR 
Kâmil B. 

KARESİ 
Ali ıŞuuıii 'B. 
Hulusi IB, 
Mehmet Caivit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
A l Nazta'l B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hi ta i IB. 
'Necmettin IMoilİa B. 

(KAYSERİ 
Ahmıet Hilmli B. 
Or. Halit IB. 
Sabi* B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KOCAELİ 
tbnalhim ıSüıreyya B. 
ıRıagıp IB, 

44 — 

| KONYA 
Eyüp Safari B. 
Mustafa B. 
Rafıilk B. 

KOZAN 
Ali Sadi 'B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Ralgiip ıB. 
-Rıza B, 
Ra$:t B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 

'MENTEŞE 
'Şükrü Kaya B. 

'MUŞ 
RıZa B. 

NİĞDE 
Halıit B. 

ORDU 
ılsimail B. 

RİZE 
Esal B. 

SARUHAN 
Othem1 B. 
Kemal B. 

ISİİRD 
Hal'l Mülki B. 

ISİVAS 
Muammer B, 
Rahmi B, 
Ziyaettin IB. 

SİVEREK 
iKaldlni Ahmet B. 
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TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

{Müs ti 

ERG 
İhsan B. 

[Reye İştirak E 

BİGA 
Mehmet ıB. 
Samıilh Rifiat B. 
Şükrü iB. (M.) 

(BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

(BOLU 
Gevat Abbas fi. 
Faiih Rıfkı B. 

'BOZOK 
Aivnıi fi. (istifle. Mah. Â.) 
Salih fi. {M.) 
Süleyman Sırrı B. 

(BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati ıB. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuıti B. (M.) 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avnıj B. 

CEBELİBEREKET 
Aîvnii Paşa 
İhsan fi. (V.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muihtar B. 
Hasan B. 
Rahmi fi. 

URFA 

Dr. Refet B. 
Refet! B. 
Saffet ıB. 

(Müstenkif) 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BİGA 
Mehmet fi. 
Samıilh Rifiat B. 
Şükrü fi. (M.) 

(BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

(BOLU 
Oevat Abbas fi. 
'Fal-iıh Rıfkı B. 

'BOZOK 
Aivnıi fi. (i-sailk. Ma'h. Â.) 
Salih fi. {M.) 
Süleyman Sırrı1 B. 

(BURDUR 
Musıtafa Şeref B. 

BURSA 
•Necati B. 

[ Malı, Müd. U.) 
İ Yusuf fi. 
I DERSİM 
İ Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBBKİR 
Fevzi fi. 
İibrahüm Tâli B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı fi. 

ELÂZİZ 
Hüseyin fi. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit fi. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fükrdt fi. 
Halil IB. 
Rasıiım fi. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail fi. 

TOKAD 
Bettir Sami fi. 

, ADANA 
İsımiail Safa fi. 
Kemal B. 
Zamir IB. 
AFYON KARAHİSAR 

Ali fi. (ilktik. Ma'h. R.) 
Kâmil fi, 
Ruşün Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atıalay B. 
Mustafa Vehbi fi. 
Neşet fi. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 

Ali Fuait1 ıPaşa 
Gazi Mustafa1 Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
H l m i fi. 
İhsan IB. 
Şak'ir fi. 

.ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. (M".) 
Rasüh fi. 

ARDAHAN 
Tahsin fi. (M.) 

ARTVİN 
ıHiılmii IB. 

(AYDIN 
Dr, Reşiıt Galib fi. (İstik, 
Maıh< A.) 
Mitihiat fi. 
Taihsiin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi fi. (M.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhal'ik B. (V.)| 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 

İsmeti fi. 
Münıir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım fi. 
Haydar Rüştü fi. 
Neöilp Ali B. (İstik. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (Lıtiik. Mah. 
Müd. U, Md.) 

ERZURUM 
Bahri fi. 
Münir Hüsr-ev fi. (M.) 
Ziyaöfctim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azm!i fi. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç AM fi. (İstik, Mah. Â.) 

VAN 
I Halkkı fi. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya fi. 

GÜMÜŞANE 
'Oamaıl Hüsnü fi. (M.) 
Hasan Fehmıi (B. 
Zekii fi. 

HAKKÂRİ 
Asâf IB. (I.A.) 

İSPARTA 
Mülkerrem B. (M.) 

İÇEL 
Dr. Tevfiik fi. 

'İSTANBUL 
Alhmöt Muhtar fi. 
Ali Rıza IB. 
Behiç fi. 
Edip Servet B. 
Fuat fi. 
Haımldullaıh Suphi fi. 
Haydar B. 
Kâzım Karaıbakir Paşa (M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüşttü fi. 
Mahmut Celâl B. ıflM.) 
MaJhmiult Es'ad B. (V.) 
Mustafa Necati B. <V.) 
Mustafa Rahmi fi. (V.) 
Münir fi. 
Osmamzade Hamdi fi. 
'Sanaçoğlu Şüikrü fi. (V.) 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İsltilk. 
Malh. Müd. U.) 
Haydar Adil fi. 
Kâzım Paşa {Reis) 
Mehmet Vehbi fi. 

KARS 
Ağaoğliu Ahmet IB. 
Ömıer B.; 

GELİBOLU 
I Celâl Nuri fi. 

GİRESUN 
S Hadimi Muhittin fi. (M.) 
fi Kâzım B. 
I 'Şevket B. 
8 Tahir B. 
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KASTAMONU 
•AHİ iSmza ıB. 
(Halit B. ı(M.) 
Hasan Felhmfj B. 
Mehiniletı Fuat B, (ıM.) 
Veldd Oeldbi B. 

KIRLARiBLİ 
Şövikjat IB. 

KIRŞEHİR 
(LÜtfö 'Müfit B. (tofcük. 
Mialh. Â.) 
Refiki İsmail B. 
Yafaya Gaıliıp B. 

KOCAELİ 
Jbnaihikrt B. 
ıMusMai B. K>U.) 
(Saffet B. 

KONMA 
(Bdkjikt B. (M.) 
Ftoalt B. 
Kâızurı Hüsnü B. 
ıMuısa Kâzımı B. 
IMuısltafia Feyzi' B. 
Naiım Hâzımı B. 
Terofük Ffflkmet B. <IM.) 

(KOZAN 
Ali Salhüp B. (İstik 
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