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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
1. — 1927 senesi devair bütçeleri arasın

da on bir bin iki yüz on liranın münakale
sine dair (1/225), Rüsumat Müdüriyeti Umu-
miyesi 1927 senesi bütçesinde üç bin liranın 
münakalesine dair (1/227), Rüsumat Müdü
riyeti Umumiyesi 1927 senesi bütçesinde iki 
bin liranın münakalesine dair (1/228), Li
manlar Müdüriyeti Umumiyesi 1927 senesi 
bütçesinden kırk beş bin liranın Maliye Ve
kâleti 1927 senesi bütçesine münakalesine 
dair (1/231), Maliye Vekâleti 1927 senesi büt
çesine on beş bin lira tahsisatı munzamma 
itasına dair (1/232) ve Müdafaai Milliye Ve
kâleti 1927 senesi bütçesinden beş bin liranın 
imhasıyla Maliye Vekâleti 1927 senesi bütçe
sine tahsisatı munzamma olarak itası hakkın
da (1 /233) numaralı kanun layihaları ve idare 
heyetinin Büyük Millet Meclisi 1927 senesi 

Sayfa 

126 

127 

128 

Sayfa 
bütçesi dahili resmi telgraf ücreti faslına iki 
yüz elli liranın tahsisatı munzamma olarak ita
sı hakkında (2/63), Büyük Millet Meclisi 1927 
senesi bütçesi yedinci faslının dördüncü tele
fon maddesine altı yüz lira tahsisatı munzam
ma itası hakkında (2/64) ve Reisicumhur 
1927 senesi bütçesi yirmi yedinci faslının dör
düncü telefon maddesine iki yüz elli lira tah
sisatı munzamma itası hakkında (2/65) numa-
rah teklifi kanunileri ve Bütçe Encümeni 
mazbatası. . 128: 

129,136:138 
2. — Ordu, Bahriye ve Jandarma zabitan 

ve memurini hakkındaki Kanunun beşinci 
maddesinin tadiline dair (1/154) numaralı 
kanun layihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları. 129:130 

3. — Berri, bahri, havai ve jandarma er
kânı ümera ve zabitan ile memurin ve men-
subini askeriye maaşat ve tahsisatı fevkalâde
lerine dair olan 587 numaralı Kanuna bir 
madde tezyili hakkında (1/141) numaralj ka-
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Sayfa 
nun layihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları. 130 

4. — Askeri liseler, askeri ilkmektep ve 
gedikli küçük zabit ihzari mektepleri idare 
amirlerinin ders deruhte etmeleri halinde ken
dilerine verilecek ücreti makdua hakkında 

tsmet Beyin riyasetleriyle aktolunarak Türkiye'de 
gençlik teşkilatının Türk vatandaşlarına hasrı hak
kındaki kanun layihası müzakere ve kabul edildi. 

Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhi
sarı hakkındaki Kanunun on beşinci maddesinin tef
siri hakkındaki mazbata müzakere ve Maliye 'Encü
menine tevdi olundu. 

Hâkimler Kanununun on beşinci ve on altıncı 
maddelerinin tefsirine mahal olmadığına dair maz
bata müzakere ve kabul olundu. 

Anadolu - Bağdat Demiryolları İşletme Müdüri- ı 
yeti ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 ı 
senesi bütçesi ile Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi 1927 
senesi bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair ka- j 
nun layihası müzakere ve heyeti umumiyeleri tayini i 
esami ile reye konuldu. j 

1178 numaralı Kanunun ikinci maddesiyle veri
len üç aylık müddetin temdidine, tahsisatı fevkalâde 
kararnamesinin tadiline, divanı muhasebat ilamları
nın sureti icrasına, .Kastamonu Mebusu merhum Ma
hir Efendi ailesine ikramiye verilmesine, 'Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri 
İttihadı arasında münakit sular mukavelenamesinin 
Türkçe metninde ve bu mukavele ile ona müzeyyel 
protokolün tasdikine dair Kanunda vaki sehvin tas
hihine, Askeri Terfi Kanununun bazı maddelerinin 

Sayfa 
(1/135) numaralı kanun layihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası. 130:131 

5. — Müstahzaratı ispen'ciyare ve tıbbiye 
hakkında (1/31) numaralı kanun layihası ve 
Sıhhiye veAdliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları. 131: 

135,139:141 

tadiline, Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresince eş
hasa ait akimülâtörlerin imlasına, askeri nekahathane 
ve sanatoryumlarda bulunanların sureti iaşelerine, 
gedikli küçük zabit ihzari mektepleri talebesinin maaş
larına, Köy Kanununun yetmiş birinci maddesinin 
tadiline, Askeri Tayinat ve Yem Kanununun bazı 
mevaddının tadiline, tabiiyet muamelatından alına
cak harçlara müteallik mazbataların ikinci müzake
releri icra ve sonuncusu tayini esami ile reye vaz 
olundu. 

j Müteakiben hakkı rükûba malik zabitan ve me-
| murini askeriyeye zati binek hayvanı tedarik ve mu

bayaasına dair Kanunun ikinci maddesinin tadiline, 
| veresiye tuz satışına, Sıtma Mücadelesi Kanununa 

bazı mevat tezyiline, askeri şoför ve sanatkârlara ve
rilecek yevmiyeye mütedair kanun layihalarının bi
rinci müzakereleri icra edildikten ve tayini esami ile 
reye konulan kanunların kabul edildiği tebliğ olun
duktan sonra inikada nihayet verildi. 

Kâtip 
Reis Afyonkarahisar 
İsmet Ruşen Eşref 

Kâtip 
Diyarbekir 

tshak Refet 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

74 NİCÜ ÜNÜKlAıT 

12 Mayıs 1928 Cumartesi 
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2. —. HAVALE pDÎLEN EVRAK 

Tezkereler 

/. — Evkaf ve Mülga Öksüz Yurtları Müdüriyeti 
umumiyeleri ile Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şua-
batı demiryolları İşletme İdaresinin bin üç yüz kırk 
senesine ait üç kıta mutabakat beyannamesinin tak
dim olunduğu hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi. (Divanı Muhasebat Encümenine) 

Mazbatalar 

/. — Devlet ve Vilayet Yollarının Tevhidi Hak
kındaki Kanunun üçüncü muvakkat maddesinin ta
diline dair 1/180- numaralı kanun layihası ve Nafıa, 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruzna-
meye) 

2. — Giresun Mebusu Tahir Beyin, Mahsubu 
Umumi Kanununa müzeyyel 27 Kânunusani 1927 ta
rihli Kanunun altıncı maddesine bir fıkra tezyili hak
kında 2/32 numaralı teklifi kanunisi ve Mahsubu 
Umumi Kanununun altıncı maddesi mucibince muay
yen müddet zarfında vaki olan ve fakat bazı esbabı 
mania hasebiyle neticelenemeyen müracaatların miadı 

kanunisinde vukubulmuş suretinde kabul edilip edil
meyeceğinin tefsirine dair 3/79 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları. (Ruznameye) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika ve Lük-
senburg Gümrük İttihadı beyninde münakit tüccar ve 
scyrüsefain muahedenamesinin tasdiki hakkında 
1/78 numaralı kanun layihan ve Ticaret, Maliye ve 
Hariciye encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

4. — Erzincan Mebusu Saffet Beyin, bilumum 
şifre makinelerinin hükümetin müsaadesi olmadıkça 
Türkiye'ye ithal edilmemeleri hakkında 2/52 numa
ralı teklifi kanunisi ve Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları. (Ruznameye) 

5. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, resmi 
dairelerde istihdam olundukları halde henüz istih
dam tarz ve şartları tespit olunmayanların Kanunu 
Medenideki umumi hükümlere tabi tutulup tutulma
yacaklarının tefsiri hakkında 4/14 numaralı takriri 
ve Adliye Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 

Acıtma Saati; Saat : 14.10 , 

REİS : Refet Bey 

KVTtPLER : Ali Bey (Rize), Necip Ali Bey (Denizli) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 
Ruznamenin dört numaralı layihası, müstahza

ratı ispençiyariye ve tıbbiye hakkındadır. Bu layiha
nın müstacelen ve tercihen müzakeresini Hükümet 
ve Encümen talep ediyor. Evvela müstaceliyet tekli
fini reye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; bugün esasen müzakere olunacak mevad 
yoktur, layihalar bugün tevzi edilmiştir. Müstaceliye
tini kabul ettiğiniz bu layihanın tercihen bugün mü
zakeresini reye arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. (Vekil yok sesleri) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) — 
Efendim; Meclisi Âlinin bugünkü ruznamesinde bir
kaç ufak münakalemizle, bir ufak tahsisatı munzam-
mamız vardır. 

Vakıa bunlar bugün tevzi edilmiştir. Müstacel me-
vattır. Müsaade buyurursanız bugünkü içtimada bu 
mesail tetkik ve kabul olunsun. (Muvafık sesleri) 

RBÎS — Ruznamenin (2) numaralı layihası için mi? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY {Maliye Veküi) — 
Evet efendim. 

REİS — Efendim; müstacelen ve tercihen müza
keresine karar verdiğiniz müstahzaratı ispençiyariyeye 

İp — 
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ait layihanın müzakeresini, Vekil Beyin gelmesine te
hir ediyoruz. 

Maliye Vekili Beyefendi ruznamenin (2) numa
rasızdaki layihaların hemen şimdi müzakeresini tek

lif ediyorlar. Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/ . — 7927 senesi devair bütçeleri arasında on bir 
bin iki yüz on liranın münakalesine dair (1/225), Rü
sumat Müdüriyeti Umumiyesi 1927 senesi bütçesinde 
üç bin liranın münakalesine dair (1/227), Rüsumat 
Müdüriyeti Umumiyesi 1927 senesi bütçesinde iki 
bin liranın münakalesine dair (1/228), Limanlar Mü
düriyeti Umumiyesi 1927 senesi bütçesinden kırk beş 
bin liranın Maliye Vekâleti 1927 senesi bütçesine mü
nakalesine dair (1/231), Maliye Vekâleti 1927 senesi 
bütçesine on beş bin lira tahsisatı munzamma itasına 
dair (1/232), Müdafaai Milliye Vekâleti 1927 senesi 
bütçesinden beş bin liranın imhasıyla Maliye Vekâleti 
1927 senesi bütçesine tahsisatı munzamma olarak ita
sı hakkında (1/233) numaralı kanun layihaları ve ida
re heyetinin Büyük Millet Meclisi 1927 senesi bütçesi 
dahili, resmi telgraf ücreti faslına iki yüz elli liranın 
tahsisatı munzamma olarak itası hakkında (2/63), 
Büyük Millet Meclisi 1927 senesi bütçesi yedinci fas
lının dördüncü telefon maddesine altı yüz Ura tahsi
satı munzamma itası hakkında (2/64) ve Riyaseti-
cumhur 1927 senesi bütçesi yirmi yedinci faslının 
dördüncü telefon maddesine iki yüz elli lira tahsisatı 
munzamma itası hakkında (2/65) numaralı teklifi 
kanunileri ve Bütçe encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Bazı Devairin 1927 Senei Maliyesi Bütçelerine Tahsi
satı Munzamma İtasına, ve Bazı Devair Bütçelerinde 

Münakale İcrasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Muhtelif devairin 1927 senei 
maliyesi bütçelerinin merbut (1) numaralı cetvelde 
muharrer fusul ve mevaddına ceman 78 310 lira tah
sisatı munzamma olarak ilave olunmuştur. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

(1) Numaralı Cetvel 

Büyük Millet Meclisi 
Fasıl Lira 

7 Telefon ve dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 Dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Riyaseticumhur 
27 

127 

151 

160 

Telefon 
REİS - Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
Defatir ve evrakı matbua harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi gayri melhuze 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Askeri ve Mülki Memurin Kanunu
nun ahkâmı malisinin tatbiki mas
rafı 

600 

250 

1 250 

25 000 

40 000 

11 110 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — 1927 senesi Rüsumat Müdüriye
ti Umumiyesinin merbut (2) numaralı cetvelde mu
harrer fasıl ve mevaddı hakkında cem'an 5 000 lira
nın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

(2) Numaralı Cetvel 
Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 

Tenzili 
lazımgelen Fasıl 

230 

232 

Akça nakliye ve bendiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Süvari Muhafaza memurlarına 
yem bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 000 

3 000 
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Fasıl 
Zammı 

lazımgelen 

2 000 

3 000 

229 Dahili, resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

233 Komisyonlar hakkı huzuru 
RBİS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır} 

sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş] 
tir. i 

Üçüncü Madde — Muhtelif devairin 1927 senet 
maliyesi bütçelerinin merbut (3) numaralı cetvelde 
muharrer fusul ve mevaddından 61 210 liralık tahsi
sat imha olunmuştur. 

(3) Numaralı Cetvel 

Tapu ve Kadastro Müdüriyeti Umumiyesi 

Fasıl Lira I 

259 Kadastro, tapu mesah mektebi 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Limanlar İdaresi 
651 Fenerler masarifi tamiriyesi ve dü

yunu mütehakkikesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1 210 

45 000 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
707 Stajiyerler maaş ve tahsisatı fevka

ladesi 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

İmalatı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi 
759 Ecnebi mütehassısları 5 000; 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Harita Müdüriyeti Umumiyesi 
790 Mütehassıslar ücreti 

REİS — Kabul edilmiştir. 
5 000i 

(Üçüncü madde tekrar okundu) 
REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal

dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler- el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile reye 
arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyen
ler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Müdafaai Mil
liye Vekili) — Efendim; Sıhhiye Vekili Beyefendi teş
rif edinceye kadar ruznamede üç ufak madde vardır, 
müsaade buyurulursa bugün müzakeresini rica ede
rim. 

REİS — Efendim; bugün tevzi edilen layihalar
dan iki defa müzakereye tabi üç layiha vardır. 

Bu layihaların bugün müzakeresini Vekil Beyefen
di teklif ediyor. Bu teklifi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Bugün müzakeresi kabul edilmiştir. 

2. — Ordu, bahriye ve jandarma zabıtan ve me
murini hakkındaki Kanunun beşinci maddesinin ta
diline dair (1/154) numaralı kanun layihası ve Mü
dafaai Milliye ye Bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Layihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve Memurini 
Hakkındaki 7 Haziran 1926 Tarihli ve 912 Numaralı 

Kanunun Beşinci Maddesini Muaddel Kanun 
Madde 1. — 7 Haziran 1926 tarih ve 912 numa

ralı Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve Memu
rini Hakkındaki Kanunun beşinci maddesi berveçhi 
ati tadil edilmiştir : 

Zabitan ve mensubini askeriyeden ecnebi kız ve 
kadınlarla teehhür edenler tekaüt hukukundan mah
rumiyet şartı ile müstafi ad ve kanunun neşrinden ev
vel müteahhit bulunanlar rızalarına bakılmayarak 
müddeti hizmetlerine göre tekaüde sevkolunurlar. 

Bu suretle teehhür eden veya nikâhsız olarak ec
nebi kadınla yaşayan zabitler ve askeri memurlar is
tifa için kanuni müddeti ikmal etmemişseler muay
yen olan tazminatı ita ederler. 

Memaliki ecnebiyeye tahsil veya memuriyetle gön
derilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan işbu 
emri vakii ihdas edenler hakkında yukarıdaki fıkra
larda gösterilen muamelenin tatbiki ile beraber orada 
bulundukları müddet zarfında aldıkları maaş ile Hü-

(1) Zaptın, sonuna merbuttur. 
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kümetçe yapılan bilcümle masarif ve ayrıca cezaen 
bunun bir misli kendilerinden tahsil olunur. 

Bu suretle ordudan çıkarılanlar 1076 numaralı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askeri Memurları Kanunu
nun yirmi üçüncü maddesi hükmüne tabi tutularak 
yaşlarına göre askerlik mükellefiyeti kanunu muci
bince muamele görürler. 

HAKKI BEY (Van) — Efendim; bizim hemşe-
rimiz olmayan Türk kadınları ile de teehhül edemez
ler mi? Mesela : Romanyalı bir Türk kadını ile teeh
hül edebilirler mi, edemezler mi? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Müdafaai 
Milliye Vekili) (Çankırı) — Teşkilatı esasiyede Türk 
nedir, ecnebi nedir tarif edilmiştir. 

RBtS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun neşir tarihinden mute
berdir. 

REİS — ikinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 'Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Mü
dafaai Milliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Berri, Bahri, Havai ve Jandarma Erkân ve 
Ümera ve Zabiian ile memurin ve mensubini askeri
ye ve maaşat ve tahsisatı fevkaladelerine dair olan 
587 numaralı Kanuna bir madde tezyili hakkında 
(1/141) numaralı kanun layihası ve Müdafaai Milliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
Memurin ve Mensubini Askeriye Maaşat ve Tahsisatı 
Fevkaladeleri Hakkındaki 24 Mart 1341 Tarih ve 587 

Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — Askeri liselerle gedikli küçük 

zabit ihzari mektepleri başmuavinlerine ve Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyaseti kadrosunda mevcut mü-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

fettişi umumi ile askeri liseler müdiriyeti kadrosuna 
dahil müfettişlere atide gösterilen miktarlarda maaşı 
asli ve memurini ve mensubini askeriye maaşat ve 
tahsisatı fevkaladeleri hakkındaki 24 Mart 1341 tarih 
ve 587 numaralı Kanuna tevfikan tahsisatı fevkalade 
verilir : 

Maaşı asli 
Lira 

Askeri liseler başmuavinleri (sivil) 50 
Gedikli küçük zabit ihzari mektepleri 

başmuavinlerine (sivil) 40 

Askeri liseler kadrosunda müfetiş (sivil) 75 
Askeri liseler kadrosunda müfettiş (sivil) 60 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti kad
rosunda müfettiş (sivil) 90 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri) Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1928 tari
hinden muteberdir. 

REİS — ikinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

RElS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Askeri liseler, askeri ilkmektep ve gedikli 
küçük zabit ihzari mektepleri idare amirlerinin ders 
deruhte etmeleri halinde kendilerine verilecek ücreti 
maktua hakkında (1/135) numaralı kanun layihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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Askeri Liselerle Gedikli Küçük Zabit İhzarı Mektep
lerinden Ders Deruhte Eden idare Amirlerine 

Verilecek Ücreti Maktualara Dair Kanun 
Birinci Madde — Askeri liselerle gedikli küçük 

zabit ihzari mekteplerinin müdür, başmuavin ve mua
vinlerine ayrıca ders deruhte eyledikleri takdirde işbu 
derslere mahsus maaş ve tahsisatı fevkalade mecmu 
karşılık ad ve bu tertiplerden mahsup edilmek üzere 
makduan atide muharrer ücreti şehriyeler verilir : 

Lira 

Askeri lise müdürlerine 40 
Askeri lise başmuavinlerine 30 
Askeri lise muavinlerine 20 
Gedikli küçük zabit ihzari mektep müdür

lerine 30 
Gedikli küçük zabit ihzari mektep muavin

lerine 20 
ŞAKÎR BEY (Bütçe Encümeni Reisi) (Edirne) — 

Efendim, maddede bir sehvi tertip vardır. «Karşılık 
ad ve bu tertiplerden» denilmektedir, «Karşılık ad
dolunarak bu tertiplerden...» denilecektir. 

REİS — Efendim; maddeyi bu tashih ile reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 tari
hinden muteberdir. 
v REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Demin tayini esami ile reyinize arz edilen kanu
na rey vermeyen zevat varsa lütfen reylerini versinler. 

Efendim istihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 
Efendim, neticeyi ârâyı arz ediyorum : 

Bazı devairin 1927 senei maliyesi bütçelerine tah
sisatı munzamma itasına ve bazı devair bütçelerinde 
münakale icrasına dair Kanunun arasına 178 zat iş
tirak etmiştir, ve 178 kabul vardır, binaenaleyh, ka
nun 178 rey ile kabul olunmuştur. Teneffüs için cel
seyi beş dakika tatil ediyorum. 

Kapanına Saati; Saat : 14.45 

* • * 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati; Saat : 15,10 

REİS : fyrfet Bey 

KATİPLER : Al Bey (Rizje), Neeı> A l Bey (Denizli) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

5. — Müstahzaratı ispençiyariye ve tıbbiye hak
kında (1/31) numaralı kanun layihası ve Sıhhiye, Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 
Birinci Madde — Kodekste muharrer şekil ve for

mül haricinde ve fenni kaidelere muvafık muayyen 
ve sabit bir şekilde yapılarak amilinin ismiyle veya 
hususi bir nam altında ticarete çıkarılan tababette 
müstamel her nevi basit veya mürekkep devai tertip
lere ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar ismi verilir. 

Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak 
reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak mün
hasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu 
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mahsusuna tevfikan satılır. Diş tozları, suları ve ma
cunları satışı bu kayda tabi değildir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Aşağıdaki maddeler ispençiyari 
ve tıbbi müstahzarlardan sayılmaz. 

A) Sair müessir maddeler ile karıştırılmamış 
olan her nevi serum ve aşılar ve bakteriyo - terapiye 
mahsus mikrop emolüsyonları, 

B) Hayati teamüllere mahsus hülâsalar, ambü-
septurlar ve bunlara benzeyen maddeler, 

C) ilâç zümresine girmeyen tıbbi gıdalar ve devai 
sabunlar, 

D) Müessir ve semmi maddeleri muhtevi olma
yan saç suları ve boyaları ile diş tozları, suları ve 
macunlarından maada her nevi tuvalet levazımı, 

Yalnız bu mevaddan (A) fıkrasında zikredilen 
serom ve aşılarla bakteriyoterapiye mahsus mikrop 
hemolüsyonlarının (B) fıkrasında mezkûr hayati tea
müllere mahsus hülâsa ve antisepturların ve bunlara 
müşabih mevaddın imal edildikleri mahalde devlet 
kontroluna tabi olmaları ve Sıhhiye Vekâletince tayin 
edilen evsaf ve şeraiti haiz bulunmaları lazımdır. Bu 
nevi mevaddın bila ruhsat dahilde imali memnudur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Dahilde imal olunan ispençi
yari ve tıbbi müstahzarların ticarete çıkarılmasından 
ve hariçte yapılanların memlekete ithalinden evvel 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden mü
saade alınması meşruttur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Kodekse dahil olmadığı hal
de birinci maddede zikrolunan icpenciyari ve tıbbi 
müstahzarlar evsafını haiz olmayıp bir vahdeti kim
yeviye arz eden ve sanayii kimyeviye fabrikaları ta
rafından hastalıkların tedavisinde istimal edilmek üze
re yeniden ticarete çıkarılan kimyevi ve tıbbi mad
delerin dahi hini ithallerinde Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletinden müsaadei resmiyesi alınır. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Beşinci Madde — Dahilde yapılacak ispençiyari 
ve tıbbi müstahzarlar imaline tabipler, eczacılar, kim
yagerler ve ihtisaslarına taalluk eden mevat için diş 
tabipleri selahiyettardırlar. Ancak bu mevaddın her 
türlü fenni şeraiti haiz ve kâfi tesisatı muhtevi oldu

ğu bitteftiş anlaşılan bir imalathane veya laboratu-
varda ihzarı mecburidir. 

Müessir ve semmi maddeleri muhtevi müstah
zarlar imal eden laboratuvarlarda eczacı veya kimya
ger bir müdüri mesul bulundurulması lazımdır. 

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

Altıncı Madde — Beşinci maddede zikrolunan şe
rait dahilinde yapılacak müstahzarın müsaadesini is
tihsal için evvelemirde bir istida ile Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletine müracaat olunur. Bu is
tida ile beraber müstahzardan beş numune cins ve 
miktarı sarih olarak tayin edilmiş olmak şartı ile müs
tahzarı terkip eden edviye ve mevaddı kimyeviyeyi 
mübeyyin musaddak bir formül ve müstahzarın amba
lajına mahsus kab vesaire ve tarifname numune ve 
suretleri gönderilmeli ve müstahzarın toptan satış fi
yatı zikredilmelidir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Burada 
(müstahzarı terkip eden edviye ve mevaddı mübey
yin musaddak bir formül) denilmektedir. Bu hususta 
sanat sırrı olduğuna nazaran bir formülü her sanat
kârın bildirmesi mahzurlu olabilir. Vekil Bey bu 
noktada ne düşünüyorlar efendim. 

DOKTOR REFİK BEY (Sıhhiye Vekili) (İstan
bul) — Efendim, müstahzaratı tıbbiyenin formülleri 
umumiyetle malumdur. Sırrı sanat bunun tarzı terkip 
ve imalindedir, binaenaleyh bütün dünyada mevcut 
olan müstahzaratın her memlekette neşrolunan ka
nunlara tevfikan üzerinde mürekkep olduğu edviye 
miktarı yazılıyor. Mesele bunun sureti terkip ve ima
lindedir. Bu, fabrikalar ve bazı müessesatça sır addo
lunabilir. Binaenaleyh bu formülü vermekte hiçbir 
mahzur yoktur ve veriyorlar ve bugüne kadar mem
leketimize gelen bütün edviyenin kâffesinin formül
leri bize verilmektedir. Bittabi biz bu formülleri mu
hafaza ediyoruz. Sırf bunun sureti imalidir ki kendi
lerince bir sırrı sanattır. 

REŞİT BEY (Malatya) — Burada bir (ambalaj) 
kelimesi vardır. Bunun Türkçesi yokmudur ki böyle 
ecnebi bir kelime kullanıyoruz. 

DOKTOR REFİK BEY (Sıhhiye Vekili) (İstan
bul) — Efendim, Türkçesi olsa idi, bittabi yazardık, 
bu tabir fennidir, aynen kabul edilmek mecburiyuti 
vardır, bu itibarla buraya konulmuştur. 

REİS '— Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Madde — İstida ve numuneler Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tetkik ve tahlil edi
lerek müsaade talep eden zatın işbu kanunla tayin 
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edilmiş olan selâhiyeti müstahzarın sanata muvafıjk 
ve fiyatının mutedil olup olmadığı tayin edildikte^ 
ve istimalinde hissimazarrat olmadığı anlaşıldıktajtı 
sonra müsaadeyi lazime itasına muktezi muamelit 
icra olunur. Müstahzarın tabip reçetesiyle veya ser
bestçe satılması lazımgeldiği Vekâletçe tayin ve ruh
satnamede zikr ve Resmi Gazete ilan olunur. Tahlil 
masarifi ve ruhsatname harcı müstediye aittir. 

DOKTOR REFÎK BEY (Sıhhiye Vekili) (İstan
bul) — «Hissi» kelimesi «sıhhi» olacaktır. 

REİS — Sıhhi olacak değil mi efendim? Bu su
retle maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Madde — Ecnebi memleketlerden vü-
rud eden bütün müstahzarat için müsaade talebi an
cak Türkiye dahilinde icrayı sanata mezun eczahane 
ve ecza ticarethaneleri sahipleri veya işbu müstahza
ratı imal eden fabrika ve laboratuvarlarm Türkiye'de 
mütemekkin vekilleri tarafından vaki olduğu takdime 
kabul olunur. Bu gibi müstahzarat için, dahili müs
tahzarat gibi müsaade istihsali zımnında bir istida 
ile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine mü
racaat icabeder. 

Bu istida ile beraber müstahzarın mahalli Türkiye 
şehbenderhanesince musaddak formülleriyle beraber 
tarifnameleri ve mahreci olan memlekette serbest veya 
reçete ile satıldığına dair müsaade mevcut ise bu mü
saadenin musaddak bir sureti ve beş adet nümüze 
tefrik edilmelidir. Tahlil masrafı ve ruhsatname harcı 
müstediye aittir. İşbu istida yedinci maddede zikro-
lunduğu veçhile muamele görerek müsaade edilecek
lerin gümrüklerce ithali temin ve Resmi Gazete ile 
ilan olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. j 

Dokuzuncu Madde — İstidanın Sıhhiye ve Mu|ı-, 
veneti İçtimaiye Vekâletine vürudu tarihinden itiba
ren nihayet iki ay zarfında muamelenin hitamı Ve 
müstediye bir cevap itası muktazidir. j 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul eit-
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Onuncu Madde — Müsaadesi istihsal olunarak ti
carete çıkarılan yerli müstahzarların safiyetinden ie 
formülüne muvafık olarak imal edilip edilmemesih-
den amili ve memaliki ecnebiyeden ithal edilenler 
için ithal müsaadesi talepnamesi vermiş olan vekil
leri mesul olup lüzum görüldükçe ve bedel] tesfiye 
olunmak üzere laalettayin alınacak numunelerin tah
lili suretiyle Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâlfe-
ti.daimi bir mürakebe icra eder. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Birinci Madde — Müstahzarların terkibinde 
ve harici şekilleri ile tarifnamelerinde ve isminde ya
pılacak her nevi tadilatın Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâletince kabul ve tasvip edilmesi lazım
dır. 

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

On İkinci Madde — Müstahzarların harici amba
laj aksamı üzerinde ve ambalaj derunundaki tarifria-
melerinde vazih olan amilinin ismi ve imal edildiği 
mahal ve ruhsatname numarası ve sureti istimali ve 
fiyatı muharrer olacak ve terkibinde müessir ve sem-
mi edviye bulunduğu halde cins ve miktarı nazarı 
dikkati celbedecek surette kayıt ve işaret edilecektir. 
Tabip reçetesiyle satılmasına müsaade edildiği tak
dirde bu husus dahi sarahaten yazılacaktır. 

REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler el 'kal
dırsın... Kabul eltmeyenler el kaldırsın... Kabul Edil
miştir. 

On üçüncü madde — İspençiyari ve tıbbi müs
tahzarların medih ve sena yolunda ve bunlara ma
lik olmadılkları havası şifaiye atıf veya mevcut şifai 
•tesirleri izam suretiyle reklâm icrası memnudur. Ta-
rifnamelendıe ve gazetelerde «... hasıtalıkılarında isti
mali faydalıdır»! suretinde ilânata müsaade olunur. 
Bu reklâm numunelerinin evvelce sıhhiye ve muave
neti içtimaiye vekâletince tasvip edilmesi lâzımdır. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

On dördüncü madde — Kodeksde dahil olmadı
ğı halde müstahzar mahiyetinde olmayan ve istima
linde fayda görüldüğü alernitebabetde kabul edilmiş 
olan edviye ile ilmi ve fenni tetkikatda kullanılan 
Ucimyevi ve hayati terkiplerden memlekete ithallerin
de menfaat tasavvur edilenlerin amil ve sahipleri 
tarafından müracaat vukubulmaksızın ithallerine mü-
sade etmeye Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti selâhiyettardır. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On beşinci madde — Yedinci ve sekizinci mad
delerde mezkûr tahlil masrafları ve ruhsatname harç
ları yirmi beşer liradır. Tahlil masrafı müracaat vu
kuunda peşin olarak ve ruhsatname harcı, ruhsatna
menin tevdii zamanında istifa edilir. x 

REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; tahlil 
masrafı yirmi beş liradır deniyor, halbuki tahlil mas
rafı, adı üstünde herhangi bir tahlil mukabilidir, sıh-
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biye encümeninin teklifinde bunun miktarı zikredl-
memiştir. Acaba bu yirmi beş lirayı maktuan koy
makta maksat nedir, niçin nisıbi koymuyorlar da 
maktu olarak koyuyorlar? 

SAKİR BEY (BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA) 
(Edirne) — Efendim, Devlet müessesatında gerelk 
satış bedellerinin gerelk bu nevi hizmet mukabili alı
nan ücretlerin serbest bırakılması müteamil değildir. 
Ya vekaletlerce tanzim edilecek bir tarifeye göre 
alınır veyahultda kanunda ücretin miktarı tayin olu
nur. Burada encümeninizin tespit etmiş olduğu mik
tarda, bu mülâhazaya binaendir ve Sıhhiye Vekâle
tinden alınan izahata göre yirmi beş liranın muva
fık olacağı anlaşılmıştır efendim. 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendim, 
ispençiyariye kelimesi nedir; bu kelime ne arapça-
dır ve ne de türkçedir ve ne de farisicedlir. Bunun 
türkçesi kullanılsa daha iyi değil midir? Bunu mu
kabili yok mudur? Ecza kelimesi olsa daha iyi ol
maz mı? 

SAKİR BEY (Edirne) — 15 nci maddede ispen
çiyari kelimesi mevzubahis değildir. On beşinci mad
deye kadar olan bütün maddelerin bütçe encüme
nine taallukunu görmediğimizden mütalaa etmedik. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
filvaki (25) lira harç çok görülmez. Tahlil masrafı
na gelince; (25) lira bazı ilâçların tahlilinde sarf edi
lir, falkat bazı ilâçların tahlilinde (2, 3, 5) lira sarf e-
dilir. Onun için bendeniz tahlil masarifini ayırarak 
encümenden sual sormuştum. Encümen cevabında 
buyurdular ki; Devlet muamelâtında herhangi bir 
masrafın miktarı gösterilmeksizin irae edilmesi doğ
ru değildir. Evet filvaki bu doğru değildiir. Ancak 
tahlil masrafı gibi bir masrafın maktuan her tah
lile konulması muvafık olmasa gerektir. Encümen
den rica ediyorum muvafıksa azami kaydını koya
lım, vekâlet bunu yirmi beş liraya kadar tayin etsin, 
2 lira, beş lira, yirmi beş liraya kadar alsın, müsaade 
ederseniz bir tadil teklifi vereceğim. 

SAKİR BEY (Edirne) — Efendim, bu bir defa 
alınacak olan bir tahlil masrafıdır. Her zaman te
kerrür edecek bir harç mesafesinde değildir. Şimdi
ye kadar müısadesi verilmiş olan müstahzarlar mik
tarı dahilde imal olunanlar ve hariçte ithal olunan
lar binbeşyüzü tecavüz etmemektedir. Bunun nısfına 
yakın miktarı dahilde imal olunmakta, diğer kısmı 
da hariçten ithal olunmaktadır. Bunlar için Türkiye 
dahilinde serbest satış temin ettirecek ve bu Kanun 
mucibince Türkiye dahiline getirmek hakkını onlara 

bahşedecek • olan bir muamele muktezasına göre (25) 
lira masraf almak çok bir şey değildir. 

REİS — Efendim, maddeyi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

On altıncı madde — Türkiye dahilinde imal ve 
hariçten ithal olunan müstahzarlar fiyatlarına göre 
istihlâk resmine tabidirler. Bu resim müstahzarların 
zarfları üzerinde muharrer satış fiyatı yirmi beş ku
ruşa kadar olanlarda bir, elli kuruşa kadar olanlar
da iki ve yüz kuruşa kadar olanlarda üç, yüz kuruş
tan fazla olanlarda beş kuruştur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

On yedinci madde — Dâhilde imal olunan müs
tahzarların istihlâk resmi imalathanelerden hini ih
racında ve hariçten ithal olunanların gümrüklerden 
hini mrarında her müstahzarın zarfı üzerine ayrı ay
rı pul yapıştırılması suretiyle istifa olunur. Bu pul
ların eşkâl ve envai maliye ve sıhhiye ve muaveneti 
içtimaiye vekâletlerinee tespit edilir. 

Pulların yapıştırılması müstahzarlar ashabına ait 
ve pullar yıritılmadıkça müstahzarın zarfı açılama
yacak suretde yapıştırılmak muktezidir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldıırsın... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

On sekizinci madde — İstihlâk resmi verilmeden 
ticarete çıkarılan müstahzarlara vaziyed edilerek ce-
zaen üç kat resim ve telkerrürü halinde sahibinden 
başkaca yirmi beş liradan ikiyüz liraya kadar hafif 
cezai nakdi alınır. Onuncu maddede mezkûr tahlil 
neticesinde saf ve formülüne muvafık olmadığı te-
beyyün eden müstahzarlara dahi vaziyet olunarak 
bilmuhakeme imha ve sahibinden elli liradan beş yüz 
liraya kadar ağır cezai nakdi ahz ve telkerrürü ha
linde imal veya ithal müsadesi istirdat edilir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

On dokuzuncu madde — Ruhsatsız olarak müs
tahzar imal edip satan veya 'sattıranlardan müstah
zar imaline selâhiyet sahibi bulundukları takdirde 
elli liradan ilkiyüz elli liraya kadar hafif cezai nakdi 
ve müstahzar imaline selâhiyet sahibi olmadıkları 
takdirde iki yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır 
cezai nakdi alınır. Ve bu müstahzarlara vaziyed edi
lerek mahkemece imhasına dahi karar verilir. 

Hariçten ruhsatsız olarak müstahzar ithal edip 
saltan ve sattıranlar hakkında bu madde ahkâmı ay
nen cari olmakla beraber ayrıca Gümrük Kanunu-
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nun kaçakçılığa mütedair ahkâmı da tatbik olunur. ; 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 

müstahzar imaline selâhiyet sahibi olanlar ile, selâ-j 
hiyet sahibi olmayanlar arasındaki bu tefrikan aca-j 
ba Söbtebi nedir? 

SAKİR BEY (BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA) 
(Edirne) — Efendim, lâyihanın beşinci maddesinde! 
aynen şu yazılıdır: (Dahilide yapılacak ispençiyari 
ve tıbbi müstahzarlar imâline tabipler, eczacılar, kim
yagerler ve ihtisaslarına taalluk eden mevad için diş 
tabipleri selâhiyefitardırlar). Şimdi okunan madde 
bu maddeye maıtufdür. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Encümen 
Reisi Beyefendinin okuduğu maddeye matuf oldu- \ 
ğunu bendemiz de anlamıştım, fakat bendeniz diyo-
rumki, her iki zatın vaziyet burada müsavidir. Hat
ta ruhsatsız müstahzar yapan ve müstahzar yapmak
ta selâhiyeti olan, maddede mezkûr tabipler, eczacı
lar ve bu 'kabil zevatın ruhsatsız olarak bu fiile mü-
caseretleri daha -ağırdır. Onların bilmesi lâzımdır ki, 
kanun kendilerini bu selâhiyetlerine mukabil, bazı 
husuısaıtda takyit etmiştir. Ruhsatname alması lâzım-
geliyor, öyle olduğu halde onların cezası hafif olu
yor. Selâhiyeti olmayanların yaptıkları farz olunduk
ları takdirde onların cezası hafif olmaktadır. Ben
deniz iki ceza arasında nisbeıt görmüyorum. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Yirminci madde — Onsekiz ve on dokuzuncu 
maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere bu Ka
nun ahkâmına muhalif hareket edenlerden beş li
radan yüfc liraya kadar hafif cezai nakdiye alınır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etme-; 

yenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Yirmi birinci madde — Bu kanunun suveri tat-j j 

hikiyesi bir nizamname ile tayin olunur. I 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde — Bu Kanun neşri tarihin
den muteberdir. Ancak Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletince elyevm imal veya ithal müsadesi 
verilmiş olan müstahzarlar için üç ay zarfında ye
niden ruhsatname istihsali zımnında müracaat edil-! 
mek şartı ile altı ay hitamına kadar kemakâm imal 
ve ithaline devamı caiz olacağı gibi Kanunun on al-
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ti, on yedi, on sekiz ve on dokuzuncu maddeleri 
ahkâmının tatbikine de tarihi neşrinden itibaren altı 
ay sonra başlanır. 

Mezkûr tarihte dahili memleketde mevcut müs
tahzarlar miktarı tespit ve her birinin mümasillerine 
nazaran sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince 
tanzim edilecek liste üzerinden rüsumu ahzedilerek 
bu kısım müstahzarların daha altı ay müddetle Tür
kiye dahilinde satılmalarına müsade olunur. 

AVNİ BEY (Yozgat) — Dahili memleketde imal 
edilip kıymetli tıbbiye itibariyle Avrupa'daki mua
dilleri kıymetinde bulunan müstahzaratı dahiliye için 
Vekâletçe himaye tedahiri ittihaz buyrulmuş mudur? 
Vekil Bey bizi tenvir buyururlarsa minnettar olu-
ruz.ı 

DOKTOR REFİK BEY (SIHHİYE VEKİLİ) (İs
tanbul) — Efendim bu Kanunun bugün bazı meva-
dı esasen tatbik edilmektedir, 1320 tarihli gümrük 
muayeneyi tıbbiye nizamnamesinin mevadma riayet 
edilmek suretiyle üç senedeniberi esaislen dahilde mü
masili imal edilen müstahzaratın memlekete girmek 
müsadeleri geri alınmıştır. Binaenaleyh, bu esasen 
bizim memleket dahilinde bizim hakkımızdır, gerek 
iktisadiyatı dahiliye ve gerek halkın hayat, sıhhat ve 
serveti nokdai nazarından lüzumludur. Onun için 
biz bunu elyevm tatbik etmekteyiz. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Yirmi üçüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını 
icraya Adliye, Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maiddleyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini .tayini esami ile re
ye arz ediyorum, lütfen reylerinizi istimal buyuru
nuz. Reylerini vermeyen zevat varsa lütfen reyleri
ni versinler. 

İstihsali ara muamelesi hitam bulmuştur, netice
yi arayı arz ediyorum, İspençiyari ve Tıbbi Müstah
zarlar hakkındaki Lâyihai Kanuniye için kanunu 
kabul etmek üzere 167 zat reye iştirak etmiş. Ka
nun 167 reyle kabul edilmiştir. 

Perşembe günü saat on dörtde içtima etmek üze
re celseye nihayet verilmiştir efendim. 

Kapanma Saati : 15,45 
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Bazı Devairin 1927 Senei Maliyesi Bütçelerine Tahsisatı Munzamına İtasına ve Bazı Devair Bütçelerinde 
Münakale terasına Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kadri B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B„ 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

ARTVİN 
Mehmet Ali B. 

AYDİN 
Dr. Reşit Galip B, 
Mithat B, 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

Âza adedi : '. 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : ] 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : ] 
Münhaller : 

516 
178 
78 
— 
— 
35 
ı3 

[Kabul Edenler] 

Sadık- B. 
BEYAZIT 

Şefik B. 
BİLECİK 

Rasim B. 
BİTLİS 

İlyas Sami B. 
Muhittin B. 

BOLU 
Cemil B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BURDUR 
Salih Vahit B. 

iBURSA 
Ahmet Münir B. 
Dr. Esat B, 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Ziya Gevher B. l 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Âli B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
İshak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Rüştü B. 

EDİRNE 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

ELÂZİZ 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 

ERZURUM 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 
Sait B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 
Hakkı B, 

İSTANBUL 
Behiç B. 
Dr. Nurettin Âli B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Haydar B. 
Süreyya Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Enver B. 

Hüseyin B. 
Kâmii B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Halit B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 

Reşit B. 

KIRKLARELİ 
Mehmet Nahit B. 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Lütfi Müfit B. 
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KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

KONYA 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
tsmail Hakkı B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr, Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

ADANA 
Hilmi B. 

Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHÎSAR 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Neşet B. (M.) 

AMASYA 
tsmail Hakkı B. (M.) 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
İhsan B. (M.) 

ARTVİN 
Asım B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Emin Fikri B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. (M.) 

MANİSA 
Akif B. 
Bahri B, 
Dr. Saim B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Hasan Fahri B. 
Recai B. 
Şevket B. 

RİZE 
Ali B. 

Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Âdil B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B: 

SİVAS 
Rahmi B, 
Rasim B. 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Tevfik B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

[Reye iştirak Etmeyenler] 

Hayrettin B. 
îsmail Hakkı B. 
Mehmet Akif B. 

BEYAZIT 
Halit B. 
İhsan B. (M.) 

BİLECİK 
İbrahim B. 

BİTLİS | 
Muhittin Nami B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA | 
Asaf B. 
Bakteriyolog Refik B. 

CEBELİBEREKET 
Ali Rıza B. 
Avni Paşa 

ÇANAKKALE 
Samih Rıfat B. ' 
Şükrü B. 

ÇANKIRI 
Rifat B, 
Talât B 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 

DENİZLİ 
Emin Arslan B. (M.) 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit Ç. 

DİYARBEKİR 
Zekâi B. 

EDİRNE 1 
Faik B. (M.) j 

ELÂZİZ 
Nakyettin B. 1 

ERZİNCAN 1 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. (M.) 
Mustafa Saffet B. 

TOKAT 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

TRABZON 
Ali Becil B. 
Danış B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

ÛRFA 
Dr. Rafet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

,VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

YOZGAT 
Hamdi B. 
Salih B. 
Tahsin B. 

ZONGULDAK 
Hüsnü B. 
Rifat B. 
Mehmet Nafiz B. 

1 F > -

ERZURUM 
Ahmet Fikri B. (M.) 
Asım B. 
Necip Asım B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Dr. İsmail Besim Paşa (M.) 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. (M.) 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. (M.) 

HAKKARİ 
İbrahim B. 

İSPARTA 
ibrahim B. 
Rıza B. (M.) 
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İSTANBUL 
Ahmet Rasim B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. (M.) 
İhsan Paşa (M.) 

İZMÎR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (M.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. (M.) 

jKARS 
Bedri B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 
Refik B. 
Velet Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Hasan Ferit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B., . j 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Reşit Saffet B. (M.) 

KONYA 
Musas Kâzım B. 
Naim Hazım B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B< 
İbrahim B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 

MALATYA 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Paşa (Başvekil) -
Vasıf B. 

MANİSA 
Kani B. 
Mehmet Sabri B. (M.) 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. (M.) 
Nurettin B. (M.) 

MARDİN 
İrfan Ferit B. (M.) 

[Münh 

Bilecik 
Cebelibereke 
Samsun 

| Yakup Kadri B. 
| MERSİN 

Ali Münif B. 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Faik B. (M.) 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Fuat B. 

SAMSUN 
Ali Râna B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Refik îsmail B. 

SİVAS ' | 
İbrahim Alâeddin B. 

aller] 

: 1 
t : 1 

: 1 

Necmettin Sadık B. 
Şemsettin B. 

ŞARKİ KARAHÎSAR 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. (M.) 

TOKAT 
Bekir Lütfi B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 
Şevki B. 

TRABZON 
Abdullah B, 

Arif B. (M.) 
Hasan B. (R. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali Saip B. (M.) 
Ferit Celâl B. 

YOZGAT 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. (M.) 
Tunalı Hilmi B. (M.) 
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İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun Neticei Ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kadri B. 

AFYONKARAHİSAR 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Kâzım B, 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B, 

BEYAZİT 
Şefik B. 

BİLECİK 
Rasim B. 

BİTLİS 
Ilyas Sami B. 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B. 

Aza adedi ; . 
Reye iştirak edenler t 
Kabul edenler j 
Reddedenler ;. 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler ; ] 
Münhaller „ : 

$16 
67 

167 
— 
— 
46 

3 

[Kabul Edenler] 

BOLU 
Cemil B.. 
Dr. Emin Cemal B. 

BURDUR 
Salih Vahit B. 

BURSA 
Ahmet Münir B. 
Asaf B. 
Dr. Esat B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. ; 
Talât B 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya Bw 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Âli B. 
Yusuf B. i 

DİYARIBEKİR | 
tshak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Rüştü B. 

EDİRNE 
Hasan Hayri B. i 
Şakir B. 

ELÂZİZ 
Hasan Tahsin B. 

I Hüseyin B, 
Muhittin B. 
Mustafa B. 

| ERZİNCAN 
| Abdülhak B. 
1 ERZURUM 
| Aziz B. 
| Nafi Atuf B. 

Nafiz B. 
i ESKİŞEHİR 
' Ali Ulvi B. 
i Sait B. 

GAZİANTEP 
j Ahmet Remzi B. 

Ferit B. 
' Kılıç Ali B. 
" Reşit B. 

Şahin B. 
! GİRESUN 

Tahir B. 
GÜMÜŞHANE 

Şevket B. 
HÂKKARt 

İbrahim B. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 
Hakkı B. 

İSTANBUL 
Dr. Nurettin Ali B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi B, 
Süreyya Paşa 
Ziyaettin B. 

\ 

İZMİR 
Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil'B.
Mahmut Esat B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sâdrettin B. 
Halit B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

KIRKLARELİ 
Mehmet Nahit B. 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Lütfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Kıhçoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

KONYA 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
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Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

MANİSA 
Bahri B. 

Osman B. 
MARAŞ 

Mehmet B. 
MARDİN 

Abdürrezak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B, 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 

NİĞDE 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Hasan Fahri B. 
Recai B. 
Şevket B. 

RİZE 
Ali B. 

Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Âdil B. 
Avni B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Tevfik B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAT 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

TRABZON 
Ali Becil B. 
Danış B. 

IIRFA 
Mahmut B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B„ 

iYOZGAT 
Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

ZONGULDAK 
Hüsnü B. 
Rifat B. 
Mahmut B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
Hilmi B. 
Kemal B-
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Neşet B. (M.) 

AMASYA 
İsmail Hakkı B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Talât B. 

ANTALYA 
Süleyman Şevket B. 

ARTVİN 
Asım B. (M.) 
Mehmet Ali B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Emin Fikri B. 
Mithat B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B, (M.) 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hulki B. 
Mehmet Akif B. (M.) 

BEYAZIT 
Halit B. 
İhsan B. (M.) 

BİLECİK 
İbrahim B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. (M.) 
Falih Rıfkı B. (M.) 
Şükrü B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

I 

BURSA 
Bakteriyolog Refik B. 

CEBELİBEREKET 
Ali Rıza B. 
Avni Paşa (M.) 

ÇANAKKALE 
Samih Rıfat B. 
Şükrü B. (İ. A.) 
Ziya Gevher B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. (M.) 
Mazhar Müfit B. 

DÎYARIBEKİR 
Zekâi B. 

EDİRNE 
| Faik B. (M.) 

Zeki Mesut B. 

ELÂZİZ 
Nakyettin B. 

ERZİNCAN 
Aziz Samih B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

ERZURUM 
Ahmet Fikri B. 
Asım B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

ESKİŞEHİR 
Dr. İsmail Besim Paşa (M.) 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 

GİRESUN 
| Hacim Muhittin B. (M.) 

Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B, (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
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Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Rıza B. (M.) 

İSTANBUL 
Ahmet Rasim B. (M.) 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. (M.) 
Hüseyin B, 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (M.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü, B. (V.) 

KARS 
Bedri B. (M.) 

KASTAMONU 

Mehmet Fuat B. 
Refik B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
brahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

KONYA 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Vasıf B. 

MANİSA 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 

Mithat B. (M.) 
Nurettin B. 

ıMARDİN 
Yakup Kadri B. 

, jMERSİN 
Ali Münif B. (M.) 
Hakkı B. (M.) 

MUĞLA 
Nuri B, 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. (M.) 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Fuat B. 

SAMSUN 
Ali Râna B. 
Dr. Asım B. 

SİİRT 
Mahmut B. (M.) 

,SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
İbrahim Alâaddin B. 

Necmettin Sadık B. (M.) 
Şemsettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. (M.) 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Lütfi B. 
Mustafa Vasfi B. (M.) 
Şevki B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Arif B. 
Hasan B, (M.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. 

URFA 
Ali Saip B. 
Dr. Rafet B. 
Ferit Celâl B. 
Refet B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. (M.) 

[Mimhaller] 

Bilecik : 1 
Cebelibereket : 1 
Samsun t 1 
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Sıra Numarası : 166 

1927 SENESİ DEVAİR BÜTÇELERİ ARASINDA ON BİN İKİ YÜZ ON LİRANIN MÜNAKALESİNE 
DAİR 1/225, RÜSUMAT MÜDÜRİYETİ UMUMİYESt 1927 SENESİ BÜTÇESİNDE ÜÇ BlN LİRA
NIN MÜNAKALESİNE DAİR 1/227, RÜSUMAT MÜDÜRİYETİ UMUMİYESt 1927 SENESİ BÜTÇE
SİNDE İKİ BlN LİRANIN MÜNAKALESİNE DAİR 1/228, LİMANLAR MÜDÜRİYETİ UMUMİYE
St 1927 SENESİ BÜTÇESİNDEN KIRK BEŞ BlN LİRANIN MALlYE VEKÂLETİ 1927 SENESİ BÜT
ÇESİNE M Ü N A K A L E S I N E D A I R 1/231, M A L I Y E V E K Â L E T ! 1927 SENESI B Ü T Ç E S I N E O N BEŞ 
BlN LİRA TAHSİSATI MUNZAMMA İTASINA DAİR 1/232 VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÂLETİ 
1927 SENESİ BÜTÇESİNDEN BEŞ BlN LİRANIN İMHASI İLE MALlYE VEKÂLETİ 1927 SENESİ 
BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA OLARAK İTASI HAKKINDA 1/233 NUMARALI KANUN 
LÂYİHALARI VE İDARE HEYETİNİN, BÜYÜK MİLLET MECLlSl 1927 SENESİ DAHİLİ RESMİ 
TELGRAF ÜCRETİ FASLINA İKİ YÜZ ELLl LİRANIN TAHSİSATI MUNZAMMA OLARAK İTA
SI HAKKINDA 2/63, BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 1927 SENESİ BÜTÇESİ YEDİNCİ FASLININ DÖR
DÜNCÜ TELEFON MADDESİNE ALTI YÜZ LİRA TAHSİSATI MUNZAMMA İTASI HAKKINDA 
2/64 VE RİYASETİ CUMHUR 1927 SENESİ BÜTÇESİ YlRMİ YEDİNCİ FASLININ DÖRDÜNCÜ 
TELEFON MADDESİNE iKl YÜZ ELLÎ LİRA TAHSİSATI MUNZAMMA İTASI HAKKINDA 2/65 

NUMARALI TEKLlF KANUNLARI BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 

ÜöliMazbaita Numarası 
1/225 2/63 Esas Numaralı 

64 227 
228 
231 
232 
2331 

65 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
(Riyaseti Celiieye1 

Bazı devairin 1927 senesi maliyesi 'bütçelerine 
tahsisatı munzama itasına ve bazı bütçelerde müna
kale icrasına dair olup 10 Mayıs 1928 tarihinde encü
menimize havale buyrulan altı adet 'kanun lâyihası 
i e üç adet teklifi kanuni Maliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü ve idare aımirieıiinden İzmir Mebusu Kâmil 
'Beyler hazır oldukları halde ayrı ayrı tetkik ve mü
zakere olunmuş ve bu bapta Maliye Vekili Beyden 
ve İdare Amirinden alınan izahata göre mezkûr lâ
yihalarda tadilâtı mukteziye biFicra umumunun tev
hidi suretiyle yeniden bir lâyihai kanuniyenin tanzim 
ve heyeti umurniyeye takdimine karar verilmiştir. 

Reis 
Edirne 
iŞakir 

13 . 5 

Reis Vekili 
'Burdur 
Vahit 

1928 

Kâtip 
Kütahya . 

Aza 
Erzurum 

Nafi Atufl 
'Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Bursa 

Muhlis 

Aza 
Ankara 

Aza 
Aydın 

Mühendis Mitat 
Aza 

Elâziz 
Hasan Tahsin! 

Aza 
Samsun 

Adil 
Aza 

Kırklareli 
İNahit 

Mehmet Rifat 

Bütçe Encümeninin Teklifi 

Bazı Devairin 1927 Senei Maliyesi Bütçelerine Tahsi
satı Munzamıma itasına ve Bazı Devair Bütçelerinde 

Münakale İcrasına Dair Kanun 

İBirinci Madde — Muhtelif devairin 1927 senei 
maliyesi bütçelerinin merbut (1) numaralı cetvelde mu
harrer fusul ve mevadına ceman 78 310 lira tahsisatı 
munzama olarak ilâve olunmuştur. 

İkinci Madde — 1927 seneyi maliyesi rüsumat 
müdüriyeti umumiyesinin ınerbut (2) numaralı cetvel
de muharrer fusul ve mevadı arasında cem'an 5 000 
liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 
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Üçüncü Maldde — Muhtelif dtovaıktkı 1927 sened 
maliyesi bütçefeatiniın merbut (3) numaralı cetvelde mu
harrer füsul ve mevadmdan 61 210 liralık tahsisat 
imha olunmuştur. 

Esamiî devair 

'Dördüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

(1) Numaralı Cetvel 

Fasıl Madde Nev'i muhassesat Lira 

Büyük Millet M*eclisi 7 

Riyaseti Cumhur 27 
Maliye Vekâleti 127 
Maliye Vekâleti 127 

Maliye Vekâleti 151 
Maliye Vekâleti 160 

Fasıl 

230 
232 

229 
233 

4 

4 
3 
4 

Telefon 
Dahili, resmi telgraf ücreti 

Yekûn 
Telefon 
Defatir ve evrakı matbua 
Harcırah 

Masarifi gayrı 
Fasıl yekûnu 

melhuze 
Askeri ve Mülki Memurin Kanununun 
ahkâmı maliyes 

(2) Numaralı Cetvel 

Madde Nev'i muhassesat 

Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 
1 Akça nakliye ve bendiyesi 
2 Süvari muhafaza memurlarının 

bedeli 
Dahili resmi telgraf ücreti 
Komisyonlar hakkı huzuru 

yem 

Tenzili 
lâzım gelen 

2 000 

3 000 

inin tatbiki masrafı 

Yekûn 

Cürnlei yekûn 

Zammı 
lâzım gelen 

2 000 
3 000 

600 
250 

850 
1 250 

20 000 
5 000 

25 000 
40 000 

11 210 

71 710 

78 310 

Yekûn 5 000 5 000 
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(3) Numaralı Cetvel 

Esamîi devair 

Tapu ve Kadastro 
Müdüriyeti Umumiyesi 
Limanlar İdaresi 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
Müdafaai Milliye Vekâleti 

İmalâtı Harbiye Müdüriyeti 
Umumiyesi 
Harita Müdüriyeti Umumiyesi 

Fasıl 

259 
651 

707 
707 

759 
790 

Madde 

1 
2 

"• 

Nev'i muhassesa't 

Kadastro ve tapu mesah mektebi masrafı 
Fenerler masarifi tamiriyesi ve düyunu 
îriütehakkikesi 
Stajyerler maaşı 
Stajyerler tahsisatı fevkalâdesi 

Fasıl yekûnu 
Ecnebi mütehassısları 
Mütehassıslar ücreti 

Lira 

1 210 

45 000 
900 

4 100 

5 000 
5 000 
5 000 

Cümlei yekûn 61 210 
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Sıra Numarası : 160 

ORDU, BAHRİYE VE JANDARMA ZABİTAN VE MEMURİNİ HAKKINDAKİ KANUNUN BEŞİNCİ 
MADDESİNİN TADİLİNE DAİR 1/154 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE 

BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 22 Mart 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet 
6/1369 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesine 
Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve Memurini 

Hakkındaki 912 numaralı Kanunun beşinci maddesini 
tadilen Müdafaai Milliye Vekâleti Celfflesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 18 Mart 1928 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazba
tasının müsaddak sureti leffert takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaa
de buyuruümasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
912 numaralı Kanunun beşinci maddesi işbu Kanu

nun neşrinden itibaren ecnebi kız ve kadınlarla teeh
hül edenleri müstafi addetmektedir. Halbuki istifa 
müddetini ikmalden evvel veyahut memaliki ecnebiye-
de tahsile gitmek dolayısiyle mâzam istifa müddetini 
ikmal mecburiyetinde olanlardan mükellefiyetini ik
malden evvel askerlikten çıkmak isteyenler için bu 
vaziyet müsait bir zemin teşkil eylemektedir. Gerçi 
memaliki ecne'biyeye gidenlerden birer taahhüt senedi 
alınmakta ise de böyle bir vaziyet ihdası halinde ah
kâmı kanuniyenin tatbiki zaruretinden başka bir neti
ce alınamamaktadır. 

Bundan başka ecnebi kız ve kadınlarla müteehhil 
olmayarak metres namı ile neztlerinde bulundurulması 
da mahzurlu görülmektedir. Esasen 912 numaralı ka
nunun beşinci maddesinin vaz'ına sebep olan avamil-
den biri de ecnebi casus şebekeleri hesabına çalışa
cakları pek muhtemel olan bu gibi kadınları zabit ve 
memurlarımızdan uzalk bulundurarak esrarı askeriye
nin fâş edilmemesine matuf teda'birin ittihazı gayesin
den ibaret bulunmasına binaen ecnebi kız ve kadınları 
metres olarak neztlerinde bulunduranlar hakkında da
hi kanuna bir kayıt ilâvesi elzem görüldüğü maruz
dur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 24.4.1928 

Müdafaai Milliye Encümeni 
42 Karar Numarası 

Esas Numarası 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabıtan ve Memurin 
ve Mensübini hakkındaki 912 numaralı Kanunun be
şinci maddesini tadilen Müdafaai Milliye Vekâletince 
tanzim ve Başvekâleti Celilenin 22.3.1928 tarih ve 
6/1369 numaralı tezkeresiyle Encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatası 
Müdafaai Milliye Vekâletinden Muamelâtı Zatiye Da
iresi Reisi Osman Şevket Paşa ve Tekaüt Şubesi Müdü
rü Kaymakam Tevfik Beyler hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

912 numaralı Kanunun beşinci maddesi ecnebi ka
dınlarla teehhül edecek mensübini askeriye hakların
daki ahkâmı muhtevi ise de ahkâm ve takyidatı mev-
zuanın memaliki ecnebiyeye tahsil veya memuriyetle 
izam edilen veya talebiyle tahsil için gitmesine mü
saade olunanlardan ecnebi kadınlarla teehhül edenler 
veya metres olarak nikâhsız ecnebi kadınlarla yaşa
yanlar haklarında bir güna kuyudu muhtevi olmaması 
bu gibilere ecnebi memlekette bulundukları esnada 
Hazineyi milliyeden tesfiye edilen maaş ve tahsisat 
ve masarifin heder olmasını badi ve bilâ tazminat müs
tafi addolunmaları ise esasen kendilerince matlup ve 
mültezim bir nimet telâkki edilegelmesine mani bir 
tedbir ve terhibi haiz bulunmadığı neticesine varmak
tadır. 

Binaenaleyh ecnebi kadınlarla teehhülün veya nezt
lerinde metres olarak ecnebi kadınlar bulundurmanın 
meşkûr beşinci maddeyi muaddel işbu Kanunla men' 
inden istihdaf olunan gaye ise istihbarat ve casus şe
bekeleri lehine çalışmaları ve esrarı askeriyenin ifşası
na muavenet ve hizmetleri mesbuk olan ecnebi kadın
ların herhangi bir tarzda olursa olsun zabitan ve me
murin ve mensübini askeriyenin meharimine duhulden 
men'e matuf tedabiri îâzime cümlesinden görülmüş ol
masına nazaran hem hukuku Hazineyi ziyadan ve hem 
de devletin canı olan esrar ve mukarreratını ifşadan 
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vikayeten meri'yülicra olan esas maddeyi muaddel 
olan işbu Kanun Lâyihasının iktisabı kanuniyet eyle* 
meşinde ittifak edilmiş ve berveçhiâti tadilât ile ka} 
bulu takarrür eylemiştir. 

Birinci maddenin üçüncü fıkrasındaki (veya nikâh 
haricinde olmakla beraber ecnebi kadınla beraber yaj 
şayan) ibaresiyle maksut bulunan «metres»i kavaninj 
cedidemizde muharrer şekli tavsife takrip için mezkûr 
ibare (nikâhsız olarak ecnebi kadınla yaşayan)a taht 
vil edilmiş ve müteakiben gelen (memurlar) kelimesif 
nin evveline; tavzih nispetleri için (ve askeri) kelimesi 
ilâve olunmuş, aynı fıkranın nihayetindeki (hakkı m 
tifayı istimal için) ve (müddete ait) ifadelerinin medj 
lulünü (muayyen tazminatı ita ederler) ibaresiyle tes-j 
pit muvafık görülmüştür. 

Meşkûr maddenin dördüncü fıkrasındaki (istifa 
muamelesinin) ibaresi istifadan gayrı müddeti istifayı 
dolduramayanlar için tazmin suretinin mevcudiyeti de 
nazarı dikkate alınarak manayı teşmilen (yukarıdaki 
fıkralarda gösterilen muamelenin) ibaresine naklibeıt 
ve beşinci fıkradaki dört misil ceza gerek kabiliyeti 
tahliliye ve gerek kemiyet noktai nazarından fazla 
görüldüğü cihetle bir misle indirilerek kabul edilmiş-i 
tır. Bu suretle ordudan çıkarılanların gerek nispet ve 
mükellefiyeti askeriyelerini tespit ve gerek mezkûr ceı 
Zai nakdi ve tazminatı kolayca verebilecekleri dahi 
hareketi vakıadan tahzir için bu gibilerin ihtiyat Za-i 
bitleri ve İhtiyat Askeri Memurları Kanununun yir-j 
mi üçüncü maddesi hükmünce yaşlarına göre Askerj 
İrk Mükellefiyeti Kanunu mucibince muamele görme-) 
leri tensip edilmiş ve bu noktayı nazardan bir fıkra) 
ilâve olunmuştur, iki ve üçüncü maddeler aynen ip-) 
ka olunarak tadilâtı havi Lâyihai Kanuniye suretinin1 

leffen takdim kılındığı maruzdur. 

Reis 
Kütahya 
" Recep 

Kâtip 
Erzincan 

Abdülhak 

Aza 
Bolu 

ihsan Cemil 

Aza 
Bilecik 

Mazbata Muharriri 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 

Aza 
Bursa 
Esat i 

s 
i 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
97 Mazbata Numarası 
•1/154 Esas Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve Memuri
ni hakkındaki 7 Haziran 1926 tarih ve 912 numaralı 
Kanunun beşinci maddesinin tadiline dair olup 
29 Mart 1928 tarihinde Müdafaai Milliye ve Bütçe 
Encümenlerine havale buyurulan kanun lâyihası Mü
dafaai Milliye Encümeninin mazbatasiyle birlikte En
cümenimize tevdi kılınmakla Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olunmuş ve Müdafaai Milliye Encümeni 
tadilâtına Encümenimizce de iştirak edilmekle lâyi
hanın heyeti umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

11 Mayıs 1928 

Reis 
Edirne 
Şakir 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Aza 
Erzurum 

Aziz 
Aza 

Aydın 
Mühendis Mithat 

Aza 
Elâziz 

Hasan Tahsin 

Reis Vekili 
Burdur 
Vahit 
Aza 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Kırklareli 
Nahit 
Aza 

Bursa 
Muhlis 

Aza 
Samsun 

Adil 

Hükümetin Teklifi 
Ordu, Bahriye ve Jandarma ZaJbitan ve Memurini 
Hakkındaki Kahunuın Beşinci Maddesini Muaddel 

Kanuni Lâyihası 

Madde 1. — 7 Haziran 1926 tarih ve 912 numa
ralı Ordu, Bahriye ve Jandarma zabitan ve memurini 
hakkındaki Kanunun beşindi maddesi berveçbi ati 
tadil edilmiştir : 

Zalbitan, memurin ve mensübim askeriyeden ec
nebi kız ve kadınlarla tedıhül edenler tekaüt huku-
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kumdan mahrumiyet şartı ile müstafi ad ve bu kanu
nun neşrinden evvel müteehhil bulunanlar, rızalarına 
bakılmıyarak müddeti hizmetlerine göre tekaüde sev-
fcolunerlar. 

IBu suretle teehhül eden veya nikâh haricinde ol
makla beraber ecnebi kadınla beraber yaşayan za-
ibitler, memurlar istifa için muayyen müddeti ikmal 
etmemiş iseler hakkı istifayı istimal için muayyen 
olan müddete ait tazminatı ita ederler. 

Memalilki ecnebiyeye tahsil veya memuriyetle 
gönderilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan 
işibu emri vakii ihdas edenler halkkında istifa muame
lesinin tatbilki ile beraber orada bulundukları müd
det zarfımda aldıktan maaş ile Hükümetçe yapılan 
bilcümle masarifin dört misli cezaen kendilerinden 
tahsil olunur. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden mute-
Jberd!ira ^ 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmım icraya Mü
dafaa! Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Başvekil 
îsmet 

Müdaifaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati Beyefendi 

Îçtimada bulunmadı 
İktisat Vekili 

Mustafa Rahmiı 

18 . 3 . 1928 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat. 

Dahiliye Vekii 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafia Vekili 
Behiç Beyefendü 

îçtimada bulunmadı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimaiye Vekii 
Doktor Refik 

Müdafaan Milliye Encümeni Tadil 
Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve Memurini 
Hakkındaki 7 Haziran 1926 Tarihli ve 912 Numaralı 

Kanunun Beşinci Maddesini Muaddel Kanun 
Madde 1 , - 7 Haziran 1926 tarih ve 912 numa

ralı Ördü, Bahriye ve Jandarma zabitan ve memuri
ni hakkındaki Kanunun 'beşinci maddesi berveçhi ati 
tadil edilmiştir :ı 

Zabitan ve mensübini askeriyeden ecnebi kız ve 
kadınlarla teehhül edenler tekaüt hukukundan mah
rumiyet şartı ile müstafi ad ve bu kanunun neşrin
den evvel müteehhil bulunanlar, rızalarına bakılmı-
yarafc müddeti hizmetlerine göre tekaüde sevkolu-
nurlar., j 

Bu suretle teehhül eden veya nikâhsız olarak ec
nebi kadınla yaşayan zabitler ve askeri memurlar is
tifa için kanuni müddeti ikmal etmemiş iseler muay
yen olan tazminatı ita ederler. 

MemaMki ecnebiyeye tahsil veya memuriyetle gön
derilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan işlbu 
emri vakii ihdas edenler hakkında yukardaki fıkra
larda gösterilen muamelenin tatbiki ile 'beraber ora
da bulundukları müddet zarfında aldıkları maaş ile 
Hükümetçe yapılan bilcümle masarif ve ayrıca ceza
en bunun bir misli kendilerinden tahsil olunur, 

Bu suretle ordudan çıkarılanlar 1076 numaralı 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları Kanunu
nun yirmi üçüncü maddesi hükmüne tabi tutularak 
yaşlarına göre askerlik mükellefiyeti kanunu muci
bince muamele görürler. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden mute-
lberd!irs j 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmım icraya Mü-
dafaai Milliye, Dahiliye ve Malye vekilleri memur
dur. t 
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Sava Numarası : 163 

BERRÎ, BAHRİ, HAVAİ VE JANDARMA ERKÂN, ÜMERA VE ZABİTAN İLE MEMURİN VE 
MENSUBİNİ ASKERİYE MAAŞAT VE TAHSİSATI FEVKALÂDELERİNE DAİR OLAN 587 NUMA
RALI KANUNA BlR MADDE TEZYİLl HAKKINDA 1/141 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE 

MÜDAFAAl MİLLİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
'Başvekâlet 

Muamelât Müdüriyeti 12 . 3 . 1928 
Mukarrerat! Şubesi 

Adet 
6/1214 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeMlesine 
Zabitan, memurin ve mensubini askeriyenin maa-

şatıoa mütedair 587 numaralı kanuna zeylen Mü
dafaa! Milliye Vekâleti Ceilesince tanzim olunup 
Maliye Vekâleti Celilesinden tevdi edıilen ve icra ve
killeri heyetinin 29 Şubat 1928 tarihli, içtimaında te
zekkür ve meclisi alîye arzı tasvip olunan Kanun Lâ-
ylihasıyla esbabı ımucdbe mazbatasının musaddak su
reti leffen takdim olunmuştur. 

Mulktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade Ibuyurutaıasını rica eylerim efendim, 

'Başvekil 
İsmet 

«Esbabı Mucibe 
Askeri liselerle askeri ilk mektepteki terbiye ve 

tedrisat Maarif Vekâletinin terbiye ve tedris tertiba
tına mutabık olmasını temin ve teftiş etmek üzere 
metni kanunda yazılı müdürü sanilerle müfettişlerin 
ihdasına ve 1927 kadrosuna ithaline mecburiyet hâsıl 
olmakla maruzdur. 

Türkliya 
ıBüyüfc Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Karar Numarası 

1 /141 Esas Numarası 1.5.1928 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celıleye 

Erkân, ümera ve zabiltan ile memurin ve mensu
bini askeriye maaşaitı ve tahsisatı fevkalâdeleri hak
kındaki Kanuna müzeyyel 587 numaralı Kanuna zey
len Müdafaai Milliye Vekâletince tanzim ve Maliye 
Vekâletinden (tevdi olunup Başvekâleti celilenffin 
12 Mart 1928 tarih ve 6/1214 numaralı tezkeresiyle 
irsal kılınarak encümenimize havale edilen kanun 

lâyihasına merbut kadro ve esbabı mucibe mazba
tası Müdafaai Milliye Vekili Musltafa Abdülhalîk Bey 
ve Erkânı Harbiyei Umumiyeden Hüseyin Hüsnü 
Emir Paşa hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu : 

Askeri ilk mekteplerin esasen Maarif Vekâletine 
devredİHmiş olduğu anlaşıldığından askeri liseleriyle 
gedikli küçük zabit ihzari mekteplerindeki terbiye ve 
tedrisatın Maarif Vekâletinin terbiye ve tedris tertiba
tına mutabık olmasını temin ve teftiş etmek üzere 
Lâyiıhayi Kanuniyenin bazı tadil ve tashih icrasıyla 
kabulü takarrür etmiştir. 

Mezkûr lâyihanın birinci maddesindeki (askeri 
ilk mektep ve) ibaresinin salifülarz esbapdan dolayı 
tayyı (müdüri sanlileriyle) ibaresinin billmüzakere em
saline kıyasen (başmuaVMeriyle) ibaresinıe tebdili ve 

: (madde n'ihayötindeki (mukayyesen) kaimesinin (kıya-
sen) e ve ikinci maddedeki tarihin zuhulen 1927 ya
zıldığı anlaşıldığından (1928) e tahvilleri ve üçüncü 
maddedeki dahiliye kelimesindeki sehvin (maliye) su
retiyle tashihi muvafık görülmüştür. 

Merbut kadroda dahi işbu tadilât ve tashihatın 
icrasıyla kabul edilmiş olduğundan tanzim edilen 
işbu mazbata ile tadilnameler merbuten takdim ki
lindi, 

Reis 
Kütahya 

Recep 

KâtiiH 
Erzineam 

Aza 
Bursa 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Namıi 

Mazbata Muharriırö 
İstanbul 

İhsan 

Aza 
Erzincan 

/ Aziz Şamil 

Aza 
Bolu 
Cemil 

Aza 
Bilecik 
İbrahim 
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Türkîya 
Büyük Millet Mecllisl 
. Büîtçel EncümıeıiJ 

98 Mazbalta Numarası 
l / M Esas Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyasetti CeHieyâ 

Zabiıtan, memurin ve mensuibirii askeriyemin maa-
şaitıoa mütedair 24 Mart 1341 tarih ve 587 numaralı 
Kanuna zeylen blütltanzüm 15 Mart 1928 tarih'inde 
Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenlerine: havale 
buyurulan kanun lâyihası Müdafaai M'iMye Encü-
men'înlin mazbatasıyfta birliilklte Encümeninize tevdi 
kılınmalkla MÜdafaıai Milliye VeküÜ Mustafa Abdül-
halk Bey hazar olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu, 

IMüdaf aai Milliye kadrosunlda müstahdem sivili 
memurinito bir kanunu mahsus ile tesbiti ve kanuna 
müstenit oümadıkeal kadrolar ile memur istidamı 
cihetline gidilmemesi 1927 bütçesi münasebetiyle 
mevzulbahs edilmiş ve bu lâyihada aynı noktayı na
zar muvafık oDmıak üzere tanzim kılınmış olup Mü
dafaaii Milliye Encümeni mazbatasında dermeyan 
olunan mütaiâaita iştlirak ile Encümenlimizce de lâyi
hanın esas Mfeadyle kabulü muvafık görüldüğü ve 
lâyihada şekle ailt bazı tadilât icra kılındığı arzı ile 
heyeti umumiyeye takdim olunur. 

Reis 
Edirne 
Şakir 

Kâtip 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Aza 
Erzurum 

Aza 
Bursa 
Muhlis 

Aza 
Kırklareli 

JSfahit 

(İH Mayıs 1928 

Reis Vekili 
Burdur 

Salih Vahit 

, Aza 
Erzurum 

,Nafi Atuf 

Aza 
Ankara 

,Mehmet Rifat 

Aza 
Samsun 

Adil 

Aza * 
Aydın 

Mühendis Mitat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Hüfcürnietîn Te* 
587 numaralı Kanuna müzeyyel Kanun Lâyihası 
Birinci madde — Askeri liselerle askeri ilk rrueik̂  

tep ve gedikli küçük zahit ihzari mekteplerinin mü
dürü sanileri ile Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetti 
kadrosunda mevcult müfettişi umumli ve askeri liseler 
müdüriyeti kadrosunda bulunan müfettişlerin maaşı 
aslileri merbut cetvelde muharrer miktarlar üzerin
den ve tahsisatı fevkalâdeleri 587 numaralı Memu
rini Askeriye Kanununa mulkayyesen verilir. 

İlklfeıci madde — Bu Kanun 1 Haziran 1927 tari
hinden muteberdir, 

Üçüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
îsmet 

Müdafaayi Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
İktisat Vekili 

Mustafa Rahmi 

Maaşı asli 
Kuruş 

t29f Şubat 11(928 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
iŞükrü Kaya 
Maliye Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Nafia Vekili 

Behiç 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

5 CÖO Askeri liseler müdüri sarilileri (sM) 
4 $Qİ0| Askeri ile mektep ve gedikli küçük zabit 

ihzari mektepleri müdüri sanilteri (sivil) 

7 5W Askerî iseler 
müfettiş (sivİ) 

müdüriyeti kadrosunıdakfi 

6 ÖCÖ Askeri liseler müdüriyeti kadfosundalklî 
müfetitiş (sivil) 

9 0001 Erkânı Harbiydi Umumiye Riyasetti kad
rosundaki müfettişi umumli (sivi) 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 
Birindi madde — Askeri liselerle gedikli küçük 

zabit ihzarii meiktepterinlin başmuavînflieri ile Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyaseti kadrosunda mevcut mü« 
fettişi umumi ve askeri liseler müdüriyeti kadrosun
da bulunan müfettişlerin maaşı aslileri merbult cet
velde muharrer miktarlar üzerinden ve tahsisatı fev
kalâdeleri 587 numaralı Memurini Askeriye Kanunun 
na kıyasem verilir^ 



flkflnci madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 tari
hlimden muteberdir.; 

Üçüncü madde — Bu Kanunun ahkâmımı icraya 
Müdafaali MliIİye ve Maliye Vekilleri memurdur. ! 

Maaşı asli 
Kuruş 

5 dOlÖ Aslkeri liseler başmuavimleri (sivil) 
4 OİOÖI Gedikli küçük zabit ihzari mektepleri baş-

imUaVinleri (sivil) 

Büitçe Encümenimin! Tadili 
Memurin ve memsubini askeriye maaşat ve tahsfeaıtı 
fevkalâdeleri hakkımdaki 24 Mart 134İ1 tarih ve 587 

numaralı Kanunla müzeyyel Kanun Lâyihası 
Birindi madde — Aslkeri liselerle gedikli küçük 

zabit 'ihzari mektepleri basmuaVirJerine ve erkânı 
Harbiyei Umumiliye Riyaseti kadrosunda meivcut mü
fettişi umumi ile askeri liseler müdüriyelti kadrosuna 
dahil müfettişlere atide gösteriilen miktarlarda maaşı 

asli ve memurin ve menısubülnlt askerice maıaşat ve 
(tahsisatı fevkalâdeleri hakkımdaki 24 Mart 13411 ta
rih ve 587 numaralı Kanuna tevfikan tahsisatı fev
kalâde verilir ? 

Malası asli 
Uirâ 

Askeri liseler başmuavinleri (sJivil) 50 
Gedilkili küçük zabit ihzari mektepHerli baş^ 
muavinleri (siİVil) 40 
Askeri liseler kadrosunda müfettiş (siiviî) 75 
Askeri liseler kadrosunda müfettiş (sivil) 60 
Erkânı Harbîydi Umumiye Riyaseti kad-t 
rosumda müfetit'işi umumu (sivil) 90 

ilkîmci madde — Bu Kanun 1928 tarihinden mu
teberdir, 

Üçüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 161 

ASKERİ LİSELER, ASKERİ İLK MEKTEP VE GEDİKLİ KÜÇÜK ZABİT İHZARİ MEKTEPLERİ 
İDARE AMİRLERİNİN DERS DERUHTE ETMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE VERİLECEK ÜC
RETİ MAKTUA HAKKINDA 1/135 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 11 Mart 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Mukarrerat Şıibesi 

Adet : 6/1191 

Büyük Mill'dC Meclisi Riyaseti Celilesine 
Askeri liselerle askeri ilk mektep ve gedikli küçük 

zabit inzari mektepleri idare amirlerinin ders deruhte 
dimeleri nalinde kendilerine verilecek ücreti maktua-
ları hakkında Müdafaa] Milliye Vekâleti Celilesince 
tanzim olunup Maliye Vekâletinden tevdi edilen ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 29 Şubat 1928 tarihli içtima-
ırida tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Ka
nun Lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu'sad-
dalk sureti leffen takdim olunmuştur. 

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

(Başvekil 
İsmeit 

Başvekâleti Celiyeye 
Askeri liseler, askeri ilk mektep ve gedikli küçük 

zabit ihzari mekteplerinin sivil olan müdürü sanileri 
ile müfettişleri maaşatı ve bu mekteplerde ders deruh
te eden idare amirlerine verilecek ücreti maktualar 
hakkında olup Hazineye havale fbuyrulan Müdafaaii 
Milliye Vekâleti celilesinin tezkeresiyle merbutu Ka
nun Lâyihaları tetkik: edildi. 

Askeri liseler, askeri ilk mektep ve gedikli küçük 
zalbit ihzari mekteplerinin sivil olan müdüri sanileri 
ile müfettişleri maaşatı ve bu mekıtepierde ders de
ruhte eden idare amirlerine verilecek ücreti maktua
lar Müdafaai Milliyenin 1927 kadrosuna dahil ol
masına ve mezkûr kadro nihayetinde Bütçe Encüme
ninin «Bu kadro 1 Nisan 1341 tarih ve 587 numaralı' 
Kanuna mugayir olan ahkâmı 1928 senei maliyesin
de kanuna raptedilmek şartı ile tasdik kılındı.» Kaydı 
meşruh bulunmasına göre teşkilât Kanununa ilâvesi 
için tanzim ve teklif edilen mezkûr Kanun Lâyihala-
rınırı iktisalbı kanuniyet eylemesinde Hazinece mah
zur görülemediği arz olunur efendim, hazretleri. 

29 Şulbatl 928 
(Maliye Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 

Esbabı Mucibe 
Maarif Vekâletinin terbiye ve tedris tertibatını 

temsiien askeri liseler, askeri ilk mektep ve gedikli 
küçük zaibit ihzari mekteplerinin idare amirlerinin 
ders deruhte etmeleri halinde bu derslerin muallim
lerine ait maaş ve tahsisatı fevkalâdeden ücreti mak-
tua olarak istifade etmeleri muvafık görülerek 1927 
senesi kadrosuna ithal edildiği maruzdur. 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

TBMM 
Bütçe Encümeni 

96 'Mazbata Numarası 
1/135 Esas Numarası 

Bazı mekâtilbi askeriyede ders deruhte eden idare 
amirlerine verilecek ücreti maktualar hakkında Baş
vekâletten varit olup 12 Mart 1928 tarihinde Encü
menimize havale buyrulan Kanun Lâyihası Müda
faai Milliye Vekili Mustafa AbdülhaJik Beyin huzu-
riyle tetkik ve müzakere olundu. 

Askeri liselerle gedikli küçük zalbit ihzari mek
teplerinin sivil olan müdür ve başmuavinleri ile 
muavinleri ayrıca ders deruhte eyledikleri tak
dirde işbu derslere esasen muhasses ve kad
roda dahil olan maaş ve tahsisatı fevkalâ
de mecmuunun karşılık addiyle bu tertiplerde 
mumaileyhime lâyihada tespit olunan miktarlarda 
ücreti maktua itası esas itibariyle Encümenimizce de 
muvafık görülmüş ve lâyihanın askeri ilk mekteplerin 
Maarife devredilmiş olmasına ve müdüri sanilik ve 
müdür muavinliği unvanları, başmuavinlik ve muavin
liğe kalbedilmek muvafık görülmesine mebni bu dai
rede bazı tadilâtla bilkabul Heyeti Celilenin nazarı 
tasvibine arzına karar verilmiştir. 

11 Mayıs 1928 
Reis Reis Vekili 

Edirne Burdur 
§akir Salih Vahit 
Kâtip Aza 

Kütahya Erzurum 
Niyazi Asım Nafi Atuf 

Aza Aza 
Erzurum İsparta 

Aziz Mükerrem 
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, Aza 
Elâziz 

Hasan Tahsin 
Aza 

Samsun 
Adil 

Aza 
»Bursa 
Muhlis 

Aza 
Kırklareli 

Nahit 
Aza 

Aydın 
Mühendis Mitat 

'Hükümetin Teklifi 
Asikeri liseler, askeri ilk mektep ve gedikli küçük 

zabit ihzari mektepleri idare amirlerinin ders deruhte 
etmeleri halinde kendilerine verilecek ücreti maktua-
ları hakkında Kanun Lâyihası. 

Birinci Madde — Askeri liselerle, askeri ilk mek
tep ve gedikli küçük zabit ihzari mekteplerinin mü
dür, müdüri sanileri ile müdür muavinlerine deruhte 
ettikleri dersler için, bu derslerin muallimlerine ait 
maaş ve tahsisatı fevkalâdeden merbut cetvelde ya
zılı miktarlar üzerinden şehri ücreti maktua verilir. 

İkinci Madde — işbu Kanım 1 Haziran 1927 ta
rihinden muteberdir. 

Üçüncü Madde — işbu Kanunun icrasına Müda-
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

29 Şubat 1928 
'Başvekil Adliye Vekili 
'İsmet Mahmut Esat 

Müda'faai Milliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Şükrü Kaya 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Doktor Tevfiik Rüştü Saraçoğlu Şükrü 

'Maarif Vekili Nafia Vekili 
Mustafa Necati Behiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İktisat Vekili içtimaiye Vekili 

Mustafa Rahmi Doktor Refik 

C e t v e l 

Ücreti 
maktua 

4 000 kuruş askeri liselerin müdürlerine 
3 000 kuruş askeri liselerin müdüri sanilerine 
2 000 kuruş askeri liselerin müdür muavinlerine 
3 000 kuruş askeri ilk mektep ve küçük zabit ih

zari mektepleri müdürlerine 
2 000 kuruş askeri ilk mektep ve küçük zabit ih

zari mektepleri müdüri sanilerine 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Askeri Liselerle Gedikli Küçük Zabit ihzari Mek

teplerinde Ders Deruhte Eden idare Amirlerine Ve
rilecek Ücreti Maktualara Dair Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Askeri liselerle gedikli küçük za
bit ihzari mekteplerinin müdür, başmuavin ve muavin
lerine ayrıca ders deruhte eyledikleri takdirde işbu 
derslere mahsus maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuu 
karşılık ad ve bu tertiplerden mahsup edilmek üzere 
maktuan atide muharrer ücreti şehriyeler verilir : 

Lira 

Askeri lise müdürlerine 40 
Askeri lise başmuavirilerine 30 
Askeri lise muavinlerine 20 
Gedikli küçük zabit ihzari mektep müdürlerine 30 
Gedikli küçük zabit ihzari mektep muavinlerine 20 

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 tari
hinden muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 162 

MÜSTAHZARATI İSPENÇİYARİYE VE TIBBİYE HAKKINDA 1/31 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 
VE SIHHİYE, ADLİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
ıBaşvekâlet 5 Kânunuevvel 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6/5753 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müstahzaratı ispençiyariye ve tı'bbİye ha'kkında Sıh

hiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti Celilesince tan
zim ve tevdi olunan ve îcra Vekilleri Heyetinin 29 Teş
rinisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip edilen Kanun Lâyihası ile esbabı mu
cibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olun
muştur. 

Muktezasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica 
ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Müstahzaratı İspençiyariye ve Tıbbiye Kanunu 
Lâyihasının Esbabı Mucibesi 

Müstahzaratı ispençiyariye imalât ve ticaretinin son 
zamanlarda iktisap eylediği vüs'at ve sanayii kimyevi-
yede görülen inkişaf bu gibi mevad hakkında dakik 
bazı kuyudatın vaz'ını icabettirmektedir. Sıhhati umu-
miyeye taalluku itibariyle ehemmiyeti varestei arz olan 
müstahzaratı ispençiyariye ve yeni imal edilen mevadı 
kimyeviye ve edviye ticareti serbest bırakıldığı takdirde 
bundan şüphesiz pek azim mahzur tevellüt edebilir. 
Muhtelif ve cazip unvanlar altında her gün mevkii ti
carete konulan ve ıstırap içinde kıvranan bir çok has
taların ümidi şifa ile olsun bir defa tecrübe etmele
rini temine matuf reklâm vesaire ile methüsena olu
nan bir takım ilâçlar şedit bir murakabe altında bu
lunmadığı ve her gün bazıları itimada gayrışayan mü-
essesatı sınaiye tarafından imal edilerek yalnız şevki 
menfaat ile ortaya çıkarılan bir çok edviyei kimyeviye 
ithalleri esnasında sıkı bir dakik ve muayeneye ma
ruz kalmadığı takdirde gerek sıhhati umumiyenin ve 
gerekse serveti milliyeriin duçar olacağı zararlar pek 
azim olacaktır. 

Müstahzaratı ispençiyariye vesairenin tabi olma
ları lâzım gelen kuyut ve şerait hali hazırda hiçbir 
kanun veya nizamla mukayyet değildir. Yalnız mülga 
Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyes'i tarafından 1332 tari
hinde neşredilmiş olan eczahaneler talimatnamesine 
zeyl olarak bu hususta bazı kavait vazedilmiş ise de 

bunlar ihtiyacata gayrı muvafık olduktan başka yal
nız talimatname mahiyetini haiz olup hiçbir kuvvei te-
yidiyeye malik değildir. 

Bundan başka vazolunan bu kaide ve usuller mün
hasıran yerli müstahzarat hakkında cari olup bu tali
matnamenin hine terkibinde kapitülâsyonların henüz 
mevcut ve meri olması itibariyle ecnebi müstahza
rata teşmili bittabi düşünülmemiştir. Halbuki mema-
liki ecnebiyeden ithal olunan müstahzarattan bir ço
ğu hiçbir kıymeti devaiyeyi haiz olmadığı gibi ekseri
sinin de terkibi ve tesiratı devaiyesi gayrı malûm 
olduğundan ve bu nevi mevat ticareti hiçbir kuyut ve 
şuruta tabi olmadığı nazarı dikkate alındığından 2 Ni
san 1340 tarihinde neşredilen bir tamim ile bu husus
ta bazı tahdidat vazedilmiş ve memaliki ecnebiyeden 
ithal olunan müstahzaratı ecnebiyenin tetkik ve mua
yenelerinden sonra ithaline müsaade edilmeleri usul 
ittihaz kılınmış idi. 

Şimdiye kadar alel umum müstahzarat imalât 
ve ticareti mer'i olan bu talimatname ve tamim ile 
tahtımurakabede bulundurulmakta ise de : Günden gü
ne artan ihtiyacata tekabül edebilmek için daha mü
tekâmil ve tertibatı fenniye ve sınaiyeye daha muvafık 
ve aynı zamanda memleketin bu husustaki ihtiyacını 
hasr ve tazyik etmeyecek ve muamelâtta suhulet ve 
intizamı müeddi ve suiistimalâta mani olacak birtakım 
kuyudatı kanuniyeriin vücuduna ihtiyaç görülmekte 
ve esasen mevcut usul ve kavait kanun hüküm ve 
kuvvetini haiz olmadığı için muamelâtı umumiyede 
büyük müşkülâtı mucip olmaktadır. 

İşte bu noktayı nazarla alelumum müstahzaratı is
pençiyariye ve tıbbiye ile yeniden yeniye mevkii tica
rete konulan mevadı kimyeviyenin imal ve ithalle
rine dair kuyudatı muhtevi bir kanun tertibi teemmül 
ve gerek şimdiye kadar mevcut talimatname ve mer'i 
olan usul ve teammüller ve gerekse Avrupa devletle
rince mevkii mer'iyette bulunan kavanin ve nizamat 
ve senelerden beri bu nev'i muamelâttan alınmış olan 
tecarip gözönünde bulundurulmak şartı ile işbu ka
nun lâyihası tanzim ve tertip olunmuştur. 

Müstahzaratı ispenciyariyenin tabi olması lâzım 
gelen şerait ve evsaftan başka bu nevi mevattan bir 
resmi istihlâk alınması tasavvur edilerek bu bapta ik
tiza eden mevat da lâyiha metnine ilâve edilmiştir. 
Esasen bu resim pek ufak miktardan ibaret olup bun-
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ların ahzından asıl maksat gerek dahilde imal olu- || 
nan ve gerekse hariçten giren müstahzaratın daimi bir 
kontrol altında bulundurmak ve kaçakçılığın ve bilâ-
müsaade tertibatı meçhul edviye satışına mani olmak
tan ibaret olup küçük bir resim mukabili ilsak edi
lecek pullar ile eczane ve depoların teftişinde pek bü
yük bir suhulet hâsıl olmuş olacaktır. Bu ufak resim 
fıkarayı halkında ızrarını badi olmayacağı muhakkak
tır. Çünkü esasen müstahzarat evsafını haiz olan ed- : 
viyenin büyük bir kısmı etıbba reçetesiyle de kabili 
imal ilâçlarla ek kolay ve ucuz bir surette kabili telâfi 
olduklarından ve hastalarca daha ziyade onlara rağbet 
olunarak memleketimizde eczacılık sanatında inkişafı
na badi olacaktır. 

'Kanunun birinci maddesi her türlü suitefehhüm-
lere mani olmak üzere müstahzaratı ispenciyariyenin 
mümkün mertebede tam bir tarifini ihtiva etmekte
dir. Bu tarifle bir çok suiistimallere nihayet verile
ceği gibi emrazı beşeriye kaydının ilâvesiyle de em
razı hayvaniyede müstamel müstahzaratın bu kanun 
hudut ve şümulünden hariç olacağı gösterilmiştir. 

İkinci madde müstahzarattan madut olmayan ed
viye ve mevaddı saireyi ihtiva etmektedir. Memleketi
mizde henüz kâfi miktarda serom ve aşı ihzarına ve 
alelumum frengi vesaire gibi hastalıkların teşhisinde 
taharriyatı fenniyede müstamel mevaddı hayatiyenin 
imaline mahsus müesseseler mevcut olmadığından buv 

nevi mevaddın memlekete ithalini kolaylaştırmak ar
zu edilmektedir. Yalnız maddenin nihayetinde ilâve I 
edilen bir kayıt ile bunların yalnız imal edildikleri 
mahallerde devlet kontrolü altında bulunan müessesat-
ta imalleri şart ittihaz kılınmıştır. Almanya ve Fransa 
ve İsviçre gibi memleketimize serom ve aşılar ithal 
eden memleketlerde mühim ve istihsalâtı büyük mü
esseseler devletin daimi kontrolü altında bulunmakta 
ve bunların hâsılatı her devlet tarafından tayin edilen 
müessesatı ilmiyede mütehassıs zevat tarafından mu
rakabe edilmektedir. Binaenaleyh yalnız bu nevi mües- | 
sesatın isitihsalâtının ithalini kabul etmekle ve ayrıca 
Sıhhiye Vekâletince tayin edilecek evsaf ve şeraite 
muvafık olmaları temin edildiği takdirde her türlü 
mahzurlar bertaraf edilmiş olacaktır. 

Bu maddede muharrer diğer mevat hiç bir kıymeti1 I 
devaiye ve mahiyeti tıbbiyeyi haiz olmadıklarından 
hini imal veya ithallerinde birtakım muamelâta maruz 
kalmaları münasip görülmemiş ve esasen bu nevi eş
ya hiçbir memlekette müstahzaratı devaiyeden addo-
lunmamıştır. I 

Üçüncü madde ile alelumum gerek dahilde ve ge
rek hariçte imal olunan müstahzaratın memlekette sa

tılması için müsaadeyi resmiye istihsali mecburi kılın
maktadır ki esasen bu nevi müstahzaratın bihakkın 
murakabeleririi temin için bunların imal veya ithalle-
ririden evvel terkiplerinin vesairesinin bilinmesi behe-
mahal lâzım olduğundan bu madde hemen bütün Ka
nunun ruhunu teşkil etmektedir. Yalnız müstahzarat 
evsafını haiz olmayan ve fakat hemen yüzlercesi mev-
ıkii istimale vazolunan bir çok mevaddı kimyeviye var
dır ki bunların içlerinde bir müddet tecrübeden sonra 
pek büyük bir mevkii ve ehemmiyet iktisabına nam
zet olanları bulunduğu gibi hiçbir kıymeti haiz bulun
mayanları da mevcuttur. Bunların serbestçe imaline 
müsaade etmek suretiyle gerek eczahaneleri ve gerek 
hastahaneleri henüz daha hiçbir yerde esaslı tecrübe
leri icra olunmamış bir çok kıymet ve mahiyetleri meç
hul edviye ile beyhude yere zarardide ötmemek ve 
serveti milliyeyi boş yere harice itmekten muhafaza 
etmek üzere bunların da hini ithallerinde müsaade al
maları lüzumu temin kılınmış ve dördüncü madde ile 
bu mecburiyet ifade olunmuştur. 

Beşinci madde; dahili memlekette müstahzarat imal 
edenlerin haiz olmaları lâzım gelen evsaf ve şeraiti be-
hemahal alât ve edavatı lâzkneyi haiz bir imalât
haneye malik olmaları hususunu tespit etmektedir. 

Altıncı ve yedinci maddeler dahili memlekette bu
lunan müstahzarata müsaade verilmek için yapılacak 
muameleyi irae etmektedir ki bu hususun idari cihe
tini temin etmek her türlü intizamsızlıklara mani ol
mak üzere Vekâlet şuabatınca meri olacak bir tali
matname tanzimi düşünülmektedir. 

Sekizinci maddede ecnebi müstahzaratının ithali için 
Türkiye'de mütemekkim eczâhane ve ecza deposu sa
hipleri veya bu müstahzaratın amilleri olan müessesa-
tın burada mukim ve musaddak vekilleri canibinden 
müracaat vukuu şart ittihaz edilmektedir. Bundan 
maksat aşağıdaki maddelerde zikredilen ahvalde mes'ul 
edilmesi icâbeden kimselerin kolayca elde edilebilmesi
ni temin olup doğrudan doğruya Avrupa'da bulunan 
fabrikalara imali nüfuz etmek veya onları tecziye et
mek mümkün olmayacağına nazaran bu suret muva
fık görülmektedir. 

Dokuzuncu madde ile erbabı müracaatın aylarca 
müddet cevapsız kalmaması hususu temin kılınmıştır. 

Onuncu madde Sıhhiye Vekâleti bedelini tesfiye 
etmek üzere lâalettayin satın alacağı müstahzaratı kon
trol etmeye salâhiyettar kılmaktadır. Bu murakabe pek 
elzem ve edviyenin muhafazai safiyet edip etmedik
lerini tetkik hususunda pek faydalı olup muayyen 
müddetlerde ifası sıhhati umumiyeye hadim olacak
tır. Tahlilât neticesinde safiyeti matlubeyi haiz olma-
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yan ilâçlar bittabi müsadere ve sahibi cezadide edile
cektir. Bu husustaki cürüm Kanunu Cezanın 194 ncü 
maddesine tevafuk etmektedir. On birinci madde bilâ 
müsaade her nevii tadilâtı men etmekte ve on ikinci 
madde teftiş ve murakabeyi teshil edecek bazı kava-
idi ihtiva eylemektedir. 

On üçüncü madde ile her gün manzurumuz olan 
pek çirkin ve halkı aldatmaya matuf şarlatan ilânla
rına mümanaat edilmek mutasavver olup bundan hâ
sıl olacak fevait müstanii izahtır. 

Lâyihai maruze ile alelumum müstahzaratın vesa-
ir mevadı kümyeviyenin memaliki ecnebiyeden ithal
leri için amillerinin müracaatı şart ittihaz kılınmış 
olup kıymet ve ehemmiyeti haiz ve hayati teammülle-
re mahsus mevad ile tesiratı şifahiyesi herkesçe kabul 
edilmiş olan birtakım edvÜyeİ cedidenin sahipleri ta
rafından Türkiye'ye ithâlleri için müracaat vukubul-
madığı takdirde memleketin bu gibi mevattan mah
rum olmamasını temin için on dördüncü madde ile bu 
gibi mevadın ithallerine müsaade etmeye Sıhhiye Ve-
kâletii salâhiyettar kılınmıştır. Bu suretle şimdiye ka
dar vaki bu gibi halata mani olmak ve tebabetimizin 
cidden muhtaç bulunduğu bazı mevaddm ithalini 
mümkün kılmak gibi fevait hâsıl olacaktır. 

On beşinci, on altıncı ve on yedinci ve on sekizin
ci ve on dokuzuncu madde resrnli istihlâke ve resmi 
istihlâki sureti tahsiline ve resmi istihlâk vermeyenle
re mahsus ahkâmı cezaiyeyi ihtiva etmektedir. 

Yirminci madde Kanunda musarrah ahkâma mu
halefet edenlere ait olup bu ceraimden dolayı zararı 
şahsi veya telefi nesf husule geldiği takdirde bittabi 
ahkâmı kanuniye! saire mer'i olacaktır. Aksi takdirde 
mer'i olan ve tadili mutasavver bulunan eczahaneler 
nizamnamesi ahkâmınca cezalandırılmak lâzım gelmek
tedir. 

Mevki mer'iyete vaz'ından itibaren icrası Sıhhiye 
ve Maliye Vekillerine ait olacak olan bu kanun lâyi
hası zikredilen suretlerle şimdiye kadar bu hususta 
görülen noksanları itmam edeceği ve muamelâtta in
tizamı tesis ve suiistimalâta mani olarak sıhhati umu-
miyeye hadim olacağı cihetle bir an evvel kabulü ile 
mevktii mer'iyete vaz'ı pek ziyade şayanı temennidir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 27.12.1928 
Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Encümeni 
4 Karar Numarası 

Esas Numarası 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlara Müteallik Ka
nun Lâyihası Encümenimizde mütalâa ve tetkik edildi. 
Lâyiha Avrupa'dan pek çok nam ve şekiller altında 
memleketimize ithal edilen ve bir müddettenberi Türk 
müteşebbisler tarafından dahi tertip ve imal olunarak 
ticarete çıkarılmakta bulunan müstahzarların evsaf ve 
mahiyeti ile istihsal ve satış şeraitine ve ecnebi mem
leketlerden gelenlerin memi'eke'te ithali usulleri ile da
hilde imal veya hariçten ithal edilenlerden alınacak 
rüsuma ve sıhhat ve menfaati umumiyeye menafi ah
valde tatbik edilecek cezai hükümlere müteallik aksa
mı ihtiva etmektedir. Müdevvenatı kanuriiyemizin şim
diye kadar nakıs kalmış bir faslını itmam ve ikmal 
etmekte bulunan bu lâyiha ekserisi şekle ait bazı ta
dilâttan sonra Encümenimizce kabul ve tasvip edilmiş 
ve heyeti umumiye kararı mucibince Adiliye ve Bütçe 
Encümenlerine dahi hayale buyurulmak mareziyle Ri
yaseti Celileye takdim kılınmıştır efendim. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Reisli 
Hakkı Şinasî 

Kâtip 
Reşit Galip 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
İzmir 

Ahmet Enver 

Aza 
Bursa 

Şefik Lütfi 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Manisa 
Saim 

Aza 
Doktor Burhanettin 

Aza 
Hüseyin Hüsnü 

Aza 
Kayseri 

Halit Mazhar 
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Türkiye 
Büyük Millet MeclM 1.3.1928 

Adliye Encümeni 
32 Karar Numarası 

10/31 Esas Numarası 

Adliye Encümeni Mazbatası 
'Riyaseti Celileye 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlara müteallik Sıh
hiye Vekâletince tanzim edilen Kanun Lâyihası ve 
Sıhhiye Encümeni tarafından yapılan tadilât ve bu 
baptaki esbabı mucibesi Adliye Encümeninde Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Doktor Refik Beye
fendinin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. Salü-
fizzikir Kanun Lâyihası memleketimizde imal edilen 
veya hariçten ithal edilen ispençiyari ve tıbbi müstah
zaratın imal ve ithaline müteallik ve sıhhat ve men
faati ammenin vikayesine matuf bir takım ahkâmı in-
zibatiyeyi muhtevi olmak ve vazedilen müeyyedatı ce
zaiye ile bu ahkâmın mer'iyetü temin edilmek maksa
dına matuf olmak itibariyle şayanı kabul görülmüş ve 
ancak ceza hükümlerine müteallik mevadında esasatı 
cezaiyemize tevfik zımnında bazı tadilât icra ve bil
hassa kanunda emir ve nehi edilen hususata riayet 
etmeyen mükerrerler hakkında mahkemelerce Ceza 
Kanunu hükmü umumisine tevfik hareket edileceği 
tabi olduğundan ayrıca ahkâm vaz'ı zait görülerek 
maddelerde buna dair dercedilmiş olan iki kat ceza
lar tayyedilmiştir. Tadilâtı vakıa ile lâyihanın kabulü 
hususunun Heyeti Umumiyeye arzı ittifakla karargir 
olmuştur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 
Aza 

Muğla 
Ali Nazmi 

Aza 
Balıkesir 

Osman Niyazi 
Aza 

Sinop 
Refik; 
Aza 

Balıkesir 
Sadik 
Aza 

Zİongulidak 
Nazif 

Mazbata Mulhar 
Kbcaeli 

Selâhattin 

Aza 
Ankara 
İhsanı 
Aza 

Edirne 
Hasan Hayri 

Aza 
Manisa 
Kemal 
Aza 

Mardin 
İrfanı Ferit 

Aza 
Bursa 
SenJh 

Aza Aza 
Kocaeli Mardin 
Ragip 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
95 Mazbata Numarası 

1 /3İ1 Esas Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Müstahzaratı ispençiyariye ve tıbbiye hakkında 
olup ikinci devreden müdevver olarak Sıhhiye ve 
Adliye Encümenlerince tetkik edileni Kanun Lâyihası 
mezkûr Encümenler mazbatalarııyla birlikte encüme
nimize tevdi kılınmakla sıhhiye ve muavenetti içti
maiye vekili Doktor Refik Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu, 

Lâyiha dahilinde imal veya hariçten ithal olu
nan ispençiyari ve tıbbi müstahzarların Sıhhiye Ve
kâletince tahtı mjürakebede bulundurulabilmesıi mak
sadını istihdaf etmekte ve bu meyanda müstahzar
lardan bazı resimler istifasına ve cezai müeyyidele
re dair ahkâmı havi bulunmaktadır. 

Sıhhîye ve Adliye Encümenleri nokdai nazarına 
iştirak ile encümenim'izce de lâyiha esas itibariyle şa
yanı kabul görülmüş ve birinciden on dördüncüye 
kadar olan maddeler encümenimizi alâkadar eder 
mabiiyetde olmadıklarından geçilerek yalnız yedin
ci ve sekizinci maddelerde mezkûr tahlil masrafları 
ve ruhsatname harçları miktarının yirmi beşer lira 
olacağının tespiti ve bunların zamanı istifasının ta
yini maksadıyla lâyihaya on beşinci madde olarak bir 
madde ilâve ve lâyihanın on beşinci ve on sekizinci 
maddeleri tevhiden ve müstahzarlardan alınacak 
resmin mevcut resimlerimiz sunufuna ithali için is
tihlâk resmi addedilmemesi daha ziyade muvafık 
olacağı teemımül edilerek ona göre yeniden on altın
cı madde tanzim ve on yedinci madde dahi lâyiha
nın on altıncı ve on yedinci maddelerine mukabil ol
mak ve hariçten ithal olunan müstahzarlardan alına
cak istihlâk resmi gümrüklerden hini imrarında ve 
dahilinde imal olunanlardan alınacak resinin de hini 
imalde değil imalâthanelerden müstahzarların hini 
ihracında alınacağı ve pulların yapıştırılması şerai
tinin nelerden ibaret bulunacağı tasrih edilmek su
retiyle kezalik yeniden tertip olunmuş ve on seki
zinci ve on dokuzuncu maddeler lâyihanın on do
kuzuncu ve yirminci maddelerine mütenazısr ve adli
ye encümeni tadilâtına muvafık olarak bazı cüz'i 
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tebidilât ve ilâvat ile kabul edildiği gibi yirminci mad
dede lâyihanın yirmi birinci maddesine mukabil ol
mak ve ahkâmı bir derece tamim edilmek ve yirmi 
birinci madde kanunun suveri tatbikiyesi bir nizam
name ile tayin olunmak mütalâaları dairesinde ta
yin ve yirmi ikinci madde adliye encümeni şekline 
göre .yirmi üç ve yirmi dördüncü maddelerin tevhi
di ile ve kanunun derhal tatbiki halinde teveiüdü 
melhuz olan bazı müşkülâtı bertaraf edebilmek üze
ne bazı ahkâmının tecili taltbiki maksadıyla yeniden 
tanzim kılınmış ve sonuncu maddede şekle ait tas-
hihat icra olunarak tadilâtı maıruıze dairesinde hazır
lanan lâyihanın heyeti celileye arzına karar verilmiş
tir. 11 Mayıs 1928 

Reis 
Edime 
Şakir 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Bursa 
Muhlis 

Aza 
Kırklareli 

Nahiıt 

Reisvekill 
Burdur 

Salih Vahit 
Aza 

Erzurum 
Aziz 
Aza 

Blâziz 
Hasan Tahsin 

Aka 
Samsun 

Adi 
Aza 

Aydın 
Mühendis Milat 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanun Lâyihası 
Hükümetin! Teklifi 

Müstahzaratı İspençiyariye ve Tıbbiye 
Kanun 'Lâyihası 

Madde 1. — Devletçe kabul edilmiş olan düsturü-
ledviyede muharrer eşkâl ve formüller haricinde ve 
kavaldı fennlyeda müvalfık, muayyen ve sabit bir şe
kilde mamul olarak amilinin ismine izafetle veya bir 
namı mahsus tahtanda mevkii furuht ve istimale vaz 
olunan tababatde müstamel her nevi basit veya mü
rekkep teitibatr deVaiye müstahzaratı ispençiyariye ve 
tıbbiyeden tabip reçetesiyle itası meşrut olanlar an
cak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak 
münhasıran eczahanelerden ve müstehlike tevdi olur-
nur. 

Madde 2. — Berveçhi ati mevad, müstahzaratı 
ispençiyariye ve tıbbiyeden madut değildir: 

| A) IMevadı müessirei saire ile tahlit edilmemiş 
I olan her nevi serom ve aşılar ve bakteriyaterapiye 
I mahsus miikflop emulsüyonları. 
I B) Hayati teamüllere mahsus hülâsalar empori-

ıtörler ve bunlara müşabih mevat, 
I C) Deva zümresine dahil olmayan mevâdı gıdai-
I yei tıbbiye ile tıbbi ve de'vai sabunlar, 
I D) Mevadı müessire ve semmiyeyi muhtevi 
I olmayan saç suları ve boyaları, 
I E) Diş tozları ve diş macunlarından mada her 
I nevi tuvalet levazımı. 
I Yalnız bu mevatdan (A) fıkrasında zikredilen se

rom ve aşılarla bakteriyoterapiye mahsus mikrop 
I emölsüyionlarının ve (B) fıkrasından mezkur hayatı 
I teamüllere mahsus hülâsalar ve emporitörler ve bun-
I lara müşabih mevadın imal edildikleri mahalde dev-
I let kontrolü altında bulunan müessesatda müstahzar 

olmaları ve Sıhhiye Vekâletince tayin edilen evsaf 
I ve şeraiti haiz bulunmaları lâzımdır. 
I Madde 3. — Dahilde imal olunan müstahzaratı 
I İspençiyariye ve tıbbiyeriin mevkii furubta vazından 
I ve hariçte yapılanların memlekete ithalinden eVvel 
I Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinin ruhsat' 
I tezkeresi alınması meşruttur. 
I Madde 4. — Düsiturüledviyeye dahil olmadığı hal-
J de birinci maddede zikrolunan müstahzaratı ispenci-
I yarîye ve tıbbiye evsafını haiz olmayıp bir vahdeti 
I kimyeviye arz eden ve sanayii kimyeviye fabrikaları 

tarafından hastalıkların tedavisinde istimal edilmek 
I üzere yeniden ticarete çıkarılan mevadı kimyeviye ve 
I tıbbiyenin dahi hini ithallerinde Sıhhiye Vekâletinden1 

I müsaadei resmiyesi ahzolunur. 

I 'Madde 5. — Dahil müstahzarat ispençiyariye ve 
I tıbbiyenin imaline tesisatı mevcudelerin bu yolda ima-
I lata müsait ve her türlü kavaidi fenniyeye muvafık 
I Olduğu bitteftiış anlaşılan eczahame sahipleri ve ecza-
I cı diplomasını haiz ecza depolarının sahipleri selâhi-
I yefctardır. Etibba ve eczahane sahibi olmayan diplo

malı eczacılar veya kimyagerler dahi müstahzaratı. 
ispençiyariye ve tıbbiye tertibine ve bu yolda müsaa
de talebine selâhlyettar iseler de acak istihzaratın yu
karıda mezkûr şeraiti haiz bir imalâthane veya la-
böratuivar dahilinde icrası mecburidir 

I Madde 6. — Beşinci maddede zikrolunan şerait 
dahilinde yapılacak bir müstahzarı devainin müsade-
sini istihsal için evvel emirde bir istida ile Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletine müracaat olunur. Bu 
istidaya müstahzardan üç numune cins ve miktarı sa-

[ ri-h olarak tayin edilmiş olmak şartı il» müstahzarı ter-



kip eden edviye ve mevadı kimyeviyeyi mübeyyin mu-
ısaddak bir formül muhtahzarın anbalajma mahsus 
kalp vesaire ve prospektlüslerin njümuneleri tefrik edil
miş olmalı ve müstahzarın toptan satış fiyatı zikredil-
rnelidir, 

İMaldde 7. — İstida ve melfuıfatı Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince tetkik ve tahlil edilerek 
mlüsaade talep eden zatın işbu kanunla tayin edilmiş 
olan selahiyeti ve müstahzarın sanatı ispenciyariyeye 
muvafık ve fiyatının mutedil olup olmadığı tayin 
edildikten ve istimalinde mahzur ve sıhhati umumi -
yeye müzir olmadığı anlaşıldıktan sonra müsaadei 
îâzıme itasına muktezi muamelâtı saire icra olunur. 
Müstahzarın tabip reçetdsiyle veya serbestçe satılması 
lâzımıgeldiği vekâletçe tayin ve ruhsatnamede zikr ve 
resmi ceride ile ilân olunur. Talhlıil masarifi müstediye 
aittir, 

.Madde 8. — Memâliki ecnehiyedeni vürud eden 
bilumum müstahzarat için müsaade talebi ancak tür-
kiye dahilinde icrayı .sanata mezun eczahane ve ecza 
depolan sahipleri tarafından veya işbu müstahzarat 
imal eden fabrika ve laboratuvarların Türkiye'de rnü-
temekkim vekilleri canibinden vaki olduğu takdirde 
kabul olunur. Bu gibi müstahzarat için dahili müstah
zarat gibi müsaade istihsali zımnında evvelbe evvel 
bir istida ile Sıhhiye Vekâletine müracaat olunmak 
icaibeder. tşbu istidaya müstahzarın mahalli Türkiye 
şehbenderhaneslince musaddak formülleri ile beraber 
prospektüsîeri ve mahreci olan memleketde serbest 
veya reçete ile satıldığına dair müsaade mevcut ise bu 
müsaadenin musaddak bir sureti ve üç adet numune 
terfik edilmelidir. 

tşbu istida yedinci maddede ziıkriolunlduğu veçhi
le muamele görerek müsaade edileceklerin gümrük
lerce ithali temıin edilmek üzere Maliye Vekâletin© 
işar ve resmi ceride ile ilân olunur. 

İMaldde 9. — İşbu muamelâtın istidanın Sıhhiye 
Vekâletine vürudu tarihinden itibaren nihayet iki 
ay zarfında hitamı ve müstediye bir cevap itası muk-
tezidir, 

Madde 10. — Müsaadeyi resmiye istihsal oluna
rak meydanı ticarete çıkarılan müstahzaratın safiye-' 
tinden ve formülüne muvafık olarak imal edilip edil
memesinden amili ve memâliki ecnebiyeden ithal edi
lenler için ithal müsaadesi talepnamesini vermiş olan 
vekilleri mesul olup münasip fasılalarla ve bedeli 
tesfiye olunmak üzere lalettayin ahzolunacafc numu
nelerin tahlil suretiyle Sıhhiye Vekâletince hususa-
tı meskûre daima mürakebe altında bulundurulur. 

P — 
I Madde İli. — Müstahzaratın gerek terkibinde ve 
I gerekse eşkâli hariciyesiyle prıospekltüslerinde ve ismin-
I de yapılacak her nevi tadilâtın Sıhhiye Vekâletince 
I kabul ve tasvip edilmesi lâzımdır. 
I Madde 12. — Alelûmuım müstahzarat, harici 
I ambalaj aksamı üzerinde ve ambalaj derumunda pros-
I pektüslerde gayet vazih olarak amilinin ismi ve ma-
I halli imali ve ruhsatname numarası ve sureti istima-
I li ve fiyatı muharrer olacak ve terkibinde edviyei 
I müessire ve semmiye bulunduğu halde cins ve mik-
I tan nazarı dikkati celbedeoek surdtde zikredilecektir, 
I tabip reçetesiyle satılmasına müsaade edildiği tak-
I dirde bu husus dahi sarahaten yazılır, 
I ıMadde 13. — Müstahzaratı kpenciyariyeyi ve 
I tıbbiyeyi methu sena yolunda ve bunlara malik ol-
I madıkları havasıışifaiye atıf veya mevcut tesiratı şi-
I faiyelerini izam suretiyle reklâm icrası memnudur, 
I Prospektüslerde ceraidi tıbbiye ve yevmiyelerde 
I «...» hastalıklarında istimali faydalndır, suretinde ilâ-
I nalta müsaade olunur. Bu reklâm numunelerinin ev-
I velce Sıhhiye Vekâletince tasvip edilmesi icaibeder, 
I Madde 14. — Alelûmum meriyülahkârn olan dtüsr 
I turuledVİyelerde dahil olmadığı halde müstahzar ma-
I hİyetinde olmayıp bir vahdeti kimıyeviyeyi haiz olan 
I ve istimalinde fayda görüldüğü alemi tebabetde ka-
I bul edilrriilş bulunan edviye ile mesaii ilmiye ve fen-
I niyede kullanılan terkibatı kimyeviye ve hayatiyeden 
I memlekete ithallerinde ndf'i fayda tasavvur edileni-
I lerin doğrudan doğruya amil ve sahipleri tarafından 
I müracaat vukübulmaksızın İthallerine müsaade et-
I meye sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâleti selâ-
I hiyetitardır, 

I Madde 15. — Bilumum yerli ve ecnebi muhtaza-
I ra'tı ispençiyariye ve tıbbiye kıymetine gjöre istihlâk 
I resmine tabidir, 
I Madde 16.— İşbu resmi istihlâk Sıhhiye ve Mu-
I aveneti İçtimaiye Vekâletince tespit edilecek şefcil-
I de ve muhtelif kıyimetde pulların müstahzaratın ha-
I rici ambalajına ilsaku suretiyle istifa olunur, 

I Madde 17. — Memâliki ecnebiyeden Vürud eden 
I mustabzaraitdan resmi istihlâk gümrükten hini mü j 

I rurunda rüsumat memurları tarafından tahsil olunur. 
E Yerli müstahzarat amilleri esmanı mukabilinde Ma-
I üye Vekâletinin irae edeceği mahallerden tedarik 
I edecekleri müstahzarat resmi istihlâk pullarını bu 
1 müstahzaratın hini imallerinde ilsâka mecburdurlar. 
1 Madde 18. — Müstahzaratın resim istihlâki pera-
|( kende saltış fiyatı on kuruşa kadar olan müstahzarat 
|j için yirmi para ve on kuruştan eli kuruşa kadar bir 
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kuruş, ve eli kuruştan yüz kuruşa kadar iki kuruş ve 
yüz kuruştan yukarı olan müstahzarat için beş kuruş
tur. 

Madde 19. — Resim istihlâki tediye olunmadan 
meydanı ticarete çıkarılan veya onuncu maddede meş
kûr tahlil neticesi saf ve formülüne muvafıtk olmadı
ğı tebeyyün eden müstahzarat müsadere olunur. Te
kerrürü halinde verilen ruhsatname veya gümrükten 
imrar müsaadesi istirdat ve sahibinden ayrıca elli -
beş yüz lira cezai nakdi tahsil olunur. 

Madde 20. — Bilârühsaıt terkibatı meçhul edviye 
satan veya işbu kanunda musarrah usul ve kavaide 
muhalif hareket eylediği tebeyyün eyleyenler hakkın
da kanunen diğer suretle takibatı müsitelzim bir 
cürüm mevcut olmadığı takdirde eozalhaneler hakkın
da meri olan ahkâmı kanuniye ve nizamiye mucibince 
takibat icra edilir, ve ruhsatsız müstahzarat mü
sadere olunur., 

Madde 21. — İşbu Kanunun suve î tatbikiyesi 
Sıihlıiye ve Maliye Vekâletlıerinıce bir talimatname ile 
tespit olunur., 

Madde 22. — İşbu Kanunun neşri tarihinde mev
cut ve müsaadesi istihsal edilmiş yerli ve ecnebi bi
lumum müstahzaratın kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren üç ay nihayetinde resim istihlâki tediye edil
miş olmalıdır. 

Madde 23. — İşbu Kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır., 

Madde 24. — İşbu Kanun icrasına Maliye ve Sıh
hiye ve Adliye Vekilleri memurdur., 

Sıhhiye Enioümeninin Tadili 
Madde 1. — Koddkste muharrer şekil ve formül 

'haricinde ve fenni kaidelere muvafıik muayyen ve sa
bık bir şekilde yapılarak amilinin ismiyle veiya hususi 
bir nam altında ticarete çıkarılan tebabetde müsıta-
mel her nevi basit veya mürekkep devai tertiplere is
pençiyari ve tıbbi müstahzarlar ismi verilir. 

Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak 
reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak mün
hasıran eczahaneTerle ecza ticarethanelerinde kanunu 
mahsusuna tevfikan satılır. Diş tozlan, suları ve ma
cunları .satışı bu kayda tabi değildir. 

Madde 2. — Aşağıdaki maddeler ispençiyari ve 
tıbbi müstahzarlardan sayılmaz; 

A) Sair müessir maddeler ile karıştırılmamış olan 
her nevi serom ve aşılar, ve bâkteriyoteragiye mahsus 
mikrop emiolüsyonları, 

B) Hayati taamüllere mahsus hülâsalar ampü-
septurliar ve bunlara benzeyen maddeler, 

C) (İlâç zümresine' girmeyen tıbbi gıdalar ve de
vai sabunlar, 

(D) (Müessir ve semmi maddeleri muhtevi olma
yan ,saç suları ve boyaları ile diş tozları, suları ve ma
cunlarından mada her nevi tuvalet levazımı, yalnız 
bu mevatdan (A) fıkrasında zikredilen serom ve aşı
larla bakteriyoterapiye mahsus mikfoıp emisyonlarının 
(ÎB) fıkrasında mezkûr hayati teamüllere mahsus hülâ
salar ve amıpüsepiturların ve bunlara müşabih meva-
dın imal edildikleri mahalde devlet kontroluna tabi ol
maları ve Sıhhiye Vekâletince tayin edilen eVsaf ve 
şeraiti haiz bulunmaları lâzımdır. Bu nevi mevadın 
bilâ ruhsat dahilde imâli memnudur. 

Madde 3. — Dahilde imal olunan ispençiyari ve 
tıbbi müstahzarların ticarete çıkarılmasından ve ha
riçte yapılanların memlekete ithalinden evvel Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimâiye Vekâletinden müsaade alın
ması meşruttur. 

Madde 4. — Kodekse dahil olmadığı halde birin
ci maddede ziknolunan ispençiyari ve tıbbi müstah
zarlar evsafını1 haiz olmayııp bir vahdeti kimyeviye 
arz eden ve sanayii kimyeviye fabrikaları tarafından 
hastalıkların tedavisinde istimal edilmek üzere yeniden 
ticarete çıkarılan kimyevi ve tıbbi maddelerin dahi hi
ni ithâllerinde Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinden müsaadeyi resmiyesi alınır. 

Madde 5. — Dahilde yapılacak ispençiyari ve 
tıbbi müstahzarlar İmaline tabipler, eczacılar, kim
yagerler ve ihtisaslarına taalluk eden mevad için diş-
tabipleri selâhiyeittardırlar. Ancak bu mevadın her 
türlü fenni şeraiti haiz ve kâfi tesisatı muhtevi oldu
ğu bitteftiş anlaşılan bir imalâthane veya laboratuvar-
da istihsarı mecburidir, 

Müessir ve semmıj maddeleri muhtevi müstahzar
lar imal eden laboratuvarlarda eczacı veya kimyager 
bir müdürü mesul bulundurulması lâzımdır. 

Madde 6. — Beşinci maddede zikrolunan şerait 
dâhilinde yapılacak müstahzarın müsaadesini istihsal 
için evvel emirde bir istida ile Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletine müracaat olunur. Bu istida ile 
beraber müstahzardan beş numune, cins ve miktarı 
sarih olarak tayin edilmiş olmak şartı ile muıstazharı 
'terkip eden edviye ve mevadı kimyeviyeyi mübeyyin 
musaddak bir formül ve mustanizarım anbalajına mah
sus kap vesaire ve tarifname numune ve suretleri gön
derilmeli ve müstahzarım toptan satış fiyatı zikredil
melidir., 

Madde,7. — İstida ve numuneler Sıhhiye ve Mu-
avendti İçtimaiye Vekâletince tetkik ve tahlil edile
rek müsaade talep eden zatın işbu Kanunla tayin edil-



mlş olan selâhiyeti ve müstahzarın sanata muvafık ve 
fiyatının mutedil olup olmadığı tayin edildikten ve 
istimalinde hissi mazarrat olmadığı anlaşıldıktan son
ra müsaadeyi lâzım e itasına muktezi muamelât icra 
olunur. Mubtahzarın tabip reçdtesdyle veya serbest
çe satılması lâzırngeldiği vekâletçe tayin ve ruhsatna
mede zikr ve resmi gazete i'le ilân olunur. Tahlil masa
rifi ve ruhsatname harcı müstediye aittir. 

Madde 8. — Ecnebi memleketlerden vürüt eden 
bütün müstahzarat için müsaade talebi ancak türkiye 
dahilinde icrayı sanata mezun eozahane ve ecza tica
rethaneleri sahipleri veya işbu müstahzaratı imal 
eden fabrika ve laboratuvarların Türkiyede müte-
mekfcin vekilleri tarafından vaki olduğu takdirde ka
bul olunur. Bu gibi müstahzarat için dahili müstah
zarat gibi müsaade istihsali zımnında bir istida ile -
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletine müracaat; 
icabeder. Bu istida ile beraber müstahzarın mahalli 
Türkiye şehbenderhanesince musaddak formülleri ite 
beraber tarifnameleri ve malhreci olan memleketde 
-serbest veya reçete ile saitıldığına dair müsaade mev
cut ise bu müsaadenin musaddak bir sureti ve beş 
adet numune tefrik edilmelidir. Tahlil masrafı ve ruh
satname harcı müstediye aittir, işbu istida yedinci 
maddede ziknolunduğu veçhile muamele görerek mü
saade edileceklerin gümrüklerce ithali temin ve resmi 
gazete ile ilân olunur. 

(Madde 9. — istidanın Sıhhîye ve Muaveneti içti
maiye Vekâletine vürudu tarihinden itibaren nihayet 
iki ay zarfında muamelenin hitamı ve müstediye bir 
cevap itası muktesidin 

'Madde 10. — Müsaadesi istüh'sal olunarak ticare
te çıkarılan yerli müstahzarların safiyetinden ve for
mülüne muvafık olarak imal edilip edilmemıesinden' 
amili ve mema'liki ecnebiyeden ithal edilenler için it
hal müsaadesi talepnamesi vermiş olan vekilleri me
sul olup lüzum görüldükçe ve bedeli tesfiye olunmak 
üzere lalettayin alınacak numunelerin tahlili suretiy
le Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti daimi bir 
murakabe icra eder. 

'Madde lil. — Müstahzarların terkibinde ve hari
ci şekilleri ile tarifnamelerinde ve isminde yapılacak 
her nevi tadilâtın Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Ve
kâletince kabul ve tasvip edilmesi lâzımdır. 

Madde' 12. — Müstahzarların harici anbalaj ak
samı üzerinde ve anbalaj derunundaki tarifnamelerin
de vazih olarak amilinin ismi ve imal edildiği mahal 
ve ruhsatname numarası ve sureti istimali ve fiyatı 
muharrer olacak ve terkibinde müessir ve semmi 
edviye bulunduğu halde cins Ve miktarı nazarı dik-
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kati celbedecek suretde kayıt ve işaret edilecektir. 
Tabip reçetesiyle satılmasına müsaade edildiği takdir
de bu husus dahi sarahaten yazılacaktır. 

Madde 13. — ispençiyari ve tıbbi müstahzarla
rın methüsena yolumda ve bunlara malik olmadıkları 
havasışıfahiye atıf veya mevcut şifahi tesirleri izam 
suretiyle reklâm icrası memnudur. Tarifnamelerde ve 
gazetelerde «... hastalıklarıında istimali faydalıdır» 
suretinde ilâtana müsaade olunur., Bu reklâm numu
nelerinin evvelce Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Ve
kâletince tasvip edilmesi lâzımdır. 

Madde 14. — Kbdeksde dahil olmadığı halde müs
tahzar mahiyetinde olmayan ve istimalinde fayda gö
rüldüğü alemi tebabetde kabul edilmiş olan edviye 
ile iîmi ve fenni tetkikatda kullanılan kimyevi ve ha
yati terkiplerden memlekete ithallerinde menfaat ta
savvur edilenlerin amil ve sahipleri tarafından müra-1 

caat vukubulmaksıızın ithallerine müsaade etmeye 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti selâhiyetlt'ar-
dır. 

İMadde 15. — Yerli ve ecnebi müstahzarlar kıy
metine göre resme tabidir. 

Madde 16. — On beşinci maddede zikredilen re
sim tespit edilecek şekilde ve muhtelif ki'ymetde pul
ların müstahzarların harici anbalâjlarına ilsakı sure
tiyle istifa olunur. 

Madde 17. — Ecnebi memleketlerden gelen müs
tahzarlardan alınacak resini, gümrüklerde rüsumat 
memurları tarafından tahsil olunur. Yerli müstahzar 
amilleri esmanı mukabilinde Maliye Vekâletinin gös
tereceği yerlerden tedarik edecekleri pulları müstah
zarların hini imallerinde yapıştırmaya mecburdurlar. 

Madde 18. — Fiyatı on kuruşa kadaı olan mus-
taihzarlardan yirmi para, ve on kuruştan elli kuruşa 
kadar olanlardan bir kuruş, ve elli kuruştan yüz ku
ruşa kadar olanlardan iki kuruş ve yüz kuruştan yu
karı olanlardan beş kuruş resim alınır. 

Madde 19.— Resmi verilmeksizin ticarete çıkarı
lan veya onuncu maddede mezkûr tahlil neticesi saf 
ve formülüne muvafık olmadığı tebeyyün eden müs
tahzarlar müsadere olunur. Tekerrürü halinde ve
rilen ruhsatname ya gümrükten imrar rnüsadesi istir
dat ve sahibinden ayrıca elli - beş yüz lira cezai nak
di alınır. 

Madde 20. — Ruhsatsız olarak müstahzar imal 
edip satan veya sattıranlar veyahut memlekete ithal 
edenler müstahzarat imal ve ithaline selâhiyet sahi
bi olanlardan bulundukları takdirde müstahzarları 
müsadere olunarak elli liradan iki yüz liraya kadar 
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cezai nakdi ile cezalandırılırla!1. Bu selâhiyeti haiz olma
yanlardan müsadesiz müstahzarlar imal veya ithal 
edenler ve satanlar iki yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır cezai nakdi ile ve tekerrürü halinde cezai 
nakdi ile beraber bir haftadan bir aya kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. On üçüncü madde ahkâ
mına muhalif hareket edenler ilik defasında beş lira
dan elli liraya kadar cezai nakdi ile cezalandırılır, 
tekerrürü halinde ceza iki kat olarak alınır. 

Madde 21. — tşbu Kanunun suveri tatJbikiyesi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve Maliye Vekâlet-
lerince bir talimatname ile tdsipüt olunur. 

Madde 22. — tşbu Kanunun neşri tarihinde 
mevcut ve müsaadesi istihsal edilmiş yerli ve ecnebi 
bilumum müstahzarların kanunun meriyetti tarihin
den itibaren üç ay ni;h ayetinde müstahzar resmi tedi
ye edilmiş olmalıdır. 

Madde 23. — İşbu Kanun neşri tarihinden itibar 
ren meridir. • 

Madde 24. — tşbu Kanun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye, Maliye ve Adliye Vekilleri me
murdur-

Adliye Encümeninin Tadili 
Madde 1'. —< Aynen, 
Madde 1.. —- Aynen, 
Madde 3., —< Aynen, 
Madde 4., —• Aynen, 
Madde 5., — Aynen, 

. Madde 6, —< Aynen, 
Madde 7. — Aynen, 
Madde 8., — Aynen, 
Madde 9. —• Aynen, 
Madde 10. — Aynen, 

' , Madde İH. — Aynen, 
Madde 12. — Aynen, 
Madde 13., — Aynen, 
Madde 14., —' Aynen, 
Madde 15, — Yerli ve ecnebi müstahzarlar kıy

metine göre (müstahzar resmi) ne tabidir. 
Madde 16, — Aynen, 

~ Madde, 17. — Aynen, 
Madde 18. — Aynen, 
Madde 19. — Müstahzar reslmi verilmeksizin ti

carete çıkarılan müstahzarlara vaziyelt edilerek ceza 
üç kat müstahzar resmi alınır. Tekerrürü halinde sa
hibinden başkaca yirmi beş liradan iki yüz liraya ka
dar hafif cezai nakdi alınır. 

'Onuncu Maddede mezkûr tahlil neticesi saf ve 
formülüne muvafık olmadığı teheyyiün eden müstah
zarlara vaziyet edilerek bilmühafceme imha ve sahi

binden elli liradan beş yüz liraya kadar ağır cezai 
nakdi alınır. Tekerrürü halinde imal veya ithal mü
saadesi istirdat olunur. 

Madde 20. — Ruhsatsız olarak muhtahzar imal 
edip saltan veya sattıranlar veyahut memlekete ithal 
edenler müstahzarat imal ve ithaline selâhiyet sahi
bi olanlardan bulundukları takdirde elli liradan iki 
yüz liraya kadar hafif cezai nakdi alınır. 

•Bu selâhiyeti haiz olmayanlardan ruhsatsız muh-
. tahzar imal veya ithal edenler veya satanlardan iki 

yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezai nakdi alı
nır. 

Bu muhitahzarlara vaziyet edilerek mahkemece im
hasına dahi karar verilir. 

Madde 21. — On üçüncü madde ahkamına muha
lif hareket edenlerden beş liradan yüz liraya kadar 
hafif cezai nakdi alınır. 

Madde 22. — 21 nci madde aynen, 
Madde 23. — tşbu Kanunun neşri tarihinde mev

cut ve müsaadesi İstihsal edihröş yerli ve ecnebi bilu
mum müstahzarların Kanunun meriyeti tarihinden iti
baren üç ay nihayetinde müstahzar resmi tesfiye edil-
mıek lâzımdır. 

Madde 24.— 23 ncü madde aynen, 
Madde 25. — 24 ncü madde aynen, 

Bütçe Encümeninin Tadili 
On beşinci madde • (Bütçe Enıdülmeninoe mücedde-

den tanzim edilmiştir) - Yedinci ve sekizinci maddeler
de mezkûr tahlil masrafları ve ruhlsatnatme harçları 
yirmi beşer liradır. Tahlil masrafı müracaat vukuun
da peşin olarak ve ruhsatname harcı ruhsatnamenin 
tevdii zamanında istifa edilir. 

•On altıncı madde (Sıhhiye Encümeninin on beş 
ve on sekizinci maddelerine mukabilidir). - Türkiye 
dahilinde imal ve hariçten ithal olunan müstahzarlar 
fiatlarına göre istihlâk resmine tabidirler. Bu resim 
müstahzarlarım zarfları üzerinde muharrer satış fiyatı 
yirmi beş kuruşa kadar olanlarda bir, elli kuruşa ka
dar olanlarda iki, ve yüz kuruşa kadar olanlarda üç, 
yüz kuruştan fazla olanlarda beş kuruştur. 

On yedinci madde (Sıhhiye Encümeninin on altı, 
on yedinci maddelerine mukabildir) — Dahilde imal 
olunan müstahzarların istihlâk resmi imalâthaneler
den hini ihracında ve hariçten ithal olunanların güm
rüklerden hini imrarında her müstahzarın zarfı üzerine 
ayrı ayrı pul yapıştırılması suretiyle istifa olunur. 
Bu pulların eşkâl ve envai Maliye ve Sıhhiye ve Mua
veneti içtimaiye Vekâletlerince tdslbiit edilir. 
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Pulların yapıştırılması, müstahzarların ashabına 
ait ve pullar yırtılmadııkça müstahzarın zarfı açıla-
mıyacak suretde yapıştırılmak muktezidir. 

Ort sekizinci madde (Adliye Encümeninin on do
kuzuncu maddesine mukabildir) — İstihlâk resmi ve
rilmeden ticarete çıkarılan müstahzarlara vaziyet edi
lerek cezain üç kat resim ve tekerrürü halinde sahi
binden başkaca yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar 
hafif cezai nakdi alınır. Onuncu maddede mezkûr 
tahlil neticesinde saf ve formülüne muvafık olma
dığı tebeyyün eden müstahzarlara dahi vaz'iyet olu
narak bilmuhakeme imha ve sahibinden elli liradan1 

beş yüz liraya kadar ağır cezai nakdi ahs ve teker
rürü hallinde imal veya ithal müsaadesi istirdat edi
lir. 

On dokuzuncu madde (Adlîye encümeninin yir-
ıninci maddesine mukabildir) — Ruhsatsız olarak 
müstahzar imal edip satan veya sattıranlardan müs
tahzar imaline selâhi'yet sahibi bulundukları takdirde 
elli liradan iki yüz elli liraya kadar hafif cezai nakdi 
ve müstahzar imâline selâhiyet sahibi olmadıkları 
takdirde iki yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır 
cezai nakdi alınır. Ve bu rnuhltahzarlara vaziyet edi
lerek mahkemece imhasına dahi karar verilir. 

Hariçten ruhsatsız olaraik müstahzar ithal edip 
satan ve sattıranlar hakkında bu madde ahkâmı ay
nen cari olmakla beraber ayrıca Gümrük Kanu
nunun kaçakçılığa mütedair ahkâmıda tatbik olunur. 

Yirminci madde (Adliye Encümeninin yirmi bi

rinci maddesine mukabildir) — On sekiz ve on doku
zuncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere bu 
Kanun ahkâmına muhalif hareket edenlerden beş li
radan yüz liraya kadar hafif cezai nakdi alınır. 

Yirmi birinci madde (Sıhhiye Encümeninin yirmi 
birinci, Adliye Encümeninin yirmi birinci madde
lerine mukabildir) — Bu Kanunun suveri taîtbikiyesi; 
bir nizamname ile tayin olunur. 

Yirmi ikinci madde (Adliye Encümeninin yirmi 
üçüncü ve yirmi dördüncü maddelerine mukabildir) 
— Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. Ancak1 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince elyevnı 
imal veya ithal müsade'si verilmiş olan müstahzarlar 
için üç ay zarfında yeniden ruhsatname istihsali 
zımnında müracaat edilmek şartı ile altı ay hitamı
na kadar kemâkân imal ve ithaline devam caiz ola
cağı gibi kanunun on altı, on yedi, on sekiz ve on do
kuzuncu maddeleri ahkâmının tatbikine de tarihi neş
rinden itibaren altı ay sonra başlanır. Ve mezkûr 
tarihte dahil memldketde mevcut müstahzarlar mik
tarı tespit ve herbirinin mümasillerine nazaran Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tanzim edile
cek liste üzerinden rüsumu ahzedilerek bu kısım 
müstahzarların daha altı ay müddetle Türkiye dahi
linde satılmalarına müsaade olunur! 

Yirmi üçüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını 
icraya Adiiiye, Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye vekilleri memurdur. 
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