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MÜNDERECAT 

1. ~ ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 
Lâyihalar 

1 — VMâyat idareli hususliyel'erince alın
makta olan idardi hususiye MsSderindfen baş/ 
kaça, bilâvasıta vergiler üzeride nispeti mu
harrere dairesinde kesri munzaim ilâvesi hak
kında kanun lâyihası (1/1041) 

Sayfa 
356:357 

357 
357 

357 

357 Mazbatalar 
1 — Cemiyetler Kanununun on ikinci 

maddesinin tefsiri hakkında (3/385) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Kanunu Esasî ve Da^ 
biliye encümenleri mazbataları. 357 

2. — Darülfünun 1926 senesi bÜtçeisin-
deki serbest muallimler maaşaltına ait ıtabiriin 
(tashihi hakkında (3/841) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Muvazeneli Maliye Encümeni 
mazbatası* 357 

3. — Demirydliar Müdüriyeti Umumİyesi* 
nin 1926 bütçesinde münakale icrası hakkın
da (1/1.Ö29) numaralı kanun lâyihası ve.Mu-
Vazienei Maliye Encümeni mazbatası. 357:358 

4. — Antalya Mdbusu Rasih Beyin, Dev
let ormanlarından köylülerin intifa Hakkı Ka

nununa bir madde tezyili hakkında (2/624) 
numaralı teklifi kanunîsinin şayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni rrjazba-
ıtasii 

5. — Canik Mebusu Cavit Paşanın, i umu
ru belediyeye a l ahkâmı cezaiyeye mütedair 
Kanuna bir madde tezyiHi hakkında (2/22) 
numaralı teklifi kanunîsinin şayanı müzafce-' 
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası., 

6. — Şarkikarahiîsar Mebusu ismail (Beyin, 
Limanlar Kanununun sekizinci maddesijne bîr 
fıkra tezyili hakkında (2/626) numaracı tek
lifi kanunîsinin şayanı müzakere olduğuna! 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

7. — Giresun Mebusu Hak'la Tarik Be
yin, lüzumlu, olan müesseselere millî eirââktoain 
i'Mfak hakkı verilmesi hakkında (2/623) nu
maralı teklifi kanunînin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Takrirler 
1 — Esfldişehir Mebusu Emin Beyan, is

tanbul'da' müessesaıtı devletten bazıları içSîn 
inşa ettirilmekte; olan binalar hakkında tak
rir^ 

Sayfa 

358 

358 

358 

358 
35* 

358 
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Sayfa 
3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 358 
1. — Hizmeti maksureye taibi olanak va

zife] aslkeniye'sinü bi'lifa terhlis edilmiş olan 
Mehmet Süreyya Efendinin müterakim maa-
şatı hakkında İstida ve Kavanini Maliye en-
cüiîiefıîeri maZbaltalIlan. 358:360 

2. — Taihsi'li Emval Kanununun bazı fık
ralarının tadiline ve beşinci maddesine bir 
fıkra1 ilâvesine dair (1/1028-) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavaninli Maliye Encümeni miaz-
ibatalsi, 360 

3. — Şehremanetleriyle belediyelere ait 
müraselatın Po'sta Kanununun 30 ncu madj 

desine nazaran, ücretten muafiyeti iktiza edip 
ötmeyeceğiinün tefsiri hakkında (3/759) nuttıla^ 
•ralı Başvekâlet tezkeresi ve Posta ve Telgraf 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları, 360 

4. — İstiklâl muhardhatı malullerine mü
kâfatı nakdiye ıka'sınia mütedair Kanun ahkâ-

RBİS — Zapitı Salbıtk Hulâsası okunacaktır. 

fYtRJMİ ALTINCI İÇTİMA 

19 Kânunusani 1927 Çarşamba 

Birinci Celse 

Hasan fieylitı Riyasetleriyle kuşat edilerek Zaptı 
Sa'bılk Hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide aıid 
©Muttun manalere havale olundu. 

ıBür Satan hukuku memîiuasınııı iadesine ve is
tiklâl harbile iştirak eden kuvayı miiiye mensübi-
rwdiw •ztffı bafofcmbâafci- kalnunu müfeşsir mfaztoaltada 

Sayfa 
mından istifadeleri dkltiza eyleyen zafoiltan ve 
eifrait hakkındaki on birindi defterin takdim 
edildiğine dair (3/827) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Muvazeneli Maliye Encümeni! 
mazbatası. 360:372 

5. — Sıhhiye Vekâletinim 1926 senesi büit-
çesindb münakale icrası hakkında (1/1016) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazen'eü Ma^ 
Eye Encümeni mazbatası. 372:375,413:415 

6. — Masarif Vekâletinin 1926 senesi büt
çesinde münakale icrası hakkında (1/1035) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazeneli Maliye 
Encümeni mazbatası. 375:377,410:412 

7. — Ordu za'bitan heyetine mahsus Terfi 
Kanununun on dördüncü mfaddeSiniın teMri 
hakkında (3/795) numaralı Başvekâlet tezkere
si ve Müdafaali Milliye ve Muvazene! Maliye 
encümenleri mazbataları. 377:379 

8. — Eczacılar ve eczaneler hakkında' 
(1/892) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye 
Ve Adiye encümenleri mazbataları. 379:409 

tebii'hat icrasına dair mazbatalar okunarak kabul 
©ditt. 

îstaınibul Liımlan İşleri inhisar Şirketi İdaresi hak-
kınıdıa Şarkikairaıh'isaır Mebusu İsmail Beyin suiaHiinie 
Ticaret Vekili Rahmi Bey tarafından cevap veridi. 

Müteakiben ruznaımeli müzakerata geçilerek As
kerî Tekaüt ve İstifa Kanununun maddei muadde-
leslin'in 'birinci fıkrasını muaiddil kanuna bir madde 
Itezyili hakkındaki Kanun Lâyihasının 'birinci müza
keresi icra kılınıp, Memurin Kanununun 47 noi mad
desinle bir fılkra tezyilne dair teklifi kanunî müza
kere ve kalbul edildi. Badehu melbdei mebu^yetin 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,24 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Dîyarbekir), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açuyaruim efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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tespiti hakkında Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 
dahi müzakere ve Encümene tevdi edildikten sonra 
perşembe günü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
(Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edil
miştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — VHayat idarei hususiyelerince alınmakta 

olan idarei hususiye hisselerinden başkaca, bilâvasıta 
vergiler üzerine nisbeti muharrere dairesinde kesri 
munzam ilâvesi hakkında kanun lâyihası. (1/1041) 

REİS — Kavanin ve Muvazeneli Maliye Encü
menlerine havale gidiyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Cemiyetler Kanununun on ikinci maddesi

nin tefsiri hakkında (3/385) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Kanunu Esasî ve Dahiliye Encümenleri 
mazbataları. 

ıRBtS —Ruznarheye alıyoruz. 
2. — Darülfünun 1926 senesi bütçesindeki serbest 

muallimler maaşatına ait tabirin tashihi hakkında 
(3/841) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük M'ilelt Meclisi 

Riyaseti Gelile&ine 
Darülfünunun 1926 senesi bütçfcsiinin serbest mual

limler maaşatına ait tabirin tashihi hakkında Maarif 
Vekâletinden yazılan 14 kânunuevvel 1926 tarih ve 
Yüksek Tedrisat 1205 numaralı tezkerenin musaddak 
sureti takdim olunmuştur. 

Mukıtezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü-
sualde buyurulmasını rica eylerim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Darülfünunun 1926 senesi bütçesinin ilahiyat kıs

mında felsefeii <feı, akvamı islâmiye etnograf.üyesi., ha
lihazırda islâm mezhepleri dersleri için vaz edilen 
tahsisat bütçede serbest müderrisler altında geytme 
işaretliyle ıgösterilimlş olduğundan mezkûr derslere ta
yin ddilen serbest muallimler maaşlarının Divanı Mu
hasebatça da vizesi mucibi tereddüt görülmektedir. 
Büyük, Millet Mecllsihde gsyme işaretinin yerine «ser
best muallimler» (tabirinin vaz'ı suretiyle tashihi Da
rülfünun Emanetinden istirham edilmekte olduğun-
idan icabının icrasına müsaade buyurulması rica olu
nur efendim. 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İstanbul Darülfünununun 1926 kadrosunun İlahi
yat Medresesi kısimunda bulunan bazı serbest müder
risler namının «serbest muallimler» suretiyle tashih 
edilmesi lüzumuna dair olup, Heyeti Umtumiyenin 
20. i 2.1926 tarihli üçtknamda Encümenimize havale 
buyurulan Başvekâlet tezkeresi Maarif Vdkâldti Müs
teşarı Narı Aituf Bey hazır olduğu hailde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Bu bapta icra kılınan tetkikattan İstanbul Darül
fünununun 1341 kadrosunun tadilimi rnultazamnıın 
mezkûr Darülfünunun 1926 senei maliyesi bütçe Ka
nununun sekizinci madidesülne merbut «G» ceitveliyle 
ilahiyat medresesi heyeti talimiiyesi meyanına müced-
deicen ilâve 'olunan kırk lira maaşlı üç aıdet serbest 
muallimlik «serbest müderrisler^ unvanı altımda kad
roya geçirildiği anlaşılmış ve 'diğer medreselerde ser
best muallimier maaşatı olarak kabul olunan mikta
rın da otuz beş ile kırk lira arasında olmasıına naza
ran kadronun bu kısmının teklif olunan şekilde tas
hihi muvafık görülerek keyfiyeti tashihin Heyeti 
UmumJyeniin nazarı tasvibine arzına karar verilmiş
tir. 19 Kânunusani 1927. 

Retis 
Çatalca İzmsir 

Şalkir Münir 
İsparta Bozofc 

Mükerröm Süleyman Sırrı 
Diyarbeikir Gaziantep 

Şeref Ahmet Remzi 
Konya Kütahya 

Kâzımı Hüsnü Mehmet Nuri 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi Bey 

Hini imzada bulunmadı. 
REİS — Mazbatayı reye arz (ediyorum. Kaibul 

edenler lütfen d kaMırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaMiirsm... Kabul edilmiştir. 

3. — Demiryollar Müdiiryeti Umumiyesinin 1926 
bütçesinde münakale icrası hakkında (1/1029) numa
ralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 
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REİS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — Antalya Mebusu Rasih Beyin, Devlet Or

manlarından Köylülerin İntifa Hakkı Kanununa bir 
madde tezyili hakkında (2/624) numaralı teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ziraat Encümenine havale edilmiştir. 
5. — Canik Mebusu Cavit Paşanın, umuru bele

diyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair kanuna bir mad
de tezyili hakkında (2/622) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ha
vale ediyoruz. 

6. — Şarkikarahisar Mebusu İsmail Beyin, Li
manlar Kanununun sekizinci maddesine bir fıkra tez
yili hakkında (2/626) numaralı teklifi kanunisinin şa

yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 

REİS — Ticaret Encümenine havale ediyoruz. 

7. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, lüzu
mu olan müesseselere millî emlâkten irtifak hakkı 
verilmesi hakkında (2/623) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Dahiliye, Evkaf, Kavanin ve Muvazeneli 
M'a'l'i'ye Encümenlerine havale ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin, İstanbul da 

müessesatı devletten bazıları için inşa ettirilmekte olan 
binalar hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete gönderilmiştir. Müzakere 
edilecek mevadda geçiyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Ruznıam'emin, hinindi, ikinci, üçüncü nu-
maralarındaki lâyihaferım henüz "ilkindi müzakereleri 
zaimanı igdmıemlişfir. 'Dördüncü maddenin müzakere
sine başinyoruz. 

/. — Hizmeti maksureye tabi olarak vazifei aske
riyesini bilifa terhis edilmiş olan Mehmet Süreyya 
Efendinin müterakim maaşatı hakkında İstida ve Ka-
vanini Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları 'okutuyorum. 

Hizmeti Maksureye Tabi Olarak Vazifei Askeriyesini 
Bilifa Terhis Edilmiş Olan Mehmet Süreyya Efendi
nin Müterakim Maaşatı Hakkında (5/420) Numaralı 
İstida ve Kavanini Maliye Encümenleri Mazbataları 

23 Kânunuevvel 1926 
Türkllye Büyük Mildt 

Meclisi 
'İstida Encümeni 

Adeıt 
'Karar Numarası : 59 

İsitiida Encümeni Mazbatası 
Hizmeltli maksureye tabi olarak vazifei askeriyesini 

'büfe terhis edilmiş olan Mehmet Süreyya Efendinin 
müterakiim miaaşatnnın verilmediğinden şikâyeti hâvi 
TürlMiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine tak
dim .edilip Encümenimize tevdi buyurulan istidası 
üzenine icra kılınan tetkikat neticesinde tmurnali'leyhin 
vaziifei askeri'yeslimi ifa ettiği müddete ait maaşının 
tesviyesi lâzım geldiğimle dair ittihaz olunan 18 Teş
rinisani 1926 tarih ve 29 numanailı karar Dahilliye 

Vekâleti Gelilesine tebliğ edilmiş idi. Ahiren vekâleti 
müşarünileyhaidam varit olan 12 Kânunuevvel 1926 ta
rih ve 12009/142 numaralı müzekkerede İstanbul Şeh
remaneti nden sebkeden iış'ara cevaben varit olan ve 
mumaileyhin hizmeti tamime olarak tahtı silâha cel-
bedllldiğii 'Kadıköy Ahzı Asker Şubesi Riyasetinin 12 
Eylül 1340 tarihli derkenarımdan anlaşılmasına binaen 
kaydının terkiniyle yerine başkası biteyim muhassas 
maaşı da yani meımiura verildiği ve bilâhare Müdafaiai 
Milliye Vekâletine müracaatı üzerine mütelhakkıfc 
derecai tahsilli nazarı itibara .alınarak hizmetli maksu
reye tabi tuıtül'mıası Vekâleti rnezkûrfenlm 20 Hazi
ran 1341 tarihli tahrirati'yle emir ve iş'ar buyuruldu-
ğunldan dokuz ay hizmeitıi maksuresinin htiltalmıma 
m'dbn'i terhis edildiği mezkûr Şubenin 23 EyM 1341 
tarihli tezkereisinden müsteib'an olduğu ve şu vaziyete 
göre Süreyya Efendinin bidayetem hizmeti tammeye 
celbeidiIlmleSiinden dolayı İkaydı terkin edilerek' yerine 
diğeri taylin ve muhassasatt halefine veriltmiş olm'ası-
•rua ve kendisi vazaifi müştereke ashabından iolamıa-
masına ve kanunun hükmü vazaifi müştereke ashs-
bından olup da sıfatı memuriyetleri baki olanlara 
şâmil olmasına mebni talep ettiği maaşaltın kası mu-
vafıikı kanun 'görülemediğine dair bulunan tahriratı 
münderecatı vekâletçe muvafıkı kanun görüldüğü bil-
dirilimpsi üzerine keyfiyet Encümence tekrar müza
kere edildi. 

Müsted'îi mumaileyh hakkında bidayetem ahzı as
ker şubesince yapılan hizmeti tam'me muamelesinin 
muhalifi kanun olduğu tebeiyyün ve tahakkuk 'ederek 
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vazifei askeriyesi maksuren ifa ettirilmiş almasına ve 
silâh 'altına alınan memurun maaşaltı hakkındaki 14 
Şuıbat 1332 tarihli Kanunun üçüncü maddesinde (hiz
meti maksure ile tahtı silâha al'ımanlar mezun addolu
narak itam maaş verilecektir) diye mutlak olarak sa
rahaten mezkûr bulunmasına ve herhangi bir maka
mın ihatası kamunun memurine bahşettiği hakkın ip
talini mucip olıamıyacağı bedihî bulunmasına naza
ran Dahiliye Vekâletimin mütalaası 'gayri varit olup, 
müstediye maaşatımım tam olarak tesviyesine karar 
'Verilmekle 'heyeti uırriumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Komya 
Cayit Eyüp Saibri 
Kâtip Aza 

ıKlooaeli İsparta 
İbrahim Hüseyin Hüsnü 

Aza Aza 
Hakkâri 
Nazrrii 

Türkiye 'Büyük' Milet Meclisi 
Kaivamimi 'Maliye Encümeni 12.1,1927 

Karar Numarası : 27 
Kayılt Numarası : 5/420 

Kava'nini Maliye Encümeni Mazbatası 
Hizmeti maksureye tabi olarak vazifei askeriyesini 

bilifa terhis edilmişken,, memuriyetinle aliıt maaşatın 
tesviye edimediğimden şikâyeti havi İstanbul Şehre
maneti memurlarından Mebmiet Süreyya Efendi ta
rafından Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesime tak
dim olunan İstidaname üzerine keyfiyet İstida Encü-
menlince ve İstida Emcümehinin 23 Kânunuevvel 1926 
tarih ve 59 numaralı kararı dahi Heyeti Umumiye-
den Encümenimize havale buyuralmuş olmakla tet
kik olumdu. 

Şehremaneti, müsted'î Mehmet Süreyya Efendinin 
hizmeti taimsme olarak silâh, altına alındığı cihetle 
kaydı terkin edilerek yerine diğeri tayin ve mubas-
sasatı halefime verlilmiış olduğumdan maaş itası lâzım 
gelmiiyeceğinl beyan etmiş ve Dahiliye Vekâletinden 
vaki istilzam üzerine gerçi mumaileyh Mehmet Sü
reyya Efeddl hizmeti tamme olarak silâh altına alın
mış ise de Müıdafa'ai Milliye Vekâletine vuku bulan 
müracaatı üzerine dıerecei tahsili nazarı itibare alına
rak hiizmieti maksureye tabi olduğu anlaşılarak dokuz 
ay müddeti maksuresinin hitamım'a mebni terhis edil
diği bildirilmiş ve İstida Encümeni müsted'î hakkın

da bidayeten ahzı asker şubesince yapılan hizmeti 
tamime muamelesinin muhalifi kanun olduğu taihak-
ku'k ederek vazifei askeriyesi maksuren (ifa ettirilmiş, 
olmasına ve silâh altına alınan memurin: maaşı hak
kındaki 14 şuibat 1332 tarihli Kanunun üçüncü mad
desi de (hizmeti maksure ile silâh altıma 'alınanlar me
zun addolunarak tam maaş verilecektir) j diye mutlak 
olarak sarahaten mezkûr bulunmasıma nazaran müs-
ted'îye ımaaşatının tam olarak tesviyesine karar ver
miştir. 

Keyfiyet Bncümemimizce bilmüzakere : Müsted' 
înıin dereceli tahsilime göre hizmeti maksureye itaba ol
duğu tahakkuk etmiş ve o suretle askerliğimi maksu
ren ifa eylemiş olmasunia göre bidayeten hizmeti tam
me olarak asker 'edilmesi hakkımdaki yolsuz muame
le esasen ortadan kalkmış ve mensıup o'liduğu dlaiırece 
yerime başkasının tayin edilmiş ve muhassıesatımm 
ona verlilmüiş olması da müsted'inlir*- kanunen haiiz ol
duğu hakkı ihlale sebep olamıyacağı bedihî bulun
muş olduğumdan mumaileyhe askerlikte geçirdiği 
müddet içim mezun addolunarak tam maaş itası lazım 
geleceğine karar verildi. 

KaVanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bayazıit Kırklare! 
Şefik Şevket 
Kâtip Aza 

Diyarhekir Mali 'bir kamumun tediVim 
ve tefsirime müteallik ol

madığından EncümeMmiize 
ciheti taalluku görüleme-

ımişifcir. 
Ankara 
İhsan 

Aza Aza 
Konya Van 
Mustafa Mümip 

Aza 
İhsan Beyim mütalaasına iştirak 

ederek karara muhalifim, 
Ordu 

Hamdi 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozıok) — Efemdlim, 

bu'icabında tefsir olunacaktır. Yamii bu, tefsir mahi
yetinde bir mazbatadır ve devaiırde belki bunu tefsir 
mahiyetimde telakki edeceklerdir. 'Emsali vardır, ma-
mulünbllh addedeceklerdir. Omun için mazbataya mu
halif olan arkadaşlar esbabı muhaleffetierini izah et
sinler. 
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REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... iKJa'bul etmeyenler lütfen elle
rini'kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Tahsili Emval Kanununun bazı fıkralarının 
tadiline ve beşinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
(111028) numaralı kanım lâyihası ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var miı? 

. MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ALİ CENANİ ©EY (Gaziantep) 
— Varidata taalluk ettiği için nizamnamei dahilî mu-
elibince ve Encümen namına Muvazeneli Maliye En
cümenine havalesini teklif ediyoruz. 

REİS — Pek âlâ, Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ©diyoruz. 

3. — Şehremanetieriyle belediyelere ait mürasela-
tın Posta Kanununun 30 uncu maddesine nazaran, 
ücretten muafiyeti iktiza edip etmiyeceğinin tefsiri 
hakkında (3/759) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Muvazanei M;ailiiıye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Cellileye 

Şehtemanetleriyle belediye deıvairine ait mürase-
laltım Po'sita Kanununun 30 ncu maddesinin ikinci fık
rası alhJkâmına nazaran ücretten muafiyeti iktiza edip 
eömiyeceğinıin tefsirii hakkında olup, 6.11.1926 tarihlî 
Heyeti Umumiye içtimaında Posta ve Telgraf ve Mu-
vazenleİ Mıaliye Encümenlerine havale buyurulam Baş
vekâlet (tezkeresi ve Posta Ve Telgraf Encümeninin 
mıazbaitaisiyie birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla 
Maliye ve Dahiliye Vekilleri beyler hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbatasında şehre-
maneltleriyle belediye dairelerinin ifa 'etmekte olduk -
lan vazaif ve hidemiait nazarı dikkate alınarak bun
ların ırösirhî makamlardan, madut olduğu ve bu suretle 
şdhremaneıtleriıylfe belediyeler müraselatının Posta Ka
nununun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrasının dairei 
şümullü dahilinde bulunduğu beyan olunmaktadır. 

26 Teşrinisani 1339 tarihli ve 376 numaralı Posta 
Kanununun muafiyeti ücurat faslının 30 ncu mad
desinin saniyen fıkrasında makamatı resmîye arasın
da teati olunan umuru devlete müteallik mevaddı mu-
ıhabbre ite kıymeti mükaddereli mekâtîp ve kıymetli 
ve kıymetsiz posta paketlerinin posta ücretinden mua

fiyeti balbal edilmiş ve fıkra metninde muharrer, 
«umuru devlet» 'kaydı dolayısiylte şehremanetieriyle 
tefediyeîer münaselatınnı bu muafiyetten istifadeleri 
mümkün görülememiş vs bu sebeple Posta ve Telgraf 
Encümeninin moktai nazarına iştirak edilemiyerek 
•fıkrai ınıezkûrenin muhtacı tefsiir olmadığının heyeti 
umuimliyeye arzına karar verilmiştir. 12 Kânunusani 
1927. 

Reis 
Çatalca 

Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İsparta 

MükerTem 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Alli Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
İstanbul 

Tevfifc Kâmıil 

Aza 
Çorum 

Ziya 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

MUVAZE'NEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) 
— Efendim, Hükümet de Encümenıin nofctai nazarıma 
iştirak etmiştir Ayrıca bir lâyihai kanuniye getire» 
çektir Bunu tefsire imkân yoktur. 

REİS — Söz isteyen yoktur. Mazbatayı kabul 
edenler lütfen diterini kaldırsın,.. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

4. — İstiklâl \Muharebatı malullerine Mükâfatı 
Nakdiye İtasına mütedair Kanun ahkâmından istifa
deleri iktiza eyleyen zabıtan ve efrat hakkındaki on 
birinci defterin takdim edildiğine dair (3/837) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
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İstiklâl Muharebatı Malililerine Mükâfatı Nakdiye 
İtasına mütedair Kamun ahkâmımdan istifadeleri ik
tiza leyîeyen zabitaın ve efrat lııakkındaki lon birinci 
defterin takdim edildiğine dair (3/837) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Muvazeneli Maliye Encümeni 

Mazbatası 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 15 Kânunuevvel 1926 
Kalemi Mahsus Müdllriyeitii 
Adet: Lef/1 Defter 
6/4882 

BüyOk Millet Meclisi Riyaseti CeliTesine 
22 Hazırlan 1926 tarih ve 6/2884 numiaralı tezkere 

cevabıdır : 
İstiklâl muharebatı malullerine mükâfatı nakdi-

ye itasınla dair 397 numaralı Kanunun bininci madde
sine tevfikan evvelce gönderilmiş olan cetvellerde da
hil olmlaıyan ve vaziyetleri Mlbariyle mezkûr kanun 
ahkâmından istifadeleri iktiza eyleyen malul zabıtan 
ve efrat hakkında Müdafaai' Milliye Vekâletince tan-
ziim ve tevdi edilmiş olan on birinci defter leffen tak
dim olunmuştur, 

Zabıtandan : 

Muiktazii tahsisatın, muhassasatı zatiye bütçesin© 
zam ve ilâvesine ve neticesinin iş'arına müsaade bu» 
yurulmasını rica eylerim efendim. 

BasveMİ 
İsrnet 

Türküye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazene! Maliye Encümeni 
Numarası: 45 

Kayıt Numarası: 3/83<2 

Muvazenlei Maliye Encümen! Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İstiklâl muharebatı malullerine mükâfata nakdiye 
itasına mütedair 397 numaralı Kanunun birinci miad-
deşine tevfikan tanzim olunan oh birinci defterin tak
dim olunduğuna dair Başvekâletten varit olup, He
yeti Umumiyenin 16 Kânunuevvel 1926 tarihli içti-
maında Encümenimize havale buyuırullao tezkere mer
butu cetvellerle birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Tetkİkat riefcicesinde 

Adet 
Beheri 
Uirai 

Yekûn 
Uitfa 

Birinci derece mükâfatı nakdiyeye müstehak 
İkinci derece mükâfatı nalkdiyeye müsltehiaJk 
Üçüncü derece mükâfatı nakdiyeye müstehak 
Üçüncü derece mükâfatı nalkdiyeye müstehak 
(Neferle zabitti farkı) olarak 

iBfraltitaîn: 
İkinci derece mükâfatı nakdiyeye müstehak 
Üçüncü derece mükâfatı nakdiyeye müstehak 

Ura ki ceman yekûn 7 400 liranın 1926 sene! ma
liyesi Maliye Vekâleti bütçesinde yenliden açılmış olan 
98 ndi malulîne mükâfatı nakdiye faslına tahsisatı 
munzamına olarak ilâvesi icalbettiği anlaşılmış ve En-
cümeriiimizce bu hususa dair tanzim. kılınan kanun lâ
yihası Heyetli Celleye takdim olunmuştur. 

12 Kânunusani 1927 
Reis 

Çatalca 
Şakir 

Kâtlip 
Konya 
Fuat 
Azat 

İzmir 
Ahmet Münir 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenanı 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

1 200 
600 
300 

200 

1 200 
600 

1 500 

200 

4 
31 

Azal 
BoZok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Azat 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 

Azat 
Kütahya 

Faik 

200 
100 

Aza 
Maraş 
Mithat 

800 
3 100 

Aza 
Öıyiarlbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Htisnü 

Aza 
Küföahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
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Maiye Vdcfileilli 1926 tSeuei Maliyesi İBütçeslinıe Talı-
sisîrtı Munzamma İlâvesine Dair Kanun 

Birinci Madde — Merbut cetvelde isim, künye ve 
detreeed maMiyetîerd muharrer zabıtan ve efrada 
9 Kânunusani 1340 tarihli ve 397 numaralı Kanuna 
tevfikan mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1926 seneS 
maliyesi Maliye Vekâleti bütçesinde (Maluüîne mükâ

fatı nakdiye) unvaniyle açılmış olan 98 inci fasla 7 400 
ira tJaıh'sısfaltı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını İcraya 
Maliye Vekili memurdur, 
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Sıra 
Nurna^ 

rası Kıtası Rütbesi 

1 41 nci Alay Süvari 1 nci Bölük 2 nci Takım Mülâzım 

2 8 nci Fırka 54 ncü Alay 4 ncü Bölük Mülâzım 

ZABITAN ON BÎRlNCİ MÜK 

Sınıfı 

Milis 

Süvari 

3 8 nci Fırka 135 nci Alay 2 nci Tabur 5 nci 
Bölük Takım Kumandanı 

4 Tevkifhane Askerî inzibat Zabiti 

5 Tokat Merkez Hastanesi İaşe Zabiti 
6 24 ncü Fırka 20 noi Alay 2 ncü Tabur 5 nci 

Bölük Kumandanı 
7 Uşalk Cephesinde Miraiay Sabri Bey Müf

rezesinde 
8 11 nci Fırka 127 nci Alay 2 nci Tabur 

7 nci Bölük 

Zabit Vekili 

Birinci Mülâzım 

Birinci Mülâzım 

İhtiyat Zabit Vdküli 

Birinci Mülâzım 

İhtiyat Zabit VdkiiM 

İhtiyat 

Piyade 

Piyade 

Piyade 

Piyade 

İhtiyat 

(*) Evvelce nefer olarak muamelei terfiiyesi yapılmış ve yüz lira mükâfat almıştır. Bu kere zabitliği 

Beyanı 

Birinci derece mükâfatı nakdiye 
İkünci derece mükâfatı nakdiye 
Üçüncü derece mükâfatı nakdiye 
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AFATI NAKDİYE DEFTERÎ 

Künye ve Pederinin tstmi 
Tekaüt Mükafat 
Derecesi Derecesi 

Mehmet Efendi Bin Muharrem 5 

Süreyya Efendi Blin Kemal 5 

Mehmet Niyazi Efendi Bin Ali Rıza 6 

Ahmet Necip Efendi Bin Mehmet 6 

Mehmet Nedir Efendi Bin Mesut 3 

Mehmet Şevket Efendi Bin Cafer 5 

Fehmi Efendi Bin Sadık i 

Selim Sırrı Efendi 2 

Mazulîyeti 

Mermi sol el izamı rnıuşitıiyesini kesr ve tahrip etmiş
tir ve binnetice sol mafsal masemülyeıfite iltisak. (*) 
Fahziı eyserde husule gelen kesr ve Indimayı mayub 
neticesli on santim takas&ur ve mafsajlı rekbe ve maf-
saılt resigül kademıi eyserde iiltisakı tâm tarafı mez
kûr madum! hükmünde. 

infilak neticesi felci vecihîi ayna ille müterafık as-
mıiyeti üzniyei tâmme. 
Sağ fahızda zıyaı azmile müterafık kesri fahz (indi-
mal etmiş ise de 4,8 tefegguru tarafı mezkûr hare
kâtı fîzyolojlyesi onda altısını kaybeiCmişitir. 
Cerihaıi niariye neticesi reede mermi. 

Cerhai nariye neticesi sol kolda felci tâm. 

Tarzis ve kesri nuha neticesi felci etrafı süfl'iyei tâm. 

Sadrı eyserde röntgen ıiıle müeyyet ve teneffüs ile 
müteharrik mermi. 

tahakkuk etmiş olduğundan neferle zabit arasındaki farkı alacaktır. 

Adedi 

1! 

1 

200 
67q 
700 

3 500 
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EFRAD ON BİRİNCİ 

Sıra 
No.: Kıtası Memleketi Şöhreti 

1 Milis efradından Maraş Süleymanlar Ma
hallesinden 

2 126 nci Alay Tab. Kalecik 
1 nci Bölük Beş 

3 Fıüka 11 nci Hücum Yumurtalık Kuzu Kulağı 
Taburu 2 nci Bölük Karyeslinden 
Efradından 

4 37 nci Alay 2 nci Avanos Sekrin Karyesi 
Tabur 7 ncü Bölük 

5 3 ncü Kafkas Fırkası Karacabey Vecidiye Ma-
7 nci Alay 3 ncü hailesi 
Tabur 12 nci Bölük 

6 23 ncü Alay 10 ncu 
Bölükte 

7 Efrat misafirhanesi Araç Aldır Nahiyesi 
Efradından 

8 Maraş Hadisesinde Maraş Seksenler Mahal -
Ahmet; Çavuş Müf- leşi 
rezesinde 

Abdullah oğullarından 

Künye ve Pederinin 
îsml 

Cafer oğlu Ham d i 

Mehmet! oğlu Mustafa 

Mehmet oğlu Ahmet 

Hacı Ahmet oğullarından Mehmet oğlu Mustafa 

Osman oğlu İbrahim 

Kibar oğullarından 

Salih oğullarından 

Cerit oğullarından 

İbrahim oğlu Mustafa 

Satılmış oğlu Rasirn 

Mehmet oğlu Ahmet 

9 Kuvayı Milliye 
Efradından 

10 Gaziantep Milis 
Efradından 

Burhaniye Kırklar Kar
yesinden 
Ayıntap Yahşi Mahalle
sinden 

İmam oğullan ndan 

11 Birinci Frrka 5 nci Devrek Veysioğılu Karye-
Alay 3 ncü Tabur sinden 
11 nci Bölük 

12 Suvaıü Fırkası 6 nci Tokat! Külliye 
Alay Efradından 

13 Fırka! 3 ncü Aliay Eskişehir 
8 nci Tabur 2 nci 
Bölük 5 

14 Fırka 24 ncü Alay Taraklının 
143 ncü Tabur 
2 nci Bölük 5 

15 Fmka İl1 nci Alay Söğüt Kaka Karyesinden Osman oğullarından 
70 nci Tabur 
1 nci Bölük 3 

16 Alay 50 nci Tabur Keçiborlu Aşağı Mahal- Ahmet Efendi oğulların -
3 ncü Efradından leşinden dan 

17 Fırka 14 ncü Süvari ÇâJ Hacı İsmail Mahalle- Solak oğullarından 
32 nci Alay 3 ncü sinden 
Bölük 

Berdar oğullarından Şükrü oğlu Mehmet 

Mustafa! oğlu Bayram 

Osman Beşe oğullarından Mehimefi oğlu Mehmet 

AH oğlu Cuma 

Hali oğlu Mustafa 

Mustafa oğlu Yusuf 

Mustafa oğlu Hüseyin 

İsmail oğlu Şükrü 

Mustafa oğlu İbrahim 
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MÜKAFATI NAKDİYE DEFTERİ 

Tarihi 
Tevellüdü 

306 

314 

309 

314 

310 

TekaüU 
Derecesi 

5 

6 

6 

5 

5 

Mükâfat Sıhhiye Şb. 3 
Derecesi Numarası 

3 

3 

3 

2 

3 

5151 

2557 

5373 

8570 

3486 

Tarihi 
Kararı 

46615 

21718 

26619 

26627 

26704 

Mazuliyeti 

314 

307 

313 

309 

297 

314 

315 

299 

315 

6469 

6763 

6769 

1699 

41/643 

7205 

7227 

1803 

2767 

26719 

26728 

26731 

elin ipham ve 

Sol sakında her (iki aztoıınida kesri muhtelif ve mün-
hardfen inldimıalli mağyub sekiz saiıtiırrîîıetre dumur. 
Cerhai neriye ve iltihap neticesi sol 
sübabisi madum hükmündedir. 
Cerhai nariiye neticesi merfakı eyser paviyei münfe-
rice üzere mültesık adut ve saitte ikişer santimetre 
dumur.; 
Cerhai nariye neticesi tarafı u'lvîi eymende felci tâm 
ve yed pençe şeklinde. 
Cerhai nariye neticesıi feklki esfepde zıyaı madde ve, 
mütekemımliş nedbe harekâtı fekkiye kısmen serbest 
fem üç santim kadar açılabilmektedir.: 
Sağ ayağının akabinde rnülitesik ve ı^ütekemmiş ve 
müveccah bir nedbe. Bu nedbe yürüyüşüne ve kun
dura giymesine manidir. 
İncimat neticesi her iki ayağı mafsalı muştii resiifin
den! teşmim edilmiştir. . '~ 
Uddaî ey serin veçhi vahşisinden duhul veçhi ünsi-
siinden huruç eden mermi adudu kesrij müttefike du
çar etmiştir, taJkıassuri vardır. 

26802 Fahzı eyserin kısmı mutavassıtından [metyur. 

26809 Sakıeyserin sülüsü süflîi vahşisinden duhul eden şa
rapnel mermisi azmi kasabaya kesre duçar ederek 
çıkmıştır. Meşyuharekette müşkülat. 

26819 Adudu eyserin enrai kuddamından bidduhul sal ket-
fin kısmı ünsiıi! süflisinden, çıkan merimi neticesli ta
rafı mezkûr harekâtını yapamamaktadır. 

26829 Mafsalı kesvi adudîi eymen kısmı kujiamisine isabet 
eden mermi resi adudu tahrip adut v£ saitte dumur. 

26816 Husule gelen kesri fahzı eymen dola^ısiyile 4 santi
metre takardın neticesi parmakları üzerinde yürü
mektedir. 

26839 Cerhai' nariye neticesi mafsalı merfakı eymende za-
viyei kaima halinde iltisakı tâm. j 

311 5149 26824 Cerhai nariye neticesıi azmi sadudda Jcesr ve asabı 
kâberî afetzede tam bir felci kâberü njevcut. 

310 5 3 6787 26825 Cerhai nariye neticesi tarafı süflîi! eymende indimali 
mayup ve rökbede iltisakı tam ve takassur. 

308 6 3 7040 26904 Cerhai nariye neticesi mıafsialı reşüllık^demde iltisakı 
tam ve tarafı mezkûrda dumur. 
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Sıra 
No.: Kıtası Memleketi Şöhreti 

Künye ve Pederinin 
İsmi 

18 Akşehir Karargâhı 
Umumî yazıcı Ef
radından 

19 40 ncr Alay 2 ne i 
Tabur 7 ncİ Bölük 
Efradından 

20 Zotepe Taburu 
Mahmut Çavuş 
Müfrezesinden 

21 15 nci Fırka 56 ncı 
Alay 3 ncü Tabur 
11 nci Bölük 

22 Akıncı Müfrezesi 
Efradından 

23 Mülga 1 nci Fırka 
Hücum Taburu Ef
radından 

24 3 ncü Fırka 8 nci 
Alay 9 ncu Bölük 
Efradından 

25 26 ncı Alay 3 ncü 
Bölük Efradından 

26 Sakarya Muharebe-
siinde 

Göynük - Irmak 

Daday Melhanlı Karye
sinden 

Ak Mehmet oğullarından Mustafa oğlu Haşim 

Cevaz! oğullarından 

İslâm oğullarından 

Halil oğlu Hüseyin 

Osman oğlu AM Can 

Göynük! - Birecik Süleyman oğullarından Süleyman oğlu İsmail 

Ayvalık Sakarya Mahallesi Çömekci Emrullah 
oğullarından 

Mehmet oğlu Recep 

Fatsa Derbent Karyesin- Topal Osman oğulların- Osman oğlu Saiit 
den dan 

Aznifor Karyesinden Hadük oğullarından Kasım oğlu Mehmet 

Sapanca Nalça Karyesin- Halta oğullarından Hüseyin oğlu Mehmet 
den 
İnebolu Gödüle Karye- Habip oğullarından Ahmet oğlu Raşit 
sinden 

27 16 net Fırka Hücum Ayancık - Kor Karyesin-
Taburu den 

28 8 nci Fırka 189 ncu Afyon Şuhut Nahiyesi 
Alay 2 nci Tabur 
6 ncı Bölük! Efra
dından 

29 11 nci Fırka 7 nci Malatya Hilesiz Mahalle-
Alay 2 noi Tabur sinden 
İnönü Muharebesin
de 

30 1 nci Fırka 5 noi) 
Alay 3 ncü Tabur 
7 nci Bölük Efra
dından 

Boyabat Cüçuroğlu Ma
hallesinden 

Kalyoncu oğullarından İbrahim oğlu Hüseyin 

Değirmenci oğuillarından Mustafa! oğlu Hayri 

Kürt Mdlıla oğullarından Mustafa oğlu Mustafa 

Genç Alii oğullarımdan Mehmet oğlu Şaban 
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Tarihi Tekaüt Mükâfat Sıhhiye Şb. 3 Tarihi 
Tevellüdü Derecesi Derecesi Numarası Kararı Mazulyeti 

311ı 4 3 7820 26906 Zatüddlimiağı nainni neticesi Parkinson şeklinde felci 
taannüdü tulânîi eyser, 

310 6 3 7945 26907 Sağmerfakta 120 derecelik İtisakı tam. ! 

301 5 3 6693 26918 Tarafı uflvîi eyşer kesri münfakit neticesi madun 
hükmündedir. 

304 5 3 7517 26919 Şarapnel misketiyle sol adudda kesri münfakit ve 
binnetice mafsalı kâzıip. 

314 5 3 80)29 26922 Cerhai nariye neticesi mafsal masamüllyet zaviyei 
kaimeye karip ve fcaıbız halinde iltistalkıj tâm yedek 
vazifesi madıım: hükmünde. 

313 5 3 8329 26927 Adudu eyserfn kesri adale ve asabî harjaibiyeti neti
cesi mafsalı merfakı eyserde zaviyei münferice sek
ilinde ve litisakı tam. 

308 5 3 195 26928 Cerhai nariye neticesi iltisaikı mafsal miisemül kade
mi eyser ve kadem zerudeden. 

26109 Fahzıeyserin kesri neticesi suii indimaH 5 santimetre 
takassur ve zamar. 

26113 Kesri salidli eyser indimali mayub mecnjıhiyeti asabı 
kâberi ve muıtavassııt mezkûr taraf madıjım hükmün
dedir. 

7433 20.10.16 Cerha neticesi sağ mafsalı rnerfakta 120 derecelik 
iltisakı tam. 

8829 26.10.26 Cerha neticesi asabı kâberîve mutavassıt eyserinde 
felç sol mafsal rusgul kademde ütisaikı tjam. 

314 6 3 6575 26.10.26 Sağ elde vazifei fizyolojiyesdnün 2/5 tenakus ve sol 
öl vazifei fizyolojiyesinin 1/4 tenakus. 

314 3 2 8883 26.10.12 Sol sait rub'u ulviden mebtur. 

311 

302 

303 

315 

6 

5 

6 

5 

3 

3 

3 

3 

8523 

8643 

7433 

8829 
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Sıra 
No.: Kıtası Memleketi 

31 39 ncu Alay 1 nci Kozan'm Koşucak Kar-
Tabur 10 ncu Bölük yesinden 
Efradımdan 

32 Milis Ayıntap Daracık Mahal
lesinden 

33 23 ncü Fırka 63 ncü Sivas Aziziye Pazar Veren 
Alay 3 ncü Tabur Karyesinden 
10 ncu Bölük Efra
dından 
Taburu Efradından 34 Orhaneli Mürettep 

Bursla Ada Karyesinden 
35 Birecik Jandarma 

Efradından 
Birecik 

Künye ve Pederinin 
Şöhreti İsmi 

Balcı oğullarından AH oğlu Mehmet 

Alacacı Hasan Ağa Kızı Ayuş Hanım 

Resul oğulkrından Safer oğlu Kadir Çavuş 

Halil! oğlu Arif 

Çoho oğlu Derviş 

— 370 — 



t : 27 20 . 1 .1927 C : 1 

Tarihi Tekaüt Mükâfat Sıhhiye Şb. 3 Tarihi 
• Tevellüdü Derecesi Derecesi Numarası Kararı Mazulilyeti 

311 5 3 8985 26. 1.9 Hacibi eyserînden aldığı cerha neticesi sol göz Ğa-
mora duçar olmuştur. 

5 3 8987 6.11.9 Her âka veçhim mültekayı şefeteyninden nasiyei sad-
giyeye kadar şak ederek esnana ulviye kamilen harap 
vazifei mıukt'aziye haleldar. 

308 5 3 8989 26.11.9 Cerhai nariye neticesi harabıtyet ve dumuru aynı ey-
ser, 

309 6 3 1075 26.11.13 Sol sebnei mukayyenede 8 santim tulünde gayn mun
tazam ve mülltesik bir nedbe şipbi uflkiyeyi ânede 
zıyaı madde harekâtta saımiavıiyet. 

5 3 9141 26.10,22 Mafsalı fahzîi harkafide kesri muhtelif neticesi 6 
Beyanı santimetre tekassur fahizde ve sakta dumur. 

0 Birinci derece mükâfatı nakdiye 
4 İkindi derece mükâfatı nakdiye 

31 Üçüncü derece mükâfatı nakdiye 

35 
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REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen elerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Maliye Vekâleti 1926 Senei Maliyesi Bütçesine 
Tahsisatı Munzamma İlâvesine Dair Kanun. 
Birinci Madde — Merbut cetvelde isim, künye 

ve derecei maluliyetleri muharrer zabitan ve efrada 
9 Kânunusani 1340 tarihli ve 397 numaralı kanuna 
tevfikan mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1927 senei 
maliyesi Maliye Vekâleti bütçesinde (Malulîne mü-
kâfaatı nakdiye) unvaniyle açılmış olan 98 nci fas
la 7 40ü lira tahsisatı munzamma olarak ilâve olun
muştur. 

REİS — Efendim: Merbut cetvellerle maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REÎS — İkinci maddeyi kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırısn... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz edeceğim. İki kanun daha vardır, üçünü 
birden reye koyacağım. 

5. — Sıhhiye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 
münakale icrası hakkında (1/1026) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbataı. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

Sıhhiye Vekâletinin 1926 Senesi Bütçesinde Münakale 
İcrası Hakkında (1/1026) Numaralı Kanun Lâyihası 

ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 21 Kânunuevvel 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : Lef : l1 

6/4995 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Celilesi-
nin 1926 bütçesinin bazı füsul ve mevaddı arasında 
münakale icrası hakkında Maliye Vekâleti Celilesin-

- ce tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 Kâ
nunuevvel 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Mec
lisi Aliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur, 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 1926 

bütçesinin 399 ncu inşaat, tesisat, tamirat ve istim
lâk faslına mevzu tahsisatın kifayetsizliğine binaen 
henüz ikmal edilemeyen binaların ikmali inşası için 
tertibi mezkûre daha 32 000 liranın ilâvesi zarurî gö
rülmüş ve meblağı mezkûrun bazı füsul ve mevad-
dan münakale suretiyle temini mümkün bulunmuş 
olduğundan bu esasa göre tanzim olunan lâyihai ka
nuniye leffen takdim kılınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Numarası : 42 

Kayıt numarası : 1/10(26 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 1926 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında mü
nakale icrası hakkında Başvekâletten varit olup, 
heyeti umumiyenin 25 Kânunuevvel 1926 tarihli iç
timaında Encümenimize havale buyurulan kanun lâ
yihası Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Dok
tor Refik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzekere 
olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 1926 büt
çesiyle kabul olunan inşaat, tesisat, tamirat ve is
timlâk faslına mevzu tahsisatın kifayetsizliğine 
binaen henüz ikmal edilemeyen binaların ikmali in
şaatı için mezkûr fasla daha 32 0CP liranın ilâvesi 
zarurî görüldüğü cihetle işbu münakale lâyihasının 
teklif edildiği izah olunmaktadır. Bu bapta alınan 
hesaba göre 1926 bütçesiyle inşaat, tesisat, tamirat 
ve istimlâk masrafı olarak 399 ncu fasıl ile kabul 
olunan 250 000 liralık tahsisattan bugüne kadar 
245 817 liranın sarf edilip elyevm 4 183 lira miktarın
da bir tahsisat kaldığı anlaşılmış ve bu tahsisat ile 
inşasına başlanan binaların ikmali mümkün olama
yacağından muhtelif fasıl ve maddelerden 32 000 li-
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ralık tahsisatın bittenzil inşaat faslına nakli Encüme* 
nimizce tensip kılınarak lâyihai kanuniye şekle ait 
bazı tadilâtla kabul ve heyeti umumiyeye arz ve tak
dim kılınmıştır. 

12 Kânunusani 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat. 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Kütahya 

Faik 

Aza* 
Maraş 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenanı 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
istanbul 

Tevfik Kâmil 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Mithat Bey 
Hİni imzada bulunmadı 

Hükümetin Teklifi 

Kanun 
Madde 1. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve

kâletinin 1926 senesi bütçesinde 388 nci faslının ikin
ci merkez demirbaş maddesinden 7 000, 391 nci fas
lın ikinci taşra demirbaş maddesinden 100KX 294 ncü 
faslın birinci bedeli icar maddesinden 10100ı, aynı fas
lın dördüncü harcırah maddesinden 10 OOO, 397 nci 
faslın üçüncü ücreti huzur masrafı tertibinden 4000, 

dört yüzüncü ecnebi mütehassısları faslından 4 000, 
401 inci Avrupa'ya gönderilecek etöi'b/ba faslından 
5 000 ki mecmuan 32 000 İra bittenzl 399 uncu in
şaat, tesisat, tamlirat ve isıtHmlİük faslına nafklolunmuş-

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihimden muteber
di^ 

Madde 3. — İşbu kanunun lahkâmıtu icraya Ma-
İye VeMi memurdur. 

15 Kânunuevvel 1926 

Başvekil 
îsimet 

MükJafa'ai Milliye Vekilli 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekil 
Mustafa Abdülhıaİk 

Nafıa Vek'M 
Befoiç 

Adiye Vekili 
Mahmut Esart 

Bahriye VekÜlt 
İhsan Bey 

İmzada bulunmadı 

Hariciye Vekil 
Tevfik Rüştü Bey 
İmzada bulunmadı 

Maarif; Vekîli 
Mustafâ. Necaftü 

Ziraat Vekiüi 
Mehmet Sabri 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muıave. IçŞmaıiye Vekiî 
Mustafa Rahmi Doktor B[«ESc ^ 

Müvaızeneli Malîye Etıcümenıinitoı) Tadlilî 

Sıhhiye ve (Muaveneti İçtimaiyle Vekâletidiıı 19126 Se-
cesi Maliyesi Biitçesilmdıe Münaikale terası Halkkındi 

Kamun Lâyihası 
Birindi Madde — Sıhhiye ve Muaıvefndei lç#naHye 

Vökâleıtlînıin 1926 senei malyesi bütoç^sıiniı merbut 
cetvelde muharrer fasıl ve maddeleri arksındia cem'an, 

32 000 liranın münakalesine mezuniyet I verölmliştiiır 

İkinci Madlde — Bu kanun neşri tahinden mu-< 
telberdir< 

Üçüncü Madlde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekilli memurdur. 

— 373 — 



1 : 27 20 . 1 . 1927 C : 1 

Fasıl 

388 
391 
394 
394 
397 
400 

401 

399 

Ma'cMa 

2 
2 
1 
4 
31 

Münakale OeSveli 

Nevi Mıııtessasaft 

Demirbaş 
Demünbaş 
Bedel icat 
Harcırah 
Ücretli huzur 
(Ecnebi mütehassıs-
Han 
Avrupa'ya gönderi
lecek dt'iblba 
înşaalt, teslisait, tarrii-

Tenzili 
lâzım gelen 

7 000 
10 000 
1 000 

10 000 
4 000 

4 000 

5 000 

Zammı 
lâzım gelen 

32 000 

raft, istimlâk Yekûn: 32 000 32 000 

REÎS — Efendim, heyeiüi umumiyesl hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmejsli-
nli kalbul edenler lütfen ellerini! kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Sihhiye ive (Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 19İ26 Se
mdi Maliyesi Bütçesinde Münakale terası Hakkında 

Kanun 

Birinci Maidde — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletinin 1926 senei maliyesi bütçesinin merbut cet
velde muharerr fasıl ve maddeleri arasında ceman 
32 000 liramın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Zammı 
lâzım gelen Fasıl 

383 
391' 
394 
394 
397 
400 

401' 

399 

Mad'dö 

2 
2t 
1 
4 
3 

Münakale Geltiveli 

Nevi Muıhias'sasalt 

Demirbaş 
Demirbaş 
Bedelli iciar 
Harcırah 
Ücreti huzur 
Ecnebi mütehassıs
ı n 
Avrupa'ya gönderi-
cek etibba 
înşaıait, tesisat, tami
rat, istimlâk 

Yekûn : 

Tenzili 
lâzım gelen 

7 000 
1 000 
1, 000 

10 000 
4 000 

4 000 

5 000 

32 000 

32 000 

32 000 
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REİS -=- Söz isteyen var mı? Münakale cetvelİyle 
beraber birindi maddeyi kalbul edenler lütfen elerini 
kaildi'rsm... Kalbul etmeyenler lütfen derini kaldırsın... 
Kalbul edilmiştir. 

îkinai Madde — Bu kanun neşri tarihimden mute
berdi*. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerirâ kaldırsın... 
Kalbüt etmeyenler lütfen ellerimi kaldırsın... Kalbul 
dditeiştif. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerimi kaldırsın... 
Kabul ermeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kalbul 
ddiîmiîşjtk. 

Bu kanunun heyeti umumiyesi de tiayinli esattui ile 
reye konacaktır^ 

6. — Maarif Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 
münakale icrası hakkında (111035) numaralı Kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Maarif Vekâletinim 1926 Semesâ Bütçesimde Münaka
le İcrası Hakkımda (1/1035) Numaralı Kanun Lâyiha

sı ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

8 Kânunusani 1926 
^Türkiye Cumhuriydtli 

Başvekâlet 
Kalemli Mahsus Müdiriydti 

Adet: Lef : 2 
6/115 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceöesİ'ne • 
Maarif Vekâletinin 1926 senesi bütçesinin bazı fu-

sûl ve mevaddı beyninde münakale icrası hakkında 
Mialiye Vekâleti Cellilesince tanzim ve lora Vekille
ri Heyetinin 8 Kânumusanft 1926 tarihinde tezekkür 
ve MeclSl Âliye arzı tasvip olunan Kanun lâyihasiyle 
esbabı mucibe mazbatasının mulsaddak sureti leffen 
ıtakdîm olunmuştur 

Muktezasının ifasına ve netücesirin işarına müsa'a-
de buyurulmasım rica ederim efendim. 

îsmdl: 

Esibaibı Muoilbö 
Maarif Vekâleti Celilesinlin 1926 senesi bütçesinin 

475 indi masarifi müştereke faslının dördüncü har
cırah maddesiyle 481 inci İseler ve muallim mektep
lerine getirilecek ecnehi muallimler ücuıTat ve harcı
rahı faslına mevzu tahsisat sene nihayetine kadarkli 
ihtiyaca tekalbül edemeyeceği anüaşimış ddüğundam 

tahsisatı müsait olan diğer fusûl ve mevialdldan 27 300 
lliranın salifülarz fasıl ve maddeye icrayı münakalesi 
zarurî görülmüş ve bu bapta tanzimi ptaıan lâytihai 
kanuniye leffen takdim kihnmıştır5 

Muvazenei Maliye Endimenıi Mazbatası 

Türkiye | 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni! 
Numarası: 40 

Kayıt Numarası: 1/1035 
RÜyasöti CeMeye 

Maarilf Vekâletimin 1926 senesi bütçesinin bazı fu
sûl ve meva'ddı beyniinlde münakale icrası hakkında 
Başvekâletten varit olup, 8 . 1 . 192tt tarilhJi Heyeti 
Umurriiye iç'tîmaımda Encümenimize havale buyuru-
lan kanun lâyihası Maliye Vekili Mustafa Albdülha-
Ik ve Maarif Müsteşarı Nalfi Atuf Beyler hazır ol
dukları halde tdtklik ve müzakere olundu. 

Hükümetin eshalbı mudlbe lâyihasında harcırah 
malddesiyle liseler ve muallim mekteplerime getirile
cek ecnebi muallimler ücurat ve harcırahı flaşlına; 
mevzu tahsisatın sene nihayetine kad$r ihtiyaca teka
bül edemiyeceği anlaşılmış olduğundan tahslsaıtı mü
sait olan diğer fiasil ve maddelerden 27 300 liranın 
salifüzzikür tertiplere icrayı münakalesi zarurî görül
düğü cihetle işbu münakale lâyihasının teklif olundu
ğu izah olunmaktadır. 

Bu bapta icra kılınan tetökikaitltam 1926 Mia&rif büt
çesinin 475 inci faslının dördüncü harcırah maddesi
nle 60 000 ve 481 indi liselere ve mujalİm mektepleri
ne getirilecek ecnebi muallimler ücıjıralt ve harcırahı 
faslına 75 000 lira tahsisıalt vaz ölujmmuş ise de işlbu 
ilki tertipteki tahsisatın sene nihayetime kadar kifayet 
etniiyeceği anlaşılmış ve bu sebeple tahsisatı müsaâl-
olan 467 ve 483 üncü fasılar ile 484 üncü faslın 6 ncı 
maddesinden tenzil edilecek olan cjem'an 27 300 li
radan 19 160 liranın 475 inci faslının dördüncü har
cırah maddesine ve 8 140 liranın dahi 481 imci fasla 
nakli Encümıenimlizce de muvafık görülmüş ve lâyi-
hali kamuniyenin şekle ait bazı taicjilâltla kaJbulü ka-
rargir olarak Heyeti Itoumliyeye arz ve takdim kı
lınmıştır. 

Reis 
Çatlca 
Sakir 
Azl 

İzmir 
Ahmet Münir 

12 Kânunusani 1927 
Maibata Muharriri 

ı Gaziantep 
Ali Cenıaniı 

Aza" 
ispaılta 

İMükerrem 
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Az* 
Bozofc 

Süleyman Sırn 
Az* 

Dliyarbekir 
Şeref 
Az? 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Azal 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 
Aza 

Gaziantep 
Ahmeft Remzfi 

Aza 
Kütahya 

Faik 
Aza 

Maraş 
M i t e Bey 

HM imzada bulunmadı 

Hükümetim Teklifi 
Kanun 

Birinci Madde — Maarif Vekâletinin 1926 senesi 
bütçesiinlin 467 indi Muallimlerin vulâyatı baîde zamai-
mi faslından 15 000, 483 üncü irşat ve beynelmilel 
taıgre ve sergi ve müsalbakalar masarlifli ve ilmî tet
kik seyahatleri faslından 5 300 ve 484 üncü Mektep
ler masarifi fosunun altıncı leylî fiptMûler teıftlbinden 
7 000 'lira ki miinhaysJiImecmu 27 300 lira bittenzil 
bundan 19 160 liranın 475 indi masarifi müştereke 
faslının dördüncü harcırah tertibine ve 8 140 liranın 
da 481 İndi liseler ve muallim mekterJerine getli-
riledek ecnelbli muallimler ücurat ve harcırfoaı faslına 
naMine mezunliyet veriîm-iştlir.." 

Ikinci Madde — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — işbu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

8 Kânunsani 1927 
Başvekil 

ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç Beyefendi 

Bulunmadı 
Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat Beyefendi 

Hastadır 
Bahriye Vekili 
ihsan Beyefendi 

Bulunmadı 
Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü Beyefendi 
Hastadır 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Maarif Vekâletinin 1926 Senei Maliyesi Bütçesinde 

Münakele icrasına Dair Kanun 
Birinci Madde — Maarif Vekâletinin 1926 se

nei maliyesi bütçesinin merbut cetvelde muharrer fa
sıl ve maddeleri arasında cem'an 27 3010. liranın mü
nakalesine mezuniyet verilmiştir. 

ikinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Made — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur, 

Fasıl 

467 
483 

484 
475 
481 

Madde 

6 
4 

Münakalât Cetveli1 

Nevi muhassesat 
Tenzili Zammı 

lâzım gelen lâzım gelen 

Muallimlerin vîlâyatı baide zamaimi 
irşat ve Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalar masarifi ve il
mî tetkik seyahatleri 

6 Leylî iktidaî masarifi 
4 Harcırah 

Liselere ve muallim mekteplerine getirilecek ecnebi muallimler 
ücurat ve harcırahı 

15 000 

5 300 
7 000 

19 160 

8 140 

Yekûn : 27 300 27 300 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddere geçilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir,, 

Maarif Vekâletinin 1926 Senei Maliyesi Bütçesinde Münakale terasına Dair Kanun 
Birinci Madde — Maraif Vekâletinin 1926 senei maliyesi bütçesinin merbut cetvelde muharrer fasıl ve 

maddeleri arasında cem'an 27 300 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Fasıl N 

467 
483 

484 
475 
481 

[adde 

6 
4 

Nevi muhassesat 
Tenzili Zammı 

lâzım gelen lâzım gelen 

Muallimlerin vilâyatı baide zamaimi 
İrşat ve beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalar masarifi ve 
ilmî tetkik seyahatleri 
Leylî iptidaîler masarifi 
Harcırah 
Liselere ve muallim mekteplerine getirilecek ecnebi muallimler 
ücuratı ve harcırahı 

İS 

5 300 
7 000 

19 160 

8 140 

TUNALI HÎLMÎ BEY (Zonguldak) — Her va
kit söylüyorum, bilhassa Maarif Vekâletinden gelen 
kanun lâyihalarında Arapça, Acemce terkipleri 
görmek çok fena oluyor. Lâyihalarda bu terkipler 
bulunmamalıdır. (Handeler) 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen yok
tur. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir, 

İkinci Madde 
berdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mute-

REİS — İkinci madeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul1 edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur^ 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir^ 

Efendim, gerek bu kanunun ve gerek bundan ev
velki iki kanunun heyeti umumiyelerini reye arz edi
yorum. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

7. — Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi Kanu
nunun 14 ncü maddesinin tefsiri hakkında. (3/795) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Yekûn 27 300 27 300 

Ordu Zabitan Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
On Dördüncü Maddesinin Tefsiri Hakkında. (3/795) 
Numaralı Başvekâlet Tezkeresi ve Müdafaai Milliye 

ve Muvazenei Maliye Encümenleri Mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : Lef : 1. 6/4375 

21 Teşrinisani 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ordu zabitan heyetine mahsus 29 Mayıs 1926 

tarih ve 863 numaralı Terfi Kanununun 14 ncü mad
desinin tefsiri hakkında Müdafaai Milliye Vekâletin
den yazılan 7 Teşrinisani 1926 tarih ve Muamelâtı 
zatiye 9686 numaralı tezkerenin musaddak sureti 
takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Ordu zabitan heyetine mahsus 29 Mayıs 1926 ta

rih ve 863 numaralı terfi Kanununun 14 ncü madde
sinde «Ay, gün hesabiyle bir rütbede cem'an iki 
sene ve daha fazla müddeti raporla sabit hizmetlerde 
veya tebdili havada geçirenler tekaüt edilir. Ancak 
muharebe veya müsadamede mecruh olan zabitan 
için bu müddet üç senedir.» Diye muharrer olma
sına ve kanunun hükmü tarihi neşrinden muteber 
bulunmasına nazaran mezkûr iki veya üç seneyi kıs
men veya kamilen kanunun neşrinden evvel raporla 
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sabit hizmetlerde veya tebdili havada geçirmiş olan
ların. tekadüdü mü, yoksa kanunun neşrine takaddüm 
eden zamanda bu suretle geçmiş olan müddet naza
rı dikkate alınmayarak kanunun neşrinden sonra 
bir rütbede cem'an iki veya üç seneyi raporla sa
bit hizmetlerde veya tebdili havada geçirenlerin mi 
tekaüdü lâzım geleceğine ve hizmeti sabitei daime-
de istihdamlarına heyeti sıhhiyei askeriyece karar 
verilmiş olanların dahi sureti muharrere veçhile iki 
veya üç sene istihdamlarından sonra mı, yoksa hak
larında verilen kararı müteakiben mi tekaüde şevk
leri hakkında maddei mezkûrede bir kayıt mevcut 
olmamasına ve vekâlet hizmeti sabiteyi daimeye tef
rik olanlarla iki veya üç seneyi kamilen ikmal eden
lerin bilâintizar tekaüde şevkleri noktai nazarından 
bulunmasına mebni bu gibiler hakkında dahi oluna
cak muameleye dair Meclisi Âli millîden tefsiren bir 
karar istihsali hususuna müsaade buyurulması maruz
dur efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet : 4 

27 . 11 . 1926 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 14 
ncü (X) maddesi, asgarî iki sene hizmeti sabite alan
ların tekaüde şevkini talep ediyor. Hizmeti sabite 
iki türlüdür: Biri muvakkat, diğeri daimî. Muvakkat 
olanlar için bilâhare muayene neticesinde faal hizme
te geçmek mümkündür. Daimî olanlar için bu imkân 
mevcut değildir., 

Şimdi Başvekâlet: 

Evvelâ: Kanunun neşri tarihinden mukaddem ge
rek hizmeti sabitei muvakkate ve gerek hizmeti sa
bitei daime lalmış olanlar müddeti, kanunun neşri ta
rihinden evvel mi, sonra mı hesap edileceğinde tered
düt ediyor. 

Saniyen: Daime raporu alanların muayyen müd
detin ikmalini beklemeden tekaüde sevk edilip, edil
meyeceğini düşünüyor. 

Tetkik ve müzakere ettik: 
Evvelâ: Kanunun neşrinden evvel hizmeti sabite 

raporu alanların müddeti neşrinden sonraki müd
dete ilâvesini tabiî gördük. Çünkü vazu kanunun 
maksadı, faal hizmete elverişli olmayan zabıtanın 
ordu kadrosunda bulundurulmamasıdır. 

Saniyen: Hizmeti sabitei daime raporu alanların 
ise, ilânihaye hizmeti sabitede kalacakları katî oldu
ğu ve bunların beyhude yere ordu kadrosunu işgal et
memeleri için, raporu aldıkları tarihte tekaüde sevk 
edilmelerini münasip gördük. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Afyon Rize 
Kâtip Ekrem 

Kocaeli Aza 
İbrahim! Kadri Ahmet 

Aza Aza 
Musa Kâzım Muhittin Nami 

Aza 
Ordu 
Recai 

Fıkrai Tefsiriye 
Ordu zabitan heyetine mahsus terfi Kanununun 

14 ncü maddesi hükmü, hizmeti sabitei muvakkate 
almış olanlar hakkında Mezkûr hizmete tabi tutul
dukları andan bed eder. 

Hizmeti sabitei daimeye tabi olanlar hakkında, 
daime raporu aldıkları anda icra edilir. 

(X) Madde 14. — Ay ve gün hesabiyle bir rüt
bede cem'an iki sene ve daha fazla müddeti raporla, 
sabit hizmetlerde veya tebdili havada geçirenler te
kaüt edilir. Ancak, muharebe veya müsademede mec
ruh olan zabitan için bu müddet üç senedir. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ordu zabitan heyetine mahsus terfi Kanununun 
14 ncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten 
varit olup, Heyeti umumiyenin 22 Teşrinisani 1926 
tarihli içtimaında Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine havale buyurulan tezkere Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatasiyle birlikte En
cümenimize tevdi edilmekle Maliye Vekili Mustafa 
Abdülhalik Bey ve Müdafaai Milliye Vekili namına 
Müsteşar Muavini Âşir Paşa hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. Bu bapta Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatasında dermeyan olunan müla
haza Encümenimizce de müsip görülmüş ve zikro-
lunan madde hakkında tanzim olunan fıkrai tefsiri
ye şekle ait bazı tashihat ile ve tebdili hava hükmü
nün ilâvesiyle kabul olunarak Heyeti umumiyeye arz 
ve takdim kılınmıştır. 

16 Kânunusani 1927 
Reis Aza 

Çatalca izmir 
Şakir Ahmet Münir 
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Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Çorum 
Mühendis 

Ziya 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 

Aza 
Kütahya 

Faik Bey 
İmzada bulunmadı 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Fıkrai Tefsiriye 

Ordu zabitan heyetine mahsus 29 Mayıs 1926 ta
rihli terfi Kanununun 14 üncü maddesi hükmü, mu
vakkat hizmeti sabite veya tebdili hava almış olan
lar hakkında, hizmeti mezkûre veya tebdili havaya 
tabi tutuldukları tarihten hesap ve tatbik edileceği 
gibi daimî hizmeti sabite alanlar hakkında da bu 
husustaki raporun tasdikini müteakip, derhal icra 
olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Efen
dim, fıkrai tefsiriyeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

8. — Eczacılar ve eczaneler hakkında (1/892) nu
maralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Adliye Encü
menleri mazbataları. 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında (1/892) Numaralı 
Kanun Lâyihası ve Sıhhiye ve Adliye Encümenleri 

Mazbataları 

Türkiye .Cumhuriyeti 
Başvekâlet 18 Mart 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1041 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Eczacılar ve eczaneler hakkında Sıhhiye ve Mua

veneti İçtimaiye Vekâletince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 7 mart 1926 tarihli içtümamda 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
lâyihası ile Esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti takdi molunmuştur, 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim, 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Esbabı Mucibe 
Memleketimizde echanelerle eçzajcjlık sanatına 

ait ve ahkâmı elyevm mamulünbih ojan* 27 Recep 
1277 tarihli bir nizamname mevcuttur.: Yetmiş sene 
evvelki ihtiyaca göre tanzim edilmiş olan bu nizam
namenin, eczacılık sanatının tarakkiya^ına ve ecza
nelerin bugünkü inkişafına nazaran mevcut ihtiyaç
lara takabül etmediği her gün görülmektedir. 

Bilumum medenî memleketlerde eczaneler için 
mevzu ahkâmı kanuniye ve nizamiye i tetkik oluna
rak memleketimizin ihtiyacatına muvafık ve eczacı
lık sanatının tarakki ve inkişafını kâfil olmak üze
re işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Encümeni 
Karar Numarası : 22 

26 . 3 . 1926 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Eczacılar ve eczaneler hakkında Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 7 mart 1926 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye sevk ve meclisten dahi En
cümenimize havale kılınan kanun lâyihası Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekili Beyefendimin huzuriyle 
müzakere olunarak ekseri mevaddı aynen ve bir kıs
mı da hizalarında gösterildiği veçhile tadilâtla kabul 
olunarak Adliye Encümenine havale buyurulmak 
üzere takdim kılındı. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni Reisi 

Sivas 
Doktor Ömer Şevki 

Kâtip 
Kayseri 

Doktor Halit Mazhar 
Aza 

Malatya 
Doktor H. Hilmi 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Mazbataj Muharriri 
İstanbul 

Doktor lj[akkı Şinasi 
Aza 

Denizli 
Doktor Kâzım 

Aza 
Çorum 

Mustafa Lütfi 
4za 
İçel 

Doktor Refik Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Bolu 

Doktor Emin Cemal 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 25 . 1 . 1927 

Karar : 23 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Adliye Encümenine tevdi kılınan Eczacılar ve ec
zaneler Kanun lâyihası hükümetin teklifi ve teklifi 
vaki üzerine Sıhhiye Encümenince yapılan tadilât 
esas ittihaz olunarak Sıhhiye Vekili Refik Beyefen
dinin huzuriyle tetkik ve mütalaa kılındı. 

Gerek hükümetin, gerekse Sıhhiye Encümeninin 
esbabı mucibe lâyihalarında gösterilen ahval ve esba
ba ve Sıhhiye Vekili Beyefendinin ita buyurdukları 
(izahata nazaran kanun lâyihasının lüzum ve vücu
duna Adliye Encümeni de kani olmuş ve binaberin 
Heyeti umumiyesi Encümence kabul edilmiştir. 

Badehu, maddelere geçilerek kanun lâyihasının 
daha basit ve Türkçeleşmiş bir şekilde, herkesin su
huletle anlayabileceği bir tarz ve üsluba kalbedilmesi 
daha muvafık görülerek hüküm ve mefhumları ihlâl 
edilmeksizin arz ve takdim kılman şekle ifrağ olun
muştur. 

Yalnız Adliye Encümenini alâkadar eden mad
deler üzerinde fazlaca tevakkuf edilerek bazı tadilât 
icra kılınmıştır. 

Birinci maddede Türk tabiiyeti yerine, Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu ile telif için (Türk olmak) tabiri da
ha muvafık görülerek madde o yolda tashih edilmiş 
ve beşinci maddedeki tadilât da yeni Ceza Kanunu
muzun taksimat ve tasrifatı veçhile tahrir edilmiş ve 
altıncı maddede müsaade ve ruhsatnamenin istirdadı 
mutlak zikredilmiş olmasına karşı muvakkaten şed
di icabettirecek ahvalin vukuu da ihtimal dahilinde 
görülerek keyfiyet tavzih olunmuş ve maddenin ikin
ci bendi zait görülerek tay ve diğer fıkralar bazı ke
lime tashihleriyle aynen kabul edilmiştir. 

23 üncü maddenin son fıkrasında hidematı umu
miydi içtimaiye noktai nazarından bir faidei melhu-
ze görülememiş ve bunun tatbikatında hükümete 
takdir hakkı verilerek vekâletin serbest bırakılması 
daha muvafık olacağı düşünülmüş ve binaberin tay-
yı münasip görülmüştür. 

32 nci maddede reçetelerin kaydı için tutulması 
mecburî olan defterlerin lüzum ve icabı halinde mü
racaat edilebilmek üzere on sene müddetle hıfzında 
her veçhile menfaat teemmül- olunmuş ve maddeye 
o yolda bir fıkra ilâve kılınmıştır. Bozuk ilâçlarla 
ruhsatsız yapılan müstahzaratın istimalden men'i ve 
fakat keyfiyetin Sıhhiye Vekâletine iş'ariyle verile

cek kararın icra edilmesi selâmeti muameleyi daha 
ziyade temin edeceği mülâhaza olunarak 41 inci mad
de ol veçhile tespit olunmuş, dükkânında 34 üncü 
maddede beyan edilen mevad haricinde eşya bulun
durup, satanların tenbihatı tutmadığı takdirde bu 
eşyanın zaptı muvafık görülememiş ve memnuiyeti 
kanuniye hilâfına hareket edenler hakkında diğer 
maddelerde ceza tayin edilmiş idüğünden 42 nci 
madde tayyedilmiş ve eczacılara yapılacak ihtaratın 
tahriri olması lüzumu derpiş edilerek Sıhhiye Encü
meninin 43 ncü maddesi ol veçhile tashih edilip, 
42 nci madde olmak üzere kabul olunmuştur. 

44 üncü maddede tayin edilen ceza, Ceza Kanu
nuna muvafık görülemediğinden mezkûr kanunun 41 
inci maddesi mucibince ceza verilmesi tasrih ve mad
de ol veçhile tadil ve 43 üncü madde olarak tespit 
edilmiştir. 

45 nci maddedeki ceza, Ceza Kanununun 409 
uncu maddesine atfolunmuş ve 46 nci madde dahi 
yukanki maddede yapılan tashihata göre tadil olun
muş ve eczaneler hakkında karar ve hüküm ita ey
lemek keyfiyeti esasen Meclisi Âlîi sıhhînin vazaifi 
cümlesinden bulunduğu cihetle 47 nci maddedeki 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti yerine Mec
lisi Âlîi sıhhî ikame edilmiş ve bermucibi kanun va
ziyet edilen eşya hakkında karar ittihazının mahke
melere bırakılması münasip olacağı mütalaa oluna
rak bu maddeye ol veçhile iki fıkra ilâve olunmuş 
ve 48 inci maddenin ahkâmı mevaddı saire ile te
min edildiğinden tayyedilmiştir, 

îspençiyar nizamnamesi mucibince mezun olup, 
elyevm eczane sahibi bulunanların müktesep hakla
rını temin için hükümetin ellinci maddesine bir fık
ra ilâve edilmiş ve icabeden mahallerde ilaç fiyat
ları hakkında tarife yapılması için Sıhhiye Vekâle
tine salâhiyet verilmesi münasip görülerek Sıhhiye 
Encümeninin 57 nci maddesine bir fıkra ilâvesi mu
vafık görülmüş ve ihtikârı sabit olanlar hakkındaki 
cezanın Meclisi Âlîi sıhhîce tatbikini teminen tadilât 
icra olunmuştur. 

Binaenaleyh mezkûr lâyihai kanuniye yukarıdaki 
tadilât veçhile tanzim olunarak Heyeti umumiyeye 
arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya Kastamonu 

Mustafa Fevzi Ali Nazmi 
Kâtip Aza 
Yozgat Sinop 

Ahmet Hamdi Yusuf Kemal 
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Aza 
Karasd 

Osman Kadri 
Aza 

Kastamonu 
Hasan Fehmi Bey 

Müzakeresine iştirak ederek 
imza anında bulunmamıştır. 

Aza 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Aza 

Hükümetin Teklifi 
Eczaneler Kanun Lâyihası 

Birinci Fasıl 
Eczacılar 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bir 
eczane açmak suretiyle eczacılık sanatını ifa için 
Tıp fakültesi eczacı mektebinden diplomalı ve Türk 
tabiyetinde bulunmak ve badettahsil iki sene müd
detle memleket dahilinde küşadına müsaade edilmiş 
olan eczanelerin birinde bilfiil çalışmış olmak lâzım
dır. 

Madde 2. — Birinci maddede muharrer evsafı ha
iz olan eczacılardan eczane kuşat etmek isteyenler 
evvelemirde bir istida ile mahallî Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Müdiriyetine müracaat ederler. Bu is
tidaya : 

1. — Tercürhei hal (Musaddak ve üç kıta fotoğraf 
(ile beraber) 

2. — Musaddak diploma sureti ve iki sene bilfiil 
bir eczanede çalışmış olduğuna dair vesaik) 

3. — O zamana kadar başka bir mahalde eczane 
kuşat ve idare eylemiş olduğu takdirde ona ait vesa
ik, 

4. — Hüsnühal erbabından olduğuna ve bir mah
kûmiyeti bulunmadığına dair vesaik, 

5. — Bir eczane kuşat ve idaresi için iktiza eden 
kudreti maliyeye malik bulunduğunu mübeyyin vesi
ka, 

Leffolunacak ve istidada açılacak echanenin han
gi şehir veya kasabada veya köyde olduğu ve mahal
lesi ile sokağı ve dükkân numarası ve eczanenin ismi 
sarahaten zikrolunacaktır, 

Madde 3. — Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Müdiriyeti bu istida üzerine Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaliye Müfettişi vasıtasiyle ve bulunmadığı tak
dirde hükümet tabibi tarafından eczane olarak kuşat 
edilecek mahalli teftiş ve tetkik ettirerek tanzim olu
nacak eb'at ve mesahatı havi bir kroki ve raporu is
tida ve merbutu evrak ve vesaike rapten matbu be-

yannamesiyle birlikte Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
liye Vekâletine irsal eder, 

Madde 4. — Sıhhiye ve Muaveneti 
kâletince tetkik olunan evrak ve vesaik 
rine talibin evsafı ve eczane küşadı için ruhsat talep 
edilen dükkânın şeraiti muvafık görüldüğü takdirde 
müsaade itasına mürettip muamele ifa edilerek ma
halline tebliğ olunur ve icrayı sanata ve eczane aç
masına müsaade olunan eczacı yedine; fotoğraflı bir 
ruhsatname verilir. Ruhsatname harcı Eczacıya aittir. 

içtimaiye Ve-
ve kroki üze-

Madde 5. — Cünha ve cinayetle mahkûm olmuş 
veya hukuku medeniyeden bir mahkenıe karariyle 
iskat edilmiş olanlarla bir eczane kuşat ve idaresine 
kâfi kudreti maliyeye malik olduğunu mübeyyin ve
saik ibraz edemeyen eczacılara eczane küşadı için 
ruhsat olunamaz. Bir mahaldeki eczaneler adedi mü-
rettebinden fazla olarak açılması talep edilen ecza
neler hakkındaki müracaat mesmu olamaz. 

Madde 6. — Eczane küşadı için lit̂  edilmiş olan 
müsaade ve ruhsatname berveçhiati ahvalde Sıhhiye 
ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti tarafından istirdat 
olunur : 

1. — Eczane sahibi her hangi bir sebepten dolayı 
cinayetle ittiham olunarak bir mahkeme karariyle 
mahkûm olur veya hukuku medeniyeden iskat edil
miş olursa, 

2. — icrayı sanata müteallik ahvalden dolayı cün
ha veya cinayet derecesinde bir cürümi sebebiyle ve 
bir mahkeme karariyle mahkûm edilirse, 

3. — Eczaneler Kanunu veya ona müteferri ni
zamname ve talimatname ve evamire hükümetçe ne
şir ve ilân edilen ecza ve mevaddı kimyeviye vesair 
eczacıların icrayı sanatına müteallik kavanin ve niza-
mata mugayir harekâtı mükerreren göıjülürse, 

4. — Müsaade itasına mütedair muamelât esna
sında ibraz eylediği evrak ve vesaikin jıer ne suretle 
olursa olsun hakikate tevafuk eylernediği badehu 
tebeyyün ederse, 

5. — Ruhsatname sahibi verilen müsaadeden altı 
ay müddetle bilâmazeret istifade etmeyerek eczaneyi 
kuşat eylemediği veya kuşat eyledikten sonra bilâma
zeret ve müsaade bir ay müddetle sed veya dairei 
aidesine haber vermeksizin eczane kuşat ve idaresini 
salâhiyeti olmayan birisine terkeylediği takdirde, 

6. — Eczane sahibinin ahvali sıhhiyesi dolayı-
siyle bir eczanenin müdiri mesul tarafından idaresi 
müddeti beş seneyi tecavüz ederse, 

7. — Suihal ve suiitiyadatı ile tanınpıış olup, ah
val ve harekâtı haysiyeti meslekiye ile ttlif kabul ey-
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lemeyecek ve selâmeti muamelâtı ihlâl edecek dere
cede olursa. 

Madde 7. — Eczane küşadı için müracaatla mü
saade almış olan bir eczacı müsaadeden kendi talep 
ve arzusiyle sarfınazar eylediği ve bir mahkeme ka-
rariyle iflasına veya haczine hükmolunduğu veya ve
fat eylediği halde evvelce verilmiş olan ruhsat sakıt 
olur. 

Madde 8. — Vefat eden veya tahtı hacze alınan 
bir eczane sahibinin zevcesi ve sagir evlâdı mevcut 
olduğu takdirde eczanenin bu şahıslar hesabına dip
lomalı bir eczacı müdiri mesulün idaresi altında iş
letilmesine Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tince müsaade olunur. Bu suretle müdiri mesullüğü 
deruhde eden eczacının yeniden eczane açan eczacı
lar gibi mevaddı sabıka veçhile ruhsat alması muk-
tazidir. 

Madde 9. — Bir eczacının bu suretle müdiri me
sul tarafından idare edilmesi tahtı hacze vaz olunan 
eczacı hakkındaki hükmün ref ine veya sagir evlâdın 
isbatı rüşt eylemesine kadar veya evlât mevcut olma
dığı halde dul zevcenin izdivacına kadar devam eder. 
Dul zevcenin yeniden izdivacı vaki olmadığı halde 
beş sene nihayetinde bu hak zail olur. Vefat eden 
eczacının çocuklarından biri eczacı olduğu halde ec
zanenin alelusul müsaadei resmiye almak ve bizzat 
icrayı sanat eylemek şartiyle kendisine devri için mu-
amelei lâzime ifa edilir. Eczacı mektebinde tahsilde 
bulunan evlâdın devrei tahsiliyeyi mutat zaman zar
fında itmam eylemek şartiyle tahsilini bitirinceye ka
dar Müdiri mesul tarafından eczanenin idaresine mü
saade verilir. 

Madde 10. — Sekizinci maddede zikrolunan eka-
ripten başka varisi mevcut olarak vefat eden bir ec
zacıya ait eczanenin nihayet bir sene zarfında başka 
bir talibine devri iktiza eder. Bu müddet zarfında 
eczanenin alelusul bir müdiri mesul idaresinde bulun
ması lâzımdır. 

Madde 11. — Mevcut bir eczaneyi satın almak 
için talip olan eczacı o zamana kadar hiç bir ecza
ne idaresi için müsaadeyi haiz olmadığı halde istihsa
li müsaade için geçen maddelerde muharrer olduğu 
veçhile muamele olunur. Talip olan eczacı evvelce 
eczane idare etmek için ruhsatı mahsusayı haiz oldu
ğu ve ruhsat istihsal eylediği zamandan beri müsa-a-
denin istirdadı veya sükûtunu icabeder bir hal mevcut 
.olmadığı takdirde tespiti hüviyetiyle iktifa olunarak 
ruhsat ita edilir., 

Madde 12. — Bir eczanenin hasbelicap şeddi ha
linde mahallî memurini sıhhiyesine laakal bir ay ev
vel malumat vermek muktazidir. Mevcut ve ruhsatı 
haiz bir eczanenin diğer bir mahalle nakline zaruret 
hasıl olduğu takdirde alelusul müracaatla müsaade 
ahzı lâzım gelir. Eczane isteminde yapılacak tebed
dülat için de memurini sıhhiyeye malumat verilme
lidir. 

Madde 13. — Eczane furuht ve mubayaasına ve 
devrine ait bilcümle muamelât mahallî memurini sıh
hiyesi huzurunda icra ve evrak ve vesaik kâtibiadil-
likçe tasdik olunacaktır. 

Madde 14. — Umumî ve halka ilâç satmaya mah
sus eczanelerden gayrı eşhası saireye edviye itasına 
mahsus hususî eczanelerle ecza dolaplarına ancak 
şeraiti atiye dairesinde müsaade edilir : 

1. — Kendi şubeleri dahilinde edviye ita eden 
baytarlar nezdindeki ecza dolapları, 

2. — Dahilinde tahtı tedavülde bulunan hastalara 
ilâç itasına mahsus hastane veya ona mümasil mües
seselerdeki eczaneler, 

3. — Eczane bulunmayan mahallerde hastalarını 
tedavi için ilâç vermeye mecbur olan etibba nezdin
deki ecza dolapları, 

4. — Eczanesi bulunan kasabat ve merakizden 
on beş kilometre uzakta bulunup da müstahdemine 
edviye itasına lüzum görülen çiftlik veya müessesatı 
sınaiye ashabı nezdindeki ecza dolapları, 

5. — Fıkaraya münhasıran parasız ilâç veren be
lediye veya sair cemiyatı hayriye eczaneleri. 

Yukarıda zikredilen ahvalde nezdinde eşhası sai
reye ita edilmek üzere edviye bulunduranlar bu hu
susta alelusul mahallî Sıhhiye ve Muaveneti içtimai
ye Müdiriyetine müracaatla ruhsat istihsal etmeye 
mecburdurlar,. 

Madde 15. — On dördüncü maddede küşadına 
müsaade olunan hususî eczanelerden birinci, üçüncü 
ve dördüncü fıkralarda muharrer olan ahvalde veril
miş olan müsaade o mahalde bir eczane kuşat edil
diği takdirde kendiliğinden sakıt olur. İkinci ve be
şinci fıkralarda zikredilen müessesatta ise eczaneler 
behemahal diplomalı bir eczacının tahtı idaresinde 
bulunmak muktazidir. Bu gibi eczanelere tayin olu
nan müdiri mesullerin her defa tebeddülünde musad-
dak diploma suretleri ve tercümeihal varakaları Sıh
hiye Vekâletine gönderilmek muktazidir. 

Madde 16. — Hizmeti askeriyede bulunan veya 
sair surette resmî vazaifle muvazzaf olan eczacılar 
bizzat bir eczane kuşat ve idaresine veya bir eczane-
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nin müdiri mesullüğünü almaya salâhiyattar olmadık
ları gibi bir eczacının birden fazla eczane açması ve
ya müdiri mesullüğünü deruhde etmesi memnudur. 

Madde 17. — Bir eczacının eczane haricinde icra
yı sanat etmesi ve ilaç tertip ederek satması mem
nudur, 

İKİNCİ FASIL 
Eczaneler 

Madde 18. — Bir mahalde bulunan eczanelerin 
adedi o mahallin nüfusuna göre tahdit ve tespit olu
nur. 

Madde 19. — Nüfusu on beş binden aşağı olan 
kasabat ve kurada veya şehir ve kasabat hududu mül
kiyesi dahilinde bulunmakla beraber şehir ve kasa
balardan müstakil olarak bulunan mahallerde bir ec
zane küşadına' müsaade olunup nüfusu on binden 
yukarı olan mahallerde beher on bin nüfusa bir ec
zane itibar edilir. Nüfus miktarı mahalli nüfus ida
relerinden alınacak malumata nazaran tayin olunur. 

Madde 20. — Bu kanunun neşri tarihi akabinde 
her şehir ve kasabada kaç eczane kuşat edilmesi lâ-
jzım geldiği ve eczanelerin açılması lâzım gelen mın-
.takaların tayini o şehir ve kasabanın vaziyeti çoğra-
fiyesine ve nüfusunun tarzı taksimine göre vilâyet 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdiriyeti tarafın
dan tertip edilecek proje üzerine vilâyet idare heyeti 
tarafından ücra ve vilâyetçe kabul ve tasvip edildikten 
sonra krokisi berayı tasdik Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye Vekâletine gönderilir. Vekâletçe tasdik edi
len bu krokilerin tadil ve tebdili idare heyetlerinin 
ve vekâletin tasviplerine iktiran etmelidir. Bu tevziat 
esnasında beher eczane arasında asgarî bir kilometre 
mesafe bulunmasına itina olunacaktır. 

Madde 21. — Nüfusu kesirli olan mahallerde on 
beş binden fazla olan miktar on beş binin nısfını 
tecavüz eylediği ve ihtiyaçatı mahalliye müsait oldu
ğu takdirde bir eczanenin daha küşadına müsaade 
olunabilir. On beş binin frısfını tecavüz eylemediği 
halde yeniden bir eczane daha küşadına ancak ahvali 
mahalliye noktai nazarından müsaade edilir. 

Madde 22. — Yirminci madde mucibince her 
mahalde yapılacak taksimata nazaran adedi nüfusu
na göre fazla miktarda eczaneyi havi olduğu anlaşı
lan şehir ve kasabatta eczane adedi mürettep olan 
miktara tenezül edinceye kadar yeniden eczane açıl
masına ruhsat verilmediği gibi mevcutlarının yine ay-
\nı şehir ver kasaba dahilinde İcrayı faaliyet .etmek 
üzere devir ve furuhtuna'veya vefat veya suveri sai
re ile kapatılmış olanlarının tekrar küşadına müsaade 
edilmez. 

Madde 23. — İşbu kanunun tarihi küşadından 
itibaren bir sene müddet geçtiği halde bir şehir veya 
kasaba dahilinde mevcut eczaneler adetdi mürettebine 
tenezül eylemezse mevcut eczaneler o ftıahallin tevzi
at krokisine nazaran tefrik olunarak flazla kalanların 
icrayı faaliyetine müsaade edilmez v̂e seddolunur.; 
Kalacak eczanelerin intihabı tarihi kiişat eskiliğine 
nazaran icra edilir. . 

Madde 24. — Bir şehir veya kasabjanın yalnız bir 
mıntıkasında yirminci maddede tarif! olunan kroki 
ve tevziata nazaran fazla görülen eczanelerden tarihi 
kuşat itibariyle en eskisi olduğu yerde bırakılıp di
ğerlerinin tevziat cetveline nazaran a^nı mıntıka da
hilinde icabeden diğer mahallere nakli icra olunur. 

Madde 25. — Eczane dükkânlarının kaç kısım
dan mürekkep olacağı ve laboratuvarlarının evsaf ve 
şeraiti ve muhtevi olmaları lâzım gelşn alât ve ede
vatı saire ve eczane hidematı dahiliyesi işbu kanunun 
neşri tarihi akabinde Sıhhiye ve Muayeneti İçtimaiye 
Vekâleti tarafından tanzim olunup heyeti Vekilenin 
tasdikine iktiran eyleyecek bir talimatname ile tespit 
olunur. 

Madde 26. — Tertibatı saydelaniye yapmak ve 
toptan eczacılara satmak üzere laboratuvar ve ima
lathane açmak için behemahal eczacı ve kimyager1 

olmak lâzım gelip, bu tarzda müesseseler küşadı Sıh
hiye ve Muaveneti îçitimaiye Vekâletinin ruhsatiyle 
vaki olur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL I 
Ecza ve Mevaddı Kimyeviye 

Madde 27. — Eczanelerde bulundurulacak bütün 
ecza ve mevaddı kimyeviyenin hükünietçe kabul edil
miş olan düsturüledviyede muharrer şeraite malik 
olmaları meşruttur. 

Madde 28. — Eczayı tıbbiye ve jmevaddı kimye
viyenin safiyet ve hüsnü muhafazasından eczanenin 
sahip veya müdürü mesuldür. I 

Madde 29. — Eczayı semmiye vej müessirinin su
reti muhafazası ve müstehlike .itası ve müstahzaratı 
tıbbiye ve ispençiyariye imali kavanini mahsusuna 
tevfikan icra olunur. 

Madde 30. — Reçete mukabili olarak itası meş
rut olan edviyenin reçetesine itası Veya toptan me
vaddı müessire ve semmiyenin eşhasa tevdii ve sa
tılması memnudur. 

Madde 31. — Eczaneye imal edjlmek üzere tev
di edilen reçetelerin tadil ve tağyir edilmeden yapıl
ması meşrut olup, ilâçların müstehlike tevdii talimat
namedeki ahkâmı mahsusaya göre i£ra edilir. Reçe-
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telerün imalinde görülen hatiat vesaireden doğrudan 
doğruya eczanenin sahip ve müdürü mesuldür Ec
zacı muhteviyatından sehiv ve hata olduğundan şüp
he ettiği veya muayyen miktardan fazla ecza ihtiva ey
lediği taayyün eden reçeteleri tabibi müdavi ile te
mas eylemeden tadil edemez. 

Madde 32. — Her eczanede Sıhhiye ve Muavene
ti İçtimaiye Vekâletince tertip edilecek ve mahallî 
memurini sıhhiyesinde yaprak adedi tasdik ve temhir 
edilecek yevmi reçetelerin kaydına mahsus bir defte
rin tutulması mecburi olup, bunlardan başka ahz ve 
sarfı her hangi bir suretle takyit edilmiş olan mevad 
liçin de makamatı aidesince lüzum gösterilen ithalât 
ve ihracat defterleri tutulur. 

Madde 33. — Matbu damgası ve tabibin mahalli 
ikameti ve diploma numarasını vazıhan muhtevi ol
mayan okunması müşkül veya şifreli veyahut alelu-
mum reçete tahririnde müstamel lisandan gayrı bir 
lisanla yazılmış olan reçetelerin imali memnudur. 

Madde 34. — Eczanelerde ecza ve mevaddı kim
yeviye ile bazı tuvalet eşyasından maada eşyanın 
müstehlike satılmak maksadiyle bulundurulması mem
nudur. 

Madde 35. — Müstacel müdavatı tıbbiyede müs
tamel olup, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tince tayin edilecek mevaddı mühimmenin eczaneler
de behemahal bulundurulması lâzımdır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Teftişat 

Madde 36. — Eczanelerle ecza imalâthaneleri ve 
laboratuvarları Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinin tahtı murakabesinde bulunup her zaman tef
tiş ve muayeneye tabidirler. Her eczane ve ecza imal 
mahalleri ve laboratuvarları senede iki defa umumî tef
tişe tabi olup, bundan başka hini kuşat veya nakillerin
de veya lüzum görüldüğü sair zamanlarda teftişat icra 
kılınır. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
eczanelerin sureti teftişini mübeyyin bir talimatname 
tanzim olunacaktır. 

Madde 37. — Eczane teftişarı Sıhhiye müfettişleri 
veya bulunmadığı takdirde Sıhhiye Müdürleriyle hükü
met etibbası tarafından icra kılınır. 

Madde 38. — Teftişe memur olarak eczaneye gelen 
ve isbatı hüviyet eyleyen salâhiyattar memura eczacı ec
zanenin bütün aksamını ve defterlerini alât ve ede
vatı saireyi liraeye ve talep edilen bilumum malumatı 
itaya mecburdur. 

Madde 39. — Müfettiş tarafından esnayı teftişte 
mevcudiyeti görülen bozuk mütegayir ve mütefess'ih 

veya safiyeti her hangi bir suretle duçan halel olmuş 
ecza vesaire derakab imha ve bir zabıt varakası tan
zim olunarak teftiş varakasına laffolunur. Bu nevi 
eczanın imhasına eczacı tarafından itiraz edilir veya 
müfettiş tarafından bazı nevi ecza ve mevaddı kim-
yeviyenin safiyetinden şüphe olunursa bu gibi me-
vaddan alınacak üç numune eczaciyle müfettiş tara
fından müştereken mühürlenerek bir numune ecza
ne veya laboratuvarda bırakılır diğer ikisi kimyaha-
neye gönderilir. Aynı maddenin mütebakisi temhir 
olunarak istimali tahlil neticesine kadar men edilir 
ve teftiş varakasına kaydolunarak vekâlete ihbarı 
keyfiyet olunur. Kimyahanelerden alınacak cevaba 
göre karar itası Sıhhiye Vekâletine aittir. 

Madde 40. — Teftişattan vesair ahvalden dolayı 
va'ki olacak şikâyetlerin mercii Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletidir. 

BEŞİNCİ FASIL 
Ahkâmı Cezaiye 

Madde 41. — Eczanelerde mevcut olduğu tebey-
yün eden bozuk, mağşuş, ve mütefessih ve gayrısaf 
eczayı tıbbiye ve kimyeviye ıile bilâ ruhsat imal edi
lip, satılığa çıkarılmış olan yerli ve ecnebi müstahza
rat derakab zaptedilir. 

Madde 42. — Eczanesinde 34 üncü maddede zik
redilen mevad haricinde eşya bulunduran ve ahara 
furuht eden eczacılara evvelemirde tenbihatı lâzime 
ifa ve on beş gün zarfında ısga eylemediği takdirde 
mezkûr eşya zaptedir. 

Madde 43. — Müteaddit defalar eczanesinde bo
zuk ve gayrısaf eczayı kimyeviye ve tıbbiye ve eşya
yı saire müsadere edilen ve teftişat esnasında görü
len suiahvalin ıslahı hakkında yapılan tenbihat ve ih-
tarata riayet eylemeyen eczacının dükkânı derakab 
seddolunur. 

Madde 44. — Bilâ müsaade eczane açan veya ec
zanenin haricinde ilaç imal ve furuht eden eczacıla
rın dükkânı sed ve icrayı sanatına muhalefet olunur 
ve ayrıca yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayı 
nakdî ile cezalandırılır. 

Madde 45. — Müsaadesiz ecza satan ve eczane 
açan ve satmak için olmasa bile bilâmüsaade dükkâ
nında veya halkın dahil olabileceği bir yerde eczayı 
tıbbiye veya semmiye ve mevaddı kimyeviye bulun
duran şahıs eczacı olmadığı takdirde dükkânı sed ve 
eşyası zapt ve kendisi hakkında takibatı kanuniye 
Wa olunarak bir haftadan bir aya kadar hapsolunur. 

Madde 46. — İşbu kanuna ve ona müteferri tali
matnamelere mugayir harekâtı görülen eczacılardan 
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cürmün derecesine göre başkaca takibatı kanuniye 
icrasını istilzam eder bir hal görülmediği takdirde 
yüz elli liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdî ahz 
veya on beş günü tecavüz etmemek üzere eczanesi 
seddolunur. 

Madde 47. — Hapis cezasını istilzam eden veya 
kanunu cezanın ahkâmı mahsusasına taalluk eyleyen 
eczacılık sanatına ait ceraim hakkında hüküm itası 
mahakimi aidesince icra olunup, ceraimi saire hak
kında lâzım gelen cezalar Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti tarafından tayıin ve bu hükümler 
usulü dairesinde icra edilir. 

Madde 48. — Hakkında tayin olunan ceza ahkâ
mına riayet eylemeyen ve cezayı nakdîleri tediye ve 
eczanenin muvakkaten şeddine mümanaat eden ec
zacılardan eczane küşadı için verilmiş olan ruhsat 
istirdat olunur. 

ALTINCI FASIL 
Mevaddı Müteferrika 

Madde 49. — Bu kanunun neşri tarihinden Lozan 
muahedei sulhiyesi ahkâmına tevfikan Türkiye'de 
eczacılık etmek üzere müsaadei resmiye verilmiş olan 
ecnebi eczacı mekteplerinden diplomalı ve ecnebi şu
besinden olan eczane sahipleri bu kanunun ahkâmı 
dairesinde sanatlarını icra ederler, 

Madde 50. — Ecnebi memleketlerde mahalli hü
kümetlerince musaddak eczacı mekteplerinden dip
lomalı Türk tebaası eczacıların usulü mevzua dahi
linde hüviyetleri tespit edildikten sonra Türkiye da
hilinde küşadına müsaade edilmiş olan eczanelerden 
ibirinde iki sene müddetle bilfiil ameliyat görmek 
şartiyle diplomaları Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletince tasdik olunur. 

Madde 51. — Gerek hastalık ve gerek sair suret
lerle eczanesinden ayrılan bir eczacının müddeti mü-
farekâtı yirmi dört saati tecavüz eylediği takdirde 
kazalarda hükümet tabibine ve vilâyet merkezlerinde 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye müdiriyetine İhbarı 
keyfiyet eder. Bu, müfarekat müddet bir haftayı geç
tiği halde behemahal Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâletinden müsaade ahzı lâzım gelir. Müddeti 
infilâk esnasında kendisine vekâlet etmek üzere dip
lomalı bir eczacının müdiri mesul olarak iraesi ica-
beder. 

Bu müdiri mesul o zamana kadar eczane açmak 
müsaadesi ahzeylemediği takdirde yeniden eczane 
küşadına muktazi muamele ifa kılınır. Hastalıktan 
gayrı sebeplerle eczacının eczanesinden üç aydan 
fazla infikâkine müsaade edilmez, 

Madde 52. — Eczanelerin gece nöbeti vazaifi ma
hallî makamatı sıhhiyesinin tensibiyle halkın ihtiya
cını temin edecek surette ifa kılınır. Buj hususta isdar 
edilecek talimatnameler eczanelerce mpcburiyül itti
hadın 

Madde 50. — Bu kanunun neşri tarihinden üç ay 
sonra nüfusu on binden yukarı olan şehir ve kasaba
larda tabiplerin eczaneler dahilinde ve müştemilâtın
dan olan odaları muayenehane ittihaz ederek hasta 
kabul eylemeleri memnudur. 

Madde 54. — Her eczane civarındaki mahalatta 
ikamet ve icrayı tababet eden etibbanın esami ve ad
resleriyle ihtisaslarını ve hangi saatlerde muayene
hane dahilinde halkın görebileceği mahalle talik olu
nur. 

Madde 55. — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
nihayet iki sene zarfında her eczane sahip veya mü
diri mesulü eczanenin fevkinde veya ittisalinde veya 
pek yakınında ikamet eylemek için lâzım gelen ma
halli ihzar edecektir. 

Madde* 56. — Eczanelerde istihdam olunacak 
kalfa ve çıraklar hakkındaki ahkâm i talimatnamei 
mahsus ile tespit olunur. 

Madde 57. — İlaç fiyatları sebebiyle müşteri ve 
eczane sahipleri arasındaki ihtilafatın tetkiki Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine aittir. Tetkik ne
ticesinde ihtikârı tebeyyün eden eczacılar hakkında 
bu kanunun mevaddı mahsusasındaki ahkâmı cezai
ye tatbik olunur. 

Madde 58. — Bu kanunun neşrinden itibaren ec
zaneler hakkında merî olan 22 Recep 1277 tarihli ni
zamname vesair talimatnameler mülgadır. 

Madde 59. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 60. — Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye ve Adliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. ; 7 Mart 1926 

Sıhhiye Encümeninin Tadijli 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti \ dahilinde bir 

eczane açmak suretiyle eczacılık sanatını ifa için Tıp 
Fakültesi eczacı mektebinden diplomalı ve Türk ta-
biyetinde bulunmak ve iki sene müddetle memleket 
dahilinde küşadına müsaade edilmiş olan eczanelerin 
birinde bilfiil çalışmış olmak lâzımdır. 

Aynen kabul. 
Madde 3. — Sıhhiye ve Muavenjeti İçtimaiye 

Müdiriyeti bu istida üzerine Sıhhiye ve j Muaveneti İç
timaiye Müfettişi vasıtasiyle ve bulunmadığı takdirde 
hükümet tabibi tarafından eczane olarak kuşat edile
cek mahalli teftiş ve tetkik ettirerek tanzim olunacak 
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eb'at ve mesahatı havi bir kroki ve raporu istida ve 
•merbutu evrak ve vesaike rapten matbu beyanname-
siyle birlikte Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letine irsal eder. 

Madde 4. — Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Ve
kâletince tetkik olunan evrak ve vesaik ve kroki üze
rine talibin evsafı ve eczane küşadı için ruhsat talep 
edilen dükkânın şeraiti muvafık görüldüğü takdirde 
azamî on beş gün zarfında müsaade itasına müteret-
tip muamele ifa edilerek mahalline tebliğ olunur ve 
icrayı sanata ve eczane açmasına müsaade olunan ec
zacı yedine fotoğraflı bir ruhsatname verilir. Ruhsat
name harcı eczacıya aittir. 

Madde 5. — Cünha veya cinayetle mahkûm ol
muş veya hukuku medeniyeden bir mahkeme Tcara-
riyle iskat edilmiş olanlarla bir eczane kuşat ve ida
resine kâfi kudreti maliyeye malik olduğunu mübey-
yin vesika ibraz edemeyen eczacılara eczane küşadı 
için ruhsat ita olunamaz. Bir mahaldeki eczaneler 
adedi mürettebinden fazla olarak açılması talep edi
len eczaneler hakkındaki müracaat meşbu olamaz. 

Aynen kabul. 
Aynen kabul. 
Aynen kabul. 

Madde 9. — Bir eczanenin bu suretle müdiri me
sul tarafından idare edilmesi tahtı hacre vaz olunan 
eczacı hakkındaki hükmün refine dair veya sagir 
evlâdın isbatı rüşt eylemesine kadar veya evlât mev
cut olmadığı halde dul ve zevcenin izdivacına kadar 
devam eder. Dul zevcenin yeniden izdivacı vaki ol
madığı halde beş sene nihayetinde bu hak zail olur. 

Aynen kabul. 
Aynen kabul. 

Madde 12. — Bir eczanenin sahibi tarafından 
hasbelicap şeddi halinde mahallî memurini sıhhiye
sine laakal bir ay evvel malumat vermek muktazi-
dir. Mevcut ve ruhsatı haiz bir eczanenin diğer bir 
mahalle nakline zaruret hasıl olduğu takdirde alelu
sul müracaatla müsaade ahzı lâzım gelir. Eczane 
içinde yapılacak tebeddülat için de memurini sıhhi
yeye malumat verilmelidir. 

Aynen kabul. 
Aynen kabul. 
Aynen kabul. 
Aynen kabul. 
Aynen kabul. 
Aynen kabul. 
Madde 19. — Nüfusu on binden aşağı olan ilh...) 

Madde 20. — Bu kanunun neşri tarihi akabinde 
her şehir ve kasabada kaç eczahane kuşat edilmesi 
lâzım geldiği ve eczahanelerin açılması lâzım gelen 
ımmtılkaların taıyini o şehir ve kasabanın vaziyeti çoğ-
rafiyesine ve nüfusunon tarzı taksimine göre vi'lâyeit 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdiıriyeti tarafın
da tertip edilecek proje üzerine vilâyet idare heyeti1 

tarafından icra ive vilâyetçe kaibul ve tasvip edildik
ten sonra krokisi berayı tasdik Sıhhiye ve Muaveneti 
Içtilmaliye Vekâletine gönderilir. Vekâletçe tasdik edi
len bu krokilerin tadil w tebdili idare heyetlerinin 
ve vekâletin tasviplerine iktiran etmelidir. Bu tevziat 
esnasında beher eezabaine arasında münasip bir me
safe bulunmasına iina olunacaktır. 

«Madde 21. — Nüfusu kesirli olan (mahallerde on 
biriden fazla olan miktar on binin nısfını tecavüz ey
lediği ve ihıtliyacaitı mahalliye müsait «olduğu takdirde 
bir eczahaneriin daha kü'şadına müsaade olunalbilir. 
On binin nısfını tecavüz leyleimediği halde yeniden 
bir eczahane daha küşaıdına ancak ahvali mahalliye 
nokltai nazarından müsaade edilir, 

Madde 22 — 20 noi madde mudilbİnce her ma-
taaiMa yapılacak taksimata nazaran adedi nüfusuna 
göre fazıla miktarda eczıahaneyi havi olduğu anlaşı
lan şehir ve k'asabatta eczahane 'adedi mürettep olan 
miktara tenezzül edinceye kadar yeniden eczahane 
açılmasına ruhsat 'Yerİlmiyeceğli gibi mevcutlarının 
yine aynı şehir veya kasaba dahilinde icrayı faaliyet 
etmek üzere devir ve füruhtün'a veya vefat veya su-; 
veri satire ile kapatılmış olamlarının tekrar küşadina 
müsaade edilmez. 

Madde 23. — İşbu Ikanunun tarihi neşrinden ftti-
ibaren bir sene müddet geçtiği halde bir şehir veya 
kasaba dahilinde mevcut eczahaneler adedi mürette-
be tenezzül eylemezse mevcut eczabaneleır o miahaılün 
tevziat krokisine nazaran tefrik olunarak faıZİa kai-
lanların icrayı faaliiyeüine müsaade edilmez ve seddö-
lumur. Kalacak eczahanelerin intihabı tarihi küşadın 
eskiliğine nazaran icra edilr. 

Aynen kaibul. 
Aynen kaibul. 

Madde 27. — Eczabanelerde ibulundurulacak bü
tün ecza ve mevaddı kimyevtiyelerintin hükümetçe ka
bul edilmiş olan kodekste muharrer şeraite nıaf k oî-
maları meşruttur. 

Aynen kabul. 
Aynen kabul. 
Aynen kabul. 
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Madde 31. — Eczahaneye iimal edilmek üzere tev
di edilen reçetelerin tadil ve tağyir edilmeden yapıl
ması ırnıeşrut olup, ilaçlanın müstehlike tevdii talimat
namedeki ahkâmı malhsusaya göre icra edilir. Re
çetelerin imalinde görülen hatialt vesaireden doğrudan 
doğruyıa eczahaneniin sahip veya müdürü mesuldür. 
Eczacı muhteviyatından sehiv ve halta olduğuma şüp
he ettiği ıtaayyün eden reçeteleri talbibi müdavi ile 
ıtemas eylemeden tadil edemez. 

Aynen kalbul. 
Aynen kalbul. 
M'aldde 34. — Eczahanelerde ecza ve mevaddı 

kimyeviye ile tuvalet eşyasından maada eşyamın müs
tehlikle satılmıak mafc&adiyle bulundurulması mem
nudur. 

Aynen kalbul 
Aynen kalbul 
Aynen kalbul 
Aynen Ikalbul'. 
Aynen 'kalbini. 
Aynen kalbul 
Aynen kalbul 
Aynen kalbul 
Madde 43. — Müteaddit defalar eczahanesinde 

Ibozulk ve gayrisaf eczayı kimyeviye ve lüıbhiye ve eş
yayı sfaire müsadere edilen ve teftişat esmasında 
ıgöĵ ülen noksanların (İslahı hakkında yapılan tenıbihat 
'Ve ihltirata riayet eylemıeyen eczacının dükkânı dera-
kaib 'selddolonur. 

Aynen kabul 
Aynten fcabul. 
Madde 46 — tşlbu kanuna ve oha müteferri ıta-

Mimatoamelere mugayir harekâtı ©örülen eczacılardan 
düümün derecesine göre başkaca takibat icrasını is-
•tilzarn eder bir hal görülmediği takdirde yüz liradan 
Beş Yüz liraya kadar cezayı nakdî ahz veya on beş 
günü tecavüz ötmemek üzere eczahamesli seddolunur. 

iM'adde 47 — Hapis cezasını istilzam elden veya 
Geza Kanununun ahkâmı mahsusasıma taalluk eyle
yen eczacılık sanatıma ait ceraim hakkında hükümı 
itası mahallelimi aidesinee icra olunup, bu kanun ile 
tasrih edilen ceraimi saire hakkında lâzım gelen ce
zalar Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletti tara
fımdan tayin ve bu hükümler usulü dairesinde icra 
ed&fc 

Ayhlen kalbul. 
Aynen kalbul. 
Aynen kalbul. 
iMadde 51 — Gerek hastalık ve gerek safir suret

lerle eczahamesinden ayrılan bir eczacının müddeti 

müfarekâtı yirrn'i dönt saati tecavüz eylediği takdir
de kazalarda hükümet tahilbine ve viilâyet merkezle
rinde Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye MMiriyeıüne 
ihbarı keyfiyet eder. Bu mıüfarekât müddeti on beş 
günü geçtiği takdirde behemahal Sıhhiye ve Moave-
ne'ti İçtıirnıaiıye Vekâletimden müsaade aihzı lâzım ge
lir. Müddeti iımfikâk esnasında kendisiine vekâlet et-
mdk üzere diplomalı bir eczacının müdiri mesul ola
rak draesli iealbeıder. 

Aymen kalbul. 

Aynen kalbul. 
Madde 54 — Helr eczahane mıntıkası da'hiündekii 

malhallâttâ ikâmet ve icrayı talbabet eden etilbbamın 
esami ve adresleriyle ihltiisas'larını ve hangi saatiıerde 
muayenehane veya ikâmetgâhlarında hulunduklan-
nı mübeyyin bir liste tertip ve eczahane dahilinde hal
kın ıgörelbieceği mahalle talik olunur. 

Aynen kalbul. 
Aynen kabul. 
Aynen kalbul. 
Aynen kabul. 
Aynen kabul. 
Madde 60 — Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve Mua

veneti İçtimaiye ve Adliye Vekilleri memurdurlar, 

Adliye Encümeninin Tadili 
Eczacılar ve Eczahameler Hakkında Kanun 

Birinci Fasıl 
Eczacılar 

Madde T. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ec-
zahams açabilmek içim Tıp Fakültesi Eczacı Mektebin
den diplomalı olmak ve Türk bulunmak ve memle
ket dahilinde açılmasına müsaade edilmiş olan ec-
zahamelerden 'birimde iki seme müddeitle çalışmış oî-
malk lâzımdır. 

Madde 2. — Eczahane açmak isteyenler bir is
tida İle mahallî Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Mü
dürlüğüme-müracaat ederler. Bu istidaya : 

1. Teroümelihal (IMusaddak ve üç kıt'a fotoğraf
la ıberaiber) 

2. Tasdikli dip'lomla sureti ve ikli senle bir ecza-
hanede çalışmış olduğuna dair vesika, 

3. Evvelce başka bir yerde eczahane açmış ve 
idare eylemiş ise ona alit vesika, 

4. Hüsnühalime ve hir mahkûmiyeti bulunmadı
ğına dair vesika, 

5. Bir eczahane açmak ve 'idare etmek için Türk 
kodeksine göre iktizia eden malî kudrete malik bu
lunduğuna dair vesika, 
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LefiMunacak ve istida da açılacak eczahanenin 
hangi şehir veya kasabada veya köyde olduğu ve ma-
hallesliyle sokağı ve dükkân numarası ve eczahanenin 
isimlî  (gösterilecektir. 

Madde 3. — Bu istida üzerine eczahane yapıla
cak (mahallî Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müfet-
%i marifetiyle teftiş ve töükli'k dCtirilerek eibat ve me-
sabatı havi tanzlim olunacak kroki ve rapor isitMia ve 
merbutları maitlbuJbeyannamesiyle birlikte Sıhhiye ve 
•Muaveneti İçtimaiye Vekâletüne gönderilir. 

Madde 4. — Sıhhiye ve Muaveneti îçtfilrnaiye Ve
kâletince istida sahibinin 'haliz olduğu vasıfları ve ec
zalhane yapılacak mahallin şartları muvafık görül
düğü takdirde en çok on beş gün içlinde müsaade ve-
rilmıek için lâzım gelen muamele yapılarak malhallne 
bildirilir ve istiida sahibine fotoğraflı 'bir mhsataarne 
verilir. Ruhsatname harcı beş liradan elli liraya ka
dar olup, eczacıya aittlir., 

Madde 5, — Ağır hapis ve beş seneden fazla ha
pis veya 'bu derecede cezayı müstelzim fiilden veya 
ahlâki ve terzili sa'ir cürümlerden dolayı mahkûm 
lolanl'arla iblir eczahane açmaya ve idare etmeye kâfi 
mallı kudrete malik olduğunu mübeyyin vesikaları 
ibraz edemeyen eczacılara eczahane açmak için ruh
sat Verilmez. Bir mahal için mürettep olan adetten 
fazla olarak açıHması istida olunan eczahaneler hak
kındaki talep kalbul edilemez. 

Mıaidde 6. —• Verilen müsaade ve ruhsaıtname 
aşağıdaki Ihallerde Sılılhiye ve Muavenetti içtimaiye 
Vekâleti tarafından (muvakkat veya daiimî olarak geri 
talınır. 

I1. — Eczalhanıe sahibi ıbeşincİ maddenin ilk fık
rasında yazilı cezalardan biriyle veya iki defa mes
lek ve sanatın ıtatülİ* eezasliyle maihkûm olursa, 

2. — Eczahaneler Kamunu ile ecza ve mevaiddı 
kimyeviye ve eczacıların icrayı sanata müteallik ka
nunlara ve bunlara dit nizamname ve talimatnamelerle 

Sıhhiye ve Muaveneti tçtlimaiye Vekâletince veri
lecek olan emirlere mugayir hareketi tekerrür ederse, 

3. — Müsaade almak için gösterdiği evrak ve ve
sikaların her ne suretle olursa olsun doğru olmadığı 
'anlaşılırsa, 

4. — Verilen müsaadeden altı ay müddetle maze
retsiz lisiüiifalde etmiyerek eczahaneyi açmaz veya aç
tıktan sonra mazeretsiz ve müsaadesiz bir ay müd-
deltle kapar veya eczahane 'açmaya ve 'idare etmeye 
ısiaiâbiyetli olmayan birisine bırakırsa, 

5. — Alhvali sıhhiyesi dolayısiyle bir eczahanehin 
müdiri mesul tarafından idaresi müddeti )beş seneyi 
(geçerse, 

6. — Suilhali ve fena itiyatları ile tanınmış olup, 
hal ve hareketti meslek haysiyetliyle tellif kabul etmi-
yecek Ve işin selâmetini ihlâl edecek derecede olursa, 

Madde 7. — Bir (eczacı almış olduğu müsaadeden 
sarfınazar eder veya iffesına veyahut haczine hüfc-
molunur veya vefat eylerse ruhsat sakıt olur. 

Madde 8. — Vefat eden veya haczedilen 'bir ec
zahane sahibinin karısı ve küçük çocukları varsa ecj 

zalhanenlin bunlar hesabına diplomalı bir eczacı mü-
diri mesulün lidaresii altında işletilmesine Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletince müsaade olunur. 
Bu suretle mesul müdürlüğü üzerine alan eczacının 
yeniden eczalhane açan eczacılar gibi ruhsat alması 
icabeder.' 

Madde 9. — Bir eczahanenin mesul müdür tara
fından idare edilmesi haczedilen eczacı hakkındaki 
hükmün ref'ine veya çocuğun rüştünü ishaıt eyleme
ğine ve çocuk yoksa dul karısının evlenmesine kadar 
devam eder. Dul karı evlenmediği takdirde beş sene 
nihayetinde bu hak sakıt olur. Vefat eden eczacının 
çocuklarından biri eczacı ise eczahane usulü daire
sinde resımî müsaade 'almak sariliyle kendisine devro-
lunur. Eczacı mektebinde tahsilde bulunan çocuğun 
multad mlüddet zarfında tahsilini bitirmek şartüyle 
tahslilüni bitirinceye kadar müdiri mesul tarafından 
eczahanenin idaresine müsaade verilir.» 

Madde 1Q. — Sekizinci maddede zlifcrolunan hı
sımlardan ıbaşlka mirasçısı mevcut olarak vefat eden 
bir eczacıya ait eczahanenin nihayet bir sene zar
fında 'başka bir talibine devri iktiza eder. Bu müddet 
zarfında eczahanenin alelusul 'bir mesul müdür ida
resinde Ibulunmaısi lâzımdır., 

'Madde 11. — Mevcut bir eczahaneyi satın almak 
yenliden bir eczahane açmak hükmündedir. Şu ka
dar ki, talip olan eczacı evvelde eczalhane idare etmek 
için ruhsatı haiz olduğu ve ruhsatnamesinin istirdat 
veya sükûtunu icabedan bir hal bulunmadığı takdirde 
yalnız hüviyetinin tespitiyle iktifa olunarak ruhsat 
verilir. 

Madde 12. — Bir eczacı eczahanlesini kapaltımak 
isterse mahalli memurini sıhhiyesine en aşağı bir ay 
evvel malumat verecektir. Ruhsatlı bir eczahanenin 
başka bir yere nakli istenilirse usulü dairesinde mü
saade ahmak lâzım gelir. Eczahanenin unvan değiş
tirilecek olursa memurini sıhhiyeye malumat vermek 
lâzımdır.̂  

Madde 13. — Eczahanelerin satılmasına ve devri
ne ait muameleler mahallî memurini sıhhiyesi hu
zurumda yapılır ve 'evrak ve vesikalar kâtibi adillikçe 
tasdik olunur. 
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Madde 14. — Umumî ve halka Maç satmaya mah
sus eczahanelerden gayri hususi eczahaıneterle ecza 
dolaplarına mahallî Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiyle 
Müidliıriiyötü tarafından usulü dairesinıde aşağıdaki şart
lar dahıiliınde müsaade edilir : 

1. — Kendi şubeleri dahilinde ilâç veren baytar
ların ecza dolapları, 

2. — İçindeki hastalara ilâç vermeye mahsus has-
tahame veya buna benzer müesseselerin eczahaneleri, 

3. — Eczahane 'bulunmayan yerlerdeki tabiplerin 
ecza dolapları, 

4. — Eczahanesii bulunan kasaba ve merkezden 
on kilometre uzak olup da müstahdemlerime ilâç ve
rilmesine lüzum görülen çiftlik veya sanayi müesse-
ısıelerli sahiplerinin 'ecza dlolapları, * 

5. — Fılkıraya münhasıran parasız ilâç veirien be
lediye veya sair hayır cemiyetlerinin eczahaneleri. 

Madde 15. — On dördüncü maddede açılmasına 
müsaade edilen hususî eczahanelerıden birinci, üçün
cü fıkralar mudübiince verilen müsaade bu mahalde 
'bir eczahanıe açıldığı takdirde kendiliğinden sakıt 
olur. İkinci ve ıbeşlinci fıkralarda zikredilen eczâhane-
lerin har hailde diplomalı bir eczacının idaresi altın
da bulunmaları iktiza eder. Bu gibi eczahaneler mü-
dliri ımesıuMteriınlin tayinlerimde musaıddak diploma su-
reltleri ve ıtercümeihal varakaları Sıhhiye ve Muave-
neltii İçtimaiye Vekâletine gönderilir. 

IMalddie 16. —.Askerlik hizmetini yapan veya res
mî bir vazifesi olan eczacı bizzat bık eczahane aç
maya veya idare etmeye yahut eczahanenıin müdiri 
mesullüğlünü üzerine- almaya saiâhiyattar değildir. Bir 
eczacının birden fazla eczahane açması veya müdiri 
nıesullüğıünü üzerine alması memnudur. 

Madde 17. — Bir eczacının eczahane haricinde 
icrayı sanat etmesi ve ilâç tertip ederek satması mem
nudur. 

İkindi Fasıl 
Eczahaneler 

iMadde 18. — Bir mahalde bulunan eczahamelerin 
adedi o mahallin nüfusuna göre tespit olunur. 

IMaidide 19. — Nüfusu on binden aşağı olan ka
sabalar ve karyelerde veya şehir ve kasabalar hudu
du içinde bulunmakla beraber şehir ve kasabalardan 
müstakül olarak bulunan mahallerde bir eczahane aç
maya müsaade olunup, nüfusu on binden yukarı olan 
mahallerde beher on bin nüfusa kadar bir eczahane 
açılabilir. Nüfus miktarı mahallî nüfus idarelerinden 
alınacak nıaluımata nazaran tayin olunur. 

Madde 20. — Bu kanunun neşri akabinde her 
şehir ve kasabada açılacak eczahane adedinin ve açıl
ması icabeden mıntıkaların tayini o şehir ve kasabanın 
coğrafi vaziyetine ve nüfusunun tarzı taksiminle gö
re vilâyet Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdürlü
ğü tarafından yapılacak proje üzerine vilâyet idare 
hciyia'dîne ait olup, tasdik için Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletine gönderilir. Sonradan (görülecek 
lüzum üzeıline işbu krokilerin tadil ve tebdili aynı 
usule tabidir. Bu tevziat esnasında belher eczahane 
arasında asgarî münasip bir mesafe bulundurulmaya 
itina olunur. 

Madde 21. — Nüfusu kesirli olan yerlerde ihti
yaç bulunduğu takdirde bir eczahamenim daha açıl
masına müsaade olunabilir. 

Madde 22. — Yirmincli madde mucibince her om^ 
hailde yapılacak taksimata nazaran nüfus adedime 
göre fazla miktarda eczahaneyi havi olduğu anlaşı
lan şehir ve kasabalarda eczahanıe adedi mürettep 
olan miktara ininceye kadar yeniden eczahane açıl
masına ruhsat verilmeyeceği gibi, mevcutlarının yine 
aynı şehir veya kasaba dahilinde (işlemek üzere dev
rine ve satılmasına veya vefat veyahut sıair suıretlerîb 
kapatılmış olanlarının tekrar açılmasına da müsaade 
edilmez, 

Madde 23. — İşbu kanunun neşri tarihindim itü-
baren bir siene müddet geçtiği halde bir şehir veya 
kasalba dahilinde mevcut eczahaneler mürettep olan 
adede inmezse mevcut eczahaneler o mahallin tev
ziat krokisine göre tefrik olunarak fazla kalanlarım 
işlemesine müsaade edilmez ve kapatılır. 

Madde 24. — Bir şehir veya kasabanın yalnız bir 
mıntıkasında yirminci maddede tarif olunan kroki 
ve tevziata nazaran fazla görülen eczahanelerden açıl
ma tarihi itibarîyle en eskisi bırakılıp, başkaları tev
ziat cetveline göre aynı mıntıka dahilinde icabeden 
diğer mahallere nakledilir. 

Madde 25. — Eczahane dükkânlarının kaç kı
lımdan mürekkep olacağı ve laboratuvarîarınm evsaf 
ye şeraiti' ve muhtevi olmaları lâzım gelen alât ve 
edevatı saire ve leczalhanenin dahilî Mzmetleri işbu 
kanunun neşri tarihi akabinde Sıhhiye ve Muaveneti 
çtimalye Vekâleti! tarafından tanzim olunup, Heyetli 
Vekıilenin tasdikline iktiran edecek bir talimatname 
ile tespit olunur. 

Maldde 26. — Eczacı ve kimyager olmayanlar ter-
ibaitı saydelaniye yapmak ve toptan 'eczacılara sat
mak üzere laboratuvar ve imalathaneler açamazlar. 
3u gibi müesseseler Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletinin ruhsatı ile açılır. 
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Üçüncü Fasıl 

Ecza ve Kimyevi Maddeler 
Madde 27. — Eczahanelerde bulundurulacak ecza 

ve Ikliımyevî tmaddeler kanunen kabul edilmiş dan ko
dekste yazılı vasıf ve şartları haiz bulunmalıdır. 

ıMaldde 28. —• Tııbbî ecza ve (kimyevî maddelerin 
isaf olmamalarından ve İyti muhafaza edilmemelerin
den eezalhane sahibi ve bulunmadığı takdirde müdiri 
(mesuldür. 

Maldlde 29. — Semmî ve müessir eczanın sureti 
(muhafazası Ve müstehlike itası ve tılbbi ve ispençiyari 
(müstahzarat imali Kavanini Mahisusasına (tevfikan 
yapılır, 

Madde 30. — Reçete mukabiili olarak verilmesi 
ımıeşruıt olan ilaçların reçetesiz (itası veya toptan semmî 
ve müessir maddelerin satılması memnudur. 

Madde 31. — Eczahlaneye amal edilmek üzere bı
rakılan reÇdtelerin tadil ve tağyir edilmeden yapılma
sı meşrut olup, ilâçların alıcıya verilmesi taiimatna-
ımeye göre ibra edilir. Reçetelerin imalinde görülen 
hata vesaliıreden doğrudan doğruya eczalhane sahibi, 
bulunmadığı takdirde müdürü mesuldür. Eczacı muh
teviyatında hata ve yanlışlık olduğuna şüphe ettiği 
veya muayyen miktardan fazla eczayı ihtiva eyledi
ği taayyün eden reçeteleri hastayı tedavi eden tabiple 
Itemas eylemeden imal edemez. 

Maldde 32. — Her eczahanede Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince tertip edilecek ve ma-
ıhlallî rniemurinli sıhhiıyeslincie yaprak adetleri tasdik 
edüerek ve mühürlenecek yevmi reçetelerim kaydına 
mahsus bir defter tutulur. Bu defterlerim on sene 
müddetle muhafazası Mecburîdir. Bundan başka alıp 
'Vermesi her hangi 'bir suretle kayıt altına alınmış olan 
(maddeler içinde lüzum gösterilecek alım ve satım def
terleri tutulur. 

Madde 33. — Matbu damgası olmayan ve tabibin 
ikametgâhını ve diploma numarasını açıkça göster
meyen ve okunması güç şifreli veyahut umumiyetle 
neçete yazmakta kullanılan lisandan başka bir lisanla 
yazılhıiıs (olan reçetelerin yapılması memnudur. 

Madde 34. — Eczahanelerde ecza ve kimyevî mad
delerle tuvalet eşyasından maada eşyanın müşteriye 
satılmak malksadiyie (bulundurulması memnudur. 

Maldde 35. — Müstacel tibbî tedavide kullanılan 
Sılhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tayin edi
lecek mühilm maddelerin eczahanelerde her halde bu-
lunldurulması lâzımdır. 

Dördüncü Fasıl 
Teftiş 

Madde 36. — Eezabaneilerle, ecza imalâthaneleri! 
ve la'boratuvariıarı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletinin murakabesi altında olup, her zaman tef
tiş ve muayeneye talbildirier. Bunların senede iki defa 
teftişi mecburî olup, lüzum görüldüğü sair zamanlar
da dahi teftiş olunur. (Bu hususta Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletince 'bir talimatname yapılır. 

(Madde 37. — Teftiş Sıhhiye Müfettişleri bulun
madığı takdirde Sıhhiye Müdürleriyle Hükümet tabip
leri tarafından yapılır. 

Madde 38. — Teftişe memur olarak eczahaneye 
gelen ve hüviyetini isibat eden salâhiyet sahibi me
mura eczacı eczahanenin her tarafını ve defterlerini, 
alât ve edevatını göstermeye ve istenilen bütün malu
matı vermeye mleeburdur. 

Madde 39. — Müfettiş tarafından teftiş esnasında 
görülen bozuk, mağşuş veya gayrisaf (ecza ve kimye
vî maddeler derakap imha ve zabıt varakası yapıla
rak teftiş varakasınla raptolunur. Ancak, bu nevi ec
zanın imhasına eczacı tarafından itiraz edilirse bu 
gibi maddelerden alınacak üç numune eczacı ve mü
fettiş tarafından (beralberce mühürlenerek bir numu
ne eezahane ve laboratuvarda bırakılır. Diğer ifcisâ 
kimyahan'eye gönderilir. Aynı maddenin geri kalan 
kısmı mühürlenerek iimhası tehir ve kullanılması tah
lil neticesine kadar men le'dilir ve teftiş varakasına 
kaydolunarak keyfiyet vekâlete haber verilir. Kimya-
hanelerden alınacak cevaba göre karar vermek Sıhhi
ye Vekâletine aittir. Müfleittiş ıbazı maddelerim bozuk 
ve mağşuş ve gayrisaf olduğunda şüphe ederse aynı 
suretle muamele olunur. 

Madde 40. — Tefti siten dolayı vaki olacak 'şikâ
yetlerin mercii Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletidir. 

İBeşıimci Fasıl 
'Cezalar 

(Madde 41. — Eczalbamelerde bulunan bozuk ve 
mağşuş ve gayriısiaf ilâçlarla ruhsatsız yapılıp, satılı
ğa çıkarılmış olan yerli ve ecnebi m'iisıtahzariar me-
mnurinli sıhhiye tarafından mühürlenerek istimalden 
men olunup, Sıhhîye Vekâletine bildirilir. Vekâletçe 
bu hususa dair verilecek karar icra olunur. 

Madde 42. — İki defa eczahanesimde bozuk, mağ
şuş ve gayrisaf ecza ve kimyevî maddeler bulundur
masından dolayı eşyasına vaziyet edilen ve teftiş es
nasında görülen noksanların tamamlanması İçin iki 
defa yapılan tahriri ihtara riayet etmeyen eczacının 
dükkânı derhal kapatılır. 
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Madde 43. — Müsaadesiz eczahane açan ve eczaha-
mesinden hariç mahallerde ilâç yapan veya saltan ecza
cıların dükkânı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letince kapatılır ve sanatımı ücradan men olunarak Ceza 
Kanununun 410 ncu 'maddesinde gösıterilien cezla ile 
cezaDandırilırj 

Madde 44. — Tıbbî eczacıların ve zehirli ve kimye
vî maddelerin müsaadesiz satılması memnudur. Bunla
rı müsaadesiz satan ve satmak için olmasa bile dük
kânında veya halikın girebileceği bir yerde bulunduran 
kimse eczacı değişe bu eşyaya vaziyet olunur ve o 
kimse hakkında Ceza Kanununun 409 ncu maddesi 
Ihlükmiü tatbik olunur. Eczacı olmayan hür kimse mü
saadesiz eczahane açtığı halde düklkânı Sıhhiye ve 
Muaveneti Içlttimıaiye Vekâeltince kapatılıp, birinci fık
ra mucibince müeazaalt olunur. 

Madde 45. — 27, 3!2, 35, 52, 54 ncü maddeler hü
kümlerine ve 30, 33, 34 ve 53 ncü maddeterdb yazılı 
memnuiıyeltliere ve 38 nci maddedeki mecburiyete ve 
Türk Kodeks Kanunu hükümlerine riayet etmeyen 
veya 55 nci maddeye göre ihtikâr yaptığı anlaşılan 
eczacılar, fiilinim derecesine igöre başkaca kanunî ta
kibat icrasına lüzum gösterir bir hal görülmediği tak
dirde yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif ce
zayı nakdî ile cezalandırılır ve tekerrürü halinde ce
zayı nakdî iki kat olarak alınır veya eczahanesi üç 
ayı geçmemek üzere kapatılır. 

Madde 46. — Yalnız hapis veya hapsilie beraber 
cezayı nakdîyi müstelzim maddeler ile Ceza Kanunu
na atfedilen cürümler mahkemece ve yalnız cezayı 
nakdî ile şeddi istilzam eden fiiller Meclisi Âlîi Sıh-
hîice rüyet olunur. İşbu kanun mucibince vaziyet edi
len ecza ve eşya sahipleri hakkında müddeiumumiliğe 
müracaat .olunur. Memurini sıhhiye tarafından tutu
lan zabıt varakaları aksi sabilt oluncaya kadar ma-
mıulünlbihtir. Mezkûr ecza ve eşyallar hakkında Ceza 
Kanununun 36 nci maddesi mucibince muamele ifa 
•olunur. 

Altıncı Fasidi 
Müteferrik Maddeler 

Madde 47. — Lozan Sulh Muahedesine göre Tür
kiye'de eczacılık etmek müsaadesini almış olan ecne
bi 'eczahane sahipleri bu kanunun hükümlerine riayet 
etmek şartiyle sanatlarını icraya devam ederler. 

Madde 48. — Ecnebi memleketlerde mahallî hü
kümetlerince tasdikli eczacı mekteplerinden diploma
lı Türk tâbaası eczacıların mevzu usuller dahilimde 
hüviyetleri tespit edildikten sonra Türkiye dahilinde 
açılmasına müsaade edilmiş, olan eczahanelerden bi

rinde iki sene müddetle bilfiil ameliyat görmek şar
tiyle diplomaları Sıhhiye ve Muavenetti içtimaiye Ve
kâletince tasdik olunur. 

27 Recep 1277 tarihli beledî ispemciyarlıfc nizam
namesine göre mektebi tıbbiyeden izinname alıp, ec-
zaharte sahibi lolam eczacılar dahi sanatlarını icra ede
bilirler. 

Madde 49. — Gerek hastalık ve gerek sair suret
lerle eczahanesinden ayrılan bir eczacının müddeti 
müfarekafci yirmi dört saati tecavüz eylediği takdirde 
kazalarda hükümet tabibine ve vilâyet merkezlerinde 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdliriyetime ihbarı 
keyfiyet eder. Bu müfarekat müddeti on beş günü 
geçtiği takdirde behemahal Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaîye Vekâletinlden müsaade ahzı lâzım gelr. Müd
deti infikâlk esnasında kendisine vekâlet etmek üzere 
diplomalı bir eczacının müdiri mesul olarak iraesi ica-
beider. 

Madde 50. — Eezahanelerin gece nöbeti vazifeleri1 

mahallî sıhhî makamlarının temsibiyUe halkın ilhJtıiyaH 
cım temin edecek surette tanzim olunur. Bu hususıta 
veriüecek emirlere eczaihanellerin ta!bi .olması ımecbu-
TÎdir. 

Madde 51'. — Bu kanunun neşri tarihinden üç ay 
sonra nüfusu ıon binden yukarı olan şehir ve kasaba
larda tabiplerin eczahanıeler ve mü t̂ternilâtımda hıasıta 
kabul eyllemeferi memnuldur., 

Madde 52. — Her eczacı eczahanesi mıntıkası 
içindeki mahallelerde oturan ve tababet yapan tabip
lerin tisini ve adresleriyle ihtisaslarını ve hangi saat
lerde muayenehane veya evlerinde bulunduklarını 
gösteren bir liste tertip ve eczahane içinde halkın gö
rebileceği bir mahalle asar. 

Madde 53. — Bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren iki sene zarfında her eczahane sahip veya me
sul müdürü eczahanenlin üstünde veya ibitişjiğinıde ve
ya yakınında ikâmet için lâzım gelen mafaali hazır
layacaktır. 

Madde 54. — Eczahanelerde kullanılacak kalfa 
ve çıraklar için hususî bir talimatnamıe yapılacakta 

Madde 55. — Lüzum ve icabı hainde ihtiyaç gö
rülen mahallerde ecza fiyatları hakkjında Sıhhiye Ve
kâletince tarife yapılabilliır. İlâç fiyatlarındaki ihti
kârın tetkiki Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letine aittir. Tetkiki neticesi vekâletçe Meclisi Âli sıh« 
hîye verilip ihtikârı anlaşılan eczacılar hakkında bu 
kanunun 46 nci maddesindeki cezalar tatbik 'olunur. 

Madde 57. — Bu kanunun neşrimden itibaren ec-
zahaneîer hakkında merî blan 22 Recep 1277 tarihli 
nizamname mülgadır, 
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M adide 58. — Bu kamun neşri tarihlinden merîdir. 
Maidde 59. — Bu kanunun ahkâmını icraya Sıhhi

ye ve Muaveneti İçtimaiye ve Atiliye Veklilleri me
murdur. 

REİS — Heyeti omumlyesıi hakkında söz isteyen 
var mı? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, Heyetli Celülellerindem bu kanu
nun müstaceliyetle müzakeresini rica ©derini, 

REİS — Efendim, hükümet müstaceliyet teklif 
©diyor. (Kabul seslerü) Kalbul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
lbul edilmiştir., 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs-
ıtanlbul) — Efendim, müsaade ederseniz Heyeti Cei-
lenlize Ibu kanunun takdimindeki esbabı ırıueibeyi kı
saca arz ©deyim. Bugün müzakeresine başlanılan ka
nun bumdan altmış sekiz, yetmiş sene evvel yapılmış 
olan bir nizamnamenin yerline kaim olacaktır. Türki
ye'de yeni sistemde tababet tahsili başladıiktan kırlk 
(beş sene sıonra yalnız İstanbul, o vaktin tabiriyle, bi-
lâdı selasıeye ait olmak üzere ispençliyarî nizamnamesi 
yapılmış ve o günden bugüne kadar o nizamnamenin 
üzerine hiç bir madde ilâve edilmemiştir. Yetmiş se
neden beri tıp sahasında, eczacılık ve ilim sahasında 
vücuda gelen terekkiyattan hiç birisi bunun üzerine 
konulmamıştır. Dünyada mümasil olan mil!eter ara
sında, eczacılık hakkındakli kanunları tetkik ederken 
görüyoruz ki, bundan bir ıbuçuk asır evvelden başla
mış ve bulgüne kadar ilmin ve fennin terakkiisiyle be
raber muhtelif vakitlerde ve muhtelif edvarda (muh
telif kanunlar yapılarak eczacılık sanatı mevcut se
viyeli terakkisine, gdmişfcir. Halbuki bu, bizd© yapıl-
maimıştır. Bonunla beralber eczahanelerimizlin ilmen 
Ve fennen terakki ettiği de gözümüzün önündedir. 
Buna sebep derece! tahsil meselesidiır. Tahsile tabi 
olan sistem mieselesidir.1 

Eczahaneler iyileşmiş, fakat devlet noktai naza
rından, Mm noktaıi nazarından bunları lâzım gelen 
kanun ve kaidelerle tetabuk ettirmek içlin hiç 'bir 
madddi kanuniye ve nizamiye tedvin edilmemiştir. 
Bugün Heyeti CeHilenize bütün dünyanın kabul etmiş 
olduğu esasatı fenniye Ve ilmiye dairesinde ve mem-
lefcetiimiizin (ihtiyacına rnultabılk olacak ve Heyeti Ce-
llenize buıgün taikdiilm ettiğim haritada gördüğünüz 
veçhile, onu memleketim nefine muvafık olanak tadil 
©decek şekilde bir kanun takdim ediyoruz. Kanundan 
liısltihdaf ettiğimiz gaye (bir !ticaret olmakla beraber 
sanatı üibbın dakik bir şubesi olan eczacılığı behe-

mahal bir çerçeve dahilinde ve elyevm gayri mektup 
surette yapılmakta olan esasları da muhtevi olacak 
surette devlet (kontrolü altında vücuda getirmektir. 
Esas, tahdit esası üzerinedir. Bittabi maddelerde mü
zakeresi olduğu zaman Heyeti Cellilenize maruzatta 
bulunurum. En mühim mesele, yetmiş seneden beri 
yapılmamış olan işleri bir kanunun çerçevesi dahilin
de çıkarmak ve eczacılığı (memlekette tam ve kâmil 
bir şekilde yaşatmaktır. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Kanunun heyeti urnumlyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçlil-
mıesinli kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Eczacılar ve Eczahaneler Halikında Kanun 
İBirinai Fasıl 

Eczacılar 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ec-

zahane açabilmek içlin Tıp Fakültesi Eczacı Mekte
binden diplomatı olmak ve Türk 'bulunmak ve nrem-
leket dahilinde açılmasına müsaade edilmiş olian ec-
zahanelerden birinde ilki sene müddetle çalışmış ol
mak lâzımldır. 

REİS — Birinci maddeyi reye arz ediyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 

eczahanede iki sene çalışmak müddeti mektebi ikmal 
edip diploma aldıktan sonra mı, yoksa hem tahsil 
hem de eczahanede bulunmak suretiyle mi? Yani 
hem eczahaneye ve hem de mektebe devam edenler 
hakkında da tatbik olunacak mı? Zapta geçsin, 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Arz edeyim. Bu hususta hiç bir kayıt yok
tur. Mektebe davam ©dertken de, mektepten çıktıktan 
sonra da, evvel de olur. Yani her üç şekilde de ka
bildir. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Ecnebi 
memlekette tahsil görüp te buraya gelip imtihan ve
rirse bunlar icrayı sanat edebilecekler mi? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Buna ait aşağıda madde vardır. 

REİS — Birinci maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ©1 kaldırsın... Kalbul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Maidde 2. — Eczahane açmak isteyenler bir is
tida ile mahallî Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Mü
dürlüğüne müracaat ©derler. Bu istidaya : 

1. — Tercümeihal (Musaddak ve üç kıt'a fotoğ
rafla beralber) 

2. — Tasdikli diploma sureti ve iki sen© bir ec
zahanede çalışmış olduğuna dair vesika, 
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3. — Evvelce başka bir yerde eczahane açmış ve 
idare eylemiş ise ona ait vesika, 

4. — Hüsnühalne ve bir mahkûmiyeti bulunma
dığına dair vtesJi'ka, 

5. — Bir eczahane açmak ve idare etmek içlin 
Türk kodeksine göre dlk'tiza eden malî kudrete malik 
bulunduğuna daiir vesika MMunacak ve istidada, açı
lacak eczahanenin 'hangi şehir veya kasabada veya 
ıköyde olduğu ve mahallesiyle sokağı ve dükkân nu
marası ve eczahanenin ismli göBteriliecdkitir. 

RASİH BEY (Antalya) — «Türk kodeksine göre 
•iktiza eden malî kudrete malik bulunduğuna dair 
vesika» dtyoır. Başka birisinin sermayesi de malî kud
ret telâkki eidlebiîir mi? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (Is-
ıtahbul) — Evet efendim, edilir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. 
EYÜP SABRI BEY (Konya) — Maddede, Ibür 

mahkûmiyeti bulunmadığına dair vesika gösterecek 
diyor. Meselâ birine hakaret etmiş de üç lira cezayı 
nakdîye mahkûm olduğundan (böyle mahkûmiyeti 
•olmadığına dair bir vesika ibraz edlem'ezse bu adam 
eczacılık yapatmıyacak mı? (Beşlincâ maddede var 
sesleri) 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — ©una dair beşinci mladde ge
liyor. 

REİS — Beşinci maddede sarahat var efendini. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O halde 

fıkraya «beşindi madde mucibince» cümlesini ilâve 
etmelidir, Yani hüsnühaline ve (beşinci madde mu-
clilbinöe) ibaresi ilâve edilmelidir. iBu ibare ilâve edi
lirse 'bu mahzur zaiil olmuş olur. 

REİS — Efendim! Takrirleri okuyoruz : 
Riyaseti Celieye 

Maddenin dördüncü fıkrasına, (Eczacılık etmesi
ne manii olacak bir cürüm ile) fıkrasının ilâvesini tek
lif ederim. 

Konya 
Eyüp Sabra 

Riyasetti Ceüleye 
Dördüncü maddeye «ve» harfinden sonra (Beşin

ci madde mudübince) ibaresinin ilâvesini teklif eyle
rini, 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Süleyman Sırrı 
Beyin teklifline ibendeniz de iştirak ederim. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin takririni reyinize 
arz ddiyorulm. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Beşindi mad
de kalbul olunmadan ona istinat doğru olmaz zanne
derim. Yalnız, eczacılığa mani hal beşinci maddede 
gösterilmiştir.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim 
gerdi 'beşinci maddede 'bazı ahkâm daha vardır. Fa
kat burada mahkûmiyet mevzubahis oluyor. O mad
de mahkûmiyete ait kısımlara maksurdbr, bunun ilâ
vesinde mahzur yoktur. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen al kaldırsın... Almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Şu halde 
(Beşindi madde mucibinde) kelim'esiniin ilâvesiyle re
yinize arz ddiyorum. Kalbul edenler lütfen ellerini kal-

v dırsın... Kalbul dtmeyenler lütfen el kaldırsın... Tas
hihi veçhile madde kalbul edilmiştir,; 

'Madde 3. — Bu istida üzerine eczahane yapılacak 
mahallî Sıhhiye ve Muaveneti İçtlinıaiye Müfettişi 
mıarifeitiyle teftiş ve ıtetikik ettirilerdk ebat ve mesa-
haittı havi tanzim olunacak kroki ve rapor istida ve 
merbutları matbu beyannarnesiyle birlikte Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine gönderilir. v 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Reis Beyefen
di! Burada tabı sehvi vardır. (Bu istida üzerine ec
zalhane yapılacak mahallî Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maliye Müfettişi marifetiyle teftiş Ve tetkik ettirilen 
rek..) deniyor. Halbuki bu cümle şöyle olacaktır : 
«... Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye müfettişi mari-
fdtliıyle, 'bulunmadığı talkd'irde Sıhhiye Müdürü veya 
hükümet tahiibi tarafından teftiş ve tetkik ettirilerek..) 
denecektir. 

KEMAL BEY (Adana) — Vefcü Bey lütfen iza
hatta bulunsun. Bu tetkik, teftiş dbat nedir? Kroki 
nedir? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (ts-
tanlbül) — Yirmi beşinci maddede bu hususta lâzım 
gdlen cevap Vardır. Bir talimatname tespit edilecektir. 
Bu bir eczahane olacak bir eczalhane yapabilmek 
içlin, bir bakkal dükkânı gibi mi 'olacak? Bittalbi ha
yır. Önlünde bir kısmı cemakân alacak, şu kadar ak
mamı muhtevi Ibülunacak, eczahaneye lüzumlu came-
kân bulunacak. Ebadı, mesalhatı eski nizamnamede 
vardır, 

O eski nizamnameye göre dbat ve mesahafta naza
ran yeri 'bulunacak, zehirli ilâçların saklanacağı do-. 
lapları olacak, arkasında çalışılacak aksamı buluna
cak. Açılmış olan eczahanenin dirhemleri, kitapları, 
şişeleri vesairesi tamam olacak. Bunlar bir defa göz-
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dan geçirildikten sonra sczahanenlin açılmasına mü
saade edilecektir. Mesele bundan ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozlak) — Bu mad
deye göre yapılacak eczahane fennî olacak, krokisi 
yapılacak, zatı âlliniizie gelecek. Elimize tevdi edilen 
şu cetvelde öyle kazalar var ki eczahanesi yoktur. 
ıBuralar, bu maddenin 'ıtarif ettiği veçhile belki sene
lerce yapamaz. O halde oralarda eczahane açıllmaya-
cafc mı? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Beyefendiler! Heyeti Celileriiz bir kodeks 
kanunu ıkalbul etti. Bunun heyetli çalışmakıtadır ve 
vücuda getireceği Türk kodeksi için bir eczahanenin 
kaç derece üzerine olacağı, kasaba eczahanelerinin 
derecesini, kaza eczahanelerinlin derecesini, köylerde
ki eczahanelerin derecesini, bir odadan mı ibaret ola
cak, bir dolaptan mı ibaret olacak, bunu tespit edi
yor. Bu, fennî bir meseledir. 

ıSÜLEYMAN SIRRI BEY (Bıozok) — Mesele ta
vazzuh etislin, zapta geçsin. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu üçüncü madde 
ayrı bir maddedir, yeniden başlanıyor. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Tabiî 
efendini. 

MUHTAR BEY (Trazbon) — Şu halde efendim, 
bu «istida üzerine» tabiriyle başlamak doğru değil
dir. İkinci maddede mezkûr 'Mda üzerine demek lâ
zım gelr. Yeniden başlanan bir maddedir. 

REİS — Bu mütalaaya Encümen ne diyor? 
ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Doğrudur, 

hay hay. 
TÜNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Muhtar 

Beyin ifadesini tashih etmek lâzımıdır. Verilen istida 
üzerine demek daha doğrudur. 

REİS — Efendim, maddeyi mıuısahhah şeklinde 
okuyoruz : 

Madde 3. — Eczahane yapılacak mahal SMıiye 
Ve Muaveneti İçtimaiye Müfettişi marifetiyle, bulun
madığı takdirde Sıhhiye Müdürü veya hükümet ta
bibi tarafından teftiş ve tötlklik edilerek ebat ve mesa-
haltı havli tanzim olunacak kroki ve rapor ve istida 
ve smerbutlan matbu beyannamesiyle birlikte Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine gönderilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır-
<sın..» Kabul etmeyenler lütfen el kaldırışın... Kaibul 
edilmiştir. 

Mdade 4. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince istida sahibinin haiz olduğu vasıfları ve ec
zahane yapılacak mahallin şartları muvafık görüldü

ğü takdirde en çok on beş gün içinde müsaade veril-
rndk için lâzım gelen muamele yapılarak mahalline 
'bildirilir ve istida sahibine fotoğraflı bir ruhsatname 
verilir. Ruhsatname harcı beş liradan elli liraya ka
dar olup, eczacıya aittir. 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Beş liradan eli li
raya kadar ruhsatname harcı alınır diyor. Bu arada
ki faille neden bu kadar fazladır ve neye binaen ve-. 
rilecektir? On lira mı, beş lira mı bunun manası ne
dir? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Efendim, 
bittabi eczahanenin sınıfına göre olacaktır. Bir vari
dat meseleslidir. Büyük 'bir şehirdeki eczahanelier, kü
çük kasabalardaki eczahaneler diye tabiî aksama ay
rılacak, onun için beş liradan elli liraya kadar ola
cak. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Teshilât gös
terilip daha az alınırsa daha iyi olmaz mı? 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, mad
dede on beş gün içinde müsaade verilmek kaydı var. 
On beş güne kadar cevap verilmezse bu adam ne ya
pacaktır? Mütemadi yen 'bekleyecek mli? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Efendim 
bu maddeli kanuniye ile siz vekâleti on beş günde bu 
cevabı vermek mecburiyeti altında koyuyorsunuz ve 
biz de on beş gün zarfında cevap vermek mecburiye
tini tekabbül ediyoruz.: 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Bu müddet zar
fında cevap verilmediği takdirde dükkânını açabilir 
mi? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Hayır. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Öyle ise oraya 
bir şey ilâve ediniz. Zira muhaberatta ne kadar vakit 
geçtiğini biliyoruz. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Biz üç 
ay değil, bilakis on beş gün gibi asgarî bir müddet 
koyduk. Bütün memleket için tabiî bu mezuniyet Ve-. 
rileceiktir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Aylarca veril
mez, uzar. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VE
KİLİ DOKTOR REFİK BEY (İstanbul) — Bittabi 
cevap vermek medburiydtiindeyiz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Maddede bir ibare 
sehvi var. «İstida sahibinin haiz olduğu vasıflan» 

— 394 
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diyor. Bu nedir? Yanlıştır? Haliz olduğu kelimeleri 
fazladır, iüsitüda sahibinin vasıfları demelidir. 

REİS — İbare hakkında Encümenin mütalaası 
var mı? 

iSÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — «Valfları», 
Ikölümeslinldelkıi «'iyi» fazladır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozdk) — Evet, vasıfla-
(rındalkü (iyi) fazladır. 

REİS — Bu, (iyi) kalkınca olacak mı efendim? 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Haiz olduğu keli

meleri zaittir. 
REİS — Haiz olduğu tabirinin kaldırılması tek

lif ediliyor. 
ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — O da olur. 

Fakat kalırsa daha iyi izahat olur. Şayet kalkarsa 
«Vasıfları» olmak lâzımdır. 

REÎS — Bir takrir var: 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini teklif ederim. 
Ruhsatname için beş liradan elli liraya kadar 

harç alınır. 
'" Konya 

Eyüp Saibri 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Efendim, 
maddedeki (aittir) kelimesi manayı tağyir eder gibi 
okuyanlara bir vehim verir. Onun için bu ibareyi 
teklif ediyorum1. 

REİS — Efendim, takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın.. Nazarı 
dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın.. Nazarı dik
kate alınmıştır. 

Efendim, maddenin tashih olunan şeklini oku
yacağız. 

Madde 4. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletince istida sahibinin vasıfları ve eczahane 
yapılacak mahallin şartları muvafık görüldüğü tak
dirde en çok on beş gün içinde müsaade verilmek 
için lazım gelen muamele yapılarak mahallîne bil
dirilir ve istida sahibine fotoğraflı bir ruhsatname 
verilir. Ruhsatname için beş liradan elli liraya ka
dar harç alınır. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ağır hapis ve beş seneden fazla ha
pis veya bu derecede cezayı müştekini fiilden veya 
ahlaki ve terzili sair cürümlerden dolayı mahkûm 
olanlarla bir eczahane açmağa ve idare etmeye kâ

fi mali kudrete malik olduğunu mübeyyin vesika
ları ibraz edemeyen eczacılara eczahane açmak için 
ruhsat verilmez. Bir mahal içlin miüre'ttep olan adet
ten fazla olarak açılması istida olunan eczahaneler 
hakkında talep kabul edilemez. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldjak) — Efen
dim, ağır hapis ve beş seneden fazla hapis veya bu 
derecede cezayı müştekim fiilden veya ahlaki ve 
terzili sair cürümlerden dolayı mahkûm olanlar di
yor. Bundan mana çıkaramıyorum, lütfen izah bu
yursunlar. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, ge
rek hükümetin teklifinde, gerek Sıhhiye Encümeni
nin teklifinde cünha ve kabahat denmiş. Adliye En
cümeniniz ağır hapis ve beş seneden fazla hapis ve
ya bu derecede cezayı müstelziim fiili kabul etmiştir. 
Kanunu cezada bu musarrahtır. Cünhalar için de ah
lakî ve terzili fiiller kabul edilmiştir. Şu halde yeni 
bir şey yoktur. Cünha mahkûmiyetini kâfi görme
miştir. Mesele bundan ibarettir. 

TALAT BEY (Ardahan) — Terzili yeni bir 
şey gibi geldi onun için soruluyor. 

İHSAN BEY (Ankara) — Bu derecede cezayı 
müştekim demek, eski kanun mucibince cinayeti 
müştekim demek midir? 

ALİ NAZMI BEY (Kastamonu) — Evet, öy
ledir. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Hapis ke
limesinin birisi fazla değil midir? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Belki ih-
tibas ile başka bir mana çıkarılabilir (jliye böyle ağır 
hapis ve hapis denilmiştir. Kanunu ıcezada ibare 
aynendİn 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaa
de buyurunuz, ağır hapis veya beş seneden fazla ha
pis denildikten sonra veya bu derece cezayı müstel-
zim fiilden demek zait değil mildir? Evvelce bir ha
ta yapılmış, tekrar bir hata daha mı olsun. 

ADLİYE ENCÜMENİ NANÖNAj ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Efendim, cinayet mukabili 
olarak yeni kanunda kabul edilen cfezalar, yalnız 
ağır hapis veyahut beş seneden ibaret hapisler değil
dir. Ondan başka daha bir takım cezjalar da vardır, 
onlar demektir, kanununu cezada bunlar muhtelif
tir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (BozöK) — Efendim, 
bu madde de eczahane açmak İsteyen i zatın eczahane 
açmağa kafi mali kudrete malik bulunduğunu, yani 
eczahane açacak kadar parası olduğunu mübeyyin 
vesika ibraz etmesi lazımdır.. 
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Demin Rasiıh beyefendi sual sordular, vekil be
yefendi de evet bu aharın kefaleti nakdiyesiyle de 
olabilir dediler. Fakat bu, zabıtta kaldı. Malumu 
aliniz asıl maddenin metnine de girmek lazımdır. 
Bendeniz bu maksadı temine kâfi olabilecek bir iba
renin ilâvesini teklif ediyorum. Şu halde, bir ecza
hane açmağa ve idare etmeye kâfi mali kudrete ma
lik olduğunu, cümlesine ilâve edeceğimiz ibare şu 
olacaktır. «Veyahut o miktar nakdi temin edeceği
ne dair kefaleti şalhlsiyeyi mübeyyin vesikayı ibraz 
ilh..» ki, vekil beyin sözlerini teyit etmiş olacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddeye, malik olduğunu ibaresinden 

Sonra «veyahut o miktar nakdi temin edeceğine dair 
kefaleti şahsiyeyi» ibaresinin yazılmasını teklif eyle
riz. 

Yozgat Malatya 
Süleyman Sırrı Hilmi 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — O madde 
geçmiştir, buna taalluku yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hayır 
efendim, elimizdeki madde budur. 

RBİS — Efendim, bu okunan takriri nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın.. Almayanlar el kal
dırsın.. Nazarı dikkate alınmıştır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Oradaki 
«Olarak» fazladır. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Bendeniz 
vekil beyden şu cihetin izahını istiyorum: Bir mahal 
İçin mürettep olan adetten fazla olarak açılması is
tida olunan eczahaneler hakkında talep kabul edile
mez deniyor. Şu fıkrayı lütfen izah etsinler, Tica
ret serbest değil mi? 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Lütfen on beş'inci sayfadaki 18, 19, 20 
nci maddeler okunursa bu mesele meydana çıkar. 
OE'vvelce de arz ettim ki, eczalhaneler hususunda 
tahdit meselesini kabul etmiştik. On bin nüfus üze
rine bir eczahane kabul etmişizdir. 

Takdim ettiğim haritada görüleceği üzere mem
lekette kaç eczahane vardır ve nerelerdedir, bun
lar vazıhan gösterilmektedir. Şİmdi arkadaşlarımız
dan bir beyefendi hesap buyurmuşlar, hali hazırda 
ıbir memleketin muhtelif bir kaç şehrine toplanmış 
olan eczaihanelerin ade'diyle Dahiliye Vekaletinden 
aldığımız nüfus adedini mukayese etmişler, yalnız 
yirmi bir bin, yirmi iki bin kişiye bir eczahane dü
şüyor ve bunun üçyüz tanesi İstanbul'dadır, müte
baki üç yüz adedi bütün memlekettedir. Tetkik bu

yurursanız görürsünüz. Tahdit esası bu kanunu en 
büyük bir prensibi olarak görülmüştür. Ticaret ser
besttir. Fakat efendiler, bu ne un ticaretidir, ne 
üzüm ticaretidir, ne de sirke ticaretidir. Bir sanattır, 
bir ilimdir. Hastaya bakmak ilminin bir şubesidir. 
Bundan dolayı hiç bir memlekette eczahaneler doğ
rudan doğruya bir ticaret müessesesi talakki edilme
miştir. 

Devletin idaresi ve nezareti umumiyesi altında 
bir ilim müessesesidir ve aynı zamanda eczacının 
intifaına mahsus bir yerdir. Memleketler gösterebi
lirim ki, tekmil eczahaneler devletindir ve çalışan 
eczacılar devlet hösabınadır. (En iyisi odur sesleri) 
Biz o dereceye gitmiyoruz. Eczahane bulunacaktır, 
Herkesin eczahanesi bulunacaktır. Fakat memleke
tin nüfusu üzerine tahdit edilecek ve hükümetin 
kontrolü altında olacaktır. Çünkü, bütün memleke
tin ve hepimizin hayat ve sıhhatine ait bir mesele
dir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — İhtikârın 
önünü almak mümkün olacak mı? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — İhtikâr meselesi ayrı bir meseledir. 
aşağıda gelecek maddelerde Heyetli Celilenizin man-
zurunuz olacaktır. Tarife için bir had talep ediyoruz. 
Sonra ayrıca bir madde vardır. Eczacı eczayı faz
la fiyatla satarsa ve şikâyet vaki olursa tecziyeye 
hakkımız vardır. 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — Eczaha-
nelerde ihtikârın men'i için hükümet tedair dü
şünüyor mu? (Tedabir var sesleri) 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Beyefendi! Bu nedir bilir misiniz? Mu
hali taleptir. Açık arz ediyorum. Evvelemirde ec
za fabrikaları yapılacak, eczanız dahilen istihsal edi
lecek, bugünkü rayiciniz üzerine fiyatlar tespit olu
nacak, verdiğimiz had üzerine cetveller tanzim ola
cak ve eczahanelere tebliğ olunacaktır. Mesele bu
dur. Heyeti Celilenizin kalbinde her hangi bir ukde 
kalmasın. Bugün ilaç tarifesini yapmanın, nasıl bir 
müşkül iş olduğunu maliyeci arkadaşlarımıza sora-
rarım, bendeniz o kadar bilmem, ya altın esasına 
rücu edeceksiniz ki, bu senelerin işidir veyahut ha
riçten kaç memleketten ilaç geliyorsa, bunlaırın ra
yici üzerinden cetveller tanzim edilecektir. Mesele 
'bukadar müşküldür. Yalnız madde koyduk, inşal
lah eczacılıkta terakkiyat ile daha bir çok tekâmü
le mazhar olacaktır. O vakit memleketimizde yapı
lacak ecza fabrikalarının vereceği ecza fiyatı üzerine 
o zamanki Sıhhiye Vekili gayet rahat edecektir. 
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ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Lüzum ve 
icabı halinde, icabeden mahallerde ecza fiyatları 
hakkında tarife yapılır. İhtikârın men'i Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye vekâletine aittir diye maddede 
vardır. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim, bu maddenin son fıkrası on dokuzuncu madde
de yazılıdır. Binaenaleyh on dokuzuncu maddede 
müzakere edilmek lâzımdır, yani oraya nakledilmek 
lazımdır. Buradan tayyedilerek o maddeye nakli ve 
orada münakaşası ve müzakeresi lazımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
fıkra yerindedir. Burada, eczahane açabilmek için 
müsaade istihsalinden bahsediliyor. Kime müsaade 
verilecek, kime verilmeyecek? Aşağıda ise nüfustan 
bahsediliyor. Binaenaleyh fıkra yerindedir, ta aşa
ğıya gitmesi icabetmez. 

REİS — Efendim, yeni bir taikrir vardır. 
Riyaseti Celileye 

Beşindi maddenin son fıkrasının on dokuzuncu 
maddeye ilavesini teklif eylerim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Efendim, müsaadenin kime verilip, ki
me verilmeyeceği hakkında olan bu maddeden, bu 
fıkrayı alıp, aşağı maddeye koymak insicamı bozar. 
Binaenaleyh eğer Heyeti Cel'ile kabul ederse bu fık
ra bırakılarak maddenin diğer fıkaratı tetkik ve ka
bul olunur. On dokuzuncu maddenin kabulünden 
sonra bu fıkraya avdet ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Madde 
tecezzi ederek reye konamaz. Fıkra yerindedir. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Evet efendim, fıkra yerindedir. 

REİS — Efendim, Abdullah Azmi Beyin takri
rini reye vaz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın.. Nazarı dikkate almayanlar lütfen 
el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmamıştır. Madde
nin müsalhhah şekli okunacaktır efendim. 

Madde 5. — Ağır hapis ve beş seneden fazla ha
pis veya bu derecede cezayı müstelzim fiilden veeya 
ahlaki ve terzili sair cürümlerden dolayı mahkûm 
olanlarla bir eczahane açmağa ve İdare etmeye kâ
fi mali kudrete malik olduğunu veyahut o miktar 
nakdi temin edeceğine dair kefaleti şabsiyeyi mübey-
yin vesikayı ibraz edemeyen eczacılara, eczahane aç
mak için ruhsat verilmez. Bir mahal için mürettep i 
olan adetten fazla açılması istida olunan eczahane 
ler hakkındaki talep kabul edilemez. 

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

Madde 6. — Verilen müsaade ve ruhsatname 
aşağıdaki hallerde Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâleti tarafından muvakkat veya daimi olarak ge
ri alınır: 

1. Eczahane sahibi 'beşinci maddenin ilk fıkra
sında yazılı cezalardan biriyle veya iki defa meslek 
ve sanatın tatili cezasiyle mahkum olursa, 

2. Eczahaneler kanunu ile ecza ve mevaddı 
kimyeviye ve eczacıların icrayı sanata müteallik ka
nunlara ve bunlara ait nizamname ve talimatname
lerle Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
verilecek olan emirlere mugayir hareketi tekerrür 
ederse, 

3. Müsaade almak için gösterdiği evrak ve ve
sikaların her ne suretle olursa olsun doğru olmadı
ğı anlaşılırsa, 

4. Verilen müsaadeden altı ay müddetle maze
retsiz istifade etmiyerek eczahaneyi açmaz veya aç
tıktan sonra mazeretsiz ve müsaadesiz bir ay müd
detle kapar veya eczahane açmağa ve idare etme
ye selâhiyeti olmayan birisine bırakırsa, 

5. Ahvali sıhhiyesi dolayısi'yle bir eczahanenin 
müdiri mesul tarafından İdaresi müddeti beş seneyi 
geçerse, 

6. Süihali ve fena itiyatlariyle tanınmış olup, 
hal ve hareketi meslek haysiyetiyle telif kabul et-
m'iyecek ve işin selâmetini ihlal edecek derecede 
olursa. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Adliye 
Encümeninde en kafadar arka'daşım Ali Nazmi Be
ye çok teşekkür ederim ki, bu kanunu mümkün mer
tebe türkçeleştirmiştir. Fakat, bu madde hemen he
men baştan başa Arapça, acemce kaidelerle dol
muştur. Asıl şunu arz etmek isterim, bu maddenin 
encümene iadesi lâzım geliyor. Çünkü «Muvakkat 
veya daimi olarak» deniyor ki, «Olmak üzere» de
mek icabediyor. Muvakkat veya daimi olarak ken
disine ceza tertip ediliyor. Bu maddede hangi hal 
mulvakkat cezayı müstelzimidir, hangi hali daimi 
cezayı rnüstelzimdir, katiyen tefrik edilmelidir. Son
ra suiistimale uğrar. Birinci fıkrada çok ehemmiyet
li gördüğüm bir nokta var. Eczahane sahibi beşinci 
maddenin ilk fıkrasında yazılı cezalardan birisiyle 
(meslek, sanat tatili) gibi cezalarla tecziye edilecek. 
Bir sanat salhib'i için bu cezalar ölüm kadar ağırdır 
ve böyle olması lazım gelir. Şu halde bu kadar ağır 
cezaya karşı nasıl oluyor da ikinci defa eczahane 
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açabiliyor; açamamalıdır. Bir kere üçüncü maddede 
ufacık bir yanlış var, Ali Nazmı Bey mazur görsün
ler. Vesikaların her ne suretle olursa olsun doğru 
olmadığı anlaşılırsa deniliyor. Doğru olmadıkları an
laşılırsa denilmek iktiza eder. Üçüncü satırın niha
yetinde «Salâhiyeti olmayan 'birisine bırakırsa» de
niliyor. Birine bırakırsa denilmek iktiza eder. Fakat 
burada en esaslı, en ruhlu bir nokta var ki; o da ruh
sat İstihsal eden eczacı altı ay sonra eczahaneyi aç
mağa mecbur kılınıyor. Benim zavallı memleketimin, 
milletimin öyle yerleri vardır ki, bugün en evvel ora
larda eczahane açmak lazım gelir. Oradan geliyor, 
müracaat ediyor, altı ay geçiyor, açamıyor. Bir di
ğerine veriyoruz. Ruhsatname alıyor tekrar altı ay 
geçiyor, yine açamıyor, yine açamıyor. Buna verilen 
müsaade çok fazladır, bir aydan fazla müsaade ol
mamalıdır. O açmadığı takdirde şöyle şöyle cezalar 
alınacak denilmelidir. Vefat eden veya hacir edilen 
bir eczahane sahibinin karisi veya çocukları denfflyor. 
Burada (karısı) kelimesini kullandığından dolayı En
cümene çok teşekkür ederim. 

HASAN BEY (Trabzon) — O maddeye daha 
gelmedik. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim, ihtarınıza çok teşekkür ede
rim. tkİnci maddenin müzakeresi esnasında geldim, 
mütelaamı bildİremedim. Bu gibi kanunlarda mad
delerin fıkraları (A. B..) harfleriyle işaret edilsin. 
demin bunu söyleyecektim, o itirazımda ne kadar 
haklı ihıişim. Zira ben böyle rakamları süzerken 
madde ile fıkrayı bir birine karıştırmışını. Binaena
leyh vekâletlerden, encümenlerden, istirham ederim. 
Maddelerin fıkralarını (A. B. D., ilh.) harfleriyle 
işaret etsinler. 

ALİ NAZMİ BEY ^Kastamonu) — Hükümet 
ve Sıhhiye Encümeni beşinci maddede «Cünha ve 
cinayetle mahkûm olmuş veya hukuku medeniye-
den bir mahkeme karariyle ıskat edilmiş» demiş. 
Halbuki yeni kanunu cezamızda demin arz ettiğim 
gib'i, ağır hapis ve beş seneden fazla hapis kelimesi 
ve ona muadil cezalar tabiri var. Gerek «Cinayet» 
tabirini, gerek «Hukuku medeniyeden iskat» cezası
nı bu fıkra tamamen ihtiva ediyor. Meslek ve sana
tın tatili meselesinde; kanunu cezanın yirmi beşinci 
maddesinde «Muayyen bir mesleğin tatili icrası üç 
günden İki seneye kadar» diyor. Adliye Encümeni
niz muvakkaten meslek ve sanatın tatilini istilzam 
eden üç günlük cezayı bunun için caiz görmemiştir. 
Bunun tekerrürü onun için olmuştur. Cürüm ile ce

za arasında nisbet bulunmak şarttır. Böyle üç gün 
cezayı müstelzim bir cezada müebbeden mahrumi
yet doğru değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bözok) — Efendim, 
bu maddenin dördüncü fıkrasında «Eczahaneyi aç
maz veya açtıktan sonra mazeretsiz ve müsaadesiz 
bir ay müddetle kaparsa» Vekâlet ruhsatnameyi ge
ri alacak. Şimdi aşağıdaki maddeye göre, öyle bir 
kasaba var ki bir eczahaneden başka açamıyacak. 
Eczacı mezuniyetsiz mazereti olmadığı halde, mü
saade olmadığı halde bir ay kapayacak. Ne vakte ka
dar mesul olmayacak, bir ay müddetle mesul olma
yacak. İkindi bir eczahane yok ki halk gitsin ora
dan alsın. Eczahane kapalı, başka eczahane de yok. 
Hasta ilaçsız olamaz ya. Hatta kırk sekiz saati teca
vüz ettirse mesul olmalıdır. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — İnsandır, 
hasta olabilir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — O da 
insandır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mazaret-
sizdir. Ondan başka eczahane yok, hasta yatıyor, 
doktor geldi, reçete yapıldı. Eczacı keyfi kapamış. 
Demek ki bir aya kadar keyfi kaparsa ceza yok. 
Binaenaleyh bendeniz, (Bir ay) kelimesinin tayyı ile 
yerine (Kırk sekiz saat) ibaresinin yazılmasını teklif 
ederim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, 
dördüncü fıkrasında (verilen müsaadeden altı ay 
müddetle) denmiş. Altı ay bekliyor, açmıyor, bu 
doğru bir şekil değildir. Bu altı ay yerine, üç ay 
müddetle denilmesini teklif ediyorum, altı ay çok
tur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim, filvaki memleketin ahvali sıhhiyesi mühimdir 
ve bir eczahanenin her zaman ifayı vazife etmesi 
zaten bir eczacının kendi menfaati iktizasındandır ki, 
her halde daima eczahanesi açık bulunsun. Çünkü 
bütün vesaiti maişeti onun üzerinedir. Binaenaleyh 
eczacının bir aya kadar kapalı bırakması bir maze
rettir. Böyle her mazeret kabili isbat mıdır? Rica 
ederim biraz da kendisine bırakalım. Açmamasın-
daki sebep ne olur? O da bir insandır. İnsan oldu
ğunu kabul ediniz. Bütün hayatını oraya hasretmiş 
bir adamın bu derece üzerine düşmek nedir? Hasta
lık meselesi başkadır. Memleketin ahvali sıhhiyesini 
layıkİyle temin etmek için bir kanun gelecektir. Ar
kadaşlar fikirlerini o zaman müdafaa etsinler. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Doktor 
Mustafa Bey arkadaşım doktorca mı yoksa tüccar-
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ca mı söz söylüyor? Vakıa (tüccar Mustafa Dey) di
yoruz. Fakat bu derecede müsaade etmiyoruz. Ar
kadaşlar o melun para 'insana neler yaptırmaz. Ecza
cı menfaati başka ticarette görür. Eczahaneyi kapa
tır, aylarca, yıllarca başka yerde çalışır. 

iDOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Mad
delerin diğerlerini okusunlar. Orada meslek haricin
de başka şeyler iştigal edemezler, deniyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kanun 
ahlâka istinat etmez, menfaate istinat eder. 

R'EÎS — Takrirleri okuyacağız: 
Riyasete 

Altıncı madde hem pek öhemmiyetli hem de sa
kat yazılıdır. Bunun Encümene gönderilmesini tek
lif ederim. 

Zonguldak 
Tunah Hİlm'i 

REİS — Takriri reye arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin birindi fıkrasının berveçhiatii 

tadilini tekif ederim: 
L Eczahane sahibi beşinci maddenin İlk fık

rasında yazılı cezalardan biriyle Veya mazeretsiz iki 
defa meslek ve sanatın tatili cezaiyle mahkûm olur
sa, 

Çanakkale 
Mehmet 

REİS — Bu fıkra hakkında başka takrir yoktur. 
bunu reye arz ediyorum. Nazarı itibara alanlar el 
kaldırsın.. Nazarı itibara almayanlar lütfen el kal
dırsın.. Nazarı itibara alınmamıştır. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin dördüncü fıkrasındaki altı ay 

müddetin üç aya tenzilini teklif ederim. 
Çorum 

İsmail Kemal 
Riyaseti Celileye 

Altıncı maddenin dördüncü fıkrasındaki bir ay 
müddetin kırk sekiz saat olarak tespitini teklif ede
rim. 

Yozgatt 
Süleyman Sırrı 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Üç ay meselesi muvafıktır. Mazeretsiz 
ve müsaadesiz bir ay denilmiştir. Tatbikat sahasında 
kırk sekiz saat müddetin büyük müşkülatı mucip 
olacağını zannediyorum, bunu on güne indirelim. 
(ıBir hafta müddetle sesleri) 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — VdkÜ 
Beyefendi! Bir kaza merkezinde bir tek eczahane 
var. Talbii merci makam eczahaneyi j kapatmasına 
müsaade ötmez. Fakat o efendi hususlatı zatıyesi 
için veyahut keyfi 'için bırakır gider. Şiddetli ölüm 
derecesinde bulunan bir hasta için alelacele ecza al
mak icabeder. Eczahane kapalı, ikinci bir eczahane 
de yok ki, gidip alsın. Binaenaleyh vaziyet ne olur? 
Menafii umumiye var. Bir ay müddet gayet çoktur. 
Eğer kırk sekiz saati çok az görüyorsanız, h'iç olmaz
sa üç gün olsun. Bendenizce bir hafta .bile çoktur. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, 
birinde on üç, diğerinde on beş gün olmasını muva
fık görüyoruz. 

REİS — Efendim, iki takrir var. Bir de Encü
menin teklifi var. Encümen on üç ve on beş gün di
yorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bbzok) — Efendim, 
zamanın bendenizin maruzatımı islbat edeceğini bil
diğim için şimdilik üç günün vekil beyefendinin tek
lifi veçhile bir hafta olarak kabulünü rica ediyo
rum, 

REİS — İsmail Kemal Bey! Siz İsrar ediyor mu
sunuz? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Evet, zaten 
kabul ediyorlar efendim. Bendeniz dördüncü fıkra
da altı ayın üç ay olmasını teklif ediyorum. Vekil 
beyefendi de kabul buyurdular. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim, bütün endişeler tek eczalhanelerden neşet edi
yor. Zannediyorum. Düşünelim daha iyi bir şekil 
tevdin edelim. Altı ayı bırakalım, bir ay kabul ede
lim. Yalnız tek eczahanesi olan bir yerde bir hafta 
mı diyorsunuz, onu da bu suretle kabul edelim. Ya
ni eczahanesi çok olan meselâ, Ankara'da on, İstan
bul'da 282 eczahane vardır. Orada bir eczahane al
tı ay kuşat edilemiyecek olursa ne için manı ola
lım. 

Binaenaleyh maddeyi biz ona göre tedvin ede
lim verelim. 

REİS — Maddeyi Encümen istiyor jmu efendim? 
ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) —i İstiyor efen

dim. 
REİS — Maddeyi Encümene gönderiyoruz. 
Madde 7. — Bir eczacı almış olduğu müsaade

den sarfınazar eder veya iflasına veyahut haczine 
hükmolunur veya vefat eyler ise ruhsat sakıt olur. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Maddede 
haczine yazılmıştır. Halbuki (Hacrine) olacaktır. 
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REİS — Efendim, maddeyi tashİhen reye vaz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kalbul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Vefat eden veya hacir edilen bir 
eczahane sahibinin karısı ve küçük çocukları varsa 
eczahanenin bunlar hesabına diplomalı bir eczacı 
müdiri mesulün idaresi altında işletilmesine Sıhhiye 
ve Muavenetti içtimaiye Vekâletince müsaade olu
nur. Bu suretle mesul müdürlüğü üzerine alan ecza
cının yeniden eczahane açan eczacılar gibi ruhsat al
ması icabeder. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Altıncı maddenin 
beşinci fıkrası vardır. Ahvali sıhhiyesi dolayısiyle 
bir eczahanenin müdiri mesul ilh.. burada bahsedi
len müdiri mesul müdür? 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Şimdiye kadar mevcut olan kanun, 
bir eczacı hastalanarak eczacılık sanatını ifa edemez
se, bir sene zarfında eozalhaneyl tasfiye etmek hak
kını veriyordu. Biz bunu beş seneye çıkarıyoruz. Se
kizinci maddede mevzubahis olan ise eczacı vefat 
öderse tabii çocukları var, refikası var, bunlar işlet
mek isterse onlara da ayrıca müsaade ediyoruz. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Maddeyi reye 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kafoul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bir eczahanenin mesul müdür 
tarafından idare edilmesi, haeredilen eczacı hak
kındaki hükmün recine veya çocuğun rüştünü is-
bat eylemesine Ve çocuk yoksa dul karısının evlen
mesine kadar devam eder. Dul karı evlenmediği tak
dirde beş sene nihayetinde bu hak sakıt olur. Vefat 
eden eczacının çocuklarından biri eczacı ise, eczaha
ne usulü dairesinde resmi müsaade almak şartiyle 
kendisine devrolunur. Eczacı mektebinde tahsilde bu-

. lunan çocuğun mutat müddet zarfında tahsilini bi
tirmek şartiyle tahsilini bitirinceye kadar müdiri 
mesul tarafından eczahanenin idaresine müsaade ve
rilir. 

TONALI HİMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim, ufak bir eksiklik var zannederim. Bir eczaha
nenin bir müdiri mesul tarafından idare edilmesi 
hacir veyahut vefat eden eczacının diye orada bir 
tashih icabedecek. Fakat benim asıl söylemek iste
diğim burada dul karısının evlenmesine kadar de
niliyor. O kadın da evlenmiyor. Efendim, Alman
ya'da - diğer yerlerde bilmiyorum - işitmişimdir, 
mütekaitlerin eytam ve eramil maaşatı, bir adam ve

fat ettikten sonra da kadınları, kızları tarafından alı
nıyor. (Sebebi sesleri) Sebebi, o kadının bir maaş 
sahibi olması dolayısiyle yanı hasında kendisine göz 
atan olursa onunla evlenmesini temindir. Memleke
timizin en ziyade muhtaç olduğu ancak ve ancak ev
velemirde nüfustur. Boş, zavallı vatanı doldurmak 
için her çareye tevessül etmeliyiz. Binaenaleyh dü
şünülecek en değerli bir nokta varsa, o da bu evlen
memek noktasında acaba beş seneyi bir seneye mi 
indirmeli, yoksa evlendikten sonra da bu hak sakıt 
olmaz gibi bir kayıt mı koymalıyız. O halde Encü
menden istirham ediyorum, bu noktayı İyice düşün
meleri için lütfen, tenezzülen maddeyi istesinler. 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Efendim, Hilmi beyin Aimanyada bah
setmiş olduğu hak eskiden vardı. Sön zamanlarda 
çıkan bir kanun ile bu hak ref edilmiştir. Biz de es
kiden mevcut olan gedikli denen şeyi biz nasıl kal
dırmış isek, onlarda mahzurunu görmüş kaldırmış
tır. Binaenaleyh bugün bu itiraz mevzubahis değil
dir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bende
niz bahsedebilirim. 

HAKKİ TARIK BEY (Giresun) — Bendeniz 
Hilmi Beye iştirak ediyorum. Çocuk yoksa dul ka
rısının evlenmesine kadar devam eder, dul kadın ev
lendiği takdirde beş sene zarfında nihayet bu hak sa
kıt olur deniyor. Zannediyorum ki tahdidatı bu de
receye kadar getirmek doğru değildir. Mutlaka her 
hangi bir dul kadını evlenmeğe icfbar mı edeceğiz? 
Evlenmezse, evlenemezse kendi hayatı için nihayet 
irsen kendisine kalmış olan bu hakkın alınması doğ
ru olmaz. Onun için bendeniz bu kaydın çikartılma-
sını teklif ediyorum. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Efendim, ölünceye kadar devam etmesi 
demek, eczahanenin işletilmemesi demektir. Bir mü
diri mesul tarafından idare edilirse onu yiyim yeri 
yapar. Beş sene müddet bırakıyoruz. Bu beş sene 
zarfında evlenmiyecekse vaz geçer, beş sene zarfın
da tasfiye edilir. Şimdiye kadar bir sene idi, biz beş 
seneye çıkarıyoruz. Bütün dünyayı nazarı dikkate 
alınız, hiç kimse bu hakkı zevoi eczacıdır diye bırak
mamıştır. Arkadan da yeni eczacılar yetişecektir. 
Oraya konacak bir müdiri mesul ancak o kadının 
maiyetinde aylıklı bir memur oluyor. Eczacılığın 
hakiki inkişafı için de bir parça buna nefeslik ver
mek lazım gelir. Çünkü eskisine nazaran müddet beş 
mislidir. 
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Riyaseti Celileye 
Dokuzuncu maddedeki (dul kan evlenmediği tak

dirde beş sene nihayetinde bu hak sakıt olur) kay
dının tayyını teklif eylerim efendim. 

Sinop 
Recep Züh'tü 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın.. Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın.. Na
zarı dikkate alınmadı. 

Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın.. 'Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka-
•bul edilmiştir. 

Madde 10. — Sekizinci maddede zikrolunan hı
sımlardan başka mirasçısı mevcut olarak vefat eden 
ıbir eczacıya ait eczahanenin nihayet bir sene zar
fında başka bir talibine devri iktiza eder. Bu müd
det zarfında eczahanenin alelusul bir mesul müdür 
idaresinde bulunması lazımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozo'k) — Efendim, 
bu maddede «Sekizinci maddede zikrolunan hısıma 
lardan başka» diyor. Sekizinci maddede bir dul ka
dın, bir de yetim çocuğu zikrediliyor. Bunlardan 
başka mirasçısı mevcut olarak vefat eden bir eczacı
ya ait olan bir eczahanenin başka bir talibe devri ik
tiza eder. Demek ki oğlu ile haremi bulunursa tabii 
müdirİ mesul tarafından idare edilecek ve bundan 
başka mirasçısı olarak eczahane açmağa 'salâhiyat-
tar olan varsa onun hakkındaki hüküm meskût ge
çilmiştir. Binaenaleyh hiç olmazsa karabeti dolayı-
siyle mirasçıya bir hakkı şüf'a verilsin. Bendeniz 
diyorum ki madde şöyle yazılmalıdır: 

Sekizinci madde zikrolunan hısımlardan başka 
eczahane açmağa salâh'iyattar mirasçısı olmayarak 
vefat eden bir eczacıya ait eczahanenin nihayet bir 
sene zarfında diğer bir eczacıya devri iktiza eder. 

ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Malumu âli
leriniz bu mesele Kanunu Medenide halledilmiştir. 
Kanunu Medeninin miras balhsı mucibince furu ile 
zevceden başkası iştirak edemez. Usul iştirak etmez. 
Onun için mevzubahis ettikleri mesele doğru ola
maz!. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kalbul edilmiştir. 

Madde 11. — Mevcut bir eczahaneyi satın almak, 
yeniden bir eczahaneyi açmak hükmündedir. Şu 
kadar ki. talip olan eczacı evvelce eczahane idare et
mek için ruhsatı haiz olduğu ve ruhsatnamesinin is
tirdat veya sukutunu icabeden bir hal bulunmadığı 

takdirde yalnız hüviyetinin tespitiyle İktifa oluna
rak ruhsat verilir. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
baldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Bir eczacı eczalhan^sini kapatmak 
isterse mahalli memurini sıhhiyesine en aşağı bir ay 
evvel malumat verecektir. 

Ruhsatlı bir eczaihanenin başka bir yere nakli is
tenilirse usulü dairesinde müsaade almak lazım ge
lir. Eczahanenin unvanı değiştirilecek olursa memu
rin sıhhiyeye malumat vermek lazımdır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonîguldik) — Sıhhiye 
Vekili bey arkadaşımıza o mutluluk nasip olmasını 
arzu ederim ki, memleketin filan ve filan noktaların
da bir kaç eczabanesi olan noktalar sayabilirken üç, 
beş yiiiz nokta da sayılabilir. Eczahane yoktur. De
min burada mevzubahis olmuştur. Kos koca kaza
da tek bir eczahane vardır ve kapatacağı zaman en 
azdan bir ay evvel hükümete, mahalli 'sıhhiye me
murlarına haber vermdk şartiyle kapatabilecek. Bu 
bir ay zarfımda Sıhhiye Vekâleti Sıhhiye Memurla
rı, kazanın bütün memurları çalıştılar, çabaladılar, 
bir ay zarfında buraya bir eczacı getiremediler ve 
bir eczahane açamadılar. Şu halde o memleketin 
sıhhiyatı, sağlığı, sağlamlığı meseleleri ne olacak
tır? O halde demin ben nasıl altı ay zarfında açma
ğa medburdur noktasına itiraz etmiş; isem, Meclisi 
Aliye çok teşekkür ederim ve hiç olmazsa üç ay 
kabul edilmiş ise bu da aksinedir. Bunda da kendi
sine altı ay evvel haber vermeğe mecburdur kaydiy-
le kayıt altına alınmalıdır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi re
ye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Eczahanelerin satılmasına ve dev
rine ait muameleler mahalli memurini Sıhhiyesi hu
zurunda yapılır ve evrak ve vesikalar kâtibi adillikçe 
tasdik olunur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kalbul edilmiştir. 

Madde 14. — Umumi ve halka ilaç satmağa 
mahsus eczahanelerden gayri hususi eczahanelerle 
ecza dolaplarına, mahalli Sıhhiye ve i Muaveneti İç
timaiye M'üdiriyetü tarafından usulü ıdairesirtde aşa
ğıdaki şartlar dahilinde müsaade edilir. \ 

1 Kendi şubeleri dahilinde İlaç veren baytarla
rın ecza dolapları, 
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2 İçindeki hastalara ilaç vermeğe mahsus has-
tahane veya buna' benzer müesseselerin eczalhane-
leri, 

3. Eczahane bulunmayan yerlerdeki tabiplerin 
ecza dolapları, 

4. Eczahanesi bulunan kasaba ve merkezden 
on kilometre uzak olup da müstahdemlerine ilaç ve
rilmesine lüzum görülen çiftlik veya sanayi müesse
seleri sahiplerinin ecza dolapları, 

5. Fıkraya münhasıran parasız ilaç veren bele
diye veya sair hayır cemiyetlerinin eczahaneleri. 

HAKİKİ TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
burada bazı şartlar dalhlilinde eczayı tıbbiye ve kim-
yevİyeden başka meselâ diş ilaçları vesaire dahil mi
dir? Eczahane tabirinin içinde bunlar dahil midir? 
Onlar için ayrı bir fıkra var mıdır? O kabil eşyayı 
isatmak için de mutlaka eczahaneye mi müracaat et
mek lazımıdır? 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Kanunda bir madde mevcuttur. Ecza 
ve kimyevi maddelerden ve tuvalet eşyasından maa
da eşyayı müşteriye satmak için bulundurulması 
memnudur diyoruz. Diş pastaları vesaire, Tuvalet 
©şyasından'dır, hariçte de satılabilir, bu 34 ncü mad
de de vardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Etem Pertev 
müstahzaratı meselesinden vaktiyle bir ihtilaf hasıl 
olmuştu. O hatırıma geldiği için sordum. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Arz e'tltim efendim, 34 ncü maddede 
maksadınız temin edilmiştir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim! Bu
rada on üçüncü sayıfanın birinci satırında dolap 
kelimesi (T) ile ve yine aynı maddenin diğer fıkra
larında (D) ile yazılmıştır. 

Encümen hangisini kabul ediyorsa o şekilde ya
zılsın. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu 
maddenin dördüncü fıkrasında (Çiftlik veya sanayi 
müesseseleri sahiplerinin ecza dolapları) ifadesi var
dır. Halbuki, malumu âliniz bizim memleketimizin 
şimdi şimendifer siyaseti vardır. İnşaatın, amelenin 
müctemi bulunduğu yerlerde eczahane bulundur
mağa mecburuz. Onun için Encümenden rica ede
rim, bu noktayı ithal buyursun. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Efendim', Muhtar beyin söyledikleri 
buraya dahil değildir. Fakat biz bir çok inşaat işle
rinde şirketleri hastaıhane ve eczahane açmağa mec-

I bur ediyoruz. O mesele bundan hariçtir. Bu, sırf çift-
I lik gibi kasabalardan onar kilometre uzak olan yer-
I 1er için ecza dolapları bulundurmağa mecbur tütu-
I yoruz. Yoksa bir takım amelİyei türabiye ile uğra-
I şan amele için şirketin bulundurucakları doktor ve 
I ecza dolapları bundan hariçtir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir inşaat şirketi, 
I kendi eczahanesinde, doktorunu bulundurur. Fakat 
I amelenin müctemi bulunduğu yerlerde ecza dolap-
I lan olur. İşte bendenizin kastim budur. Yani şirket-
I lere eczahane ve doktor bulundurmak mecburiyeti 
I tahmil edilmelidir. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
I (İstanbul) — Efendim onlar bundan hariçtir orada 

ecza dolabı bulunur, ecza sandığı bulunur, onları 
biz nazarı dikkate almıyoruz. Bunlar, müstemirren 

I bulundurulacak eczalar içindir. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Çiftlik ve sanayi 

müesseseleri yanına bir «İnşaat mahalleri» diye ilâve 
I edecek olursak daha iyi olur zannederim. 

I REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Mad-
I deyi reye koyuyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. 
I Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, altıncı madde Encümenden geldi, okuyo-
I ruz. Altıncı maddeye bir fıkrai atiye ilâve edilmiş

tir. 
Fıkra 7. — Yalnız bir eczahanesi olan yerlerde 

I dördüncü fıkradaki altı ay müddet üç aya ve bir 
I aylık müddet sekiz güne tenzil olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Dördüncü 
I fıkra baki midir? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) - , Evet, 
I dördüncü fıkra bakidir. 
I REİS — Encümen altıncı maddeyi aynen kabul 
I ettikten sonra şu fıkranın ilavesini tahtı karara al-
I mıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
I dördüncü fıkra tadil ediliyor. Dördüncü fıkranın 
I aldığı şekli muaddel okunmak lazımdır. 

I REİS — Efendim, dördüncü fıkra aynen kalı-
I yor. Bu, yedinci fikra olarak ilave ediliyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Dördün-
I cü fıkranın hepsi baki kalıyor mu? Altı ay müddeti 
I üç aya ve bir ay müddetli bir haftaya vekil beyin mu-
I vafakatı ile indirdik. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
I (İstanbul) — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin noktai 
I nazarını Encümenin tespit ettiği yeni şekil tatmin 
1 ediyor. Dördüncü fıkra, eczahanesi çok olan yerler 
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içindir. Yedinci fıkra bir tek eczahanesi bulunan yer
ler içindir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Vekil 
•beyefendi, eczaıhanesi bir olan yerlerde bu maddenin 
tahdidi ile altı ayı üç aya, bir ayı bir haftaya veya
hut sekiz güne indiriyor. Böyle bir hüküm kati ol
maktansa vekâlete hakkı takdir bırakmak daha doğ
ru olmaz mı? Eczacıyı tecziye için eczahaneyi bir ay 
kapatmak, bütün memleketin sekenesini o mücazat 
ile tecziye etmek olur. Binaenaleyh böyle yapmak
tansa hakkı takdiri vekâlete bırakmak daha muvafık 
olur. Çünkü cezayı yalnız eczacı görmüyor, bütün 
memleket halkı görüyor. (Muvafık sesleri) 

REİS — Encümen ne diyor efendim? 
SIHHİYE ENCÜMENİ NAMİNA DOKTOR 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Muvafık efendim. 

REİS — O halde maddeyi tekrar Encümene veri
yorum efendim. 

Madde 15. — On dördüncü maddede açılmasına 
müsaade edilen hususî eczahanelerde, birinci ve üçün
cü fıkralar mucibince verilen müsade o mahalde bir 
eczahane açıldığı takdirde kendiliğinden sakıt olur. 
İkinci ve beşinci fıkralarda zikredilen eczahanelerin 
her halde diplomalı bir eczacının idaresi altında bu
lunmaları iktiza eder. Bu gibi ecZahaneler müdiri me
sullerinin tayinlerinde musaddak diploma suretleri ve 
tercümeihal varakaları Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâletine gönderilir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Askerlik hizmeti yapan veya resmî 
bir vazifesi olan eczacı bizzat bir eczahane açmağa 
veya idare etmeğe yahut eczahanenin müdiri mesul-
lüğtinü üzerine almağa salâhiyattar değildir. Bir ec
zacının birden fazla eczahane açması veya müdiri 
mesullüğünü üzerine alması memnudur. 

REiİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Bir eczacının eczahane haricinde 
icrayı sanat etmesi ve ilâç tertip ederek satması mem
nudur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci Fasıl 
Eczahaneler 

Madde 18. — Bir mahalde bulunan eczahanelerin 
adedi o mahallin nüfusuna göre tespit olunur, 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — Nüfusu on binden aşağı olan kasa
balar ve karyelerde veya şehir ve kasaibalar hududu 
içinde bulunmakla beraber şehir vei kasabalardan 
müştak:l olarak bulunan mahallerde bir eczahane aç
mağa müsaade olunup nüfusu on binden yukarı olan 
mahallerde beher on bin nüfusa kadar bir eczaha
ne açılabilir. Nüfus miktarı mahallî nüfus idarelerin
den alınacak malumata nazaran tayin olunur. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, 
maddenin bu satırına (veya müfrez) kelimesi ilâve 
edilmek icabeder. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Efendim, bu
rada bir tahdit vardır. Nüfusu on binden aşağı, mese
lâ dokuz bin beşyüz nüfusu olan bir yerde iki ecza
hane açılmaz mı? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, tabii tahditten maksat odur. İki 
tane olamaz, bir tane olur. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Bir eczahaneyi 
en bin nüfusa tahsis etmek doğru olur mu? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (De
vamla) — On bin nüfuslu bir mahalde bir eczahane 
vardır, ikincisinin açılmasına müsaade etmiyoruz. 

MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Bir ecza
hane maksadı temin ve tatmin etmiyorsa ne yapaca
ğız? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (De
vamla) — Efendim, bir kasaba vardır ki, sekiz bin 
beşyüz nüfusa maliktir. Ve bir eczahanesi vardır. 

MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Fakat bir 
kasaba vardır ki müetemidir ve nüfusu dokuz bin 
beşyüzdür. Orada ikinci bir eczahane niçin açılamı
yor? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (De
vamla) — Efendim, o bir prensip meselesidir. Bun
da fayda vardır. Eczahanelerin nüfus üzerine tahdi
di prensibi ile açılmasına müsaade ediyoruz. Heyeti 
Celilenize o yolda arz ediyorum. İsterseniz bu takyi-
dat hakkında arzı malumat edeyim. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, da
ha on sekizinci maddenin müzakeresi icra edildi. 
Fakat müteakip maddelerde belki tashihi imkânı bu
lunabilir. Yalnız nüfus üzerine istinat etmek pek doğ
ru olmayacaktır zannediyorum. Aca'ba bazı yerde 
birden fazla eczahane açmak lâzım gelmez mi? Bu-
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nu zannederim madde tayin ediyor. Vekâlet bu hu
susta salâhiyattar olmalıdır. 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, tahdit esasını niçin kabul ettik 
ve bütün dünya niçin kabul etmişler? Bu hususta bi
raz maruzatta bulunayım. (Muvafık 'sesleri) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, tah
dit etmemelidir. Hıfzıssıhhaya ihtiyaç görülen yer
lerde açmak lâzımdır. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Bir mahalde marazı sarî zuhur edecek 
olursa bütün hastahaneler ve eczahaneler vasıtasiyle 
lâzım gelen tedâbiri ittihaz eltmek uhdelere düşen bir 
vazifedir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Sıtmalı yerler vardır. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (is
tanbul) — Efendim! Demin Heyeti Celilenize arz et
tim. Bu bir Ticaret meselesinden ziyade fen ve sanat 
meselesidir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — İnhisar gibi. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Hayır eczacılık sanatının ifası için kimse
ye bir şey demiyoruz efendim. Heyeti Celilenize arz 
ettiğimiz gibi memleketin bir tarafına toplanan ecza-
haneleri memleketin her tarafına tevzi için koyduğu
muz bu esals bütün dünyaca kabul edilmiş bir esastır. 
Bugün Avrupa'nın on bir memleketinde tahdit esası 
kabul edilmiş ve bu tahdit esası üzerine eczahaneler 
icrayı faaliyet etmektedir. Tahditten maksat nedir? 
Ecza hanelerin adedini bugünkü şekilde koyacak olur
sak, hepinizin ayrı ayrı geçirdiğiniz bir takım vekayi 
vardır ki burada tafsili icabetmez. Ecza mesele
sinde ve eczacılık meselesinde sanattan ziyade blir 
de eczanın keyfiyeti ve kıymeti vardır ki bumu da 
nazarı dikkate atalım. Tahdit mıesıeliesıi bütün mü
masil hükümetlerce kabul edilmiş bir esastır. Bu 
esasa biz de tebaiyet ©diyoruz. Şimdi tahdit esa
sına girmeyelim. Eczahanelerıimiz olduğu gibidir. 
Hartada görüldüğü veçhile Vilâyet merkezleri var
dır ki eczahanesizdir. Bu iâbarla tahdit esasının ka
bulü birçok menafii celbedecekitir. Mazarratı var
sa o da ayrıca nazarı dikkate konulmuştur ve bu 
mazarratın tahdidine eliımıizden geldiği kadar gay
ret ediyoruz. 

Efendim, tahdit esaslı olmalıdır. Her tarafta 
nef'i görülmüş bir esas kabul etmekte hiçbir mah
zur yoktur. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim, hiç şüphe yoiktur ki bu kanun birçok tecarüp 
neticesinde erbabı ihtisas tarafınldan vücudâ getiril
miştir. Fakat bazı şeyleri züıkretmek ve bu surette 
ujkdemizi haMeıtmek mecburiyetinde kalıyoruz. Tah
dit esasının eczahaneleri yaşaitaak maksadına müıb-
teni olduğunu bendeniz Vekil Beyin sözlerinden an
lıyorum. Bunu bir kanunla tahdit etmektense be
kayı elyak Kanununa terk etmek daha doğrudur. 
Meselâ iki eczahaneyii idare etmeyen bir memlekette 
en lâyık olan eczahane kalır, diğerli söner. Han
gisi iyi ecza yapıyor ve halka iyi muamelede bulu
nuyor ve ihtikâr yapmaktan çekiniyorsa bekayı el
yak Kanununa göre zannedersem birisi kendiliğin
den söner öbürüsü kalır bu başka bir ticarete ben
zemez ki mutlaka tedaıbir alımiablsin. Sıhhata taal
luk ettiği ve halkın en nazıilk bir noktasına temas et
tiği için halka daha iyi ecza yapan ve daha suhulet 
gösteren, ihtikârda bulunmayan eczahane yürür, 
diğeri kendiliğinden söner. Binaenaleyh meseleyi 
bekayı elyak Kanununa göre halletmek daha mu
vafıktır. Nazarı dikkate alımsın ki Bugün AnkaraVıın, 
seksen, yüz bin nüfusu vardır zannediyorduk. Fa
kat tadat neticesinde elllfeeklizbin cılktı. Demdeki 
on. bin nüfus hayli bir yekûn teşkil ediyor. Hiç de
ğilse bu nüfusun miktarını meselâ, onbimıi beşbine 
İndirmek lâzımıdır. Kezalik nüfus alelljmya bir kai
de olaralk kabul edilmemelidir. Bazı memleket var
dır sıhhatiyle, doktorlarla daha ziyade alâkadardır. 
O memlekette nüfustan ziyade ahvali ruhiye ve ter
bi yei içtimaiye hâkimdir. Binaenaleyh hu maktalar
da nazarı dikkate ailınlmaik ve maddeyi daha elestiki-
yeti haiz bir şekilde koymak ve Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletine bu bapta diğer bir eczaha
ne açabilecek bir vaziyet vermek lâzımdır. Binaen
aleyh maruzatımı hulâsa edeyim. Birinciiıstt tahdidatı 
bakayı Elyak Kanununa terk etmek, bu olmadığı 
takdirde nüfusu miktarını indirmek ve nüfus esas ol
makla beraber, vekâlet lüzum gördüğü takdirde, 
ahvali içtima iyeyi nazarı dikkate alarak bir eczaha
ne daha küşadına mezuniyet verebilmek salahlyetinfi 
Sıhhiye Vekâletine vertmek lâzumgeir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim, eczacılardan biz bir çok fedakârlıklar talep 
ediyoruz. Lise mezunu olacak, üç sene mektebi 
âlide bulunacak, şu kadar müddet staj görecek, da
ha birçok şeraiti tespit ettik. Bu kadar şieraitti tes
pit ettikten sonra eczacılara hiç olmazsa vesaiti mai
şetini temin etmek için birtakım teshilât göstermek 
lâzımdır ve bu tahdidat onların lehimdedir ve bil-
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hassa müstakbel baltam lehinedir. Şimdi halkta I 
>bir endişe hasıl oluyor. Acaba bir tane olursa ih-
'tiflcâra sapar mı? Aşağıda bir madde varıdır, eli 
•beş/inci madde ile Sıhhiye Vekâleti daima nazırdır, 
•icabında narh verecektir. Binaenaleyh bu madde 
öyle bir vaziyettedir ki eczacıya eczacılığa lâyık bir 
süratte maddî bir menfaat teminine müsaittir, hal
kın menfaatimi ise ell'ibeşinci madde ile tespit etmiş 
oluyoruz. Bekayı Elyak Kanunu, zanniedenim ki 
tesaınüdü içtimaî olan bir yerde hay altı öyle bir hal
de bırakamayız. Bu, insanların arasımdan ziyade 
diğer mahluka* arasımda olur. Bilmeni ki pak doğ
ru mudur? Yani ben kabul etmem. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, ben 
de bu onibin nüfus üzenime bir eczahaneyi az bulu
yorum. Zaten tabiatı rrtasliahat da bumu tekziip edi- I 
yor. Şimdi memleketimizde ökser yerlerimiz dok
tordan, eczacıdan maıhrumdur. Lâk'iın doktorum ve 
eczacının gidebileceği yerlendelkıi şekli elimizdeki 
İste tespit etmiştir. Meselâ bizde doktor ve ecza
cımın lüzumu kadar bulunduğu yer îstalnbul, İz-
rnı:r Anlkara'dır ve her üçüne de, om bim nüfusa 
bir eczacı değil, daha fazla isabat ediyor. Bugün 
elim'üzde bulunan cetvel irae ediyor. Bakımız is
tanbul'da yalnız memkezde ikiyüz selksıen eczacı var
dır. î&tanibul'um nüfusu yüzdörft bin gösteriliyor. İki-
yüz sâksen eczacı beheri onbim nüfustan îkli milyon 
sekıizyüzbin olmak lâzımgelir. Halbuki blir milyon 
kırk bin olduğuna göre aşağı yukarı dört bin nıüfu- I 
sa bir eczahane vardır. Ankara'nın, Abdullah Azmi 
Beyin buyurduğu gibi tahriri nüfusu olmuş eli sekiz 
bin çıikmış. Halbuki evvelce Ankara'da biir eczalha-
me vardı. Ş/imdi y;d!i eczacı oldu. Yetmiş bim nü
fusa muadil olacak derecede - kanun mucibince -
eczahamie vardır. Halbuki bugün izmir'de otuz dört 
eczahame vardır. İzmlirtn nüfusu bugün yüzellti bi
ni geçmez, mer'kez nüfusu. Onun için anlaşılıyor 
ki vesait olan yerlerde, eczaihane 'açılması kolay olan 
yerîeıdle eczahaneterim adedi on bin nüfusa değil, 
beşbin müfuisa müsavi tutuluyor. Omun 'için onbim 
nüfusa göre tahdit etmek, rüfekanın da arz ettik- I 
teri veçhile çok mıMarda tahdidattır. Omun İçin ya 
'başka türlü tahdit eıtmıei. veyahut bu miktarı hiç ol
mazsa yedibiln beşyüze indirimıei. 

SIHHÎYE VBKtLt DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Efendim, Muhtar Beyefendi meselâ 
Ankara'dan bahsettiler. Bunun altında yirminci 
madde var. Gözden geçirecek olursalk kaisa'baının 
variyeti coğrafiyesini ve nüfusum kesafetini göz 
önüne alacak olursak Ankara'da belkli on tane ec- J 
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zahame açılacalkıUr. Şenırin mıeılkezi vardır ki ticari 
ve idarî tekasüf mıoUütasıdır. Bumun: haricimde de 
Cebeci'si, Etllk'i, Yenıişehri, İstasyoniı var. Bunu 
nazarı dikJkıaJte alacak olursanız Anıkina'nım ihtiyacı 
misbetinde - çünlkü aşağıdaM maddede behelmalhal 
deminden beyefendiye cevap verdiğim! gibi - bir ka
sabanın vaziyeti coğrafiyesine ve n4fusum kesafe
tine nazaran oradakli eezahanellerin adedi onbinde 
bir değil belki beşıbim de bire düşecektir. Falkat vahi
di kıyasî olamaik onibin esasımı alîmışızdıh 

I 

Efendiler, bugün dünyada beşibk|ı nüfusu üze
rine eczahanesıi bulunan bir memleket vardır, ital
ya'dır. Nüfus itibariyledir. . Diğer memleketlerin 
ıkâffasi oinıbin üzerime klalbuİ ermiştir. Beşibim nüfu
sa indiğimiz anıdan itibaren demim de \ bir arkadaşın 
dediği giıbi o bekayı elyalk meseltesimli jiben kabul et
miyorum. Çümkü eczacıikıkta belkayı elyaık kanunu 
mevzuu bahiis olamaz. Çünlkü aynı eczacı aynı safi-1 

yetlıe aynı eczayı vermek rnieciburiyett^dbdir. Bazı 
eczaıhanenin tozlu topraklı köste başındja oturması ve 
bilmediğimiz hanıgi karanılılk işlerle işlernesiyle, öbür 
taraftaM güzel ve iyi çalışan bir eczaihane - ama 
öteki kapanmaz,, ne yapar Allah biliir - beyefendi, 
ayda İstanbul'da beşyüz reçete yapan. eczahane hiç
bir zaımıam kasasını ay nihayetimde zararsız kiapaya-
maz. Bunu tecrübe ve tetkik neticesinde Heyeti 
Celiiiertize arz ediyorum. Binaenaleyh j eczaıhamelierin 
tahdidıiyüe, beraber omların tabi olacapklları kavamüm 
var, onun üzerime çıkacak olan mulkarrerait vardır, 
eczahane meselesi vardır. Gümrüklerde ecza mese
lesi mevzuuibah istir. Bunların heyeti; uımumdyesiiınıi 
nazarı dikkatte tutmak lâzımdır. Bizim maksadımız 
eczacılığı, demin de arz ettiğim gilbfi, sıyaınet ve 
onunla samimiyetle alâkadar olairaik \ daimî devlet 
kontrolü altında bir müessesleri fennıiy^ olanak tanı
maktır. Vaziyet buldur. j 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir) sual vardır, 
Vekil Bey buyurdular ki, Ankara'da Yenişehir'de 
amıele vardır. Bunların hepsi nazarı iiklkaıte alımır-
sa daha belki on eczaihanıeye İhtiyaç ; vardır. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR £EFİK BEY 
(İstanbul) — BelikÜ değil efendini, qn eczamameye 
baliğ olur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ben (bu tahriri nü
fusta yenişehür filaln da daihil değil imlidir? Ben zan
nediyordum iki bugün Ankara'da oturanlar tahrir 
«dikmiş eflfoekiz bin olmuştur. 

SIHHÎYE VEKtLt DOKTOR ^tEFİK BEY 
(istanbul) — Müsaade buyurursanız ; efendim, arz 
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edeyim. Bu kanunum neşri ile her şehir ve kasa
bada açılacak eczaihane adedimiim tayini, mıntıkalarım 
tefriki ve o şehir ve kasabalarım coğrafi taksimi ve 
nüfusun tarzı taksimi meseleleri vardır. Bugün en 
ufak bir kasabada beş eczaJhaınıe, her hangi bir hu
dut yanında dokuz tane eczahane vardır. Nedir 
ıbıuinitar efemdÜfer? Kaçakçılığım merkezidir, kokaft-
mimlim merkezidir. Maiksadimiz bunlardır efendim. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Vekil Beyin 
ımükerrerem arz ve tizab ettikleri veçhile şu kanun 
ezhericihet düşümülerek yazılmış bir kanundur. Yal
nız Heyeti Cellemiz içeri'simdie belediye riyasetiyle 
meşgul ollmuş ar'kadaşlarca da rnıalumldur ki, bu 
mesele ekmiekçitter meselesi gibi belediyeyi meşgul 
eder. Öyle zaman olur ki, eczahatte hakki yle kont-
raledilernıez. Bumun için belediye ımasıraf ih%ar ede
rek kendi keselimden zararına eczahane açtığı da 
vakidir. Bu, sıhhati umumıiyeıyi sıyanet noktai ma-
zarımdiamdır. Vekâletim noktai nazarı belki musip 
atabilir. Avrupa'yı mlisal gösteriıyorliar. Evet her 
hangi bir Avrupa şehrinde, vesaiti münakalesi mü
kemmel olîain bir yenide bu kainun harfiyen kabil 
tatbiktir. Falbat henüz merkezi hükümetimiz olan 
Ankara şehrinde biılıe vesait mükemmeıl değil iken, 
Avrupa'yı misal göstermiek bendlemizce muvafık ol
maz. İşi memleketim ihtiyacı nıisbeıtümde düşünmeli
yiz. Meselâ Bolu merkezi, Bolu'dan eczacılık etmek 
üzere gelip, tahsilde bulunan birçok efendiler ola
bilir. Var mıdır, yak müdür? Bundan mülhem ola
rak söz söylamıiyorum, umumî ibtiiiyaçtam mülhem 
olanak söylüyorum. Burada yani Botu'da bir tane 
eczahane olacak diye ısrar etmek bilmem, ne derece
ye (kadar doğru olur, aklım ermiyor. Eğer mesele 
kontrol meselesi ise birimciyi kontrol eden Sıhhiye 
Müdüriyeti iık'imciyi de kontrol edebilir. Onbin nü
fusu havi olan o livada beşinci, sekizinci eczaharfe 
bulunsun demiyorum. İhtiyaç biss'edlii'irse ikincisi 
de açılabilsin, bu hak kat ©ditmesiim. Yalınız bu 
bir şekle tabi olabilir. Sıhhiye Müdüriyeti', maka
mı vilâyet ve betediiye bir karar vererek açabilirler, 

densıîn. Herkes kendi bildiğimle acımasın. Bumu 
kabul etmek, zannederimi memaf'ü umulmiyeye daha 
uygun geffir. Bu şekilde kabul ddilmıesiimli veya nü
fusum yedJibim beşyüz olarak kabul edilmesi mi arz edi
yorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim! Bendemiz eczalhameıleırin tahdit ödiknemesiimli, 
serbest kalması fikrimi müdafaa eden arkadaşlarla 
hemfikir değilim. Eczacıhk, alelade Ticaret mes
lekleri gibi rekabet esasına müstenit serbest ticaret 

mesleğidir, hiçbir kaydı kanun'iıye tabi değildir. De
nemez k:i: Serbesti ticaret sahasına ayırmış olalım. 
Bilhassa memlekette Ddfctor adedi az olduğu gibi 
Eczacı adfâdıi dls azdır. Görüyoruz iki Türkiye'min 
büyük şehirlerimde buıgün lüzumıumdam ve ihâyaçtam 
fazla eczacı ve eczahameler mevcuttur. Diğer taraf
tan kazaların ekserimde ve nahiyelerde hemen hiç 
yoktur. Oralar Eczahamesliz Ve eczasızdırlar. • Mev
cut eczacıların adedine birden birkaç yüz rakamını 
ilâve etmek imkânı maddi dahilimde değildir. Bu, 
zamana muhtaçtır. O halde o memleketlerim, ihti
yacı hakikisini tespit ederler. O mıilktar eczahane 
bıraktıktan sonra fazla kalan eczacılara sizim (için 
serbest saha vardır, oralarda çalışımız demek, zam
mederim mıernfeket İçin daha muvafık bir esastır. 
Bilhassa bu noktai nazardan İstanbul üzerimde biraz 
daha tevakkuf etmek lâzımıgejfir. istanbul'da bazı 
semtler görüyorum iki, orada mevcut olan eczahaine-
ler belki çak eski bir tarihte ele geçmliş bir şeba-
dıetnamie ile devam eder. Bugünkü ıimevzuait, bugün
kü usule göre Sıhhiye Vekâleti her zaman helr dakıi-
da omların vaziyetini kontrol edemez, fiilen de ec-
zahıanes'ini kapaıtamaz zammedlerim. Tahditten daha 
•esaslı bir fayda doğacaktır ki, bendemizin hiç de izah 
etmeğe lüzum görmediğim ve Heyeti Oeülemiizin de 
tamamen takdiir buyuracağı ırfemafi de basili ollacak-
tır. (Asııl mesele de o sesleri) yalnız bir noktaya ar
kadaşlar temas ettiler. Bendenizce bu makta vardır. 
Meselâ 8 - 1 0 bin nüfuslu allan bir kasabada ecza-
hamıeyi hisr olmak üzere niçin takyit edelim? ikıi d(e 
olabilir. Buna Sıhhiye Vekâleti de muvafakat buıyur-
raahdıriar, bunda bir mahzur yaktur. Meselâ de
nilebilir k'i, nüfusu on bin alan yerlerde îlki taneye 
kadar eczabanıe açılabilir. O vakiıt rakabet de ola-
lir ve bu rakabetten bir dereceye kadar halk da is
tifade edebilir ve daha ikinci bir faydası vardır. Bir 
eczacı hasta olduğu zaıtman iık'imcisi anun yerine iş 
yapar. Fakat asıl olarak açılacak değil, nüfusu 
onbine kadar olan. yerlerde tahdit etmemek doğru
dur, Falkat nüfusu ombeş bin alan yerlerde iki dem 
fazla niçin olsum? Çünkü bir taraftan eczacıya ihti
yacımız vardır, diğer taraftan bu işi tainziilm etmeık, 
daha esaslı bir hale raptetmek lâzımdır. Bftndemizee 
takyitte birçok noktai nazardan azamî fayda var
dır. Bunu prensip alarak kabul etmelisiinıiz. Yalnız 
nüfusu on bine kadar olan mahallerde birle iktifa 
atmiyerek /iki dahi olabilir demekte mahzur yoktur. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendemizin maruzatım 
başka bir şey değildir. Yalnız bazı arkadaşlar An
kara'nın, İzmir, İstanbul'um nüfusu hakkımda mü-
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taltaa buyurdular, şu kadar eczacı, şu kadar nüfus 
vardır dediler. Bönliım, Ankara'nın nüfusu bu ka
dar olduğuna kanaatim olmadığı gibi, bu haile de 
kanaatim yoktur. Çünkü listede Bitlis'in nüfusu 
(92 212) yazılmıştır. Bitlis'in bir mebusu vardır. 
Halbuki bu nüfusun kırkaltı bini zükûr olmak lâ
zımdır. O balde Bitlis'im rüki mebusu olmak iealbe-
derdli. Bk ımebusu vardı M. yirmibeş bin nüfusu ol
duğuna delalet eder. Onun içim bu haritanın yanlış 
oldiuğuinıa kanaatimi varıdır. Sonra eczacılık meselesi 
bir fen mesıelesıidlir, bakkal işi değildiir. Onun için 
bunu Sıhhiye Vekâletine tevdii etmelidir. Sıhhî 
moktai niazardlan ne ısulreitle yapıillmıası lâzım ise öyle 
yapılır. Harita halkikınldia da ikanatim budur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, muhte
rem arkadaşımı Reşliıt Beyefendi doğrudan doğruya 
benim ifaidbmi nazları (itibara alarak mukayese yap
tılar. Şimdi ben karni değilim ki İzmir'de bulunan 
otuzdun eczacının adedi tahdit olunursa Bitlis'e ec-
ziacı gidecektir. 

Reşit Beyin son ifadesine cevap vereceğim. Bu 
iş bakkal ilşli değildir, Doktor işlidir dediler. Yanıi 
herkes niçin karışıyor demek (istediler. Ben hiç ol
mazsa bir mektebi alîden mezunum, karışıyorum. 
Reşjit Beyefendi biradtariımıiz bana halk vermezken 
ıkenidisi niçin karıştı? Buna hayret ettim. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Efendim, kanun lâyihasının ondOkuz 
ve yirminci maddeleri Heyeti Oelilenıin derırheyan 
ettiği makatım kâffesini camidir. Fakat bu mese
lede ufak bir tereddüt oluyorsa ona göre bir ilâve 
yapılabilr. 

REİS — Efendim takrirleri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Bu maddemin şehir, kasaba ve köylerimizin nü

fusu vaızayetlbrıiyle 'irtibatına binaen bir kere de Sıh
hiye ve Dahiliye Encümenlerince müştereken tetkik 
ve müzakere edilmesini teklif eylerim. 

Trabzon 
Rahmi 

REİS — Reye arz ediyorum. Bu tafctüri kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldiır-
sın... Kaibuıl edilmemiştir. 

Riyiasieti Celieye1 

Ondokluzuncu mıaldde halkı eczacıların keyfine terk 
etmek demektir. Bu nüfus miktarıma göre bir ma
halde asgari iki eczahaine açılabilmelüdir ki, serbest 

ve meşru rekabet basıl alabilsin. Maddenin buna gö
re tadilini teklif eylerim. 

Sinjop 
Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
Ondokuzuncu maddedeki nüfus mikyasının onbin 

yerine beş bfine tenzilini teklif eylerim, j 
Eskişehir 

Abdullaih Azmi 

Riyaseti Celieye 
Ondokuzuncu maddede (açılabilir) fıkrasından 

slonra şu fıkranın ilâvesini telklif eylerim: 
Bir mahallin sıhhî vaziyeti ve halikın hıfzısıhhat 

ve tedavi ihtiyacı nüfusu onhktıden aşağı mahalde bir 
ikinci eczanane küşadıma lüzum gösterirse mahallinin 
teklifi üzerine Sıhhiye Vekâleti müsaaide verebilir. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Ondokuzuncu maddede onbin nüfusu yedibiın 

beşyüze tenzilini teklif ederiım. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celieye 
Ondokuzuncu maddeye beriveçhizîr maddemin ilâ

vesini arz ve telklif eylerim. 
Nüfusa nazaran bir eczaJhame açılması lâzım gelem 

mahalde indelilktiza ikinci bir eozahane daha açıtı-
rılması mahalli hükümetinin takdirine aittir. 

Bolu 
Mehmet Vassfi 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Hakkı 
Tarık Beyin moktai nazarına Encümen iştirak ©diyor 
efendim. 

REİS — Şimdi birer birer okuyup reye arz ede
ceğim. 

(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar: okundu.) (Çok 
güzel sesleri.) 

REİS -^ Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Diğer takrir
lere hacet kalmadı, zaten sahipleri de sarfınazar edi
yorlar. Maddeyi Encümene göndeririz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Encümen 
aynen kabul ediyor, iadeye hacet yok. 

Madde 20. — Bu kanunun neşri akabinde her şe
hir ve kasabada açılacak eczahane adedinin ve açıl
ması icabeden mıntıkaların tayini, o şehir ve kasaba
nın coğrafi vaziyetine ve nüfusunun' tarzı taksimine 
göre vilâyet Sıhhiye ve Muvaeneti İçtimaiye Müdür-
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lüğü tarafından yapılacak proje üzerine, vilâyet idare 
heyetine ait olup, tasdik için Sıhhiye ve Muvaeneti 
İçtimaiye Vekâletine gönderilir. Sonradan görülecek 
lüzum üzerine işbu krokilerin tadil ve tebdili aynı 
usule tabidir. Bu tevziat esnasında beher eczahane 
arasında asgari münasip bir mesafe bulundurulmaya 
itina olunur. 

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

Madde 21. — Nüfusu kesirli olan yerlerde ihtiyaç 
bulunduğu takdirde bir eczahanenin daha açılmasına 
müsaade olunabilir. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Deminki madde 
reye konmamıştır reis bey! 

REİS — Efendim. On dokuzuncu maddenin Hak
kı Tarık Beyin takriri veçhile muaddel şekli okuna
caktır. 
• Madde 19. — Nüfusu on binden aşağı olan kasa

balar ve karyelerde veya şehir ve kasabalar hududu 
içinde bulunmakla beraber şehir ve kasabalardan müs
takil veya müfrez olarak bulunan mahallerde bir ecza
hane açmaya müsaade olunup nüfusu on binden yu
karı olan mahallerde beher on bin nüfusa kadar bir 
eczahane açılabilir. 

Mahallin sıhhi vaziyeti ve halkın hıfzıssıhhat ve 
tedavi ihtiyacı, nüfusu on binden aşağı mahalde bir 
ikinci eczahane küşacjma lüzum gösterirse Sıhhiye Ve
kâleti müsaade verebilir. Nüfus miktarı mahalli nüfus 
idarelerinden alınacak malumata nazaran tayin olunur. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Efendim, yir
minci maddede bu hak vilâyet heyeti idarelerine ait
tir. Bu madde ile taarruz edecektir, tashih etmek lâ
zımdır. 

REİS — Vekil Beyefendi, ilâve olunacak yeri ta
yin buyurun! 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, (ikinci eczahane küşadına lüzum 
gösterirse mahallinin teklifi üzerine Sıhhiye Vekâleti 
müsaade edebilir.) şeklinde olmak lâzımdır. 

REİS — Efendim, on dokuzuncu madde Vekil 
Beyefendinin buyurdukları şekilde tashih edilmiştir, 
okunacaktır : 

Madde 19. — Nüfusu on binden aşağı olan kasa
balar ve karyelerde veya şehir ve kasabalar hududu 
içinde bulunmakla beraber şehir ve kasabalardan 
müstakil veya müfrez olarak bulunan mahallerde bir 
eczahane açmaya müsaade olunup nüfusu on binden 
yukarı olan mahallerde beher on bin nüfusa kadar 
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I bir eczahane açılabilir. Bir mahallin sıhhi vaziyeti ve 
halkın hıfzıssıhha ve tedavi ihtiyacı, nüfusu on bin
den aşağı mahalde bir ikinci eczahane küşadına lü
zum gösterirse mahallinin teklifi üzerine Sıhhiye Ve
kâleti müsaade edebilir. Nüfus miktarı mahalli nü
fus idarelerinden alınacak malumata nazaran tayin 
olunur. 

REİS — Efendim, on dokuzuncu maddeyi bu 
şekilde kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, reye vaz edilmiş olan kanunlar hakkın
da reylerini istimal buyurmayan zevat varsa lütfen 
reylerini versinler. İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim, altıncı madde encümenden gelmiştir, 
tekrar okuyoruz : 

Altıncı Madde — Verilen müsaade ve ruhsatna
me aşağıdaki hallerde Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâleti tarafından muvakkat veya daimi olarak 
geri alınır : 

1. Eczahane sahibi beşinci maddenin ilk fık
rasında yazılı cezalardan biriyle veya iki defa mes
lek ve sanatın tatili cezasiyle mahkûm olursa. 

i 2. Eczahaneler kanunu ile ecza ve mevaddı 
ı kimyeviye ve eczacıların icrayı sanata müteallik ka

nunlara ve bunlara ait nizamname ve talimatnameler
le Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince veri
lecek olan emirlere mugayir hareketi tekrar ederse. 

3. Müsaade almak için gösterdiği evrak ve ve
sikaların her ne suretle olursa olsun doğru olmadığı 

I anlaşılırsa. 
4. Verilen müsaadeden altı ay müddetle ma

zeretsiz istifade etmeyerek eczahaneyi açmaz veya 
! açtıktan sonra mazeretsiz ve müsaadesiz bir ay müd

detle kapar veya eczahane açmaya ve idare etmeye 
salâhiyeti olmayan birisine bırakırsa. 

j 5. Ahvali sıhhiyesi dolayısiyle bir eczahanenin 
ş müdiri mesul tarafından idaresi müddeti beş seneyi 

geçerse. 
6. Suihali ve fena itiyatlariyle tanınmış olup, 

hal ve hareketi meslek haysiyetiyle telif kabul etme
yecek ve işin selâmetini ihlâl edecek derecede olursa. 

7. Yalnız bir eczahanesi olan yerlerde Sıhhiye 
Vekâletince dördüncü fıkradaki altı ay müddet üç 

i aya ve bir aylık müddet sekiz güne tenzil olunabilir. 
REİS — Efendim, altıncı maddenin matbu şekli 

aynen kabul ediliyor. Yedinci fıkra olarak da bir ilâve 
] yapılıyor. Bu suretle maddeyi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka-
I bul edilmiştir. 
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Yirmi birinci madde tekrar okundu. 

REİS —- Efendim, yirmi birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

Efendim, reye arz edilen kanunlar hakkındaki ârâ 
neticesini arz ediyorum. 

Maarif Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde mü
nakale icrası hakkındaki kanunun arasına 129 zat iş
tirak etmiştir. 128 kabul, (1) müstenkif vardır. Mua
mele natamamdır. Tekrar reye konacaktır. 

1927 C : 1 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 1926 
senesi bütçesinde münakale icrası hakkındaki kanu
nun arasına 130 zat iştirak etmiştir. Tamamen ka
buldür. Muamele natamamdır. Tekrar reye vaz olu
nacaktır. 

Maliye Vekâletinin 1926 senesi bütçesine tahsisa
tı munzamma ilâvesine dair Kanunun arasına 130 zat 
iştirak etmiştir. Tamamen kabuldür. Fakat muamele 
tamam değildir. Tekrar reye konulacaktır. 

Cumartesi günü saat on dörtte içtima edilmek üze
re celsevi tatil edivorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 6,45 
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Maarif Vekâletinin 1926 Senesi Bütçesinde Münakale İcrası Hakkındaki Kanunun Neticei Arazı 

(Nisap yoktur 

Âza adedi : 
R eye işitira'k edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenlkdfletr : 
Reye iştoalk etmeyenler 
Münhaller : 

ADANA 
Kemal B. 

AFYON KARAHİSAR 
Î77f»t T Ilvi R 
-IZJZJVI v j ı v ı ıj. 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 

Sadık B. 
AKSARAY 

Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B., 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B„ 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü Bey 

287 
129 
128 
— 

1 
157 

1 

[Kabul Edenler] 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B, 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 

Süleyman Necmi B. 
CEBELİBEREKET 

İhsan B, 
ÇANKIRI 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. 
Talât B, 

Ziya B. 
ÇATALCA 

Şakir B. 
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Zİya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DÎYARBEKİR 
Cavit B< 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZÎZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 

Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 

GAZİANTEP 

Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B< 

GİRESUN 
Hakkı Tarik B. 
Kâzım B< 
ŞeVket B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 

Nazmi B. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B, 
Kâzım Karabekir Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B., 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B, 
Osmanzade Hamdi B 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Dr. Halît B, 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Rağıp B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B., 
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MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B.
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

ORDU 
Faik B< 
Hamdı B, 
ismail B. 

ADANA 
ismail Safa B. 
Zamir B, 
AFYON KARAHÎSAR 

Ali B. (ist. Mah. R.) 
Ruşen Eşref B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
AH Rıza B. 
Esat B, 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B, 
Şakir B< 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Gal'ib B. 
(ist. Mah. A.) 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rİfat B. 
Şükrü B, 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 

Recai B. 
RİZE 

Esat B. 
SARUHAN 

Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

'SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
ismet B, 
Münir B. 

DENtZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(ist. Mah. Müd. V.) 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DlYARBEKlR 
Feyzi B. 
ibrahim Tâli B. 
Zülfi B, 

_ EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
ihsan B. 
ihsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

Şemsettin B. 
SİVEREK 

Mahmut B. 
ŞARKI KARAHİSAR 

İsmail B. 
TEKİRDAĞ 

Faik B. 
TOKAD 

Bekir Sami B. 
TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
ibrahim B. 
Ra'sım B. (M.) 

ERZİNCAN 
Ab'dülhak B. (İst. Mah. 
Müd. V. Mu.) 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B, 
Halet B, 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Emin Bj 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. (İst. Mah. Â.) 

GENÇ 
Muhittin B. 

Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B< 

UİFA 
Ali B, 
Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilırti B. 
Yusuf Ziya IB. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B, 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
AH Rıza B.< 
Behiç B. (V.) 
FuatB. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa (V.) 
Tevfik Kâmil B. 

IzMiR 
Dr. Tevfik İüştü B. (V.) 
Mahmut EsU B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(İst. Mah. Müd. V.) 
Haydar Adİ B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Pasaj. (Reis) 
Mehmet Vejhbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. " 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B, 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet F^at B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ ' 
Asâf B. (t. A.) 

İÇEL 
Emin B. (M.) 
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KAYSER t 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

Refik İsmail B. 
Yahya Galib B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. (M.) 
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KOZAN 
Ali Sahip B, 

KÜTAHYA 
Nuri B, 
Recep B. (V.) 
Rıza B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B.-
Yunus Nadi B. (M.) 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

(Mi 

Elâziiz 
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NİĞDE 
Ata B, 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Hali't B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. (M.) 

RİZE 
Ali B, 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasarı Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. (M.) 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (V.) 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (V.) 

ıhal) 

1 

Rahmi B. 
Rasim B. (İ. Â.) 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. (M.)) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Emin B. (M.) 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 

~» < » y - < ^ ı . "•» 



t : 27 20 . 1 . 1927 C : 1 

Sıhbıiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletiniıı 1926 Senesi Bütçesine Münakale İcrasına Dair Kanunun 
Netice Arası 

ADANA 
Kemal B, 
AFYON KARAHİSAR 

îzzdt Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B, 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsari B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasttı. B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü1 B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Müstenkifler : 
Münhal 1er : 

\Kabu\ 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafâ Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavıt B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

287 
130 
130 
— 
— 

156 
1" 

Edenler] 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B.ı 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 

Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakki Şinasi Paşa 
Dr, Refik B, 
Edip Servet B. 
Kâzını Karabekıir Paşa 
ZîyaetlÜn B. 

t 

İZMİR 
Kâmili Paşa 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münıir B. 
Osmanzade; Hamdi B 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Möhmet Cavilt B< 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rızal B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KOCAELİ 
Rağıp B. 

K p N Y A 
Eyüp Sabrf B. 
Nairri Hazf iri B. 

KOZAN 
AH Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, i 
Faikı B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. HimİİB. 
Reşit B. ı 

MARAŞ 
Abdülkadij? B. 

MARDİN 
Abdülganî B. 
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Abdütrezzak! B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besimi B; 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

ORDU 
Faik B. 
Ha'mdi B, 
ismail B. 
Reeai B. 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Etherrt B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer: B, 
Şemsettlin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmlali B. 

TEKİRDAÖ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
AhmeK: Muhtaıt B. 
Hasan B. 

Rahmi B, 
Süleyman Sırrı B. 

( URFA 
! Ali B. 
Refet B. 
Refet B, 
Saffet B, 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

[Reye îştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa! B. 
Zamıiıt B. 
AFYON KARAHİSAR 

Ali B. İst. Mah, R.) 
Ruşerf Eşref B. 

AKSARAY 
Besimi Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
A l Rıza B, 
EsaJt B, 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hiîrm* B, 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galip B. (İst. 
Mah. A.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih R'ifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Muhit B. 
Necip Ali B. (İst. Mah. 
Müd. U.) 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B, 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İst. Mah. 
Müd. U. Mua.) 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir HüsreV B. 
ZiyaetCn B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. (İst. Mah. A.) 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hadim Muhittin B. (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Felımi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 

İÇEL 
Emin B. (M.) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 

Ali Rıza B. 
Behiç B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa (M.) 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Ma'hmut Esad B. (V.) 
Mustâfa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İst. 
Mah. Müd. U.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
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KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B< 
YahVa Galip B. (M.) 

KOCAELÎ 
İbrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B, 
levfik Fikret B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B, 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

IMARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Raya B. 
Yunus Nadi B. (M.) 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. (M.) 

RİZE 
Ali B< 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saıim B. (M.) 
Mehmet Sa'bri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Yusuf Kemal1 B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 

1 Rahmi B. 
Rasim B. (1. Â.) 
Ziyaettin B, 

SİVEREK 
Hail Fahri Ş. 
Kadri Ahmejt B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Emin B. (M.) 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfı B. 

TRABZON 
Nöbizade Hamdi B. 
Şefik B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 

(Münhal) 
Elâziz 
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Maliye Vekâleti 1926 Semi Maliyesi Bütçesine Tahsisatı Munzama İlâvesine Dsâr Kanunun NeHceiÂrâkı 

ADANA 
Kemal B, 
AFYON KARAHİSAR 

izzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musal Kâzım B. 
Sadik fi. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz B 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
ihsanı B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasiih B. 

ARDAHAN 
Talâât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 

BİTLİS 
Muhittin Nârni B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B, 

Âza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Reye iştirak etmeyenler : 
Müstenkifler 

Münhaller : 

287 
130 
130 

— 
— 

156 

•1 

[Kabul Edenler] 

1 BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B, 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necml B. 

CEBELİBEREKET 
ihsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifafc B, 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B.> 
ismail Kemal B. 

Ziya B. 
DENİZLÎ 

Dr. Kâzım B. 
DERSİM 

Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDtRNE 
Hüseyin1 Rıfkı B. 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. j 

1 ERTUĞRUL 
Ahmet iffet B, 
Halil B. 

ERZURUM 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
I Abdullah Azmi B. 

AH Ulvi B. 
GAZİANTEP 

Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Şahirt B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B, 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
1 Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B, 

' İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakki Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B, 
Kâzım Karabek'ir Paşa 1 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 1 

e 

1 Münir B. 
Osmanzade Hamdi B 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B< 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSER î 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
ŞeVket B. 

KOCAELf 
Rağıp B., 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B< 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 
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MERSIN I 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 1 

Faik B. 
Hankü B 
İsmail B. 
Recaİ B.

Esat B* 

ORDU 

RİZE 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Ziyaettin B< 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAAĞAÇ 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

Hasan B. 
Rahmi B. i 
Süleyman Sırrı B. 

URjFA 
Ali B, . j 
Refet B. | 
Saffet B. I 

VÂN • 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B, 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. (İst, Mah. R.) 
Ruşen Eşref B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B< 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galip B. (İst. 
Mah, A.) 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
SamÜ Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Falih Rıfkf B. 

IBOZOK 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâkİ B. . 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 

CANİK 
Talât Avni B, 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştti B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (İst. Mah. 
Müd. U.) 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B-

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (tst. Mah. 
Müd. U. Mu.) 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzİrn B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. (İst. Mah. A.) 

GENÇ 
Muhittin fi. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 

İÇEL 
Emin B. (M.) 

İSTANBUL ' 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 

Ali Rıza B. 
Behİç B. (Vİ) 
Fuat B, 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa ^M.) 
Tevfik Kârnıl B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İst. 
Mah. Müdj U.) 
Haydar Adjil B. (M.) 
HulÛsi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. I 
Hasan Föhinl B. 
Mehmet Fuat B, 
Necmettin ıMolla B. 
Veîed Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hi|mi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
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KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B, 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Musa Kâzım B, 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevflk Fikret B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

M AR AŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. (M.) 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
llyas Sami B, 
Rıza B< 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebübekir Hazım B, 
Galip fi. 
Halfo B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. (M.) 

RİZE 
Ali B, 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. (M.) 
Mehmet Sabra B. (V.) 
Mustafa Fevzi B< 
Nafiz B 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
Rahmi B. 
Rasta! B. (1. Â.) 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B, 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemü B. (V.) 

TOKAD 

Emin B. (M.) 
Kâm'il B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münıip B, 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 

(Münhal) 

Elâziz 

\>m<i 
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